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 مقدس هایکتاب :بخش 
1 

غیرقابل آیا اینکه کالم خداوند ابدی و 

 تغییر است، امری پذیرفته شده است؟
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 

 باقی همیشه برای ما خدای كالم اما میگردد، پژمرده گل و میشود خشک گیاه :40/8اشعیا
 میماند
 حیاتبخش كلمهٔ این...است داشته وجود خدا حیاتبخش «كلمهٔ» ابتدا، از:1/3،1 یوحنا اول
 ...ایم دیده را او كه میدهیم شهادت ما فرمود؛و آشكار ما بر را خود و آمد خدا جانب از
 شده، حاصل مسیح از زیرا ماند، خواهد برجا پا ابد تا تازه زندگی این...:1/23 پطرس اول 

 انسانها برای خدا زندهٔ  همیشه پیام از یعنی
 ...نیست تبدیلی و تغییر را خدا سخنان...:10/64 یونس

 کرد نخواهم بندگان به ستمی وهیچ شد نخواهد مبدّل من عذاب وعده دیگر:50/29ق
 

در تاریخ اسالم، دو دیدگاه مختلف در نکته: 

این زمینه وجود داشته است که سبب جنگهای 

داخلی بین مسلمانان نیز شده است. مجتهدین 

داده اند و « منفی»به این سوال پاسخ 

بیشتر  داده اند.« مثبت»اشعری ها پاسخ 

 داده اند.« مثبت»مسلمانان نیز پاسخ 

 

2 
امری پذیرفته  کالم خداست،انجیل ینکه آیا ا

 )تورات، زبور و انجیل( شده است؟
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 
این مطالب از مدتها پیش در كتاب آسمانی نوشته شده تا به ما صبر و :15/4رومیان 

 ...دلگرمی بیاموزد
:...پس باید اولین كسانی باشید كه دریابید آنچه میگویم، احكام خود 14/37قرنتیان اول 

 خداوند است
: ...ایمان آورید به خدا و رسول او و کتابی که به رسول خود فرستاده و 4/136نساء 

 ... کتابی که پیش از او فرستاده
ل شده و به کتب :...گویید که ما به کتاب آسمانی قرآن که بر ما ناز29/46عنکبوت 

ایم و خدای ما و شما یکی است و ما تسلیم و مطیع فرمان آسمانی شما به همه ایمان آورده
 اوییم

 ...ام :...و بگو که من به کتابی که خدا فرستاد )قرآن( ایمان آورده42/15شوری 

 

 



f 

3 
آیا خداوند تصمیم گرفته تا پیام های 

طریق نوشته شده ی خود در انجیل را از 

 نمایندگان یهودیش منتقل سازد؟
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 قائل یهودیان برای بخصوصی امتیاز خدا آیا چیست؟ در یهودیت برتری پس :3/2،1رومیان
 سپرد، ایشان به را خود كالم و احكام خدا كه اینست امتیازات، این مهمترین از یكی...است؟

 كنند اجرا را آن و بدانند را او ارادهٔ  و خواست آنان تا
 ...كرد تعیین خود برگزیدهٔ  و مخصوص قوم عنوان به را شما او... :9/4 رومیان
 خاندانش در و کردیم عطا او به را یعقوب( اشفرزندزاده) و اسحاق ما و:29/27 عنکبوت

 وی نیز آخرت در و دادیم را او اجر  هم دنیا در و نمودیم برقرار آسمانی کتاب و نبوت مقام
 بود خواهد صالحان صف در

 و...کردیم عطا نبوت و حکم و( تورات آسمانی) کتاب را اسرائیل بنی ما و:45/16 جاثیه
 یکدیگر حقوق به تعدّی و ظلم برای دانسته، مگر نینگیختند بر نزاع و خالف آنها

 

4 
آیا خداوند به انبیای خود قدرت معجزه 

فرستادگی خود از داده تا از این طریق 

 طریق پروردگار را ثابت کنند؟
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 كردهام سخت را درباریانش و او قلب من. بازگرد فرعون نزد موسی ای:...10/2،1خروج
 ...سازم ظاهر آنها میان در را معجزات این تا

 كه عطایایی و گوناگون معجزات شگفتانگیز، كارهای عالمات، با نیز خدا... :2/4 عبرائیان
 نمود ثابت را ایشان كالم صحت میبخشد، خود اراده مطابق روحالقدس

 باز نمود آشکار شما برای موسی که روشن معجزات و آیات همه آن با :2/92 بقره
 ...کردید اختیار پرستی گوساله

 از من گویدک آنان به که فرستد اسراییل بنی سوی به رسالت به را او و :3/49 عمران آل
 خدا امر به تا بدمم آن بر و ساخته مرغی مجسمه گل از ،من ام آورده ایی معجزه خدا طرف
 امر به را دهم،ومردگان شفا خدا امر به را پیسی به مبتالی و مادرزاد کور گردد،و مرغی
 .هستید ایمان اهل اگر است نشانه و حّجت شما برای معجزات این... کنم زنده خدا
 آورده معجزه گونه هر شما برای و آمده رسوالنی من از پیش که بگو:...3/183 عمران آل
 ...آوردند خواستید که هم را این و
 :کنید مقایسه*
  !کنیم؟ اطاعت شما دستور از خدا حکم جای به است درست آیا:...4/16 رسوالن اعمال 

 گرنه و است؛ من در او و هستم پدر خدای در من كه باش داشته ایمان فقط: 14/11 یوحنا
 آور ایمان من به دیدهای، من از كه بزرگ معجزات این خاطر به

. است نشده نوشته كتاب این در كه دیدند او از بسیاری معجزات …:  20/31،30 یوحنا
 . . . آورید ایمان تا شد نوشته مقدار همین ولی
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5 
که از تمام کتابهای « می خواهد»آیا خدا  

مقدس خود در برابر تحریف و تغییر محافظت 

 کند؟ 
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 و نموده اراده آنچه»: میگوید خورده، قسم متعال قادر خداوند: 27،26 و 14/24 اشعیا
 را قومها و كرد خواهم دراز را خود توانای دست. شد خواهد واقع یقین به كردهام تقدیر

 آن میتواند كسی چه پس... كردهام تقدیر قومها برای آنچه است این. نمود خواهم مجازات
 ..كند؟ باطل را

 .ماند خواهد باقی ابد تا من کالم اما...: 24/35 متی
 .داشت خواهیم محفوظ محققا   را آن هم ما و کردیم نازل تو بر را قرآن ما البته :15/9هجر

 محفوظ گمراه سرکش شیطان هر تسلط از... ذکر کنندگان تالوت به قسم :7و3 /37 صافات
 داشتیم
 پاک باشد شده تصفیه کوره در بار هفت که ای نقره مانند خدا های وعده:...12/7،6مزامیر

 ...است اعتماد قابل و
 .داد نخواهم تغییر ام گفته که را آنچه و شکست نخواهم را خود عهد آری :89/34 مزامیر
 خدا ولی...نشدند غمگین و نترسیدند خدا کالم شنیدن از اطرافیانش... :36/28،23ارمیا
 که را سخنانی ی همه و کنم تهیه دیگر طوماری فرمود من به خداوند...بود کرده پنهان مرا
 .بنویسم آن روی بر بودم نوشته قبل طومار در

 که میگویم صراحت با شنود می را کتاب این پیشگویی که کسی به... :22/19،18مکاشفه
 خواهد سرش به را کتاب این بالهای خدا کند، اضافه چیزی کتاب این های نوشته به اگر
 .آورد
 

6 
از تمام کتابهای مقدس « می تواند»آیا خدا 

خود در برابر تحریف و تغییر محافظت کند؟ 

 )قدرت/ توانایی(
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

و هیچکس مانند من نخواهد  ...آگاه باشید که من تنها خدا هستم :46/9,10اشعیا 
  نخواهد شد.. های من هیچگاه خنثی بود...نقشه

آیا گمراهی شما به این علّت نیست كه نه از »عیسی به ایشان فرمود:  :12/24مرقس
 کتابمقدّس خبر دارید و نه از قدرت خدا؟

 .زمین از بین خواهد رفت اّماسخنان من هرگزاز بین نخواهد رفت آسمان و :21/33لوقا
 ....كالم خدا هرگز باطل نمیشود :10/35یوحنا
کالم خدای تو از روی راستی و عدالت به حد کمال رسید و هیچ کس تبدیل و  :6/115انعام 

 ...تغییر آن کلمات نتواند کرد
 ......سخنان خدا را تغییر و تبدیلی نیست :10/64یونس
او دانای غیب عالم است...خدا به آنچه نزد رسوالن است احاطه کامل  :72/26,28جن 

 دارد...
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اطین و شیطان یا انسان آیا خداوند به شی 

او را با « قدرت»و « هدف»اجازه می دهد که 

تغییر و تحریف کالمش در کتب مقدس، خنثی 

 کنند؟ )تحریف باللفظ(
 کتاب مقدس نه /  نه  قرآن

 و نیّت...بود، نخواهد بیهوده همینطور...میشود خارج من دهان از که کالمی:55/11اشعیا
 .آورد خواهد جا به غفلت بدون مرا نقشهٔ

 
 بیفتد. تورات از نقطه های تا برود بین از زمین و آسمان كه است آسانتر :16/17 لوقا
 

 تالوت آیاتی چون آنکه جز نفرستادیم پیمبری و رسول هیچ تو از پیش ما و :22/52حج
 و محو کندمی القاء شیطان آنچه خدا گاه آن کرد، دسیسه القاء الهی آیات آن در شیطان کرد
 ...گرداندمی استوار و محکم را خود آیات سپس سازدمی نابود

 
 محفوظ گمراه سرکش شیطان هر تسلط از...ذکر تالوت کنندگان به قسم :7و37/3 صافات
 داشتیم

 
 را او ما میبست،محققا را سخنان برخی ما به دروغ از(محّمد) اگر و :51و69/47،44حاقه
 .است محض حقیقت و حق این...میگرفتیم یمینش از
 

8 
آیا ممکن است تا انسان کتابهای مقدس را  

به صورت شفاهی مورد تحریف قرار دهد یا آن 

                را به اشتباه تفسیر کنند؟

 )تحریف بالمعنا(
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

مخصوصا  در كننده بسیارند. این افراد  سرا و گمراه افراد سركش، یاوه :1/10،11تیطوس
 ...بین تازه ایمانان یهودی نژاد پیدا میشوند...الزم است كه جلوی دهان آنها را گرفت

 ...هرگز آن تحریف شده از کتاب خدا نخواهد بود... :3/78آل عمران 
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آیا کسانی که می گویند انجیل تغییر و  

تحریف شده است، به شخصیت و طبیعت خداوند 

زیرا اینگونه می بی حرمتی می کنند؟ 

پندارند که خدا نمی داند، اهمیت نمی دهد، 

یا نمی تواند در برابر تغییرات کتاب 

                  مقدست کاری انجام دهد.

 )العلم، الرحمان، الرحیم، الکبیر(
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

بود همان واقع خواهد خداوند متعال قسم خورده میگوید: آنچه ارادهٔ من :27و14/24اشعیا
 ...شد...کسی نمیتواند جلوی آن را بگیرد

 .کالم خدا...نیّات و اغراض دل انسان را آشكار میسازد:4/12عبرانیان
:....که خداوند بر هر چیز تواناست...که را این جرأت است که در پیشگاه 255و2/20بقره 

آنچه پیش نظر خلق آمده و  او به شفاعت برخیزد مگر به فرمان او؟ علم او محیط است به
آنچه سپس خواهد آمد و خلق به هیچ مرتبه از علم او احاطه نتوانند کرد مگر به آنچه او 

 خواهد...
 

 ،*94/7مزامیر 17،18و103/8:مزامیر 74/10*مزامیر
 

10 
آیا کسانی که می گویند انجیل تغییر کرده 

یا تحریف شده است، به خاطر تمجید از 

گناهکار هستند؟ زیرا در دیدگاه شیطان، 

آنان شیطان در نبرد با خداوند متعال در 

           . مورد کتاب مقدس، برنده است؟

 )العزیز، الغیب، الجبار، المقتدر(
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 ...میگویند: خداوند نمیبیند...خدایی که چشم را آفرید، نمیبیند؟:94/7،9مزامیر
چیز در برابر چشمان  در آفرینش چیزی نیست كه از خدا پوشیده بماند. همه:4/13عبرانیان

 ...او برهنه و رو باز است
...مکر و سیاست الهی سریعتر است، همانا رسوالن ما مکرهای شما را  :10/21یونس 

  .نویسندمی
ز حال آن خدای مهربانی که بر عرش مستولی و محیط است...هرگز ا:51،52و20/5طه

 احدی خدای مرا خطا و فراموشی نیست.
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11 
خود یک کتابهای مقدس آیا خداوند برای 

استاندارد دوگانه دارد تا از بعضی از آن 

               . ها نه همه، محافظت کند؟

 (العدل، الهادی، المومن، المقسط)
 کتاب مقدس نه /  نه  قرآن

 ...هستند اطمینان قابل...  خداوند های وعده:12/7،6مزامیر
 

 .رفت نخواهد بین از هرگز من سخنان... :21/33لوقا
 

 قرآن و انجیل و تورات در که است عهدی و خدا بر است قطعی وعده این:...9/111توبه
 ....کیست؟ عهد به باوفاتر خدا از و فرموده، یاد
 

 ...کند خالف را رسوالنش با خود وعده خدا که مپندار هرگز پس:14/47ابراهیم
 

 خود وعدهی در خدا هرگز و کنندمی عذاب در تعجیل تقاضای تو کافراناز و:22/47حج
 ....کرد نخواهد خلف
 
 

12 
آیا کالم خداوند غیرقابل تغییر است و 

خداوند انسان ها را در روز قیامت مورد 

                    قضاوت قرار می دهد؟ 

 )الحاکم، الحق، الحافظ، الحسیب(
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 وسیلهٔبه  قیامت روز در نمیپذیرند، مرا سخنان و مرا كه كسانی تمام ولی :12/48یوحنا
 .شد خواهد بازخواست ایشان از من كالم
 

... ایستاده اند خدا برابر در كوچک و بزرگ از كه دیدم را مردهها سپس :20/12مکاشفه
 شدند محاكمه دفترها این نوشته های طبق بر همگی مردگان

 
 خواهیم محفوظ محققا   را آن هم ما و کردیم نازل تو بر را قرآن ما البته :15/10،9هجر
 .فرستادیم سالفه امم بر رسوالنی هم تو از پیش ما و. داشت

 
 و انبیاء و شود نهاده نامه و گردد روشن خود پروردگار نور به زمین و :39/70،69زمر

 ...برسد تمام عملش پاداش به کس هر و... شوند احضار شهداء
 

 



f 

13 

را انجیل آیا مومنان می توانند بخشی از 

بپیذیرند و بخش دیگری را مورد پذیرش قرار 

 ندهند؟
 کتاب مقدس نه /  نه  قرآن

 .چون در حق كسی كوتاهی نكردم، بلكه پیغام خدا را به همه رساندم :20/27اعمال رسوالن
 ...فرموده استمقدس را خدا الهام  تمام قسمتهای كتاب :...3/16دوم تیموتائوس 

:... در صورتی که به حکم تورات، اخراج کردن آنها بر شما حرام شده است! 2/85بقره
 ...چرا به برخی از احکام ایمان آورده و به بعضی کافر میشوید؟

بگویید که ما )مسلمین( ایمان به خدا آوردهایم و به آن کتابی که بر  :285و2/136بقره
بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان او نازل  پیغمبر ما فرستادند و به آنچه

شده و به آنچه به موسی و عیسی داده شده و هم به آنچه به پیغمبران از جانب خدا داده 
 ...شده

بگو: ما به خدای عالم و شریعت و کتابی که به خود ما نازل شده و  :119و3/84آل عمران
و یعقوب و فرزندانش نازل شده و آنچه به موسی و آنچه به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق 

عیسی و پیغمبران دیگر از جانب پروردگارشان داده شده فرقی میان هیچ یک از پیغمبران 
 نگذاریم... 

 

کتابهای مقدس در برگیرنده بیش از نکته: 

درصد کتاب های مقدسی است که مسلمانان  90

زبور، می بایست آنها را بپذیرند: تورات، 

 انجیل و قرآن.
 

14 
آیا امروزه خداوند از مومنان می خواهد که 

همه کتاب های مقدسی که از سوی او فرستاده 

 شده را بخوانند و به آن ها عمل کنند؟
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 و زندگی مراقب دقت به... ببر کار به خدا خدمت در را آنها :4/16،15تیموتائوس اول
 ...باش میدهی كه تعالیمی

 تعلیم خوب را آن و كنی درک خوب را خدا كالم مفهوم كن سعی:... 2/15 تیموتائوس دوم
 دارید ایمان آسمانی کتب همه به شما. دهی
 به کتاب از را حقیقت این که چنان باشید خداپرست و خداشناس:... 119و3/79 عمران آل

 همانا... دارید ایمان آسمانی کتب همه به شما... خوانیدمی نیز خود و آموزیدمی دیگران
 .است آگاه دلها درون از خدا
 آن در بود خدا غیر جانب از اگر و نگرند؟نمی تأمل و فکر روی از قرآن در یا: 4/82نسا

 .یافتندمی بسیار اختالفی
 منحصرا   یکسانند؟ نادان جاهل مردم با دانشند و علم اهل که آنان یا:... 39/9زمر

 .مطلبند این متذکر خردمندان
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15 
آیا اطاعت از کتاب مقدس، اولین شرط برای 

 در زندگی افراد است؟« برکت»ایجاد 
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 كه را خدایتان خداوند، فرامین...  میدهم انتخاب حق شما به امروز من :11/27،26تثنیه
 .یافت خواهید بركت كنید اطاعت میدهم شما به امروز

 
 ...كنید اطاعت میدهم شما به امروز كه را خدایتان خداوند، دستورات:... 28/13 تثنیه
 

 را زندگی. دادهام قرار شما برابر در را لعنت و بركت مرگ، و زندگی امروز: 30/19تثنیه
 .بمانید زنده فرزندانتان و شما تا كنید انتخاب

 
 خود آنها و.... است پرهیزگاران راهنمای نیست، آن در شک هیچ که کتاب این: 2/4،2بقره
 .دارند یقین آخرت عالم به
 

16 
آیا کسانی که از خواندن و اطاعت کردن  

کتاب خدا سرباز می زنند، مورد لعنت خدا 

 قرار گرفته و کافر نامیده می شوند؟
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 .نكند اطاعت را عهد این نكات كه كسی آن بر لعنت:... 11/3ارمیا
 

 سرپیچی بود، زمینی آورپیغام  یک كه موسی سخنان از اسرائیل :12/29،25عبرانیان
 چنانكه را او و گوییم سپاس قلب صمیم از را خدا بیایید... نبردند در به جان و كردند

 ...نماییم خدمت احترام و خوف با است، سزاوار
 

 آن بر سر تکبر و سرکشی از و کرده تکذیب را ما آیات که آنان و :49-40و7/36اعراف
 ...بود خواهند جاوید آن در و دوزخند اهل آنها نیاوردند فرود

 
 از ستمکاران با مگر مکنید مجادله و بحث طریق نیکوترین به جز:29/47،46عنکبوت

 .کرد نخواهد انکار را ما آیات کس هیچ کافران جز به و... آنها،
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17 
شرع کتابهای مقدس با به پایان رسیدن آیا 

 کتاب  وحی، به پایان خود رسید؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

پیشگویی  این از اگر... آورد خواهد سرش بر را كتاب این بالهای خدا :22/19،18مکاشفه
بی  دادم، شرح را آن كه مقدس شهر و حیات درخت از را او خداوند كند، كم مطلبی ها

 ساخت خواهد نصیب
 
 و آن، حقّانیت به آگاهی از پس مگر نپیمودند اختالف راه کتاب اهل :3/20،19عمران آل
( که بترسد) شود کافر خدا آیات به کس هر و. آوردند میان در حسد راه از را خالف این

 روی( حق از) اگر و اندیافته هدایت آرند ایمان چنانچه... بود خواهد زود خدا محاسبه
 ...نیست( خدا دین) تبلیغ جز چیزی تو بر گردانند

 

18 
عنوان کالم خداوند آیا برای اینکه قرآن به 

در نظر گرفته شود، الزم است که با سایر 

 انجیل هماهنگی ایجاد شود؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 قدرت این باید دارند، نبوت عطای كه كسانی باشید داشته یاد به:.. 14/33،32 قرنتیان اول
 را مرج و هرج خدا... باشند خود نوبت منتظر و بنشینند ساكت كه باشند داشته هم را

 ...را ترتیب و نظم و هماهنگی بلكه ندارد، دوست
 

 هدایت دیگری راه سوی به را شما و آید فرود آسمان از نیز فرشتهای اگر:... 1/8غالطیان
 .باد او بر خدا لعنت كند،
 

 ...شد خواهید منحرف نیز خدا از شوید، منحرف مسیح تعالیم از اگر: 1/9یوحنا دوم
 
 او و نیست، پذیرفته وی از هرگز کند اختیار دینی اسالم از غیر کس هر: 3/85عمران آل
 است زیانکاران از آخرت در
 

 خاتم و خدا رسول او لیکن  نیست شما مردان از یک هیچ پدر محّمد: 33/40احزاب
 است آگاه عالم امور همه ی بر همیشه خدا و انبیاست،
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19 
اختالفات اساسی و تاریخی آیا قرآن حاوی 

است که با آنچه در انجیل آمده مغایرت 

 دارد؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

:... همان دَّجال است، زیرا نه به خدای پدر ایمان دارد و نه به فرزند 2/22،24اول یوحنا 
 ...خدا
 

 ...منحرف خواهید شد:. زیرا اگر از تعالیم مسیح منحرف شوید، از خدا نیز 1/9دوم یوحنا
 ...: این قرآن در کتب انبیای پیشین مسطور است26/196،197شعرا

 
 : بر تو وحی نمیشود جز آنچه به رسوالن پیشین گفته شد...41/43فصلت

 

20 
در قرآن و « وحی» یا « الهام»آیا مفهوم 

 انجیل، یکی است؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

  ...تمامی کتبِ مقدّس الهام خداست:3/16تیموتائوسدوم 
 

های كتاب آسمانی، از فكر خود انبیا  :... هیچ یک از پیشگویی1/20،21دوم پطرس 
 ...القدس در وجود این مردان خدا قرار میگرفت تراوش نكرده، بلكه روح

 
و همچنین به : ما به تو وحی کردیم چنان که به نوح و پیغمبران بعد از او 4/163نساء 

ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط )فرزندان یعقوب( و عیسی و ایوب و یونس 
 .و هارون و سلیمان وحی نمودیم و به داود هم زبور عطا کردیم

 
:... خدا میان من و شما گواه است و وحی شده به من آیات این 93و6/19انعام 

خدا دروغی بندد و یا وحی به او نرسیده گوید: به من قرآن...کیست ستمکارتر از آن که بر 
 ...وحی میرسد، و نیز گوید: من هم محققا  مانند آن )کتاب( که خدا فرستاده خواهم آورد
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21 
آیا یهودیان و مسیحیان قرآن را به عنوان 

 یک انجیل تایید می کنند؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 كشته باید است دیگر خدایان جانب از پیامش كند ادعا كه پیامبری:... 18/22،20 تثنیه
 ...نبوده خداوند جانب از او پیام نیفتد، اتفاق میگوید او كه چیزی گر... شود
 نور از عاری كالمشان و نمیگویند سخن خدا دستورات و كالم موافق مردم:... 8/20 اشعیا
 .است حقیقت
 در بود خدا غیر جانب از اگر و نگرند؟نمی تأمل و فکر روی از قرآن در آیا :4/82 نساء
 .یافتندمی بسیار اختالفی آن

 ...است مسطور پیشین انبیای کتب در قرآن این... :26/197،196شعرا

 

22 
آیا بعد از آنکه خداوند انجیل را فرستاد، 

نیاز به ایجاد تغییرات در بعضی آیات آن، 

 پیدا کرد؟ )ناسخ و منسوخ(
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 داد نخواهم تغییر گفته ام كه را نچه:... 89/34 مزامیر
 

 دست از را خود اعتبار جزء، یک در حتی تورات، كه نیست معنی بدان این... :16/17لوقا
 ...باشد داده

 
 بخش هیچ و  شدهاند خوانده ‘خدایان’ رسید، ایشان به خدا کالم که آنان اگر :10/35یوحنا

  نمیشود ساقط اعتبار از مقدّس کتب از
 

 یا آن از بهتر بریم خاطرها از را آن حکم یا کنیم نسخ را قرآن آیات از چه هر :2/136بقره
 است؟ قادر چیز هر بر خدا که نمیدانی آیا. بیاوریم آن مانند

 
 کتاب اصل و کندمی اثبات خواهد را چه هر و محو خواهد را چه هر خدا: 13/39رعد
 .اوست نزد( آفرینش)
 

 .(است آسمانی نزول این که) دانندنمی اینها اکثر بلکه( نیست چنین:... )16/101نحل
 

( آیین و علم و قرآن از) آوردیم تو بر وحی به که را آنچه بخواهیم ما اگر: 17/86اسرا
 ...بریممی باز را همه
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23 
فرستاده « پروردگار جهانیان»اگر قرآن از 

توسط گروهی از شیاطین به تصویب شده و 

رسیده است، آیا این نشانه خوبی است ه این 

 همان چیزی است که از جانب خدا آمده است؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 .: این دنیاست، نزدیک میشود. البته در برابر من هیچ قدرتی ندارد14/30یوحنا
 دنیای پر از گناه است، چشمان این اشخاص بی:... شیطان كه حاكم این 4/3،4دوم قرنتیان 

ایمان را بسته است تا نتوانند نور پرجالل انجیل را ببینند و معنی پیغام ما را درباره جالل 
 مسیح كه چهرهٔ قابل رویت خدای نادیده است، درک كنند

 به نام خداوند بخشنده مهربان :1/1فاتحه 
هیچ شک نازل از جانب خدای کند که بین می:... کتاب الهی را به تفصیل بیا10/37یونس

 .عالمیان است
:... گفتند: ای طایفه ما، ما )آیات( کتابی را شنیدیم که پس از موسی 46/29،30احقاف

نازل شده در حالی که کتب آسمانی تورات و انجیل را که در مقابل او بود به راستی تصدیق 
 میکرد...

 

24 
دائم اینکه او آیا انجیل نیاز به انکار 

 از سمت شیطان نیست، دارد؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

نکته: محمد اغلب موارد اینکه مجذوب شیطان 

, 23:70, 7-15:6کرده است:  ردشده است را 

37:36 ,44:14 ,51:50-52 ,68:51. 

 

 از را دروغین پیامبران میتوانید... باشید برحذر دروغین پیامبران از:... 7/20،15 متی
 بشناسید اعمالشان

 پس! هیچكدام دهد؟ نسبت من به گناه یک حتی میتواند شما از یک كدام:... 8/49،44یوحنا
 ...نمیآورید؟ ایمان من به چرا میشنوید، من از را حقیقت كه حال
 پناه خدا به مردود شیطانِ  وسوسه شر از اول کنی قرآن تالوت خواهی چون: 16/98نحل
 بر
 ایمان آخرت عالم به که آنان بلکه( نیست هیچ پنداریدمی که اینها) :...46و34/8سبا
 .دورگرفتارند گمراهی ودر عذاب در آورندنمی

 شیطاني کالم هرگز او قرآن و... نیست دیوانه هرگز شما عصر رسول: 25و81/22تکویر
 نیست مردود
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 خدا و هللا
25 

مسلمانان همگی یهودیان، مسیحیان و آیا 

خدای حقیقی وجود « یک»معتقدند که تنها 

 دارد؟
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 ماست خداوند دارد، وجود كه خدایی تنها: كنید گوش بنیاسرائیل ای:.. 6/4 تثنیه
 ...دارد وجود تعمید یک و ایمان یک خداوند، یک فقط ما برای:... 4/6،4افسسیان

 ...خداست یک تنها زیرا:2/6،5 تیموتائوس اول
 ..است یکی خدا که داری ایمان تو:...2/19یعقوب
 ...یکتاست خدای :2/163بقره
 را او که است آن از برتر و منّزه و نیست خدایی یکتا خدای جز:... 171و4/87 نساء

 باشد فرزندی
 ...نیست خدایی یگانه خدای جز آنکه حال... :5/73مائده
 اوست مخصوص همیشه اطاعت و دین و... یکتاست خدایی شما خدای:... 51و16/22نحل

 ...نیست خدایی هیچ او جز که یکتا خدای اوست و:... 28/70قصص
 یکتاست خدای او بگو: 112/1اخالص

 

26 
آیا بیشتر خصوصیات و ویژگی های گفته شده 

در مورد هللا در کتاب قرآن، با خصوصیات و 

درانجیل ویژگی های گفته شده از خداوند 

 انجیل، تطابق دارد؟

 صفات خداوند( –)اسماء الحسنی 
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 .کرد نتوان تفحص را او وفهم شود نمی خسته و درمانده هرگز او:…40/28اشعیا
 را او هرگز است، پاینده و زنده نیست، خدایی او جز که یکتاست خدای :2/255بقره

 ...نگیرد فرا خواب کسالت
 ومبرّ  منّزه پندارند شریک او بر چه هر از که یکتا خدای پاک و منّزه زهی:... 59/23حشر
 .است
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27 
در قرآن دارای « هللا»در انجیل و « خدا»آیا 

 یک موجودیت هستند؟
  کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 ...فرستاده شما نزد هستم،مرا بگو آنان به:...3/14خروج
 

 جاویدان حیات و حق خدای اوست:...5/20یوحنا اول
. 

 .را پسر هم دارد را پدر ماند،هم پایدار تعالیم آن در که آن: ...1/9یوحنا دوم
 

 اوییم فرمان مطیع و تسلیم ما و است یکی شما و ما خدای... :29/46عتکبوت
 

 (.جماد بتان نه) شماست گذشته پدران و شما آفریننده که خدایی همان: 37/126صافات
 

 *44/80دخان 42/15 *شوری
 

28 
آیا نام ابدی و غیرقابل تغییر خداوند 

 است؟« یاهو»
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 پیش مرا یعقوب و اسحاق ابراهیم، خدای شما، اجداد خدای یعنی خداوند :....3/15خروج
 ...است فرستاده شما

 
 باشد ابراهیم آنکه از پیش گویم می شما به آمین،آمین،:گفت ایشان به عیسی:8/58یوحنا
 .هستم من
 

 ...بخوانید را خدا بدانها نامهاست، نیکوترین را خدا و:7/180اعراف
 

 اسمی هر به بخوانید، رحمان اسم به یا اَلّل  اسم به را خدا خواه که بگو :17/110اسرا
 ...اوست مخصوص همه نیکو اسماء بخوانید
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29 
« تقدس»آیا آیاتی در انجیل مبنی بر 

 خداوند وجود دارد؟ )القدوس(
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 .:...تمامی زمین از جالل او مملو است6/3اشعیا
 :آن قدوس می گوید: مرا با که قیاس میکنید تا با او برابر باشم؟40/25اشعیا
 ...نامیده می شود:...آن که در ابدیت ساکن است قدوس 57/15اشعیا
:... ای پدر مقدس، این شاگردان را كه به دست من سپردهای، با توجهات 17/11یوحنا 

 ...پدرانهات حفظ فرما
:... ایشان شبانه روز، بدون وقفه نام خدا را ذكر نموده، میگفتند: قدوس، 4/8مکاشفه

 ...!قدوس، قدوس است خداوند خدای قادر مطلق كه بود و هست و میآید
اوست خدای یکتایی که غیر او خدایی نیست، سلطان مقتدر عالم، پاک از هر  :59/23رحش

 ...نقص و آالیش، منّزه از هر عیب و ناشایست
 ... خدا که پادشاهی منّزه و پاک و مقتدر و حکیم است...:62/1جمعه

 

30 
بین خصوصیات و ویژگی های خداوند، آیا 

 معرفی می کند؟« پدر»خداوند خود را 
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 .بود خواهی ما دهندهٔ  نجات و پدر ابد تا ازل از خداوند، ای تو:... 63/16اشعیا
 باشید کامل شما پس...باشید فرزندان است آسمان در که را خود پدر تا:48و5/45 متی

 .است کامل شما آسمانی پدر چنانکه
 .میدهید انجام را خود پدر اعمال شما لیکن:8/41یوحنا
 همه او و! نیست؟ جفتی را او که حالی در بود تواند فرزندی را وی چگونه:... 6/101انعام
 .داناست چیز همه به و آفریده را چیز

 نگرفته فرزندی هرگز و اوست آن از زمین و آسمانها پادشاهی که خدایی آن: 25/2فرقان
 ...نداشته هستی ملک در شریکی و

 فرزندی و همجفت او ما، پروردگار اقتدار و شأن است مرتبه بلند بسیار همانا و :72/3جن
 .است نگرفته هرگز
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31 
تکبر از ویژگی آیا خداوند متکبر است و 

 المتکبر(های خداوند است؟ )
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 .کرد نخواهم تحمل دارد مغرور دل و متکبر چشمان که را کس آن هر...  :101/5مزامیر
 ...دارد کراهت آنها از که چیز هفت :6/16امثال
 قدوس و است ساکن ابدیت در آنکه ؛ است مرتبه بلند و رفیع آنکه زیرا: 57/15اشعیا
 ...شود می نامیده
 و مال غرورِ  و چشم هوسهای نَْفس، هوای یعنی دنیاست، در چه هر زیرا:2/16یوحنا اول

 .دنیاست از بلکه پدر از نه مقام،
 از پاک عالم، مقتدر سلطان نیست، خدایی او از غیر که یکتایی خدای اوست:59/23حشر
 ...آالیش بی و نقص هر
 

32 
بین خصوصیات و ویژگی های خداوند، آیا 

 معرفی می کند؟« ناجی»خداوند خود را 
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 خداوند من... میدهم نجات را تو و هستم تو مقدس خدای خداوند، من زیرا:11و43/3اشعیا
 نیست دهندهای نجات من از غیر و هستم
 من از غیر ایی دهنده نجات نه و بشناسی نباید من جز به خدایی:...13/4هوشع
 داوود شهر در شما، دهندهٔ  نجات و خداوند مسیح، امروز همین كه اینست آن: 2/11لوقا
 .گشود جهان به چشم

 انجام به را وظیفه این تا شدهام مأمور من خدا، ما دهندهٔ  نجات حكم طبق:... 1/4تیطوس
 برسانم
 نجات به تا میشوند عالقهمند مردم كه شماست رفتار مشاهدهٔ  با:... 2/13،10تیطوس
 باشكوه مسیح عیسی دهندهمان نجات و بزرگ خدای آن، در... بیاورند ایمان خدا ما دهندهٔ 

 .شد خواهد ظاهر جالل و
 اثر در... شد آشكار خدا ما دهندهٔ  نجات لطف و مهربانی كه رسید زمانی:... 3/6،4تیطوس
 عطا ما به فراوانی به را روحالقدس خدا داد، انجام مسیح عیسی ما دهندهٔ  نجات كه كاری
 فرمود
 عیسی ما خداوند بوسیلهٔ كه است یگانهای خدای برازندهٔ  عزت، و جالل تمام: 1/25یهودا
 ...میدهد نجات را ما مسیح

 

بار  39بودن خداوند « ناجی»ویژگی  نکته:

در انجیل مطرح شده است، اما در قرآن به 

 آن اشاره ای نشده است.
 

 



f 

33 
در کتب مقدس، وقتی خداوند به خود اشاره 

« ما»می کند، آیا هیچ وقت از ضمیر جمع 

 استفاده کرده است؟
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

انسان را شبیه خود بسازیم، تا بر حیوانات... »سرانجام خدا فرمود:  :1/26پیدایش
 .فرمانروایی كند

 .:... پس زبان آنها را تغییر خواهیم داد تا سخن یكدیگر را نفهمند11/6،7پیدایش
 ...:... برو و به قوم من این پیغام را بده6/8اشعیا
من سپردهای، با توجهات پدرانهات حفظ فرما :... ین شاگردان را كه به دست 17/11یوحنا

 ...تا مانند من و تو با هم یكی باشند
: ما شما را بیافریدیم پس چرا تصدیق نمیکنید؟...آیا شما 72و69و64و56/57،59واقعه

خود آن نطفه را میآفرینید یا ما آفرینندهایم؟...آیا شما آن تخم را میرویانید یا ما 
ن آب را از ابر فرو ریختید یا ما نازل ساختیم؟...آیا شما درخت آن رویانندهایم؟...آیا شما آ
 را آفریدید یا ما آفریدیم؟

 محققا ما این قرآن )عظیم الشأن( را بر تو فرو فرستادیم :76/23انسان
 

34 
     مورد تائید است؟« تثلیث» آیا مفهوم 

 )پدر، پسر و روح القدس(
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 ...نفهمند را یكدیگر سخن تا داد خواهیم تغییر را آنها زبان پس:.. 11/7،6پیدایش
 ...دهید تعمید غسل روحالقدس و پسر و پدر اسم به را ایشان:... 28/20،19متی

 ما همهٔ. ..دارد وجود تعمید یک و ایمان یک خداوند، یک فقط ما برای:... 4/6،4افسسیان
 ما وجود ذرات تمام در و ماست همهٔ در و ما همهٔ از باالتر و ما همهٔ پدر كه داریم خدا یک

 ...میكند زندگی
 است یکسان شما و ما میان که حق کلمه آن از بیایید کتاب، اهل ای: بگو: 3/64عمران آل

 برخی و ندهیم، قرار شریک او با را چیزی و نپرستیم، را یکتا خدای جز به که کنیم پیروی
 ...نکنیم تعظیم ربوبیت به خدا جای به را برخی
 راستی به جز خدا درباره و دارید، نگه اندازه خود دین در کتاب، اهل ای :4/171نساء
 کلمه و خداست رسول او که گفت نشاید این جز مریم بن عیسی مسیح حق در نگویید سخن
 همه و خدا به پس است الوهیت عالم از روحی و فرستاده مریم به که است الهی

 ،(نخوانید خدا را القدس روح و ابن و اب) نشوید قائل تثلیث به و آورید ایمان فرستادگانش
 منّزه و نیست خدایی یکتا خدای جز است، بهتر شما برای که ایستید باز شرک گفتار این از
 ...باشد فرزندی را او که است آن از برتر و

 حالی در گشتند، کافر محققا   شدند مریم پسر مسیح خدایی به قائل که آنان: 5/73،72 مائده
 البته...بپرستید، شماست و من آفریننده که را خدایی اسراییل، بنی ای: گفت مسیح خود که

 ...گردیدند کافر است( خدا دهنده تشکیل عنصر) سه از یکی خدا گفتند که آنان
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35 
آیا خداوند به اشتباه عیسی را به انجام 

متهم کرده است یا آیا عیسی کار نادرست 

برای مخفی کردن بعضی از کارهایش به 

 خداوند دروغ گفته است؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 .میدانم از كجا آمدهام و به كجا باز میگردم. ولی شما این را نمیدانید :8/14یوحنا
 ...داده بود:... وعدهٔ این زندگی جاوید را خدا حتی پیش از آفرینش جهان 1/2تیطوس

:... زندگی خود را به خدایی واگذار كرد كه داور عادل و با انصاف 2/21،23اول پطرس
 میباشد
:... خدا گوید: ای عیسِی مریم، آیا تو مردم را گفتی که من و مادرم را دو 5/116مائذه

خدای دیگر سوای خدای عالم اختیار کنید؟ عیسی گوید: خدایا، تو منزهی، هرگز مرا نرسد 
 که چنین سخنی به ناحق گویم...

 

36 
آیا خداونِد متعالی و بلندمرتبه تا به حال 

قدرت خود را به نمایش گذاشته است؟ یا آیا 

کاری کرده است که اثر آن بر تاریخ بشریت 

 باقی بماند؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 بوسیلهٔ شب در و ابر از ستونی بهوسیلهٔ روز در را ایشان خداوند:... 13/21خروج
 ...میكرد هدایت آتش از ستونی
 ...شد ظاهر ابر میان از خداوند پرجالل حضور ناگهان:... 16/10،9خروج
 بزرگی گناه كار، این با چون خواستید پادشاه كه نكردید خوبی كار:... 12/16سموئیل اول

 ...شدید مرتكب خدا به نسبت
 ....نمیدانند آنان بیشتر لیکن و است، قادر فرستد آیتی اینکه بر خدا:... : 6/38،37انعام
 این! خداست پسر مسیح: گفتند نصاری و خداست پسر ُعَزیر: گفتند یهود و :9/31،30توبه

 و نزدیکی پیشین مشرک کافران کیش و گفتار با و رانندمی زبان بر تنها که است سخنی
 راهبان و علما!...گردانند؟می کجا به را آنان! کند نابود و هالک را آنها خدا دارند، مشابهت

 الوهیت به را مریم پسر مسیح نیز و نشناختند را خدا و شناخته ربوبیت مقام به را خود
 خدایی او جز که کنند پرستش را یکتایی خدای آنکه جز نبودند مأمور که صورتی در گرفتند
 دهندمی قرار شریک او با که است آن از برتر و منزه که نیست،
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37 
آیا خداوند تا به حال خود را به وضوح به 

      مردم روی کره زمین نشان داده است؟ 

 )تجلی یا  دیده شدن خدا(
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 شكیم پدر!... بود خدا روی دیدن مانند من برای تو روی دیدن:... 32،18و33/11خروج
 ...خرید نقره پاره صد به

 من... نمیگویم سخن طریق این به است من خدمتگزار كه موسی با ولی:... 12/8،7اعداد
 ...میكنم صحبت آشكارا و رودررو وی با

 لطیف او و میکند مشاهده را بینندگان همه او و ننماید درک چشمی هیچ را او:6/103انعام
 .است آگاه( خلق چیز همه به) و نامرئی و

 متالشی و ُمندک را کوه کرد تابش کوه بر خدایش تجلی که گاه آن پس:... 7/143اعراف
 ...افتاد بیهوش موسی و ساخت
 ...گردد؟ خرم و سبز زمین و بارد فرو آبی آسمان از خدا که ندیدی آیا: 22/63حج

 .است آگاه و توانا خدا:... 31/16لقمان

 

 :انجیلدر  تجلی هادیگر نکته: 

 .Ex ;30-32:22 ;33-18:1 ;9-12:7 .بند  

3:2-4:17; Ex. 24:9-11; Deut. 31:14-15; 

Job 38-42. 

 

38 
آیا خداوند جدای از وحی نازل شده اش 

 امروزه با مردم مستقیم صحبت می کند؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 من تنها و میباشم شما میان در من كه دانست خواهید شما اسرائیل، ای:... 2/28یوئیل
 ...هستم شما خدای خداوند،

... میكند تكلم راز صورت به روحالقدس، قدرت با او چون:... 25،24و14/4،1قرنتیان اول
 میان در خدا حقیقتا   كه گفت خواهد... شد خواهد بیدار وجدانش الهی پیغامهای این شنیدن با

 شماست
 نیز و نشناختند را خدا و شناخته ربوبیت مقام به را خود راهبان و علما:... 9/31توبه
 ....گرفتند الوهیت به را مریم پسر مسیح
 ...وحی به مگر گوید سخن او با خدا که نباشد آن یارای را بشری هیچ:.. 42/51شوری
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39 
آیا خداوند نامتناهی می خواهد که رابطه 

ای نزدیک و دوستانه با انسان متناهی 

فرزندان »انسانهایی  که (داشته باشد؟  

 )نامیده می شوند.« خدا
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

:... آنگاه به جای اینكه خداوند به ایشان بگوید: شما قوم من نیستید، خواهد 1/10هوشع
 !پسران خدای زنده هستیدگفت: شما 
« پدر»:... خدا روح فرزند خود را به قلبهای ما فرستاده تا بتوانیم او را واقعا  4/6غالطیان
 .بخوانیم

خود « فرزندان»: ببینید خدای پدر چقدر ما را دوست میدارد كه ما را 3/1،2اول یوحنا
 ...خوانده است

دوستان اوییم. بگو )ای پیغمبر(: اگر  : یهود و نصاری گفتند: ما پسران خدا و5/18مائده
کند؟ بلکه شما هم بشری هستید از چنین است پس او چرا شما را به گناهانتان عذاب می

 ...آنها که خدا خلق کرده
 ...شود:... بدانید که خدا در میان شخص و قلب او حایل می8/24انفال
بندگان است... همانا خدای من به :... خدای من بسیار مهربان و دوستدار 92و11/90هود

 .کنید کامال  آگاه استهر چه شما می
 :... ما از رگ گردن او به او نزدیکتریم.50/16ق
 

در حالی که قرآن انکار می کند که انسان  نکته:

می تواند فرزند خدا باشد، خداوند اظهار داشته 

است که بسیار به انسان نزدیک است. انفال 

 .50:16و کهف  11: 90&  92؛ هود 8:24

40 
 آیا عشق خداوند  مطلق است؟ )الودود(

 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 مسیح بودیم، گناهكار اینكه وجود با كه داشت دوست را ما چقدر خدا ببینید اما: 5/8رومیان
 .شود فدا ما راه در تا فرستاد را
گناه  جهان این به خود یگانهٔ فرزند فرستادن با خدا.است محبت خدا:... 4/10،8یوحنا اول

 ...داد نشان ما به را خود محبت آلود،
 بیایمان مردم خدا... میدارد دوست را نیکوکاران خدا که کنید نیکویی:... 276و2/195بقره

 .ندارد دوست را گنه پیشه
 بر که را آنان خدا که... داردنمی دوست را ستمکاران هرگز خدا:... 159و3/57عمران آل
 دارد دوست کنند اعتماد او

 .داردنمی دوست است عمل بد و خیانتکار که را آن خدا همانا:... 4/107 نساء
 .ندارد دوست را کافران او:... 30/45روم
 سدّی و بنیان مانند کافران، با جهاد صف در او راه در که را مؤمنان آن خدا: 61/4صف
 میدارد دوست بسیار پایدارند و همدست آهنین
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41 
آیا خداوند به مومنان به چشم خدمتکاران و 

 برده هایش نگاه می کند؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 كرده، اعتماد شما به كه دلیل این به میخوانم، “خود دوستان” را شما من:... 15/15یوحنا
 گفته ام شما به را همه است، گفته من به پدرم چه هر
.... میباشید نیز مقدس كاهن عبادتگاه، این در شما اینكه مهمتر:... 10،9و2/5 پطرس اول
 ...میباشید خدا خاص و مقدس قوم و عیسی، پادشاهان كاهنان و خدا، برگزیدگان شما. 

 .شدند خالص تو برای و بریدند غیر از دل که را بندگانت از خاصان مگر: 38/83ص
 هم تو( رسول ای.... )بترسید من( قهر آتش) از من بندگان کهای:... 39/17،16زمر

 .آر بشارت( من رحمت و لطف به) مرا بندگان
 ...است بسیار محبت و لطف بندگان به را خدا: 42/19شوری

 *22/17و21/12مکاشفه 1/1یوحنا 1/26پیدایش *
 

42 
آیا خداوند در میان مردم، کسانی را بیشتر 

ها نسبت به بقیه در دوست دارد و آن 

 اولویت قرار می دهد؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 ...:.. ما میدانیم كه شما هر چه باشد، حقیقت را میگویید12/14مرقس
 :... زیرا همهٔ ما مسیحیان در عیسی مسیح یكی هستیم3/28غالطیان
 ...مسیح:... فراموش نكنید كه شما هم غالم هستید، غالم عیسی 6/9افسسیان

:... او خدایی است که شما را جانشین گذشتگان اهل زمین مقرر داشت و رتبه 6/165انعام
 ...بعضی را از بعضی باالتر قرار داد تا شما را در آنچه به شما داده بیازماید

:... و خدا رزق بعضی از شما را بر بعضی دیگر فزونی داده.... آیا بنده 75و16/71نحل
قادر بر هیچ چیز )حتی بر نفس خود( نیست با مردی آزاد که ما به او رزقی مملوکی که 

 ...کند، این دو یکسانند؟نیکو عطا کردیم که پنهان و آشکار هر چه خواهد از آن انفاق می
:... ما زنانی را که مهرشان ادا کردی بر تو حالل کردیم و نیز کنیزانی را که 33/50احزاب

 ...ب کردبه غنیمت خدا تو را نصی
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43 
آیا خداوند بطور خاص از گناهکاران متنفر است 

 و می خواهد که آن ها را به جهنم بفرستد؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 زنده و بازگردد خویش بد راههای از او كه اینست در من شادی:... 32و18/23حزقیال
 نمیشوم شاد شما مرگ از من... بماند
 چون كنند، توبه گناهكاران تا میدهد بیشتری فرصت و میكند صبر او:... 3/9 پطرس دوم

 .شود هالک كسی نمیخواهد
 ایمان دل به و کنند ایمان اظهار زبان به که آنان از مباش غمگین پیغمبر، ای :5/41 مائده
 سخنان و کنند جاسوسی که یهودانی آن از مباش اندوهناک و شتابند، کفر راه به و ندارند
 ...رسانندمی نیامدند تو نزد که قومی آن به دروغ
 که هستند مردمی همان آنها گمراهترند، بسی بلکه چهارپایانند مانند آنها:... 7/179اعراف
 .غافالند
 و افکند عذاب به دنیا زندگانی در فرزند و مال همان به را آنها خواهدمی خدا:... 9/55توبه

 .باشند کافر که حالتی در درآید به آنها جان مرگ ساعت
 

44 
است و در « بدی»و « نیکی»آیا خداوند خالق 

 قبال انجام هر دو آن ها مسئول است؟)خیر و شر(
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 .ببخشم خوبی آیندهٔ  و امید شما به میخواهم من:... 29/11ارمیا
 و وسوسه آن، انجام به نیز را كسی و است دور به بدی و گناه از خدا:... 1/13یعقوب
 .نمیكند ترغیب
 جانب از است حق مثل آن که میدانند آوردهاند ایمان خدا به که آنهایی پس:... 2/26بقره
 ...او

 از رسد بدی هر و خداست جانب از رسد تو به نیکویی انواع از چه هر:... 4/79،78نساء
 ...توست خودِ 
 و کتاب پیرو که) گرفتیم عهد هستیم عیسی کیش به ما: گفتند که آنان از و: 5/14مائده
 دست از را بزرگی نصیب شدند داده پند( انجیل در) آنچه از نیز آنان( باشند خدا رسول
 ...دادند
 را شما تا کنیم مبتال عالم شرور و خیرات و نیک و بد به را شما ما و:... 21/35انبیا

 ...بیازماییم
 

در بعضی از بخش های انجیل  آمده نکته: 

است که خداوند اجازه داده است که سختی و 

مشقت ) نه شیطان( به سراغ انسان برود. 

. 3:6و آموس  4:6، ارمیای نبی 45:7اسحاق 

اما اهریمن در قالب شیطان دیده می شود: 

Jn. 8:44, 1 Jn. 3:8.) 
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45 
بزرگترین آیا خداوند خود را به عنوان 

 معرفی می کند؟)مکار(« مکار»یا « حیله گر»
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 كه هنگامی چرا پس. كنی تحمل را بیانصافی كه هستی آن از عادلتر تو:... 1/13حبقوق
 میمانی؟ خاموش میبلعند، بیگناهترند خودشان از كه را مردمی شروران
 كارها این از من چون نخورید، دروغ قسم و نباشید دیگران اذیت فكر در:... 8/17زکریا
 ...دارم نفرت

 همه از خدا و کرد، مکر آنها با مقابل در هم خدا و کردند مکر خدا با یهود: 3/54عمران آل
 .کرد مکر تواند بهتر
 اندیشه و کار چه به کس هر داندمی او خداست، نزد تدبیرها و مکر همه:... 13/42رعد
 ...است

 

 است شیطانی خدعه و نیرنگ انجیل درنکته: 

 میشود داده نسبت شیطان به کارکردها این و

 .Cf.. 3:1, Est. 9:25, Ps .خدا به نه

21:11, Ps. 36:4, Pro. 1:30, 2 Cor. 

11:13-15, Eph. 6:11, 1 Pet 5:8-9, 2  

 . 1:7 یوحنا

46 
آیا خداوند مسئول نفرت و دشمنیِ بین مردم 

 در مذاهب مختلف است؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 ...بدبختیتان نه و شماست سعادتمندی من، ارادهٔ  و خواست:... 29/11ارمیا
 ...بنگرد گناه بر كه است آن از پاكتر تو چشمان:... 1/13حبقوق
 سبب به دردناک، عذابی است ایشان برای و بیفزاید، آنها بیماری بر خدا:... 2/10بقره
 میگفتند دروغ پیوسته آنکه
 ...بازگرداند،( کفار حکم به) زشتشان اعمال کیفر به را آنها خدا آنکه با:... 4/88نساء
... ساخت خواهد آگاه کنندمی آنچه( بدِ  عاقبت) بر را آنها خدا زودی به:... 64و5/14مائده
 .داردنمی دوست را مفسد ستمکار مردم خدا هرگز
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47 
آیا هدف خداوند این است که قلب های مردم 

 را سنگ کرده و آن ها را  گمراه کند؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

ام تا گمراهان را نجات بخشم... خواست پدر آسمانی من این  :... من آمده18/11،14متی
 نیست كه حتی یكی از این كودكان از دست برود و هالک گردد

 ...:... او مشتاق است كه همهٔ مردم نجات یابند2/3،4اول تیموتائوس 
سرکشی مهلتشان دهد که :... ایشان را عذابی سخت خواهد بود... در 26و15و2/7بقره

حیران بمانند.... آنهایی که به خدا ایمان آوردهاند میدانند که آن مثل حق است از جانب او، 
 ...و اما آنهایی که کافرند میگویند: خدا را از این مثل چه مقصود است؟

:... و )ای بندگان بدانید( هر کس شیطان را دوست گیرد نه خدا را، سخت 4/119نساء
 .ده زیانی آشکارزیان کر
:... چنین گمراهان را خدا در طغیان و سرکشی خود به حیرت و ضاللت 7/186اعراف

 واگذارد.
 

48 
آیا شخصیت و رفتار خداوند همیشه فریبنده 

 و وسوسه انگیز است؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 او...دهم تغییر را آن نمیتوانم من و است داده بركت را آنان خدا زیرا:... 23/19اعداد
 است ندیده اسرائیل در گناهی
 بود خواهد برجا پا همچنان دورانها همهٔ در تو وفاداری: 119/90مزامیر
 ...هستم تغییرناپذیر خداوندی من:... 3/6مالکی
 از جزئی كه را ما نمیتواند زیرا... میماند وفادار ما به نسبت او:... 2/13تیموتائوس دوم

 ...كند جدا خود از هستیم، او وجود
 ...نمیگوید دروغ هرگز خدا كه است مسلم ما همهٔ برای:... 1/2تیطوس

 ...باشد تو پروردگار مشیت آنچه مگر:... 11/108،106هود
 .کرد خواهد کند اراده چه هر خدا:... 22/14حج
. فرماید هدایت خواهد را که هر و واگذارد گمراهی به خواهد را که هر خدا:... 35/8فاطر
 کامال   کنند اینان چه هر به خدا که افتد، حسرت و غم به مردم این بر شریفت نفس مباد پس
 .است آگاه

 دهد انجام اختیار و قدرت کمال در را آن بخواهد چه هر :85/16بروج
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49 
آیا تعظیم کردن در برابر هر کس جز خداوند 

  ممنوع است؟
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 ....نباشد من از غیر دیگر خدایان را تو:... 20/5،2خروج
 

 ...نباشد من از غیر دیگر خدایان را تو:... 5/9،7تثنیه
 

 ...كن پرستش را خدا فقط پس:... 22/9،8مکاشفه
 

 ...نپرستید را او جز که فرموده حکم تو خدای و:... 17/23اسرا
 

 پرستش( یکتایی به) مرا اینکه برای مگر نیافریدم را انس و جنّ  من و: 51/56ذاریات
 کنند
 

50 
آیا خداوند برخالف قانون ابدی خود، به 

در برابر » تمام فرشتگان دستور داد که : 

 «آدم سجده کنید؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 خواهم جلوس میكنند اجتماع آن بر خدایان كه شمال در كوهی قلهٔ بر:... 14/17،12اشعیا
 ...كرد
 

 به را خود تقدس... كردم انتخاب نگهبان فرشتهٔ عنوان به را تو:... 28/19،11حزقیال
 ...دادی دست از طمع و حرص سبب
 

 نظر در را اسماء آن حقایق گاه آن داد، یاد آدم به را اسماء همه خدا و:... 2/34،31بقره
 سجده همه کنید، سجده آدم بر که دادیم فرمان را فرشتگان چون... آورد پدید فرشتگان

 .گردید کافران فرقه از و ورزید تکبّر و ابا که شیطان مگر کردند
 

 گل از که آدمی به سجده من آیا: گفت که شیطان جز کردند سجده همه...:17/65،61اسرا
 .بود نخواهد فریب و غرور جز چیزی شیطان وعده!... آرم؟ فرود آفریدی
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القدس، فرشتگان، شیطان و روح 

 شیاطین
51 

       همان خداوند است؟« روح القدس»آیا 

 )روح القدس(
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 بگریزم؟ میتوانم كجا به تو حضور از: 139/7مزامیر
 ...است، روح خدا زیرا: 4/24یوحنا
 این گفتی وقتی. است كرده پر طمع از را تو قلب شیطان حنانیا،:... 5/4،3رسوالن اعمال
 ....گفتی دروغ روحالقدس به واقع در است، زمین قیمت تمام
 آرد شما نفس هوای خالف بر اوامری خدا جانب از که پیغمبری هر آیا:... 253و2/87بقره

 را مریم پسر عیسی و!... میرسانید؟ قتل به را جمعی و... نموده سرپیچی و گردنفرازی
 ...بخشیدیم نیرو روحالقدس به را او و دادیم آشکار معجزات

 و تو به که را نعمتی آر خاطر به: مریم عیسیِ  ای: گفت خدا که گاه آن:... 5/110مائده
 و گهواره در که ساختم توانا قدسی روح تأیید به را تو که گاه آن کردم عطا مادرت

 علم تو به و کردم حکمت و کتاب تعلیم را تو که گاه آن و گفتی،می سخن مردم با بزرگسالی
 ....آموختم انجیل و تورات

 

اشاره  انجیلبخش مختلف  113از  یشب درنکته: 

 شده است که روح القدس همان خداوند است.

 

52 
 قدرت آفرینش دارد؟ آیا روح القدس

 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 بی شكل و خالی زمین، آفرید، را زمین و آسمانها خدا كه هنگامی آغاز، در: 1/2،1پیدایش
 .میكرد حركت بخار تاریکِ  تودههای روی خدا روح و بود،
 ...میدهد زینت را آسمانها او روح: 26/13ایوب
 ... است آفریده مرا خدا روح زیرا :33/4ایوب

 طراوت زمین به و میشوند زنده میبخشی، جان مخلوقات به كه زمانی اما: 104/30مزامیر
 میبخشند

 مادرت و تو به که را نعمتی آر خاطر به: مریم عیسیِ  ای:... 118و116و5/110مائده
 خدا( قیامت در) که گاه وآن.... ساختم توانا قدسی روح تأیید به را تو که گاه آن کردم عطا
 خدای سوای دیگر خدای دو را مادرم و من که گفتی را مردم تو آیا مریم، عیسیِ  ای: گوید
 ناحق به سخنی چنین که نرسد مرا هرگز منزهی، تو خدایا،: گوید عیسی کنید؟ اختیار عالم
 ا... گویم
 ...فرستادیم او بر( است اعظم فرشته که القدس روح) را خود روح ما:... 19/19،17مریم
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53 
 یکی هستند؟« جبرئیل»و « روح القدس»آیا 

 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 من»: گفت جواب در فرشته... شد ظاهر زكریا بر فرشتهای ناگهان:... 1/35،11لوقا
 ...میایستم خدا حضور در كه هستم جبرائیل

 
 ...است روح خدا زیرا: 4/24یوحنا

 
 و خدا با کس هر... بخشیدیم توانایی روحالقدس واسطه به را او:.. 98و2/87بقره

 دشمن هم خدا( و است کافر محققا) است دشمن میکاییل و جبرئیل و او رسوالن و فرشتگان
 .است کافران

 

 به کلی طور به القدس روح اسالم درنکته: 

 .اند شده منسوب جبرئیل، خداوند فرشته

 

54 
یک « روح القدس»آیا خرافات موجود در مورد 

 گناه غیرقابل بخشش است؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 ....اما بیحرمتی به روحالقدس هیچگاه بخشیده نخواهد شد :...12/31،32متی
 

محققا  خدا گناه شرک را نخواهد بخشید.... خدا گناه شرک را  :...168و116و4/48نساء
نخواهد بخشید... آنان که کافر و ستمگر شدند هیچ گاه خدا آنان را نخواهد آمرزید و به 

 راهی هدایت نخواهد نمود
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55 
آیا کتابهای مقدس بر روی موضوعیت روح 

 تمرکز الزم را دارند؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

:... بسیار مشتاق دیدارتان هستم تا بتوانم شما را از بركات خدا برخوردار 1/11رومیان
 ....سازم

 .:... اگر روح مسیح در وجود كسی ساكن نباشد، او اصال  مسیحی نیست8/9رومیان
:... اما شخص بیایمان قادر نیست افكار و اسرار خدا را كه 2/13،16اول قرنتیان 

 ....میآموزد، درک كند و بپذیردروحالقدس به ما 
:... آنان فقط به دنبال هوسهای خود هستند و روح خدا در وجود ایشان ساكن 18،19یهودا
 ...نیست
 پرسند، جواب ده که روح از )عالم( امر خداست...: و تو را از حقیقت روح می17/85اسرا
 

56 
به مومنین تعلق « روح القدس»آیا خداوند 

ا هدایای معنوی خود دارد و آن ها را ب

 سیراب می کند؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 ....القدس را بیابید :... آنگاه به ایشان دمید و فرمود: روح20/21،23یوحنا
القدس بر شما نازل  :... آنچه الزم است بدانید این است كه وقتی روح1/8اعمال رسوالن

 ...شود، قدرت خواهید یافت
القدس به هر  :... میخواهم در خصوص عطایایی كه روح13و4،11و12/1اول قرنتیان 

یک از شما میبخشد، نكاتی بنویسم... گرچه عطایایی كه خدا به ما میبخشد گوناگون است، 
القدس است... اما تمام این عطایا از جانب یک روح،  اما اصل و منشاء تمام آنها، روح

میم میگیرد به هر کس چه عطایی ببخشد... القدس است، و اوست كه تص یعنی همان روح
القدس همهٔ ما را كنار هم قرار داده و به صورت یک بدن درآورده است. در واقع  ما روح

ایم و خدا به همهٔ ما، از  القدس، در بدن مسیح تعمید گرفته ما بوسیلهٔ یک روح، یعنی روح
 همان روح عطا كرده است.

 

 اشاره معنوی هدایای به نه قرآن درنکته: 

 .القدس روح بودن ابدی به نه و است شده
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57 
آیا هدایای معنوی می تواند از یک مومن به 

مومن دیگری و از طریق گذاشتن دست بر روی 

 سر مومن، منتقل شود؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 .به دیگران به کار برد:... ، تا خدا تو را بركت دهد و برای كمک 4/14،16اول تیموتائوس
:... همان عطایی كه خدا به هنگام دعا و قرار گرفتن دستهای من بر 1/6دوم تیموتائوس

 سر تو، در وجود تو قرار داد
:... دیگر الزم باشد مانند سابق شما را به اجتناب از اعمالی كه منتهی به 6/1عبرانیان

 كنیم.مرگ میشوند، و یا به ایمان به خدا ترغیب 

 

 انتقال به ای اشاره هیچ قرآن درنکته: 

 روی بر دست گذاشتن طریق از معنوی هدایای

 Cf. Rom. 1:11, 2 .است نشده مومن، سر

Thess. 2:8 &    1 Tim. 4:14-16. 

 

58 
آیا خداوند به پیروان مسیح همان معجزاتی که 

مسیح از طریق قدرتی که خداوند به او اعطا 

 انجام می داد، را داده است؟کرده بود، 
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

كرده  من كه بكند را كارهایی همان میتواند بیاورد، ایمان من به كه هر:... 14/12یوحنا
 ...ام
 

 ...میكنند اطاعت ما از تو، نام به نیز پلید ارواح حتی خداوندا،:... 10/17لوقا
 

 میان در بود، روح القدس قدرت از پر و ایمان با بسیار كه هم استیفان: 6/8رسوالن اعمال
 میداد انجام بزرگ معجزه های مردم
 

 میدادند گوش او سخنان به دقت به او، معجزات خاطر به مردم،: 8/6 رسوالن اعمال

   

: در قرآن هیچ اشاره ای به اینکه نکته

معجزات مشخصی بعد از مسیح انجام  گرفته، 

 نشده است. 
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59 
آیا خداوند به بعضی از مومنان قدرت سخن 

گفتن به زبان ناشناخته دیگری که تحت قدرت 

 روح القدس است، را می دهد؟ 
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

القدس، به صورت راز تكلم میكند.... زیرا  :... چون او با قدرت روح5و14/2اول قرنتیان
 ...زبانهانبوت كردن بهتر است از سخن گفتن به 

 
:... روح خدا ما را در مشكالت زندگی و در دعاهایمان یاری میدهد... خدا 8/26،27رومیان

القدس چه میگوید، زیرا آنچه كه او به جای ما دعا  كه از دل ما باخبر است، میداند كه روح
 میكند، طبق خواست خداست.

 

 سخن مورد در ای آیه هیچ قرآن درنکته: 

 .است نیامده دیگر زبان به گفتن

 

60 
آیا هیچ وجه تمایزی بین فرشتگان )ملک( به 

عنوان خدمتکاران خداوند و شیطاین )جن( به 

 عنوان خدمتکاران شیطان، وجود دارد؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 لعنت ای: گفت خواهم دارند، قرار من چپ طرف در كه كسانی به سپس:.. 25/41 متی
 آماده شیطانی ارواح و شیطان برای كه شوید داخل ابدی آتش به و بروید اینجا از شدگان
 .است شده

 كه است كسی همان و است شیطان یا ابلیس اسمش كه قدیمی مار آن:... 12/9مکاشفه
 ...میدهد، فریب را دنیا مردم تمام
 خود و) میبردند پناه جنّ  گروه از مردانی به بشر نوع از مردانی همانا و:... 72/16،1جن
 اما... میافزودند سخت آنها جهل و غرور بر جنّیان و( میسپردند جنّیان به بیابانها در را

 از و...اوست کمینگاه در شهاب تیر شنید بخواهد سخنی( الهی وحی اسرار از) که هر اینک
 هیزم ما ستمکاران اما و... ستمکارند و کافر برخی و بیآزار و مسلمان بعضی هم جنّیان ما
 ...دگردیدن جهنّم آتش بر
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آیا ممکن است شیطان توبه کند و به راه 

 راست هدایت شود؟
 کتاب مقدس نه /  نه  قرآن

:... آن مار قدیمی كه اسمش ابلیس یا شیطان است و همان كسی است 12/9،10مکاشفه
 ...دستهاش بر زمین افكنده شد،كه تمام مردم دنیا را فریب میدهد، با تمام دار و 

 .:... از وساوس شیطان پیروی مکنید که او همانا شما را دشمنی آشکار است2/208بقره
:... هر که از یاد خدا )و حکم قرآن( رخ بتابد شیطانی را بر او 43/36،39زخرف

را از برانگیزیم تا یار و همنشین دایم وی باشد. و آن شیاطین همیشه آن مردم از خدا غافل 
راه خدا باز دارند و پندارند که هدایت یافتهاند... زیرا در دنیا ظلم کردید، که امروز با 

 شیاطین البته در عذاب دوزخ شریک هستید.
 

62 
توبه کنند و « شیاطین»آیا ممکن است برخی 

 به راه راست هدایت شوند؟ )جن(
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 خود ولی بودند، مقدس و پاک زمانی كه را فرشتگانی خدا كه میكنم یادآوری:...7،6یهودا
 بدانیم... برسد فرا داوری روز تا فرموده محبوس مطلق تاریكی در ساختند، آلوده گناه به را
 ...میشوند مجازات گناهكاران آنجا در كه دارد وجود ابدی آتش كه
 
 از پس و کردهاند استماع جنّیان از گروهی که رسیده وحی مرا:... 14و13و11و72/1جن

 فرا گوش هدایت سخنان به چون ما و... شنیدیم عجیبی آیات قرآن از ما که گفتهاند شنیدن
 و کافر برخی و بیآزار و مسلمان بعضی هم جنّیان ما از و... آوردیم ایمان( برخی) دادیم

 ...ستمکارند
 
 *.46/29،31،مکاشفه12/9،مکاشفه2/4پطرس ،دوم25/41متی *
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63 
آیا در انجیل آیاتی در مورد تبدیل شیاطین 

 به انسان ها وجود دارد؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 ....شد باز فورا   او زبان و كرد، اخراج او از را ناپاک روح آن عیسی پس: 9/33متی
 بیرون روح آن و زد نهیب بود، پسر وجود در كه ناپاكی روح به عیسی آنگاه: 17/18متی
 یافت بهبود پسر لحظه، آن از و آمد

 خارج او از و برآورد نعرهای زد، زمین به را او پلید روح دم، همان: 1/26،25مرقس
 .میبرند فرمان او از نیز پلید ارواح حتی كه دارد قدرت قدری به او كالم... شد
 به و بگوید چیزی این از بیش پلید روح آن نداد اجازه عیسی: 9/42.  8/33.  4/35لوقا
 چشمان برابر در پلید روح« !بیا بیرون مرد این از! باش ساكت»: گفت داده، دستور او

 خارج او جسم از برساند، بیشتری آسیب بیآنكه و انداخت زمین بر را مرد آن همه، بهتزدهٔ 
 و میغلتید پسر... شدند خوكها داخل و آمدند بیرون مرد آن وجود از پلید ارواح آنگاه... شد

 پسر آن ترتیب این به. بیاید بیرون كه داد دستور پلید روح به عیسی اما. میكرد كف دهانش
 .سپرد پدرش به و بخشید شفا را

 

 یلدر مورد تبد یا یهآ یچقرآن ه درنکته: 

 یهآ 89است؛ اما  یامدهبه انسان ن یاطینش

 به شیاطین شدن تبدیل به انجیلمختلف در 

 .دارد اختصاص ها انسان

 

64 
آیا قدرت اغفال و وسوسه کردن توسط شیطان، 

 ضعیف  یا بی اثر است؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

:... اگر فقط زانو بزنی و مرا سجده كنی، تمام این مملكتها را باشكوه و جاللشان، 4/6لوقا
 ...به تو خواهم بخشید

دنیای پر از گناه است، چشمان این اشخاص :... شیطان كه حاكم این 4/3،4دوم قرنتیان
 ...بیایمان را بسته است تا نتوانند نور پرجالل انجیل را ببینند

:... با دوستان شیطان بجنگید )و از آنها بیم و اندیشه مکنید( که مکر و سیاست 4/76نساء
 .شیطان بسیار سست و ضعیف است

طمع( خود را مالمت کنید، که امروز :... مرا مالمت مکنید بلکه نفس )پر 14/22ابراهیم 
نه من فریادرس شما خواهم بود و نه شما فریادرس من توانید بود، من به شرکی که شما 

 ....به من آوردید معتقد نیستم
: )ای رسول ما( چون خواهی تالوت قرآن کنی اول از شر وسوسه شیطاِن 16/98نحل

 .مردود به خدا پناه بر
 از سخنان گونه این هرگز نه. نیاوردند فرود شیاطین را رآنق این و: 26/211،210شعرا

 .دارند( آن نزول بر) قدرت نه و است شایسته شیاطین
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65 
« حاکم»یا « شاهزاده»آیا شیطان به عنوان 

 این دنیا شناخته می شود؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 جاللشان، و باشكوه را مملكتها این تمام كنی، سجده مرا و بزنی زانو فقط اگر:... »4/6لوقا
 ...بخشید خواهم تو به

 ...بیندازد قدرت از را شیطان یعنی دنیا، این فرمانروای:... 12/31یوحنا
 من برابر در البته. میشود نزدیک دنیاست، این فرمانروای كه شیطان زیرا:... 14/30یوحنا
 ندارد قدرتی هیچ
 اشخاص این چشمان است، گناه از پر دنیای این حاكم كه شیطان:... 4/4،3 قرنتیان دوم

 ...است بسته را بیایمان
 است ضعیف و سست بسیار شیطان سیاست و مکر که:... 4/76نساء
 از سخنان گونه این هرگز نه. نیاوردند فرود شیاطین را قرآن این و: 26/211،210شعرا

 .دارند( آن نزول بر) قدرت نه و است شایسته شیاطین
 *6/11،12افسسیان ،11/14قرنتیان ،دوم16/11یوحنا *
 

 مسیح و محمد
66 

آیا درست است که مسیح از یک باکره متولد 

 شد؟
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 این عالمت آن. داد خواهد شما به عالمتی خودش خداوند است چنین كه حال: 7/14اشعیا
 ...آورد خواهد دنیا به پسری شده، حامله باكرهای كه است
 عقد در كه عیسی مادر مریم،: است شرح این به مسیح عیسی تولد واقعهٔ :1/18متی

 .شد آبستن روحالقدس بوسیلهٔ او، با ازدواج از قبل بود، یوسف
 به بشری دست که صورتی در بود تواند پسری مرا کجا از: گفت مریم:... 19/22،16مریم
 به آن وبا برداشت بار پسر آن به مریم پس... ام؟نکرده هم ایناشایسته کار و نرسیده من

 ..گزید خلوت دور مکانی
 روح از آن در ما و داشت نگاه پاکیزه را دامنش که را( مریم یعنی) زن وآن: 21/91انبیا
 .دادیم قرار عالم اهل برای بزرگ آیتی و معجز فرزندش با را او و بدمیدیم خود
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 آیا درست است که مسیح معصوم بود؟

 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 ...:... تو را میشناسم؛ تو فرستادهٔ مقدس خدا هستی1/24مرقس
:... كسی كه میخواهد خدا مورد تمجید و ستایش واقع شود، او شخص درستكار 7/18یوحنا

 .و بیریایی است
 ...گناه به من نسبت دهد؟:... كدام یک از شما میتواند حتی یک 8/46یوحنا

 ...: زیرا خدا بار گناهان ما را بر دوش مسیح بیگناه گذاشت5/21دوم قرنتیان 
 .:... هرگز از او گناهی سر نزد، و دروغی از دهان او بیرون نیامد2/21،22اول پطرس 
این را : اما میدانید كه مسیح انسان شد تا بتواند گناهان ما را پاک سازد؛ و 3/5اول یوحنا

 ..نیز میدانید كه او كامال  پاک و بیگناه بود
:... و عیسی پسر مریم را معجزات آشکار دادیم و او را به روحالقدس نیرو 2/253بقره

 ...بخشیدیم
ام تا تو را پسری بخشم بسیار پاکیزه و : گفت: من فرستاده خدای توام، آمده19/19مریم

 پاک سیرت.

 

68 
رای دانش و هوشی آیا درست است که مسیح دا

 ماوراءالطبیعی است؟
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 پلیدی افكار چه این»: پرسید ایشان از میكنند، فكر چه آنها میدانست كه عیسی: 9/4متی
 میدهید؟ راه خود به كه است
 حال به تا هیچكس: گفتند نیاوردید؟ را او چرا پس: پرسیدند كاهنان:... 7/46،45یوحنا
 ...است نگفته دلنشین چنین سخنانی مرد این مانند
 شما به كسی ندارید احتیاج و میدانید را چیز همه شما كه فهمیدیم حاال:... 16/30یوحنا
 ....بگوید چیزی

 سخن گهواره در خلق با و... است مریم پسر( عیسی) مسیح نامش:... 3/48،45عمران آل
 است جهان نیکویان جمله از او و بزرگی، سنین در که گونه بدان گوید

 آمدهام من: گفت آمد( خلق هدایت برای) معجزات و ادلّه با عیسی چون و: 43/63زخرف
 ... (کنم هدایت را شما تا آسمانی انجیل کتاب و) برهان و حکمت با
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69 
آیا درست است که مسیح دارای قدرتی 

ماوراطبیعی جهت انجام معجزات و زنده 

 مردگان بود؟کننده ی 
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

: فرمود و گذاشت او بر را خود دست سوخت، او بر دلش عیسی:... 1/45،40مرقس
 ...«.بیاب شفا! میخواهم كه البته»

 حتی چون... كرد حركت قایق سوی به زنان قدم آب روی بر عیسی:... 6/52،47مرقس
 زیرا دارد، شخصیتی چه او بودند نفهمیده هنوز پیش، شب بزرگ معجزهٔ  آن از بعد

 بیاورند ایمان نمیخواستند
 زندگی ایشان به و میكند زنده را مردگان كه كسی آن»: فرمود عیسی:... 11/44،14یوحنا

 بار بمیرد، دیگران مانند حتی اگر باشد، داشته ایمان من به كه هر. هستم من میبخشد،
 ...آمد بیرون قبر از ایلعازر... شد خواهد زنده دیگر
 و کتاب تعلیم او به خدا و... است مریم پسر( عیسی) مسیح نامش:... 3/50،45عمران آل

 ....آموزد انجیل و تورات و کند حکمت
 گاه آن کردم عطا مادرت و تو به که را نعمتی آر خاطر به: مریم عیسیِ : ... 5/110مائده
 سخن مردم با بزرگسالی و گهواره در که ساختم توانا قدسی روح تأیید به را تو که
 آموختم، انجیل و تورات علم تو به و کردم حکمت و کتاب تعلیم را تو که گاه آن و گفتی،می
 مرغی من امر به تا دمیدیمی آن در و ساخته من امر به مرغی شکل ِگل، از که هنگامی و

 امر به را مردگان که گاه آن و دادی،می شفا من امر به را پیس و مادرزاد کور و گردید،می
 ...آوردیمی بیرون( قبر از) من
 

 انجیل در مسیح از مختلف معجزه 37نکته: 

 .است شده ذکر
 

70 
آیا درست است که مسیح موظف بود تا مردم 

را به ایمان تشویق کند و آن ها را 

 فرمانبردار خود سازد؟
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 ...است مسیح كه دارید پیشوا یک چون:... 23/10متی
 مرا كسی.... كنید اطاعت میگویم آنچه دارید، دوست مرا اگر:... 24،21و14/15یوحنا
 ...كند اطاعت میگویم آنچه كه دارد دوست

( بنی اسراییل ای) پس ام،آورده معجزی شما برای خداوند طرف از:... 55و3/50عمران آل
 به و نموده قبض را تو( روح) من همانا عیسی، ای.... کنید اطاعت مرا و بترسید خدا از

 ... گردانم کافران از منّزه و پاک را تو و برم باال خود سوی
 با عیسی چون و.... است قیامت ساعت نشانه و علم عیسی( نزول) و: 63و43/61زخرف
 ...آمد( خلق هدایت برای) معجزات و ادلّه
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71 
آیا درست است که عیسی مسیح به نام  

 شناخته شد؟ )مسیح موعود(« مسیح»
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

بلی، »عیسی جواب داد: «... :... . آیا تو مسیح، فرزند خدا هستی یا نه؟26/63،64متی 
 ...هستم
 ....«!شمعون، ما مسیح را پیدا كردهایم»:... او گفت: 1/41یوحنا
 ...من همان مسیح هستم»:... عیسی فرمود: 4/25،26یوحنا

دهد که : چون فرشتگان مریم را گفتند که خدا تو را به کلمه خود بشارت می3/45آل عمران
 ...نامش مسیح )عیسی( پسر مریم است

:... و درباره خدا جز به راستی سخن نگویید در حق مسیح عیسی بن 4/171،172نساء
گفت که او رسول خداست... هرگز مسیح از بنده خدا بودن ابا و مریم جز این نشاید 

 استنکاف ندارد و فرشتگان مقّرب نیز )به بندگی او معترفند(....

 

 Christ»    558» یا «مسیح» کلمهنکته: 

برای بار در قرآن  10و  جدید عهدبار در 

 .است شده ذکراشاره به مسیح 

 

72 
عنوان کالم خدا آیا درست است که مسیح به 

 شناخته شده است؟ )کلیم هللا(
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 را او شكوه و بزرگی ما.... خداست او خود و بوده، زنده همواره او:... 14و1/3،1یوحنا
 .خدا ما، آسمانی پدر بینظیر فرزند شكوه و بزرگی دیدیم، خود چشم به

 ....بود «خدا كلمهٔ» لقبش و برداشت در خونآلودی جامهٔ او:... 19/16،13مکاشفه
 ...دهد گواهی( عیسی نبّوت یعنی) خدا کلمه به او که حالی در:... 3/39عمران آل
 مسیح نامش که دهدمی بشارت خود کلمه به را تو خدا که گفتند را مریم:... 3/45عمران آل
 ....است مریم پسر( عیسی)
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مسیح پیش از به دنیا آیا درست است که 

 آمدنش به عنوان کالم خدا حضور داشت؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 سلطنت ما بر او! شده بخشیده ما به پسری! آمده دنیا به ما برای فرزندی زیرا: 9/6اشعیا
 سرور» و «جاودانی پدر» ،«قدیر خدای» ،«مشیر» ،«عجیب» او نام. كرد خواهد
 .بود خواهد «سالمتی
 او و است بوده ازل از كه كرد خواهد ظهور من برای كسی تو از این وجود با: 5/2میکاه
 .نمود خواهد رهبری را اسرائیل من قوم

 ابراهیم حتی اینكه از قبل كه است محض حقیقت این»: فرمود ایشان به عیسی: 8/58یوحنا
 «.داشتم وجود من بیاید، جهان این به

 ما راه در را خود جان مسیح آن، روی بر كه است صلیب ما قربانگاه:... 13/8عبرانیان
 كرد قربانی
.... هستم انتها و ابتدا من. هستم یا و الف من: میفرماید خدا: ...18،17و8و1/1مکاشفه
 ...زنده ام ابد به تا حال و ُمردم، و بودم زنده من! هستم انتها و ابتدا من! نترس»: فرمود

 خاک از را او که است آدم خلقت مثل خدا امر به عیسی( خلقت) مثل همانا: 3/59عمران آل
 .گشت چنان دم همان باش،( کمال حد به بشری: )گفت خاک بدان سپس بساخت،

 

74 
آیا درست است که کالم ابدی خداوند در وجود 

 جسمانی حضرت عیسی مسیح تجسم یافت؟ )حلول(
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 از داوود، پسر یوسف،»: گفت او به كه دید را فرشتهای خواب در:... 1/24،18متی
 را او نام تو.... است روحالقدس از اوست، َرِحم در كه كودكی. نباش نگران مریم با ازدواج
 ...نهاد خواهی( دهنده نجات یعنی) عیسی
 خدا نزد و داشت وجود «كلمه» آید، پدید چیزی آنكه از پیش ازل، در:... 14و1/1یوحنا
 ...خدا ما، آسمانی پدر بینظیر فرزند شكوه و بزرگی... بود

 ماهیت اینكه با او. داشت مسیح كه گیرید پیش در را فكری طرز همان:... 2/8،5فیلیپیان
 خود جالل و قدرت...  كند؛ استفاده خود خدایی حق و اختیار از نخواست اما داشت، خدایی

 ...درآمد بنده یک شكل به و گذاشت كنار را
 چهرهٔ  مسیح... است مسیح عیسی ما خداوند پدر كه را خدا ابتدا:... 15و1/3کولسیان
 .دارد برتری موجودات تمام بر و خداست فرزند او. است نادیده خدای دیدنی
 انسان یک مانند او زیرا است، امكانپذیر امر این مسیح كمک به:... 3/16تیموتائوس اول
 .بازگشت آسمان در خود شكوه و جالل به دیگر بار او... آمد دنیا به

 ...شدند کافر «است مریم بن مسیح همان خدا»: گفتند که آنان همانا: 5/17مائده
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75 
است و یا « آسمانی»آیا درست است که مسیح 

 اینکه خدایی است که در جسم گنجانده شده؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 بینظیر فرزند شكوه و بزرگی... خداست او خود و بوده، زنده همواره او: 14و1/1یوحنا
 خدا ما، آسمانی پدر

 ...میدهد انجام نیک كارهای همیشه خدا من پدر»: داد جواب عیسی:... 5/18،17یوحنا
 پدرم قدرت به كه معجزههایی. نكردید باور ولی گفتم شما به قبال   من:... 10/33،25یوحنا
 ....هستم مسیح من كه میكند ثابت میكنم،
 بعد»: فرمود او به عیسی.من خدای ای من، خداوند ای»: گفت توما:... 20/29،28یوحنا

 ...آوردی ایمان دیدی، مرا اینكه از
 ظاهر انسانی بدن یک در كامل، طور به الهی، ذات و طبیعت مسیح در:... 2/9،8کولسیان

 ....است شده
 «است مریم بن مسیح همان خدا»: گفتند که آنان:... 118و116و75و72و5/17مائده
 که حالی در گشتند، کافر محققا   شدند مریم پسر مسیح خدایی به قائل که آنان... شدند کافر
 کس هر که بپرستید، شماست و من آفریننده که را خدایی اسراییل، بنی ای: گفت مسیح خود
 ...نبود بیش پیغمبری مریم پسر مسیح... گرداند حرام او بر را بهشت خدا آرد شرک خدا به

 برگزیدیم( رسالت) نعمت به را او ما که خاصی بنده جز نبود عیسی:... 43/59،57زخرف
... 

 

بار عیسی را به عنوان  367انجیل  نکته:

 معرفی می کند.« خدا»

 

76 
آیا درست است که مسیح دنیا را خلق کرده 

 است؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 ...شد خواهد نصیبشان الهی الطاف از عظیمی گنج مسیح، در:... 3/9،8افسسیان
 عزیزش فرزند ملكوت به و داد نجات شیطان تاریک دنیای از را ما او: 1/20،13کولسیان

 فرمود اراده خدا... خداست فرزند او. است نادیده خدای دیدنی چهرهٔ  مسیح... ساخت منتقل
 ...گیرد قرار فرزندش وجود در او كامل الوهیت كه

 آنها... گفت سخن ما با فرزندش توسط او آخر، ایام این در:... 12،10و1/2،1عبرانیان
 كنار در»: فرمود فرزندش به خدا.... هستی باقی ابد تا تو اما شد، خواهند نابود و نیست
 «.بیفكنم پایهایت زیر را دشمنانت تا بنشین من

 پیغمبرانی او از پیش که نبود بیش پیغمبری مریم پسر مسیح:... 118و116و5/75مائده
 تناول غذا( بشریت حکم به) دو هر و بود ایمان با و راستگو زنی هم مادرش و اندآمده
 ....کردندمی

 برگزیدیم( رسالت) نعمت به را او ما که خاصی بنده جز نبود عیسی:... 43/59،57زخرف
... 
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77 
است که مسیح تنها واسط بین خدا آیا درست 

 و انسان است؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 به نمیتواند هیچكس. منم زندگی منم، راستی منم، راه»: فرمود او به عیسی: 14/6یوحنا
 .من بهوسیلهٔ مگر برسد خدا

 ...!سازد رستگار را ما بتواند كه نیست كسی مسیح عیسی از غیر: 4/12رسوالن اعمال
 نام به دارد وجود انسانی مردم، و خدا میان و است، واحد خدا: 2/6،5 تیموتائوس اول

 ...كرد بشریت تمام فدای را خود جان كه مسیح عیسی
 .داشت نخواهند رسی فریاد و کننده یاری هیچ و:... 2/48بقره

 کرده این از پیش که بدی و نیک اعمال جزای شخصی هر روز آن در: 10/30یونس
 باطل خدایان و شوند، بازگردانده خود حقیقی موالی و معبود خدا سوی به همه و دید خواهد

 .برود دستشان از همه بستندمی خدایی به دروغ به که
 ...خداست با خلقان همه شفاعت: بگو: 39/44زمر
 

78 
 آیا درست است که مسیح پسر خداست؟

 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 ...مسیح، فرزند خدای زنده»پطرس جواب داد: :... 16/16متی
 

هستم، و »:... آیا تو مسیح، فرزند خدای متبارک هستی؟عیسی گفت: 14/61،62مرقس
یک روز مرا خواهید دید كه در دست راست خدا نشستهام و در ابرهای آسمان به زمین باز 

 ...میگردم
  ....نامیده خواهد شد: و مردی بزرگ خواهد بود و پسر خدا 35و1/32لوقا
 

:... علما و راهبان خود را به مقام ربوبیت شناخته و خدا را نشناختند و نیز 9/30،31توبه
مسیح پسر مریم را به الوهیت گرفتند در صورتی که مأمور نبودند جز آنکه خدای یکتایی 

ک قرار را پرستش کنند که جز او خدایی نیست، که منزه و برتر از آن است که با او شری
 .دهندمی

 

 آن در که است آمدهانجیل در  یهآ 92نکته: 

 .است شده ذکر «خدا پسر» عنوان به مسیح ها

، 43:81، الزخرف 25:2، فرقان 6:101 انعام

 27:3الجن 
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79 
آیا زمانی که در کتابهای مقدس از واژه ی 

استفاده می شود، منظور پسر و « پسر خدا»

از اتحاد جنسی بوجود فرزند فیزیکی است که 

 می آید؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 او به را داوود جدش سلطنت تخت خداوند و شد خواهد نامیده خدا پسر:... 1/35،26لوقا
 خواهد سایه تو بر خدا قدرت و شد خواهد نازل تو بر روحالقدس... كرد خواهد واگذار
 .شد خواهد خوانده خدا فرزند بوده، مقدس نوزاد آن رو این از. افكند
 ...گرفتهایم قرار مسیح عیسی فرزندش در زیرا:... 5/20یوحنا اول
 حالی در بود تواند فرزندی را وی چگونه زمین، و آسمانها آرنده پدید اوست: 6/101انعام
 ...!نیست؟ جفتی را او که
 فرزندی و همجفت او ما، پروردگار اقتدار و شأن است مرتبه بلند بسیار همانا و: 72/3جن

 .است( مبّرا و پاک جسمانی آالیشهای این از و) نگرفته هرگز

 

80 

آیا مسیح حقیقتا مردم توسط مردم مورد 

پرستش واقع می شد و آیا او پرستش آن ها 

 را تائید می کرد؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 پاي های به زنها« !سالم»: گفت دیدند،او خود مقابل در را عیسی ناگهان: 28/10،9متی
 ...!نترسید»: فرمود ایشان به عیسی... كردند پرستش را او و افتادند او

 به كرد،عیسی پرستش را عیسی و« .آوردم ایمان خداوند، ای بلی»: گفت: 9/38،35یوحنا
 ...كورند باطن در كه را آنانی دل چشمان تا آمدهام جهان این به من»: فرمود او

 از بعد»: فرمود او به عیسی.من خدای ای من، خداوند ای»: گفت توما: 20/29،28یوحنا
 .میآورند ایمان من به ندیده كه كسانی حال به خوشا ولی. آوردی ایمان دیدی، مرا اینكه

 به است، زمین زیر و زمین بر و آسمان در آنچه هر ،«عیسی» نام به تا: 2/1011فیلیپیان
 ...درآید، زانو
 را مادرم و من که گفتی را مردم تو آیا مریم، عیسیِ  ای: گوید خدا:... 118و5/116مائده
 مرا هرگز منزهی، تو خدایا،: گوید عیسی کنید؟ اختیار عالم خدای سوای دیگر خدای دو

 ...گویم ناحق به سخنی چنین که نرسد
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آیا درست است که مسیح می تواند گناهان 

 انسان ها را ببخشد؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 چنین كه خداست او مگر! كفری عجب»: كردند فكر خود پیش:... 11،10و2/7،5مرقس
 ثابت حال«... .ببخشد را انسان گناهان میتواند كسی چه یگانه خدای از غیر میگوید؟ چیزی
 .دارم را بشر گناه بخشیدن توانایی و اختیار واقعا   بلكه نگفتهام، بیجایی سخن كه میكنم
 ...!شد آمرزیده گناهانت دوست، ای:... 5/20لوقا

 او به کس هر كه نوشتهاند ما آسمانی كتاب در نیز پیامبران تمام: 10/43 رسوالن اعمال
 .شد خواهد بخشیده گناهانش بیاورد، ایمان
 ...شد خواهد آزاد گناهانش تمام قید از آورد، ایمان او: 13/38رسوالن اعمال
 است شده آمرزیده مسیح عیسی نام خاطر به گناهانتان زیرا:... 2/12یوحنا اول
 شما به که المی و رنج برای یا رفت دست از آنچه بر پس این ز:... 3/135عمران آل
 ...نشوید اندوهناک رسدمی

 ...اندآمده پیغمبرانی او از پیش که نبود بیش پیغمبری مریم پسر مسیح: 5/75مائده
 

82 
آیا درست است که مسیح کلید مرگ و جهنم را 

 در اختیار دارد؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 او از بلی،. بیندازد جهنم به هم و بكشد دارد قدرت هم كه بترسید خدایی از:... 12/5لوقا
 ...ترسید باید
 

 من! نترس»: فرمود و گذاشت من بر را خود راست دست او اما:... . 1/18،11مکاشفه
 عالم و مرگ كلیدهای و زندهام، ابد به تا حال و ُمردم، و بودم زنده من! هستم انتها و ابتدا

 .دارم دست در را مردگان
 

 برگزیدیم( رسالت) نعمت به را او ما که خاصی بنده جز نبود عیسی: ... 59و43/57زخرف
 .دادیم قرار( حجت و) مثل اسرائیل بنی بر و
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38 
 جهان « ناجی»آیا درست است که مسیح 

 است؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 ....نیست دهندهای نجات من از غیر و هستم خداوند من: 43/13،11اشعیا
 داوود شهر در شما، دهندهٔ  نجات و خداوند مسیح، امروز همین كه اینست آن: 2/11لوقا
 .گشود جهان به چشم
 .است جهان دهندهٔ  نجات او كه داریم ایمان:... 4/42یوحنا

 انجام به را وظیفه این تا شدهام مأمور من خدا، ما دهندهٔ  نجات حكم طبق:... 1/4تیطوس
 .برسانم
 را ما و شد، آشكار خدا ما دهندهٔ  نجات لطف و مهربانی كه رسید زمانی:... 3/6،4تیطوس
 ....داد نجات
 .كند عطا رستگاری و نجات را مردم تا فرستاد را فرزندش خدا:... 4/14یوحنا اول

 گفتار این از ،(نخوانید خدا را القدس روح و ابن و اب) نشوید قائل تثلیث به: 4/171نساء
 .است کافی نگهبانی به تنها خدا...  است، بهتر شما برای که ایستید باز شرک

 

84 
آیا درست است که تنها راه بدست آوردن 

ابدی، ایمان آوردن به مسیح به زندگی 

 عنوان ناجی و حاکم جهان است؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 بلكه كند محكوم را مردم اینكه برای نه است فرستاده را خود فرزند خدا:... 36و3/16یوحنا
 دهد نجاتشان او بهوسیلهٔ

 
 او بعد، به حاال از اما. كیست پدرم میدانستید آنگاه كیستم، من میدانستید اگر: 14/6یوحنا

 دیدهاید را او و میشناسید را
 

 رستگار را ما بتواند كه نیست كسی مسیح عیسی از غیر:... 4/12،10رسوالن اعمال
 ...!سازد

 
 حقّانیت به آگاهی از پس مگر نپیمودند اختالف راه کتاب اهل و:... 85و3/19عمران آل
 از آخرت در او و نیست، پذیرفته وی از هرگز کند اختیار دینی اسالم از غیر کس هر...آن،

 .است زیانکاران

 

، انجیلآیه مختلف در  200در بیش از نکته: 

 به عنوان ناجی جهان یاد شده است. عیسیاز 
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85 
آیا درست است که خون مسیح فدیه آمرزش   

 گناهان جهانیان شد؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 خداوند... گذاشت او حساب به را ما همهٔ گناهان و تقصیرها خداوند:... 53/12،5اشعیا
 تا كرد قربانی را جانش او. بمیرد و بكشد رنج او كه بود من خواست این»: میفرماید
 ...آورد ارمغان به گناهان آمرزش
 نگاه»: گفت مردم به پس. میآید او سوی به كه دید را عیسی یحیی، بعد، روز: 1/29یوحنا
 قربانی دنیا مردم تمام گناهان آمرزش برای تا فرستاده خدا كه است بّرهای همان این! كنید
 .شود
 خود جان آسمانی، كتاب نوشتههای طبق مسیح كه را حقایق این یعنی: 15/4،3قرنتیان اول
 ... كرد فدا ما گناهان آمرزش راه در را

 سوی به شما همه بازگشت... است موجودات همه پرورنده خدا:... 6/164انعام
 ...است پروردگارتان

 بر و) نفرستیم رسول تا ما و نگیرد، دوش به را دیگری گناه بار کس هیچ:... 17/15اسرا
 ....کرد نخواهیم عذاب را کسی هرگز( نکنیم حّجت اتمام خلق
 .گرفت نخواهد دوش به( قیامت در) را دیگری گناه بار کس هیچ که: 53/38نجم
 

86 
آیا در کتب مقدس، پیامبران اعالم کرده اند 

 که مسیح )عیسی( مرده است؟
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 داری دوستش كه را كسی و كرد نخواهی رها مرگ چنگال در مرا تو زیرا: 16/10مزامیر
 .برود بین از گذاشت نخواهی
 سر از را زندگی او... كشتند كرده، محكوم مرگ به را او ناحق به:.... 53/12،1اشعیا
 ...شد خواهد اجرا او دست به من ارادهٔ  و گرفت خواهد
 ...خودش برای نه ولی شد، خواهد كشته برگزیده رهبر آن...  :9/26دانیال

 سوی به و نموده قبض را تو( روح) من همانا عیسی، ای: فرمود خدا:... 3/55عمران آل
 ....برم باال خود( قرب آسمان)

 باز که روزی و بروم جهان از که روزی و آمدم دنیا به که روزی:... 33و19/30مریم
 ....شوم برانگیخته زنده
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87 
آیا عیسی خود پیش بینی کرده بود که توسط 

 یهودیان کشته می شود؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 ....:... اما میگفت كه روز سوم زنده خواهد شد16/21،23متی
 

:... . شبان خوب از جان خود میگذرد تا گوسفندان را از چنگال گرگها 15و10/11یوحنا
 ....نجات دهد

 
 :... عیسی با این گفته، به نوع مرگ خود بر صلیب اشاره كرد...12/32،33یوحنا
 

در قرآن هیچ آیه ای وجود ندارد که نکته: 

بر اساس آن عیسی گفته باشد که توسط 

 شد. یهودیان کشته خواهد 

 

88 
آیا درست است که مسیح از لحاظ فیزیکی پس 

از به صلیب کشیده شدن، ُمرد و سپس از مرگ 

 برخاست و عروج کرد؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 .سپرد جان و برآورد دیگری بلند فریاد عیسی آنگاه: 27/50متی
 

 .سپرد جان و برآورد دیگری فریاد عیسی آنگاه: 15/37مرقس
 

 مسیح كه بود شده نوشته انبیا كتابهای در دور، زمانهای از بلی،:... 46و24/44لوقا
 شود؛ زنده سوم روز و كند فدا را جانش ببیند، زحمت و رنج باید موعود

 
 و انداخت پایین را خود سر و« !شد تمام»: فرمود چشید، عیسی وقتی:... 19/30یوحنا
 .سپرد جان
 

 را خود جان آسمانی، كتاب نوشتههای طبق مسیح كه را حقایق این:... 15/4،3قرنتیان اول
 مرد، و كرد فدا ما گناهان آمرزش راه در
 

 نکشتند را مسیح یقین طور به و:... 4/157نساء
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89 
آیا درست است که مسیح هنوز زنده است و 

 بار دیگر خواهد آمد؟
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 شما برای را مکان آن تا میروم من. است بسیار مکان خدا، من پدر:... 14/3،2یوحنا
 ....گشت خواهم باز شد، آماده چیز همه وقتی. كنم آماده

 پیروز مشكالت این بر كه هر بازگردم تا دارید نگاه محكم دارید آنچه فقط:... 2/25مکاشفه
 من ارادهٔ  و خواست به من، بازگشت زمان تا و شود

 ...میآیم زودی به من باشید، راه به چشم»: میفرماید مسیح عیسی: 20و22/12مکاشفه
 ...برد باال خود سوی به را او خدا بلکه: 4/158نساء

 ...است قیامت ساعت نشانه و علم عیسی( نزول) و: 43/61زخرف

 

آمده است که در آن  انجیلدر  یهآ 73نکته: 

 اشاره شده است. یحها به نزول مجدد مس

 

90 
وجود دارد که در انجیل آیا هیچ آیه ای در 

شده باشد که « پیش گویی»یا « پیش بینی»آن 

 ؟خواهد آمدمحمد 
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

... نمود خواهند گمراه را زیادی عدهٔ  و كرد خواهند معرفی نبی را خود:... 26و24/11 متی
 اهمیت سخنشان به كرده، ظهور دوباره بیابان در مسیح كه بگویند شما به و بیایند اگر پس

 نكنید باور شده، مخفی ما نزد بگویند اگر و ندهید؛
 من درباره او چه هر كه میدهم اطمینان شما به و است پیامبر یحیای او:... 5/31یوحنا

 است راست میگوید،
 ...آیم می شما دیدن به که است باری سومین این:13/1 قرنتیان دوم

 یاری و داشتند نگاه عزت و حرمت او از و گرویدند او به که آنان پس:... 7/157اعراف
 .عالمند رستگاران حقیقت به گروه آن نمودند پیروی شد نازل او به که را نوری و کردند او

 سوی به خدا رسول همانا من: گفت اسرائیل بنی به مریم عیسی که هنگامی: 61/6صف
 که میدهم نیزمژده و میکنم تصدیق است من مقابل که تورات کتاب حقانیت به و هستم شما
 و آیات با ما رسول آن چون. بیاید است احمد نامش که بزرگواری رسول من از بعد

 .است آشکار سحری این: گفتند آمد خلق سوی به معجزات
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91 
آیا برای اینکه محمد، به عنوان فرستاده 

خداوند، بتواند به درستی پیام وحی را 

باسواد یک یهودی منتقل کند، نیاز داشت که 

 باشد؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 دنیا این به یهود بهوسیلهٔ نجات زیرا میشناسیم، را او یهودیان ما اما:... 4/22یوحنا
 .میرسد
 ...است شده قائل بسیاری امتیازات یهودیان برای خدا بلی،:... 3/2،1رومیان
 ...كرد تعیین خود برگزیدهٔ  و مخصوص قوم عنوان به را شما او:... 9/4رومیان
 که پیغمبری آن... خدایم رسول بشر جنس شما همه بر من که بگو:... 7/158،157اعراف
 .یابید هدایت که باشد شوید، او پیرو و دارد، ایمان او سخنان و خدا به بس

 تو اینک و میکنیم هدایت نور آن به بخواهیم را خود بندگان از کس هر:... 42/52شوری
 کرد خواهی هدایت راست راه به( را خلق یافتی هدایت ما وحی نور به که)

 

92 
آیا اظهارات خود محمد به عنوان فرستاده ی 

خدا، کافی است یا نیاز به روش اثبات نبوت 

 وجود دارد؟  
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 كه است معجزاتی آن و دارم یحیی سخنان از بزرگتر شاهدی من ولی:... 36و5/31یوحنا
 ...میكنم
 باشند داشته هم را قدرت این باید دارند، نبوت عطای كه كسانی: 14/33،32 قرنتیان اول
 ...باشند خود نوبت منتظر و بنشینند ساكت كه
 شما به كه است هشداری سومین همچون من، دیدار سومین این پس:... 13/1 قرنتیان دوم

 .میدهم
 بین گواه تنها: بگو نیستی، خدا رسول تو که کنند اعتراض تو بر کافران و: 13/43رعد
 .بود خواهد کافی کتاب به حقیقی عالمان و خدا شما و من
 را آن تا فرستاد حق دین و( قرآن) هدایت با را خود رسول که است خدایی او: 48/28فتح
 .است کافی خدا وگواهی گرداند غالب دنیا ادیان همه بر
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93 
آیا پیام محمد در تکمیل رسالت عیسی و 

 سایر پیامبران بود؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 نور از عاری كالمشان و نمیگویند سخن خدا دستورات و كالم موافق مردم:... 8/20اشعیا
 .است حقیقت

 داشته هم را قدرت این باید دارند، نبوت عطای كه كسانی:... 14/33،32 قرنتیان اول
 .باشند خود نوبت منتظر و بنشینند ساكت كه باشند
 بر بنیاسراییل علمای که نیست روشنی برهان و آیت خود این آیا:... 26/197،192شعرا
 آگاهند؟ قرآن این

 ...شد گفته پیشین رسوالن به آنچه جز نمیشود وحی تو بر( ما رسول ای: )41/43فصلت
 هیچ دیگر( رسالت تبلیغ از پس و) شماست بر شما عمل و ما بر ما عمل:... 42/15شوری
 ....نیست باقی شما و ما بین گویی و گفت و حجت

 

94 
آیا خداوند به محمد قدرتی ماوارای طبیعی 

عطا کرد تا همانند عیسی و سایر پیامبران 

 برای اثبات نبوتش از معجزه استفاده کند؟
 کتاب مقدس نه /  نه  قرآن

 .است فرستاده مرا خدا میكند ثابت كه معجزههاست همین:... 5/36یوحنا
 آور ایمان من به دیدهای، من از كه بزرگ معجزات این خاطر به گرنه و:... 14/11یوحنا
 اینکه بر خدا: بگو نیامد؟ فرو خدا از معجزهای او بر چرا: گفتند کافران و: 6/38،37انعام
 ...نمیدانند آنان بیشتر لیکن و است، قادر فرستد آیتی

 مردم قهرا   که) نیامد خدایش جانب از معجزی و آیت او بر چرا: گویند و: 10/20یونس
 ...بس و خداست غیب دانای که ده پاسخ ؟(شوند مطیع

 

معجزه ی حضرت عیسی و سایر  157نکته: 

آمده است، اما چنین انجیل پیامبران در 

اشارتی در قرآن برای معجزات محمد نیامده 

 است.
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95 
آیا محمد همانند مسیح و سایر پیامبران 

از  « گوییپیش »یا « پیش بینی»دارای قدرت 

 آینده بود؟
 کتاب مقدس نه /  نه  قرآن

 بلكه نبوده خداوند جانب از او پیام نیفتد، اتفاق میگوید او كه چیزی اگر: 18/22تثنیه
 ...است خودش پرداختهٔ و ساخته
 .میكرد زندگی آن در مقدس مرد آن كه شدند شهری روانهٔ آنها:... 9/9ساموئیل اول

 خواهد پیش چه بدانیم تا کنند پیشگویی و دهند خبر ما به آینده از بگذارید:...41/22اشعیا
 .آمد
 ...میرسد وحی من به که را آنچه جز نمیکنم پیروی من:... 6/50انعام

 روشن بیان با آنکه جز و نمیکنم پیروی میشود وحی من بر آنچه جز من:... 46/9احقاف
 .ندارم وظیفهای بترسانم( خدا از و کنم آگاه را خلق)

 

96 
آیا خداوند ابراهیم هرگز بوسه محمد بر  

سنگ سیاه کعبه و احترام او به خدایان عرب 

 را بخشید؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 ...نباشد من از غیر دیگر خدایان را تو:20/5،3خروج
 زانو بعل بت برابر در هرگز که اسرائیل در نفر هزار هفت هنوز:...19/18 پادشاهان اول
 ...اند نزده
 ...دانست؟ یکی بتخانه با را خدا ی خانه میتوان آیا:6/16قرنتیان دوم
 کفران و آرید جای به من نعمت شکر و کنم یاد را شما تا کنید یاد مرا پس: 2/158بقره
 .نکنید من نعمت
 ....(است اثر بی که) دیدید را خود عّزای و الت بزرگ بت دو آیا:... 53/20،18نجم
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97 
آیا محمد نیز یک بنده ی عادی خداوند بود  

که می بایست برای بخشایش گناهانش از 

 خداوند طلب مغفرت کند؟
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 ...ندارد وجود درستکاری کامال آدم دنیا در:7/20جامعه
 ...میدهیم فریب را خود نداریم گناهی بگوییم اگر:10و1/8یوحنا اول

 .است مهربان و آمرزنده خدا که طلب، آمرزش خدا از و: 4/106نساء
 مهربان و آمرزنده بسیار من خدای که کند، رحم من خدای آنکه جز:... 12/53یوسف
 .است
 ...طلب، آمرزش ایمان با زنان و مردان برای:... 47/19محمد
  ...گذرد در تو آینده و گذشته گناه از خدا تا:... 48/2،1فتح

 

98 
آیا محمد آخرین و بزرگترین فرستاده و  

 پیامبر خدا محسوب می شود؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

:... این را خداوندی میفرماید كه صاحب تمام قدرتهاست، و هست و 17و8و1/1مکاشفه
ُمردم، و نترس! من ابتدا و انتها هستم! من زنده بودم و »بود و باز خواهد آمد... فرمود: 

 ام حال تا به ابد زنده
 ...:...من ابتدا و انتها هستم...آری به زودی می آیم20و16و22/13مکاشفه

 ...:محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست...او رسول خدا و خاتم انبیا است33/40حزاب ا
:او خدایی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه 48/28فتح

 ...ی ادیان دنیا غالب گرداند

 

انتظار بازگشت عیسی می رود. اما نکته: 

 محمد نه.
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 انسان و گناه
99 

آیا وقتی که آدم و حوا مرتکب گناه شدند، 

جدایی بین انسان و خدا پایه ریزی شد و بر 

همین اساس انسان ها مجبور شدند تا خود را 

از قضاوت خداوند در برابر گناهان، در 

 امان نگاه دارند؟
 کتاب مقدس  بله  /   نه  قرآن

 و نیک شناخت درخت میوهٔ  به جز بخور، باغ درختان میوههای همهٔ: ...2/17،16پیدایش
 «.مرد خواهی باش مطمئن بخوری، آن میوهٔ  از اگر زیرا بد،

 شیوع باعث و ساخت آلوده را بشر نسل تمام او گناه كرد، گناه آدم وقتی: 5/19،12رومیان
 باعث مسیح اما شوند، گناهكار زیادی عدهٔ  كه شد باعث آدم... شد جهان سراسر در مرگ
 ...آورد حساب به «بیگناه» را بسیاری خدا كه شد
 پس.... بود خواهید ستمکاران از که نشوید نزدیک درخت این به ولی:... 2/38،35بقره

 آن از را آنان( عصیان بدین) و( خوردند درخت آن از تا) افکند لغزش به را آنها شیطان
 ...آورد بیرون مقام
 

100 
آیا آیاتی در کتابهای مقدس وجود دارد که 

اشاره « فطرت گناهکار» به تولد انسان با 

 شده باشد؟ ) گناه اصلی(
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 ...نقرهٔ خود آن را میسازند؟: آیا مرا به بتها تشبیه میكنید كه مردم با طال و 46/6اشعیا
:... تو هم كه تا این حد به كارهای بد عادت كردهای، آیا میتوانی كار خوب 13/23ارمیا
 بكنی؟
 ...: هیچ چیز مانند دل انسان فریبكار و شرور نیست17/9ارمیا

: زیرا همه گناه كردهاند و هیچكس به آن كمال مطلوب و پرجاللی كه خدا 3/23رومیان
 .انتظار دارد، نرسیده است

: سپس خدا او را )به مقام نبوتش( برگزید و توبه او را پذیرفت و هدایتش 20/122طه
 .فرمود
 : که ما انسان را در نیکوترین صورت )در مراتب وجود( بیافریدیم95/4تین
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101 
آیا همه انسان ها از جمله پیامبران مرتکب 

 )باستثنای عیسی(گناه می شوند؟ 
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 ...نكند؟ گناه كه كیست و كنند گناه تو به نسبت تو قوم اگر: 8/46 پادشاهان اول
 تبرئه بتواند كه كیست آوری، نظر به را ما گناهان تو اگر خداوند، ای: 130/3مزامیر
 شود؟
 «.هستم مبرا گناه از و داشتهام نگه پاک را خود دل»: بگوید بتواند كه كیست: 20/9امثال

 .نمیشود یافت هم بیگناه یک عالم، تمام نیست،در نیكوكار هیچكس:... 3/10رومیان
 .گریزانیم حقیقت از و میدهیم فریب را خود نداریم، گناهی بگوییم اگر: 1/8یوحنا اول

 اّماره نفس زیرا دانم،نمی مبّرا تقصیر و عیب از را خویش نفس من و: 12/53یوسف
 خدای که کند، رحم من خدای آنکه جز داردمی وا سخت ناروا و زشت کارهای به را انسان
 .است مهربان و آمرزنده بسیار من

 و کفرکیش و ستمگر سخت انسان باز( خدا رحمت و لطف همه این با:... )14/34ابراهیم
 .است ناسپاس

 نخواهد زمین در ایجنبنده کشد انتقام خلق ستمگریهای و ظلم از خدا اگر و: 16/61نحل
 ...گذاشت
 .بیامرزد را گناهم جزا روز که دارم امید چشم که خدایی همان و: 26/82شعرا
 برای خود،و گناه بر تو و نیست یکتا خدای جز خدایی هیچ که بدان هم باز: 47/19محمد
 مسکن و آخرت عالم به شما انتقال منازل خدا و طلب، آمرزش ایمان با زنان و مردان

 .میداند را همه شما همیشگی

 

102 
آیا مریم، مادر حضرت عیسی، انتخاب شد تا 

از موهبت های الهی بهره مند گردد و آیا 

 از او به عنوان مادر خداوند یاد می شود؟
 کتاب مقدس نه /  نه  قرآن

نمیدهم و بتها را : من خداوند هستم و نام من همین است. جالل خود را به كسی 42/8اشعیا
 .شریک ستایش خود نمیسازم

هر دستوری به شما میدهد، »:... با این حال، مادر عیسی به خدمتكاران گفت: 2/3،5یوحنا
 ...«.اطاعت كنید

: هرگز با خدای یکتا شرک و شریک میاور و گر نه به نکوهش و خذالن 17/22،23اسرا
 .....ابدی خواهی نشست

انس را نیافریدم مگر برای اینکه مرا )به یکتایی( پرستش : و من جّن و 51/56ذاریات
 کنند.
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103 
آیا گناهان انسان را از خداوند مقدس دور 

می کند و آیا به طور طبیعی همه گناهکاران 

 به جهنم خواهند رفت؟
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

... اینست داوری برای من قانون و پسران؛ جان چه پدران، جان چه:... 20و18/4 حزقیال
 نه و شد خواهد مجازات پدرش گناهان برای پسر نه! مرد خواهد خودش كند، گناه كه هر
 ...پسرش گناهان برای پدر
 ...بیندازد جهنم به هم و بكشد دارد قدرت هم كه بترسید خدایی از:... 12/5لوقا

 .شد افكنده آتش دریاچهٔ به نبود، حیات دفتر در نامش كه هر:... 20/13،15مکاشفه
 ستمکاران و افراشتهاند سراپردهها و گسترده بسترها دوزخ آتش از آنان بر: 7/41اعراف

 .کرد خواهیم سخت مجازات چنین را
 .معذبند همیشه آن در و دوزخ آتش اهل آنان:... 10/27یونس

 

104 
 آیا خداوند گناهان کوچک را جدی میگیرد؟

 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 همه از آسمان ملكوت در او... كند سرپیچی آن حكم كوچكترین از كسی اگر پس: 5/19متی
 ....بود خواهد كوچكتر

 .بدهید جواب خدا به داوری روز در باید بیهوده، سخن هر برای... :12/36متی
 ...دهد؟ رخ میانتان در رسوایی چنین یک میدهید اجازه:... 5/6قرنتیان اول

 كوچک امر یک در ولی كند، اجرا مو به مو را خدا احكام همهٔ كه كسی: 2/10یعقوب
  .است گذاشته پا زیر را خدا احكام همهٔ كه است مقصر كسی اندازهٔ  به شود، اشتباه مرتكب
 قلبی ارادهی با و عمد به که زشتی کار آن لیکن نیست گناهی شما بر:... 33/5احزاب

 خدا( باز کنید توبه و شوید پشیمان هم این از اگر) و شوید،می مؤاخذه گناه آن بر کنیدمی
 .است مهربان و آمرزنده بسیار
 ...کند عطا نیکوتر پاداش را نیکوکاران و رساند کیفر به را بدکاران تا:... 53/32،31نجم
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105 
آیا قطع کردن دستان یک دزد، مجازات درستی 

 است؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 ....بدهد جریمه شده دزدیده حیوان ارزش برابر دو باید:... 22/4،1خروج
 ...بدهد جریمه است دزدیده كه آنچه برابر هفت باید بیفتد دام به وقتی:... 6/31،30امثال
 ...است مهربان بدكاران و حقناشناسان به نسبت نیز خدا:... 6/36،35لوقا
 خدا که است عقوبتی این ببُرید، اعمالشان کیفر به را دزد مرد و زن دست: 5/38مائده
 .داناست خلق مصالح به و مقتدر خدا و کرده مقرر
 

106 
آیا مشکلی ندارد که مومنان گاهی اوقات 

برای محافظت از خودشان، دروغ بگویند یا 

 دیگران را فریب دهند؟ )تقیه یا کتمان(
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 ....دروغگو زبان:... 6/17،16امثال
 ...بود نخواهند حقهباز و دروغگو ظالم، دیگر آنها: 3/13صفنیا

 ...باشد راست همیشه گفتارتان بلكه نگویید، دروغ هم به دیگر: 4/25افسسیان
 به ورود اجازه فاسد و نادرست شخص یا بدی هیچ... دروغگویان و:... 27و21/8مکاشفه

 ....ندارد را آنجا
 دارید دل در آنچه به لیکن و نکند مؤاخذه لغو سوگندهای به را شما خدا :2/225بقره

 .است بردبار و آمرزنده بسیار خدا و کرد خواهد مؤاخذه
 .است آگاه( خلق امور تمام) حکمت به و دانا( عالم چیز هر به) او:... 66/2تحریم

 

تقَیه = گفتن چیزی که حقیقت ندارد. نکته: 

دروغ گفتن از طریق پنهان کردن کتمان = 

 حقایق
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آیا همجنس گرایی گناه است و انجام آن 

 ممنوع و محکوم اعالم شده است؟
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 قبیح بسیار عمل، این چون كند، نزدیكی دیگری مرد با نباید مردی هیچ: 18/22الویان
 .است

 شوند؛ كشته باید و دادهاند انجام قبیحی عمل كنند، نزدیكی هم با مرد دو اگر: 20/13الویان
 .میباشد خودشان گردن به خونشان و

 زنان با طبیعی، جنسی روابط جای به زنها حتی كه طوری به ،:... 27،26و1/24رومیان
 بدن و روح در را خود كثیف كارهای سزای بنابراین،... میگردند قبیح اعمال مرتكب دیگر
 .میبینند خود

 شما آری! میرانید شهوت سخت مردان با و کرده ترک را زنان شما:... 7/81،80اعراف
 .اسرافکارید( بزهکاری و فساد در) قومی
 شما بلکه گویید؟می ترک را زنان و کرده شهوترانی مردان با شما آیا:... 27/55،54نمل

 .هستید گمراهی و جهالتپیشه مردم بسیار
 

108 
جنین و قتل گناه است و انجام آن آیا سقط 

 ممنوع و محکوم اعالم شده است؟
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 انسان دست به باید برساند، قتل به را دیگری انسان كه هم انسانی هر:... 9/7،6پیدایش
 ...شود كشته
 .نكن قتل: 20/13خروج
 باید نیز او گردد، وی مرگ به منجر كه بزند طوری را انسانی كسی اگر: 21/12خروج
 .شود كشته
 ...میریزند را بیگناه خون كه دستهایی: 6/16،17امثال
 آنکهبی یا و حق بدون را نفسی کس هر که نمودیم حکم اسراییل بنی بر:... 5/32مائده
 ...کشته را مردم همه که باشد آن مثل بکشد کرده، زمین در ایفتنه و فساد
 که( مکنید گور به زنده) مرسانید قتل به فقر ترس از را خود فرزندان هرگز :17/31اسرا
 .است بزرگی گناه بسیار فرزندان قتل این زیرا هستیم، شما و آنها رازق ما
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کارهای »آیا ممکن است که گناهان با انجام 

 ثواب() ؟پاک شوند« خوب
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 به بیگناه خدا حضور در و مییابیم نجات مسیح عیسی به ایمان بوسیلهٔ ما:... 3/28رومیان
 ...میآییم حساب

 ایمان خدا به كه مییابد نجات كسی فقط»: است گفته نیز انبیا از یكی:... 3/11غالطیان
 .باشد داشته

 گناهانمان از را ما داشت، ما به نسبت كه دلسوزی و رحمت اثر در فقط:... 3/6،5تیطوس
 ...شست
 كوچک امر یک در ولی كند، اجرا مو به مو را خدا احكام همهٔ كه كسی: 2/10یعقوب
 .است گذاشته پا زیر را خدا احكام همهٔ كه است مقصر كسی اندازهٔ  به شود، اشتباه مرتكب
 و حق آمرزش آنها بر که صالحند عمل و صبر ملکه دارای که آنان مگر: 11/114هود

 .است بزرگ اجری
 و محو را گناهانشان هم ما البته شدند نیکوکار و آورده ایمان که آنان و: 29/7عنکبوت
 .دهیم پاداش آنها به نیکشان اعمال آن از بهتر و کنیم مستور
 سر آنها از کمی آنکه مگر کنند دوری زشت اعمال و بزرگ گناهان از که آنان: 53/32نجم

 ...،است وسیع بسیار پروردگارت مغفرت که زند،
 

 رستگاری
110 

« مسلمان»یا « مسیحی»کسانی هستند که آیا 

 به دنیا بیایند؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 ایمان او به بود كافی فقط بلی، گردند؛ خدا فرزندان كه داد را حق این:... 1/13،12یوحنا
 ....یابند نجات تا آورند
 .شود خدا ملكوت وارد نمیتواند نیابد، تولد روح و آب از كسی تا:... 3/5یوحنا
 ...شده حاصل مسیح از زیرا ماند، خواهد برجا پا ابد تا تازه زندگی این:... 1/23پطرس اول

 ...نمیکنید پرستش میکنم پرستش من که را یکتایي خداي آن هم شما:... 109/6،1کافرون
 

هیچ کس نمی انجیل با توجه به گفته نکته: 

تواند به عنوان یک مسیحی به دنیا بیاید. 

بار دیگر »تنها کسانی که توسط روح القدس 

، می توانند پادشاهی «متولد می شوند

خداوند را به ارث ببرند.اما کسانی که از 

پدر مسلمان به دنیا می آیند، از همان بدو 

 تولد مسلمان در نظر گرفته می شوند.
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به انجام کارهای نیکو آیا رستگاری منوط 

 (اعمالاست؟ )
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 خاطر به یا بود، مذهبی تشریفات انجام و او نیک اعمال خاطر به آیا:... 4/2رومیان
 ....ایمانش؟
 نیست، شما كار این و یافتهاید؛ نجات كه است مسیح به ایمانتان توسط:... 2/9،8افسسیان

 ...خداست هدیهٔ بلكه
 رحمت اثر در فقط بلكه ما، پاكی و خوبی خاطر به نه او. داد نجات را ما: ...3/6،5تیطوس

 ...داشت ما به نسبت كه دلسوزی و
 و حق آمرزش آنها بر که صالحند عمل و صبر ملکه دارای که آنان مگر: 11/114هود

 .است بزرگ اجری
 و محو را گناهانشان هم ما البته شدند نیکوکار و آورده ایمان که آنان و: 29/7عنکبوت
 .دهیم پاداش آنها به نیکشان اعمال آن از بهتر و کنیم مستور

 

112 
آیا شرط خداوند برای رهایی انسان از 

خون و قربانی  گناهانش همیشه با ریختن

 کفاره(کردن همراه است؟ )
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 روی بر را آن خود، جانهای كفارهٔ  برای تا دادهام شما به را خون من:... 17/11الویان
 ...بپاشید قربانگاه
 بوسیلهٔ چیز همه تقریبا... پاشید رحمت تخت بر را قربانی خون و:... 22و9/12عبرانیان

 ...میگردد پاک خون
 ...نکنند قبول کسی از عوض و فدا... که روزی آن از کنید حذر و:... 2/48بقره
 لیکن رسدنمی( قبول درجهی به) خدا نزد قربانیها این خون و گوشت هرگز: 22/37حج

 ....رسید خواهد او( قبول پیشگاه) به که شماست تقوای
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آیا شرط خداوند برای رستگاری تنها از 

طریق آراسته کردن ایمان با قربانی کردن 

شده از سوی خدا، میسر می گردد؟ بره ارسال 

 عیسی مسیح()
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 مردم تمام گناهان آمرزش برای تا فرستاده خدا كه است بّرهای همان این:... 1/29یوحنا
 شود قربانی دنیا

 برداشته را ما گناهان رایگان طور به خود لطف به مسیح عیسی:... 3/28،24رومیان
 ....است

 نجات را ما و ببخشد را ما گناهان تمام فرزندش خون قیمت به شد حاضر... :1/7افسسیان
 ...دهد

 كه است مسیح به ایمانتان توسط و خدا مهربانی و رایگان بخشش اثر در:... 2/8افسسیان
 ...یافتهاید نجات
 ....نگیرد دوش بر را دیگری( گناه) بار نفسی هیچ:... 6/164انعام
 ....نگیرد دوش به را دیگری گناه بار کس هیچ:... 17/15اسرا
 .گرفت نخواهد دوش به( قیامت در) را دیگری گناه بار کس هیچ که: 53/38نجم
 

114 
شرط اول برای اینکه یک انسان به زندگی 

آیا این است که انجیل عیسی ابدی برسد، 

مسیح را گوش کرده و آن را درک کند و 

بپذیرد که خداوند او را فرستاد تا مسیح 

 باشد، یعنی نجات دهنده جهان؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 مسیح عیسی كه كند اقرار دیگران نزد خود زبان با انسان اگر:... 17و10/10،9رومیان
 بوجود انجیل مژدهٔ  شنیدن از ایمان... باشد داشته ایمان نیز خود قلب در و اوست خداوند
 .میآید
 از پیروی آنکه مگر شد نخواهند راضی تو از نصاری و یهود هرگز:... 2/120،119بقره
 ....است؛ همان تنها حق راه یقین به بنماید خدا که راهی: بگو. کنی آنها آیین

 

 



f 

115 
مسیح به عنوان آیا درست است که پذیرش 

نجات دهنده جهان و پادشاه جهانیان، تنها 

راه انسان برای رهایی از گناهان و گرفتن 

 زندگی ابدی است؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 دیگران مانند حتی اگر باشد، داشته ایمان من به كه هر:... فرمود عیسی: 11/25یوحنا
 .شد خواهد زنده دیگر بار بمیرد،
 بینظیر و واقعی خدای كه را تو كه میآید دست به راه این از جاوید زندگی و:17/3یوحنا
 .بشناسند فرستادهای، جهان این به كه را مسیح عیسی و هستی

 نپیمودند اختالف راه کتاب اهل و است، اسالم آیین خدا نزد دین همانا: 3/20،19عمران آل
 ....آوردند میان در حسد راه از را خالف این و آن، حقّانیت به آگاهی از پس مگر
 

116 
آیا امروزه غسل تعمید برای ایمان 

 آورندگان الزامی است؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 ...دهید؛ تعمید غسل روحالقدس و پسر و پدر اسم به را ایشان:... 28/20،19متی
 ...بگیرند تعمید غسل و بیاورند ایمان كه كسانی: 16/16مرقس
 ....ببخشد را گناهانتان خدا تا بگیرید تعمید عیسی نام به:... 2/38رسوالن اعمال
 .شوی پاک گناهانت از تا بگیر تعمید غسل خداوند نام به:... 22/16رسوالن اعمال

 

در قرآن هیچ اشاره ای به غسل تعمید نکته: 

 نشده است.
 

 



f 

117 
آیا امروزه ختنه کردن مردانی که ایمان می 

 آورند، الزامی است؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 تمام و شوند ختنه باید شدهاند مسیحی كه غیریهودیانی تمام:... 15/11،5رسوالن اعمال
 ....دارند نگاه را یهود رسوم و آداب
 ....شود ختنه حاال نباید است، نشده ختنه اگر:... 20و7/18قرنتیان اول

 خدا مقبول میتوانید مذهبی احكام انجام و شدن ختنه با كه میكنید تصور... :5/2غالطیان
 ...گردید

 .....ندارد اهمیتی نشدن یا شدن ختنه دیگر:... 5/6غالطیان
 ...بود یکتاپرست و پاک که کن تعقیب را ابراهیم آیین:... 16/123نحل

 

در اسالم، ختنه کردن بخشی از دین  نکته:

ابراهیم است و به همین دلیل بر مسلمانان 

واجب است. این موضوع در احادیث مختلف نیز 

، 6:388، فاطی الباری 125آمده است: بخاری 

 .4:2370و مسلمان 

 

118 
آیا آیاتی وجود دارد که مسلمانان را به 

به عنوان پیش نیاز « تقدس»و « مقدسات»

 به بهشت، امر کند؟ورود 
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 ...هستم مقدس من چون باشید، مقدس و نمایید تقدیس را خود:... 11/44الویان
 .هستید شما خانه آن و است، پاک و مقدس خدا خانهٔ زیرا:... 3/17،16 قرنتیان اول

 نباشید، مقدس و پاک تا زیرا باشید، داشته مقدسی زندگی و پاک دلی:... 12/14عبرانیان
 ...دید نخواهید را خداوند

 نیز خداوند زیرا باشید، مقدس و پاک خود، كردار و رفتار تمام در:... 1/16،15پطرس اول
 ...است مقدس و پاک

 .میگردند پاکتر پاكان، و نیکتر نیکان، ولی:... 22/11مکاشفه

 

ذر قرآن هیج آیه ای وجود ندارد که  نکته:

به مردم را به تقدس و مقدسات امر کند یا 

اینکه به آن ها نشان دهد که می توانند 

 مقدس باشند.
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آیا مردم می توانند از طریق تقویت اراده 

و خواست آزادانه ی خود، فرزند خداوند 

 باشند؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 خدا فرزندان كه داد را حق این آوردند، ایمان او به كه كسانی تمام به او اما:... 1/12یوحنا
 ...گردند

 پدر را خدا و شدهاند پذیرفته خدا خانوادهٔ  عضویت به كه فرزندانی:... 16و8/14رومیان
 .میخوانند خود

 میباشیم؛ خدا فرزندان مسیح عیسی به ایمان اثر در ما همگی زیرا: 3/26غالطیان
 ...نشو دلگیر كند، تنبیه را تو خداوند هرگاه پسرم،»: میفرماید خدا كالم:... 12/5عبرانیان

 اگر(: پیغمبر ای) بگو. اوییم دوستان و خدا پسران ما: گفتند نصاری و یهود: 5/18مائده
 از هستید بشری هم شما بلکه کند؟می عذاب گناهانتان به را شما چرا او پس است چنین
 ...کرده خلق خدا که آنها
 

120 
آیا سرنوشت یک انسان به طور کلی از پیش 

 توسط خداوند نوشته و پیش بینی شده است؟ 

 )قدر و قسمت(
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 ....كنید انتخاب را یكی لعنت و بركت بین تا میدهم انتخاب حق شما به:... 11/27،26تثنیه
 ...دادهام قرار شما برابر در را لعنت و بركت مرگ، و زندگی امروز:... 30/19تثنیه
 آن در شما اجداد كه بتهایی از یا كنید پیروی خداوند از میخواهید آیا:... 24/15یوشع
 ....میپرستیدند فرات رود سوی
 موالی اوست رسید، نخواهد ما به خواسته ما برای خدا آنچه جز هرگز: بگو: 9/51توبه
 .کنند توکل خدا بر باید حال هر در ایمان اهل البته و ما،

 ...نیست گزینشی و اختیار هیچ( عالم نظم در) را دیگران:... 28/68قصص
 .است شده حساب و اندازه به و حتمی و نافذ حکمی خدا فرمان:... 33/38احزاب

 

سوال را  ینپاسخ ا یحیمس ارمنیاننکته:

 آن به ها کالوینیستدهند. اما  یم «یمنف»

 .دهند می «مثبت» پاسخ
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121 
آیا خداوند از ترازو برای مقیاس کارهای 

خوب و بد انسان ها استفاده می کند تا از 

این طریق مشخص کند که آیا آن ها بهشتی 

 هستند یا جهنمی؟ )میزانِ(
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

اعمال خوب ما نیست، از این رو هیچكس نمیتواند به خود :... نجات نتیجهٔ 2/8،9افسسیان
 .ببالد

 ...:... ما را نجات داد. او نه به خاطر خوبی و پاكی ما3/4،5تیطوس
:... روز محشر حقا  روز سنجیدن اعمال است، پس آنان که در آن میزان حق 7/8،9اعراف

 ...وزین و نیکوکار بودند البته رستگار خواهند بود
:... هر که اعمالش سبکوزن است آنان کسانی هستند که نفس 23/102،103مومنون

 خویش را در زیان افکنده،...
 

122 
برای اینکه یک انسان بتواند وارد بهشت 

تولد روحانی » خداوند شود، آیا الزم است 

«  دوباره متولد» داشته و از نو « مجدد

 شود؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 كه داد را حق این آوردند، ایمان او به كه كسانی تمام به او اما: ... 1/13،12یوحنا
 ...گردند خدا فرزندان
 ...ببینی را خدا ملكوت نمیتوانی هرگز نكنی، پیدا تازه تولد اگر:... 3/3 یوحنا
 ...میشود جدیدی شخص به تبدیل میگردد، مسیح آنِ  از كه كسی: 5/17قرنتیان دوم
 والدین از را تازه زندگی این. شدهاید برخوردار تازهای زندگی از زیرا: 1/23پطرس اول
 ...نیافتهاید خود

 

 تولد به ای اشاره هیج قرآن درنکته: 

 .است نشده مجدد تولد و روحانی
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123 
آیا خداوند به تمام ایمان آورندگان حقیقی 

 دین مسیحیت، وعده زندگی ابدی می دهد؟
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 جاوید زندگی و میدهد نجات آورند، ایمان او فرزند به كه را كسانی خدا: 3/36یوحنا
 ...میسازد نصیبشان

 بیاورد، ایمان است فرستاده مرا كه خدا به و دهد گوش من پیغام به كه هر:... 5/24یوحنا
 ...شد نخواهد بازخواست گناهانش خاطر به هرگز و دارد جاوید زندگی

 سوی به و نموده قبض را تو( روح) من همانا عیسی، ای:... 115،113و3/55عمران آل
 کافران بر را تو پیروان و گردانم ازکافران منّزه و پاک را تو و برم باال خود( قرب آسمان)
 کتاب اهل همه.... بود خواهد من سوی به شما بازگشت گاه آن دهم، برتری قیامت روز تا

 ...نیستند یکسان
 هر البته... کنند حکم فرستاد کتاب آن در خدا آنچه به باید انجیل اهل و: 69و5/47مائده
 قیامت روز و خدا به که نصاری و پرستانستاره و یهودان و اسالم به گرویدگان از کس
 ...بود نخواهد اندوهی و ترسی را آنان هرگز شود نیکوکار و آورد ایمان

 

آیندهموارد  
124 

به طور « نبوت»و « پیامبر»آیا کلمات 

معمول در ارتباط با افرادی گفته می شود 

که دارای موهبت دانش الهی و خبر از آینده 

 می باشند؟ )پیامبر(
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 رایی نبی، به زمان آن در) «است؟ شهر در رایی آیا»: پرسیدند آنها از:... 9/9سموئیل اول
 ...میگفتند
 ...میدهم شهادت عیسی به ایمان دربارهٔ  تو، برادران مانند نیز من:... 19/10مکاشفه
 خدا آنچه مگر نیستم خویش ضرر و نفع مالک من که بگو:... 188و7/158اعراف
 ...خواسته
 روشن بیان با آنکه جز و نمیکنم پیروی میشود وحی من بر آنچه جز من:... 46/9احقاف
 .ندارم وظیفهای بترسانم
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125 
آیا اطالعات کاملی در مورد اتفاقاتی که در 

        پایان دنیا می افتد، وجود دارد؟ 

 ( )آخرت شناسی/خبر غیب
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 همه و رسید جهان مردم همهٔ گوش به انجیل مژدهٔ  وقتی سرانجام:... 25و14و24/3متی
 ...رسید خواهد آخر به دنیا آنگاه شدند، باخبر آن از

 رخ بزودی كه رویدادهایی برمیدارد، پرده آینده رویدادهای از كتاب این در: 1/1مکاشفه
 ...داد خواهد
 بینا و کور آیا: بگو. میرسد وحی من به که را آنچه جز نمیکنم پیروی من:... 6/50انعام

 نمیکنید؟ اندیشه و فکر آیا برابرند؟
 

126 
آیا آیاتی از نبوت وجود دارد که در آن ها 

گفته شود که شخصی قدرتمند در روزهای آخر 

 دنیا نزول خواهد کرد؟ )غیر مسیح / مهدی( 
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 است، آمده جا فالن به مسیح كه بگوید شما به كسی اگر روزها آن در:... 24/25،21متی
 ...نكنید باور آنجاست، یا اینجا او یا

 مانع كه كسی آن كه شد خواهد ظاهر زمانی او خود ولی:... 2/9،7تسالونیکیان دوم
 ....برود كنار راه سر از اوست،

. شنیدهاید چیزهایی است مسیح دشمن كه دَّجال ظهور دربارهٔ  حتما   شما:... 2/18یوحنا اول
 ...میشوند دیده جا همه مسیح مخالفین نیز االن حتی

 به را اسب او. داشت سر بر تاجی و دست در كمانی كه دیدم را كسی:... 6/2،1مکاشفه
 باشد جنگ فاتح و شود پیروز بسیار، نبردهای در تا میراند جلو

 

 جز شخصی ظهور به ای اشاره قرآننکته: 

 .است نکرده مهدی و مسیح
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وجود دارد، روزی که « روز داوری»آیا 

بستر مرگ  خداوند همه انسان ها را از 

برانگیخته و مشخص خواهد کرد که آیا بهشتی 

 )آخرت( ؟هستند یا جهنمی
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 آن از بعد و میمیرد بار یک انسان خداوند، حكم به كه همانگونه درست و: 9/27عبرانیان
 میرسد، داوری نوبت
 .برسد فرا داوری روز سرانجام تا:... 2/9پطرس دوم

 ...رسید حیات دفتر به تا شد گشوده دیگری از پس یكی دفترها:... 20/15،11مکاشفه
 .فرمود خواهد حکم آنها میان قیامت روز اختالفات این در خداوند و:... 2/113بقره
 به شما همه قیامت روز محققا   و چشید خواهد را مرگ شربت نْفسی هر: 3/185 عمران آل

 ...رسید خواهید کامال   خود اعمال مزد
 

128 
آیا همه باید یک دوره ای را در جهنم در 

 رنج و سختی به سر ببرند؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 خواهد جاوید زندگی به كرده، پیدا نجات مرگ از لحظه همان از بلكه:... 5/24یوحنا
 .پیوست
 در مجازاتی و محكومیت هیچ داریم، تعلق مسیح عیسی به چون بنابراین،: 8/1رومیان
  .نیست ما انتظار
 نجات مسیح عیسی ما خداوند بوسیلهٔ تا نموده انتخاب را ما بلكه:... 5/9تسالونیکیان اول
 .دهد
 به شما همه قیامت روز محققا   و چشید خواهد را مرگ شربت نْفسی هر: 3/185 عمران آل

 ...رسید خواهید کامال   خود اعمال مزد
 باتقوا و خداترس که را افرادی ما دوزخ، در همه ورود از پس:... 19/72،70 مریم
 .درافتند زانو به آتش آن در تا گذاریم فرو را ستمکاران و داد خواهیم نجات اندبوده
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اگر کسی به جهنم برود، ممکن است که در 

 آینده به بهشت منتقل شود؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

و این اشخاص به كیفر ابدی میرسند، ولی نیكوكاران به زندگی جاوید :... »46و25/41متی
 «.خواهند پیوست

:... به خاطر بیاور كه تو در دوران زندگیات، هر چه میخواستی، داشتی، 16/25،26لوقا
 ...!اما ایلعازر از همه چیز محروم بود. پس حاال او در آسایش است و تو در عذاب

: و )یاد آر( روزی که همه آنها را محشور میکند )و به شیاطین خطاب کند که( 6/812انعام
 ...ای گروه جن، شما بسیاری از انسانها را پیرو خود ساختید

:... نها در آتش دوزخ تا آسمان و زمین باقی است مخلّدند مگر آنچه 11/106،107هود
 ند.کمشیت پروردگار تو باشد، که البته خدا هر چه خواهد می

 

130 
آیا در رستاخیز، بدن فیزیکی انسان ها به 

 همراه جسم، استخوان و خون برخواهد خاست؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 قیامت، روز در اما میشود، دفن نفسانی بدن مرگ، هنگام به:... 15/50،35 قرنتیان اول
 ...خاست برخواهد روحانی بدن
 آن بر گوشت و پیوسته درهمش چگونه که آن استخوانهای در بنگر:... 259و2/25بقره

 قادر چیز هر بر خدا که میدانم یقین به: گفت گردید، روشن او بر کار این چون. پوشانیم
 .است

 بهشت در شادمان و مسرور همسرانتان با شما( که رسد خطاب همه به: )43/70زخرف
 .شوید وارد جاوید
 .است یمین اصحاب مخصوص بهشتی نعمتهای این:... 56/38،35واقعه
 .یکدیگرند مانند جوانی و خوبی در همه که دلربا زیبای دختران و: 78/33نبا
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آیا در بهشت، رابطه جنسی و ازدواج وجود 

 دارد؟ )حوری ها(
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

ازدواج نمیكنند بلكه مثل فرشتگان :... زیرا در روز قیامت، انسانها دیگر 22/28،33متی
 ....آسمان خواهند بود

: ای عزیزان، مقصودم اینست كه بدن خاكی كه از گوشت و خون 15/50اول قرنتیان 
ساخته شده است، نمیتواند وارد ملكوت خدا شود، و این بدنهای فانی ما، درخور زندگی 

 .جاوید نیستند
)ی عّزت( تکیه زدهاند و ما حور العین را : در حالی که نزدیک هم بر تختها 52/20طور

 .همجفت آنان گردانیدهایم
:... در آن بهشتها زنان زیبای با حیائی است و دست هیچ کس 70،72و55/55،56رحمن

از جن و انس پیش از آنها بدان زنان نرسیده است.... در آن بهشتها نیکو زنان با حسن و 
 جمال بسیارند...

 

132 
عروس » ی به نام آیا یک کلیسای جهان

 وجود دارد؟« کلیساها
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 بدارید دوست همانطور را خود همسران شوهران، ای شما اما:... 32و25و5/23افسسیان
 ...داشت دوست را خود كلیسای مسیح كه

 را خود نیز او عروس. است رسیده فرا بره عروسی جشن زمان زیرا:... 19/7مکاشفه
 .كرده مهیا

 و آمد من نزد دارند، را آخر بالی جام هفت كه فرشته هفت آن از یكی آنگاه: 21/9مکاشفه
 «.است بره همسر او. دهم نشان تو به را عروس تا بیا من همراه»: گفت

 ...«!بیا»: میگویند عروس و روح: 22/17مکاشفه

 

 کلیسا به بار یک تنها قرآن درنکته: 

 «کلیساها عروس» مورد در و است شده اشاره

 ۲۲:۴۰حج :است نشده ای اشاره هیچ
 

 



f 

 مسائل زندگی عملی
133 

آیا خداوند از انسان های امروزی می خواهد 

 که تحت قانون او زندگی کنند؟ )شریعت(
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 خود اسیر را شما گناه تا نیستید شریعت قید در دیگر اكنون زیرا ،:... 6/14رومیان
 ...سازد

 ...میسازد بیگناه و پاک خدا نظر در آورند، ایمان او به كه را كسانی همهٔ:... 10/4رومیان
 كه اكنون اما... باشد داشته ایمان خدا به كه مییابد نجات كسی فقط:... 25و3/11غالطیان
 .نداریم شریعت و احكام یعنی هلل به نیازی دیگر آمده، مسیح
 تا( نکرد این) لیکن و گردانید،می امت یک را شما همه خواستمی خدا اگر:... 5/48مائده
 ....بیازماید فرستاد شما به خود کتاب در که احکامی به را شما

 کامال را آن تو. فرمودیم مقرر دین امر در کامل شریعت بر را تو ما سپس: 45/18جاثیه
 .مباش نادان مردم نفس هوای پیرو هیچ و کن پیروی

 

134 
آیا خوردن شراب برای ایمان آورندگان  

 ممنوع است؟ 
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 و پرخور است شخصی كه میگویید مینوشم، و میخورم كه من درباره:... 7/35،34لوقا
 ...!گناهكاران همنشین و میگسار
 استفاده آن از مذهبی مراسم در فقط كه بود سنگی خمرهٔ  شش آنجا در:... 2/11،1یوحنا
 ...بود لیتر ۱۰۰ حدود كدام هر گنجایش و میشد
 شراب كمی معدهات، ناراحتی برای نیز گاهی آب، بهجز كه خوبست: 5/23تیموتائوس اول

 .میشوی بیمار اغلب زیرا بنوشی،
 گناه کار دو این در: بگو میپرسند، قمار و شراب حکم از تو از( پیغمبر ای: )2/219بقره

 ...آنهاست منفعت از بیش دو آن گناه زیان ولی مردم، برای سودهایی و است بزرگی
 اینها همه گروبندی تیرهای و پرستیبت و قمار و شراب ایمان، اهل ی: 5/91،90مائده
 ...شوید رستگار تا کنید دوری البته آن از است، شیطان عمل از و پلید
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 است؟آیا خوردن گوشت خوک حرام 

 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 تو میخواند، حالل را چیزی خدا اگر! نكن رد را خدا دستور:... 10/15،13 رسوالن اعمال
 ...«!نخوان حرام را آن
 نپرسید و بخورید، و بخرید میفروشند، بازار در كه را گوشتی هر:... 10/25 قرنتیان اول
 .نشود ناراحت وجدانتان تا نه، یا بتهاست قربانی گوشت كه

 را این چرا كه بگوید و بگیرد ایراد شما از كسی ندهید اجازه پس:... 2/16کولسیان
 ...مینوشید؛ را آن یا و میخورید

 نام به که ایذبیحه آن و خوک گوشت و خون و مردار گوشت مؤمنان شما برای: 5/3مائده
 افکندن بلندی از یا زدن چوب به یا کردن خفه به که حیوانی هر همچنین و کشتند خدا غیر
 باشید کرده تذکیه قبال   که را آن جز درندگان خوردهینیم و بمیرند هم به زدن شاخ به یا

 ...است حرام
 روی از خدا نام ذکر بدون که حیوانی یا و است پلید که خوک گوشت یا:... 6/145انعام
 ....کنند ذبح نافرمانی و فسق
 

136 

امروزه خداوند از ایمان آورندگان آیا 

 انتظار دارد که روزه بگیرند؟
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 و گریه و روزه با خود، دل تمام با است باقی وقت تا االن»: میفرماید خداوند: 2/12یوئیل
 .كنید بازگشت من سوی به ماتم
 ...كن مرتب و تمیز را خود صورت و سر میگیری، روزه وقتی تو اما: 6/18،17متی

 .گرفت خواهند روزه شد، جدا ایشان از داماد كه روزی ولی: 2/20مرقس
 ...نمایید عبادت و روزه وقف را خود كامل طور به بتوانید تا:... 7/5 قرنتیان اول
 را گذشته امم چنانکه گردید واجب روزه هم شما بر ایمان، اهل ای: 185و2/183بقره
 ...بود شده فرض
 تمایالت از خوددار باحفاظ زنان و مردان و دارروزه زنان و مردان و:... 33/35احزاب
 بزرگ پاداشی و مغفرت خدا آنها همهی بر کنند، بسیار خدا یاد که زنانی و مردان و حرام
 است ساخته مهیا
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آیا خداوند ترجیح می دهد که نماز و روزه 

دیگران نیز به صورت آشکارا انجام گیرد تا 

 متوجه آن شوند؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 كنار و گوشه در یا عبادتگاهها در دارند دوست كه نباش ریاكاران مانند:... 6/8،5متی
 ...كنند جلب خود به را مردم توجه تا بخوانند نماز خیابانها

 و افسرده را خود ریاكاران مانند میگیرید، روزه وقتی. روزه دربارهٔ  اما:... 6/18،16متی
 ...گرفتهاند روزه كه بفهمانند مردم به میخواهند كار این با ایشان. ندهید نشان ناتوان
 یا نشسته یا ایستاده احوال، همه در باز یافتید فراغت نماز از که گاه آن پس: 4/103نساء
 ...کنید، خدا یاد( توانید که حال هر در) خفته پهلو بر

 جمعه روز نماز برای( را شما) گاه هر آوردهاید، ایمان که کسانی ای:... 62/9جمعه
 ...بشتابید خدا ذکر به الحال فی بخوانند

 

138 
آیا خداوند از مردم می خواهد تا در یک 

ماه مشخص، در طول روز روزه بگیرند و سپس 

 )رمضان( در شب ها افطار کنند؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 ...نمیبیند؟ خداوند میگیریم روزه وقتی چرا»: میگویند اسرائیل قوم: 58/3اشعیا
 و افسرده را خود ریاكاران مانند میگیرید، روزه وقتی. روزه دربارهٔ  اما:.... 6/18،16متی

 ....ندهید نشان ناتوان
 را گذشته امم چنانکه گردید واجب روزه هم شما بر ایمان، اهل ای: 2/185،183بقره
 ...شوید پرهیزکار و پاک که است آن برای دستور این و بود، شده فرض
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139 
آیا خداوند از ایمان آورندگان انتظار 

 دادن زکات و صدقه دارد؟ )زکات(
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 ...كردهاید دزدی من از شما ولی میكند؟ دزدی خدا از كسی آیا:... 3/10،8مالکی
 دست كه كاری از چپت دست حتی نگذار میدهی، صدقهای كسی به وقتی اما: 6/3متی

 .شود آگاه میكند، راستت
 ثروتمند یک ورود كه بدانید را این»: گفت شاگردانش به عیسی آنگاه:... 19/23،21 متی
 .است مشكل بسیار خداوند ملكوت به

 .است دستی گشاده و سخاوتمندی همانا باطن، پاكی نشانه بهترین اما: 11/41لوقا
 راه در و فقیران و یتیمان و خویشان به خدا دوستی راه در را خود دارایی:... 2/177بقره

 مال زکات و دارد پا به نماز و کند، صرف بندگان کردن آزاد در و بدهد گدایان و ماندگان
 ...بدهد
 را بندگان توبه که خداست محققا   که اندندانسته هنوز مؤمنان آیا:... 9/104،103 توبه
 ...فرمایدمی قبول را آنها صدقه و پذیردمی

 .دهندمی( فقرا به را خود مال) زکات که آنان و:... 4و23/1مومنون

 

140 
آیا خداوند دوست دارد که مناجات 

بار در  5نمازگزاران را بارها و بارها و 

 روز بشنود؟ )نماز(
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 بی معنی ِوردهای نمیشناسند، را حقیقی خدای كه كسانی مانند میكنید، دعا وقتی: 6/7متی
 ...نكنید تكرار
 راستی و روح به باید بپرستد، را او بخواهد که هر و است، روح خدا زیرا: 4/24یوحنا
 .بپرستد
 است دشوار و بزرگ بسیار نمازامری که نماز، و صبر به خدا از جویید یاری و: 2/45بقره
 .فروتن خداپرستان بر مگر
 آغازین ساعات در نیز و دار پا به روز( آخر و اول) طرف دو در را نماز و: 11/114هود
 ...سازدمی نابود را بدکاری ها و سیئات نکوکاری ها، و حسنات البته که شب،
 ...دار پا به شب تاریکی اول تا آفتاب زوال وقت را نماز: 17/78اسرا
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141 
خداوند از مومنان انتظار دارد که آیا 

حداقل یک بار در طول زندگی خود به اماکن 

 مقدس مراجعه کنند؟ )حج(
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

: در واقع، اگر خدا آن روزهای سخت را كوتاه نكند، هیچ انسانی جان به 24/24،26متی
 ...در نخواهد برد؛

هر که بخواهد او را بپرستد، باید به روح و :... زیرا خدا روح است، و 4/19،24یوحنا
 .راستی بپرستد

 .:... از نافرمانی خدا پروا کنید و بدانید که عذاب خدا سخت است2/196بقره
: این متاعی اندک است و پس از این جهان منزلگاه آنان جهنم است و بد 3/97آل عمران

 آرامگاهی است.
 

142 
می آیا خداوند از انسان های امروزی نیز 

خواهد که یک بار در سال، یک حیوان را 

 قربانی کنند؟ )عید قربان(
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 ....میكردم تقدیم را آن گرنه و نخواستی، حیوانی قربانی من از تو: 51/17،16مزامیر
 اعظم كاهن زیرا... پاشید رحمت تخت بر را قربانی خون:... 28،25و9/12،11عبرانیان

 ....میكند تقدیم جایگاه مقدسترین در را قربانی حیوانات خون سال هر
 نیافت تمّکن قربانی به کس هر و کند قربانی است مقدور و میسر چه هر:... 2/196بقره
 ...بدارد روزه حجّ  ایام در روز سه
 داده روزی( گوسفند و گاو و شتر یعنی) بهائم حیوانات از را آنها:... 34و22/28حج
 ...است
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آیا اگر یک مسلمان در باره آنچه که در 

انجیل مسیحیت آمده است، سوالی داشته 

باشد، می تواند از مسیحیان یا یهودیان 

 درباره ی آن سوال کند؟
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 ...:... با خاطری آسوده، خود را به خداوندتان مسیح بسپارید؛3/15اول پطرس 
: پس اگر شک و ریبی از آنچه به تو فرستادیم در دل داری از خود علمای 10/94یونس

 ...خوانند بپرساهل کتاب که کتاب آسمانی پیش از تو را می
 دانید از اهل ذکر )یعنی علما و دانشمندان هر امت( سؤال کنید.:... پس اگر نمی16/43نحل
 

144 
سوالی اگر فردی در مورد کتابهای مقدس 

داشته باشد، آیا شخص مومن باید در صورتی 

که پاسخ آن سوال را دوست نداشته باشد، از 

 پرسیدن آن سوال ممانعت ورزد؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 گفتههای ببینند تا میخواندند دقت با را آسمانی كتاب روز هر... :17/11 رسوالن اعمال
 .نه یا هست خدا كالم مطابق سیالس و پولس
 نخست،. نكنید باور زود دارد، پیغامی خدا جانب از كه كند ادعا كسی اگر:... 4/1یوحنا اول
 ...نه یا خداست جانب از او پیغام آیا كه دریابید تا بیازمایید را او

 یهود که را آنچه کنید درخواست خود پیغمبر از نیز شما که دارید آن اراده ا: 2/108بقره
 راه بی شک گرداند، کفر به مبدّل را ایمان که هر و خواستند؟ موسی از گذشته زمان در

 .است کرده گم را راست
 و زشت را شما گردد فاش اگر که مپرسید چیزهایی از هرگز ایمان، اهل ای: 5/101مائده

 ...کندمی غمناک و آیدمی بد
 آنها به که را( پاک) مردانی جز نفرستادیم رسالت به را کسی تو از پیش ما و: 21/7انبیا
 دانشمندان و) ذکر اهل از و بروید دانیدنمی خود اگر شما فرستادیممی وحی( تو مانند هم)

 .کنید سؤال( امت
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در کنار آیات الهی، آیا تفاسیر و احادیثی 

از مردان مورد اعتماد ادیان وجود دارد که 

کتابهای مقدس را بتوان با کمک آن ها، 

 بهتر و درست تر درک کرد؟ )حدیث(
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

لعنت بر كسی كه به انسان تكیه میكند و چشم امیدش به اوست و بر خداوند  :17/5ارمیا
 توكل نمینماید

:... در كتاب آسمانی در این باره آمده كه هر چه خدا میفرماید، همیشه راست و 3/4رومیان
 ...درست است

 : ...مغفرت پروردگارت بسیار وسیع است، او به حال شما آگاهتر است ...53/33نجم

 

و مورد  یناسالم متداول تر یند درنکته: 

عبارتند از: ابن  یثاحاد یناعتماد تر

(؛ d. 775(؛ ابو داوود ) d. 768اسحاق ) 

(؛ d.875مسلم )  یح(؛ صحd. 833ابن هاشم ) 

(؛ d. 892)  ی(؛ الترمرضd. 886ابن ماجه ) 

 از کدام هیچ(؛ d. 923)  یابو جعفر طبر

 نزدیک حتی و محمد زندگی طول در مردان این

 - 632. ) اند نکرده زندگی او دوران به

570 ) 

 

146 
آیا خداوند از مومنین انتظار دارد که 

دائما در کنار یکدیگر دعا و مناجات کنند 

 خود را به رخ دیگران بکشند؟و ایمان 
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 ...سازید من شاگرد را قومها تمام و بروید پس: 28/19متی
 ...میگوید سخن شما با ما بوسیلهٔ خدا. هستیم مسیح سفیران ما:... 5/20 قرنتیان دوم
 ...بسپارید مسیح خداوندتان به را خود آسوده، خاطری با بلكه: 3/15پطرس اول
 همه بر را آن تا فرستاد حق دین و هدایت به را خود رسول که خدایی اوست: 9/33توبه
 ...دهد برتری و تسلط عالم ادیان
 اهل با طریق بهترین با و کن دعوت خدایت راه به نیکو موعظه و حکمت به: 16/125نحل
 ...کن مناظره جدل
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147 
خواهد که به آیا خداوند از مومنین می 

 فرقه ها و گروه های مختلف تقسیم شوند؟
 کتاب مقدس نه /  نه  قرآن

 ....باشید متحد هدف و فكر در كه میكنم خواهش:... 1/13،10 قرنتیان اول
 و دستگی دو میانتان در و میورزید حسادت یكدیگر به شما:... 3/4،3 قرنتیان اول

 ....دارد وجود خصومت
 ...نروید متفّرق راههای به و زده چنگ خدا( دین) رشته به همگی و: 3/103عمران آل

 ...شدند فرقه فرقه( آن در) و نمودند پراکنده را دین که آنان: 6/159انعام

 

148 
آیا آیاتی در کتابهای مقدس وجود دارد که  

در آن از مردم خواسته شود که در زندگی 

زمینی خود شاد باشند و لذت بخش زندگی 

 کنند؟ 
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 شادمان تو پناه در آنها تا نما محافظت دارند دوست را تو كه كسانی از:... 5/11مزامیر
 .باشند

 !باشید شاد میگویم باز و باشید، شاد دائما   خداوند در: 4/4فیلیپیان
 بهشت در شادمان و مسرور همسرانتان با شما( که رسد خطاب همه به): 43/70زخرف
 .شوید وارد جاوید
 و خندان روی آنها به و داشت محفوظ را آنان روز آن فتنه و شر از هم خدا: 76/11انسان

 .نمود عطا شادمان دل

 

 زندگی به آن در که هایی یهآ تنهانکته: 

 زندگی به است، شده اشاره قرآن در بخش لذت

 .شود می مربوط آخرت در
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آیا مثال هایی از کتابهای مقدس وجود دارد 

که در آن خداوند انسان را شفا داده باشد 

 )از لحاظ فیزیکی(
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 .هستم شما دهندهٔ  شفا خداوند، من، زیرا:... 15/26خروج
 .میبخشد شفا را مرضهایم همهٔ و میآمرزد را گناهانم تمام او:... 103/3،2مزامیر
 .میبخشید شفا را بیماری و مرض نوع هر:... 4/23متی

 بیماران و دیوانهها و میآمدند اورشلیم اطراف از حتی مردم:... 5/16،15 رسوالن اعمال
 .مییافتند شفا همه و میآوردند را خود
 ....میدهند شفا را بیماران كه كسانی:... 30و12/28 قرنتیان اول
 

 مختلف های شفابخشی 26 به انجیل درنکته: 

 شده اشاره است، گرفته انجام مسیح توسط که

 به ای اشاره هیچ قرآن در اما است،

 زندگی طول در خدا توسط ها انسان شفابخشی

 است نشده محمد،
 

150 
آیاتی وجود دارد که در آن خداوند آیا 

مومنان را به استفاده از موسیقی، رقص و 

آوازخوانی در مناجات هایشان، دعوت کرده 

 باشد؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 بده یاد اسرائیل مردم به و بنویس میدهم تو به كه را سرود این كلمات اكنون: 31/19تثنیه
 .باشد آنها به هشداری تا

 ...!دهید سر شادمانی فریاد خداوند حضور در زمین، روی ساكنان ای: 100/2،1مزامیر
 آهنگ خداوند برای خود دل در و بخوانید روحانی سرودهای هم با:... 5/19،18افسسیان
 .بسرایید و بسازید

 آنها شكرگزاری از مملو قلبی با و بسرایید روحانی سرودهای و مزامیر:... 3/16کولسیان
 ...بخوانید خداوند برای را
 

 وجود مورد 450 از بیش : در انجیلنکته

 به را مومنان ها آن در خداوند که دارد

 اما است، کرده دعوت رقص و آواز موسیقی،

 نیامده قرآن در موارد این از کدام هیچ

 .است
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با توجه به هدف آشکار خداوند، درست است 

 داشته باشد؟که یک مرد بیش از یک زن 
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 ...شود دور خداوند از دلش مبادا بگیرد خود برای زیادی زنان نباید او: 17/17تثنیه
 است بهتر دارد، وجود ما اطراف در كه جنسی وسوسههای سبب به اما: 7/2قرنتیان اول
 .كند اختیار خود برای شوهری زن، هر و بگیرد زنی خود برای مرد هر

 آنها به و نپیموده عدالت راه( گیرید متعدّد زنان چون) که بترسید اگر:... 24و4/5،3نساء
 مهر آن شوید مندبهره آنها از چنانچه پس... کنید اختیار زن یک تنها پس کنیدمی ستم
 ...بپردازید آنان به آنهاست حق که معین
 بلکه) نیستید زنان دیگر مانند شما پیغمبر، زنان ای: 50و38و33،32و33/21احزاب
 که را زنانی ما( گرامی) پیغمبر ای... باشید پرهیزکار و خداترس اگر( است تررفیع مقامتان
 ...کردیم حالل تو بر کردی ادا مهرشان

 

152 
آیا یک مرد می تواند در شرایطی که بیش از 

یک زن داشته باشد، مساوات را بین آن ها 

 رعایت کند؟
 کتاب مقدس نه /  نه  قرآن

 ...شود پسر صاحب دو هر از و باشد، داشته همسر دو مردی اگر: 21/15تثنیه
 خیانت خویش خدای به و گرفته خود برای بیگانه زنان شما كه حال:... 13/27،26نحمیا

 ...كردهاید
 کنیدمی ستم آنها به و نپیموده عدالت راه( گیرید متعدّد زنان چون) که بترسید:... 4/3نساء
 ...کنید اختیار زن یک تنها پس
 حریص و راغب چند هر کنید رفتار عدالت به زنان میان نتوانید هرگز شما: 4/129نساء

 ....باشید( درستی و عدل بر)
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153 
 آیا ازدواج موقت ممنوع است؟ )متعه/صیغه(

 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 تن به جامه همچون را ظلم كسی اینكه از نیز و دارم، نفرت طالق از من:... 2/16مالکی
 ...كند
 ...شود جدا شوهرش از نباید زن كه اینست آن:... 7/13،10 قرنتیان اول

 بعد که شما بر نیست باکی و بپردازید، آنان به آنهاست حق که معین مهر آن:... 4/24نساء
 ...کنید تراضی هم با چیزی به هم مهر تعیین از

 دوست را تجاوزکنندگان خدا که نکنید، تجاوز( خدا احکام و حدود از) و ،: ...5/87مائده
 .داردنمی
 

154 
آیا در کتابهای مقدس زنان به عنوان یک 

ابزار جنسی، یا تحت مالکیت شوهرشان محسوب 

 می شوند؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 با توأم و مالحظه با باید همسرانتان با رفتارتان شوهران، ای شما و: 3/7پطرس اول
 ...هستند شما از ظریفتر ایشان چون باشد، احترام

 مسیح كه بدارید دوست همانطور را خود همسران شوهران، ای شما اما و: 5/25افسسیان
 ...داشت دوست را خود كلیسای

 شوید نزدیک بدانها( صالح فرزند کشت برای) پس شمایند، کشتزار شما زنان: 2/223بقره
 ...خواهید( آنان مباشرت) هرگاه

 از هاییهمیان و فرزندان و زنها به میل از نفسانی، شهوات حبّ  را مردم: 3/14عمران آل
 ....است دلفریب و زیبا نظر در مزارع و چهارپایان و نیکو نشاندار اسبهای و نقره و طال
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155 
آیا برای مردان مجاز است که از بین 

دختران بردگانی را خریده یا تصاحب کند و 

 با آن ها رابطه ی جنسی داشته باشد؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

. هستید او آن از شما و است خریده خود جان قیمت به را شما مسیح: 7/23قرنتیان اول
 !نشوید انسانی اصول اسیر پس،
 ...باشد شهوات اسیر خدانشناسان، مانند بدنتان نگذارید:... 4/7،3تسالونیکیان اول

 طریق به خود مال به که است حالل را شما شد ذکر آنچه غیر زنی هر و:.... 4/24نساء
 ...کنید زنا آنکه نه بگیرید زناشویی
 ...دارندمی نگاه حرام عمل از را اندامشان و فروج که آنان و: 23/6،5مومنون
 ....میدارند نگاه( رانی شهوت از) را خود اندام که آنان و:... 30،29و70/22معارج

 

156 
آیا زنان ملزم به پوشاندن خود در بیرون 

 از خانه هستند؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 پوشیده باید زن سر كه نمیآموزد ما به طبیعت، و غریزه خود آیا: 11/15قرنتیان اول
 ...باشد؟

 ...بمانید آزاد بكوشید است، كرده آزاد را شما مسیح كه اكنون پس، :5/1غالطیان
 را این چرا كه بگوید و بگیرد ایراد شما از كسی ندهید اجازه پس: 2/16کولسیان
 ...میخورید

 آشکار( بیگانه بر) شودمی ظاهر قهرا   آنچه جز خود آرایش و زینت:... 24/31،30نور
 آشکار را خود جمال و زینت و بپوشانند مقنعه به را خود دوش و بر و سینه باید و نسازند،
 ...نسازند
 خویشتن که بگو مؤمنان زنان و خود دختران و زنان با( گرامی) پیغمبر ای: 33/59احزاب

 ...پوشند فرو چادر به را
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157 
آیا زنان از حقوق مساوی با مردان 

 برخوردارند؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 ...نگذارید و رشوه نگیرید:... عدالت را زیر پا 16/19تثنیه
 .:... بیانصافی و طرفداری و رشوه گرفتن در كار خداوند، خدای ما نیست19/7دوم تواریخ 

 .: زیرا خدا تبعیض قائل نمیشود2/11رومیان
 ....:... در نظر خدا همه برابرند2/6غالطیان
زیر پا  اما وقتی از ثروتمندان طرفداری میكنید، این حكم خداوندمان را :2/9یعقوب

 ...میگذارید
 ...:... از خدا بترسد و از آنچه مقّرر شده چیزی نکاهد282و2/228بقره
:... بترسید که )چون زنان متعدّد گیرید( راه عدالت نپیموده و به آنها 176و11و4/3نساء

کند تا کنید پس تنها یک زن اختیار کنید... خدا )احکام خود را( برای شما بیان میستم می
 نشوید، و خدا به همه چیز دانا است.گمراه 

 

158 
آیا یک مرد مجاز به ضرب و شتم همسرش می 

 باشد؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 همچون را او و كند رفتار زنش با شكل همین به باید نیز شوهر:... 5/29،25افسسیان
 ...هستند یكی واقع در شوهر و زن. بدارد دوست خود وجود از قسمتی

 .نكنید تلخی و تندی ایشان با و نمایید محبت را خود همسران شوهران، ای: 3/19کولسیان
 با توأم و مالحظه با باید همسرانتان با رفتارتان شوهران، ای شما و: 3/7پطرس اول

 ...هستند شما از ظریفتر ایشان چون باشد، احترام
 برای خدا که برتری آن واسطه به است نگهبانی حق و تسلط زنان بر را مردان: 4/34نساء
 ...داشته مقرر بعضی بر بعضی
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159 
آیا برای یک مسیحی یا مسلمان مجاز است که 

 با شخصی از یک مذهب دیگر ازدواج کند؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 ...:.. چون در نتیجهٔ ازدواج با آنها جوانانتان به بتپرستی كشیده خواهند شد7/3،4تثنیه
 ...:... اما بدانید كه ازدواج، مشكالت شما را بیشتر میكند39و7/28اول قرنتیان
 ...: با بیایمانان پیوند و همبستگی نداشته باشید17و6/14دوم قرنتیان

:... و نیز حالل شد نکاح زنان پارسای مؤمنه و زنان پارسای اهل کتاب در 5/5مائده
 صورتی که شما اجرت و مهر آنان را بدهید...

 

160 
اگر شخصی از همسرش بنابه هر دلیلی جز 

زنا، طالق گیرد، می تواند مجددا ازدواج 

 کند؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 زن آن و دهد طالق باشد، دیده او از خیانتی اینكه بدون را خود زن كه هر:... 5/32متی
 ...است مقصر مرد آن كند، شوهر دوباره
 نفر دو آن كه طوری به شود، یكی او با و بپیوندد خود زن به همیشه برای:... 19/9،3متی
 ....تن یک بلكه نیستند تن دو دیگر
 به را آنها یا عدّه زمان پایان نزدیک تا بایستی دادید طالق را زنان هرگاه و: 2/231بقره

 ...کنید رها نیکی به یا و دارید نگاه( خانه در) سازگاری
 با جایتان به شما از بهتر زنانی خدا داد طالق را شما پیغمبر اگر که است امید: 66/5تحریم

 ...کند همسر او
 

 



f 

161 
آیا هدف مسیحیان پیروی از رفتار و کردار 

مسیح است و هدف مسلمانان پیروی از رفتار 

 و کردار محمد؟
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 ...واالتر نیست، و نه نوكر از اربابش: شاگرد از استاد خود 10/24،25متی
 ...چگونه ممكن است كه شاگرد داناتر از استاد خود باشد؟ :6/40لوقا

 ...:... گر كسی مرا دوست نداشته باشد، كالم مرا اطاعت نخواهد كرد23،24و14/15یوحنا
شما دارید مرا پیروی کنید تا خدا : بگو )ای پیغمبر(: اگر خدا را دوست می3/31آل عمران

 ...را دوست دارد
 ...: هر که رسول را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده4/80نساء
: البته شما را به رسول خدا )چه در صبر و مقاومت با دشمن و چه دیگر 33/21احزاب

 ...اوصاف و افعال نیکو( اقتدایی نیکوست
برهان و  : و چون عیسی با ادلّه و معجزات آمد گفت: من آمدهام با حکمت و43/63زخرف

تا بعض احکامی که در آن اختالف میکنید بیان سازم، پس خدا ترس و پرهیزکار شوید و 
 مرا اطاعت کنید

 دشمنان و جنگ
162 

آیا در کتابهای مقدس به مذهب خاصی اشاره 

شده است که می بایست بر سایر مذاهب غلبه 

 کند؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 ...شد نخواهد آغاز دیدن قابل عالئم با خدا ملكوت»: داد جواب عیسی:... 17/21،20لوقا
 و خوردن است، مسیحیان ما زندگی هدف كه خدا ملكوت چون:... 22و14/17رومیان
 عطا روحالقدس كه است شادی و آرامش و نیكی از شدن بهرهمند بلكه نیست نوشیدن
 ...میفرماید

 همه بر را آن تا فرستاد حق دین و هدایت به را خود رسول که خدایی اوست: 9/33توبه
 .باشند مخالف و ناراضی مشرکان چند هر دهد برتری و تسلط عالم ادیان
 آن تا فرستاد حق دین ابالغ و خلق هدایت به را رسولش که خدایی اوست:... 61/9،8صف
 .گرداند غالب عالم ادیان همه بر ندارند خوش مشرکان چند هر را
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163 
امور مذهبی، آیا باید از زور و اجبار در 

 استفاده کرد؟
 کتاب مقدس نه /  نه  قرآن

 ...:... و با مخالفین و گمراهان با فروتنی و ادب گفتگو نماید؛2/24،25دوم تیموتائوس
: اما نخواستم بدون موافقت تو این كار را انجام دهم تا نیكوكاری تو از روی 1/14فلیمون

 ...اجبار نباشد
: کار دین به اجبار نیست، تحقیقا  راه هدایت و ضاللت بر همه کس روشن 2/256بقره

 ...گردیده،
:... بگو با اهل کتاب و با اّمیان: آیا شما هم )چون حق پدیدار شود( تسلیم 3/20آل عمران

 ...حق شده و ایمان آرید؟
جبّار و مسلّط  : ما به گفتار مردم )مغرض نادان( داناتریم و تو بر آن مردم،50/45ق

 ...نیستی
: پس خلق را )به حکمتهاي الهي( متذکر ساز که وظیفه پیغمبري تو غیر 88/21،22غاشیه

 از این نیست....
 

164 
آیا امروزه خداوند مومنان را به جنگ با 

مردم سایر مذاهب تا رسیدن به پیروزی دین 

                 خودشان، تشویق می کند؟ 

 جهاد()جنگ مقدس / 
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 صلح در مردم با است ممكن كه آنجا تا. نكنید بحث و جر هیچكس با:... 12/19،17رومیان
 ....برید سر به صفا و

 ...برید، سر به صفا و صلح در مردم همهٔ با تا بكوشید: 12/14عبرانیان
( که درگذرید آنها از) بدارند( ستم و شرک از) دست اگر پس:.... 216و2/193،190بقره
 ....است مهربان و آمرزنده خدا
 و خدا را آنچه و نیاورده قیامت روز و خدا به ایمان که کتاب اهل از که هر با: 9/29توبه

 ... کنید کارزار و قتال گروندنمی حق دین به و دانندنمی حرام کرده حرام رسولش
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خود جدا شود و اگر یک شخص از دین مادری 

تصمیم بگیرد که آن را عوض کند، باید کشته 

 شود؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 تا كنید تقویت ایمان در را یكدیگر روز هر است، باقی فرصت تا:... 3/13،12عبرانیان
 ...نخورد را گناه فریب شما از هیچیک
 برابر همه تا شوید کافر آنها مانند به هم( مسلمین) شما که کنند آرزو( کافران: )4/89نساء

 ...باشید( کفر در)

 

که در آن به نقل  یثیبه حد ینجاا درنکته: 

: یمپرداز یاز محمد اشاره شده است، م یقول

 یاسالم رو ینهر کس که از د»رسول خدا،  یا

: یبخار یحصح)  «یدبرگرداند، او را بکش

، 4 جلد، 57-58، شماره 84، کتاب 9 جلد

 (808 شماره، 56 کتاب

 

166 
آیا جنگیدن با خانواده، دوستان و حتی 

 برادران تجویز شده است؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 مسیح به را خود زندگی تا میكند دعوت را شخصی خدا وقتی:... 7/24،13قرنتیان اول
 ....دهد تغییر را خود سابق موقعیت و شرایط او كه ندارد لزومی بسپارد،
 نخواهی چنین آوردهاند قیامت روز و خدا به ایمان که را مردمی هرگز: 58/22مجادله
 ...کنند او رسول و خدا دشمنان با دوستی که یافت
 و طاعت از را شما که) برخی هم شما فرزندان و زنان ایمان، اهل ای اال: 64/14تغابن
 ...هستند شما دشمن( دارند باز دین در هجرت و جهاد
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167 
آیا امروزه خداوند از مومنان می خواهد که 

انسان ها با مذاهب دیگر را بکشد؟ حتی اگر 

 اینکار برخالف وجدان آن فرد باشد؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

انسان با : به همین دلیل با تمام تواناییام سعی میكنم در حضور خدا و 24/16اعمال رسوالن
 .وجدانی پاک زندگی كنم

: اما منظور من از این حكم اینست كه مسیحیان آنجا، از محبتی لبریز 1/5اول تیموتائوس
 .شوند كه از دلی پاک و انگیزهای درست و ایمانی اصیل سرچشمه میگیرد

 ...حکم جهاد بر شما مقّرر گردید و حال آنکه بر شما ناگوار و مکروه است :2/216بقره
: )ای مؤمنان( نه شما بلکه خدا کافران را کشت و )ای رسول( چون تو تیر )یا 8/17فالان

 خاک( افکندی نه تو بلکه خدا افکند...

 

168 
آیا مبارزه کردن و جنگ کردن با کسی که از 

 دین و مذهب دیگری است، اصوالً کاری نیکوست؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 این میكنید، پیروی خود نادرست خواستههای و امیال از كه هنگامی: 5/21،19غالطیان
 ...میشوند شما زندگی وارد گناهان
 درخواست خدا از را آن كه اینست ندارید، میخواهید آنچه اینكه علت:... 8و4/2یعقوب
 ....نمیكنید
 و مال به خدا راه در و شوید بیرون مجهز و سبکبار کافران، با جنگ برای: 9/41توبه
 .باشید دانش و فکر با مردمی اگر بود خواهد بهتر بسی را شما کار این کنید، جهاد جان

 از خدا که کند خود سود به کند کوشش و جهد( ایمان راه در) که هر و: 29/6عنکبوت
 .است نیازبی البته عالمیان( عبادت و طاعت)

 این که کنید، جهاد خدا راه در جان و مال به و آرید ایمان او رسول و خدا به: 61/11صف
 است بهتر شما برای باشید دانا اگر( تجارت هر از) کار
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169 
آیا خداوند از محمد خواست که جنگ های 

 مختلف را به منظور گسترش اسالم، آغاز کند؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 3:13(ال عمران 624جنگ بدر :) مارس  .1
 41-44و  8: 5-19؛انفال 123و  

-122(ال عمران 625جنگ احد: )مارس  .2
 165-172و  3:140و  121:3

: 9-12( احزاب 627جنگ خندق: ) می  .3

 25-27و  33

: 1-3فتح ( 628جنگ حدیبیه :)مارس  .4

 22-27و 48

 2: 191-193( بقره 629جنگ موته: )  .5
 9: 25-27توبه ( 630جنگ حنین)اوت  .6

-52، 9: 38-40(توبه63جنگ تبوک:)  .7

42 ،66-65 ،83-81 ،87-86 ،90 ،93 ،

117 
، قصاص 9:12( توبه 630جنگ فتح مکه: )  .8

 110: 1-3، نصر 61:13، صف 28:58

 

 میجنگیدند پیروانم بودم، اگر. نیستم دنیوی پادشاه یک من»: فرمود عیسی: 18/36یوحنا
 «.نیست دنیا این به متعلق من پادشاهی. نشوم گرفتار یهود قوم سران چنگ در تا

 به و میگردانیم باز خدا حضور به و میكنیم اسیر را مخالفین:... 10/5،3قرنتیان دوم
 .باشند مسیح مطیع قلبا   كه میكنیم تبدیل اشخاصی

 

170 
آیا در کتابهای مقدس جنگیدن بر علیه 

 سایرمردم مورد تشویق قرارگرفته است؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 ..با هیچكس جر و بحث نكنید. :12/18رومیان
: با هر که از اهل کتاب که ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و آنچه را خدا و 9/29توبه

گروند قتال و کارزار کنید تا آن گاه که دانند و به دین حق نمیرسولش حرام کرده حرام نمی
 .با دست خود با ذلت و تواضع جزیه دهند

 : و آن گروه اهل کتاب )از یهودان( را که پشتیبان و کمک مشرکان بودند33/26احزاب

خدا از حصار و سنگرهاشان فرود آورد و در دلشان )از شما مسلمین( ترس افکند تا آنکه 
 .کردیدگروهی از آنها را به قتل رسانیده و گروهی را اسیر می
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171 
آیا امروزه چنگ های تهاجمی و مبارزه ای  

بر علیه غیر مومنین، مورد تشویق کتابهای 

 مقدس قرار گرفته است؟ )جهاد(
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 ما جنگ بلی،. تاریكی شرور فرمانروایان و شیطانی موجودات بر یعنی:... 6/12افسسیان
 ...اینهاست با

 رحم آنان بر كه كن درخواست خدا از كن؛ دعا مردم همهٔ برای:... 2/2،1تیموتائوس اول
 ...كند

 کنند،می جهاد( شیطان) طاغوت راه در کافران و خدا، راه در ایمان اهل: 4/77،76نساء
 و سست بسیار شیطان سیاست و مکر که بجنگید شیطان دوستان با( مؤمنان شما) پس

 ...است ضعیف

 

 موضوع ترین عمده جنگ، یا «جهاد»نکته: 

 6236 از آیه 139: است قرآن در بحث مورد

 آیه یک آیه، 45 هر از عبارتی به که آیه

 !است کرده صحبت جنگ مورد در

 123 و 9:29در سوره توبه  یتهاجم یها جنگ

 .است شده داده آموزش

 

172 
آیا امروزه خداوند از مومنان می خواهد تا 

مبارزه با به غارت اشخاص از ادیان دیگر و 

 آنها بپردازند؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 را ابرام من بگویی مبادا برنمیدارم، را تو اموال از سوزن سر یک حتی كه: 14/23پیدایش
 .ساختم ثروتمند
 ...شوند كشته باید حیوان و مرد آن كند، نزدیكی حیوانی با مردی اگر: 17و20/15خروج

 همان با و بكشد دست كار این از فورا   باید بوده، دزد قبال   شما از كسی اگر: 4/28افسسیان
 .نماید كمک محتاجان به بتواند تا كند كار آبرومندانه دستها،
 بین اتحاد و مسالمت و رضایت در و بترسید خدا از باید مؤمنان شما پس:... 41و8/1انفال

 ....ایمانید اهل اگر کنید اطاعت را او رسول و خدا و بکوشید خودتان
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173 
آیا امروزه خداوند از مومنان می خواهد تا 

 با دشمنان خود با خشونت برخورد کنند؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 بر و زد نخواهد تكیه داوود سلطنت تخت بر او فرزندان از هیچیک چون:... 22/30ارمیا
 كرد نخواهد فرمانروایی یهودا
 ...نماید گفتگو ادب و فروتنی با گمراهان و مخالفین با و:... 2/25،23تیموتائوس دوم

 که گاه آن آمد ما عذاب را آنها و کردیم هالک که را شهرها اهالی بسیار چه و :7/4اعراف
 .بودند نیمروز راحت خواب به یا شب آسایش در

 ایمنی او جانب از اینکه برای پوشاند فرو شما بر را راحت خواب که هنگامی: 8/11انفال
 ...یابید
 ...بگیرد جنگی اسیران که نباشد روا را پیغمبری هیچ :8/67انفال
 

174 
آیا امروزه خداوند از مومنان می خواهد که 

چشم در  ) قانون مجازات را اجرا کنند؟

 مقابل چشمو دندان در مقابل دندان/قصاص(
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 نیز را دیگرت گونهٔ زند، سیلی تو راست گونهٔ به اگر حتی نكن؛ مقاومت او با:... 5/39متی
 بزند سیلی نیز آن به تا ببر پیش

 واگذار خداوند به را خود انتقام نگیرید؛ انتقام كسی از هرگز:... 12/20،19رومیان
 ...كنید،
 دراز دست شما بر ستم به که هر. کنید قصاص نیز شما کنند قتال شما با:... 2/194بقره
 ...است رسانده شما به که ستمی قدر به آورید در پای از را او کند

 گناه هیچ اینان بر طلبد، انتقام رفته او بر که ظلمی از پس کس هر و:... 42/41،40شوری
 ....نیست مؤاخذه و
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175 
آیا خداوند از مومنان می خواهد که با 

 دستان خود اقدام به انتقام کنند؟ 
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 ...افتاد خواهند آنها بزودی است خداوند آن از جزا و انتقام:... 32/36،35تثنیه
 حقیقت در شوند، مجازات باید بدكار اشخاص این كه بگوید كسی هرگاه:... 2/3،1رومیان
 ...میكند محكوم را خودش
 او داد، قرار آزار و جفا مورد بودن، مسیحی سبب به را شما كسی اگر: 12/18،14رومیان

 ...نكنید نفرین را
( یکدیگر قتل از) مگر تا شماست حیات حفظ برای قصاص حکم عاقالن، ای: 2/179بقره

 .بپرهیزید
 کنید قصاص نَْفس مقابل در را نَْفس که کردیم حکم اسراییل بنی بر تورات در و: 5/45مائده

 هر و دندان، به را دندان و گوش به را گوش و بینی به را بینی و چشم مقابل را چشم و
 ...بود خواهد قصاص را زخمی

 

176 
آیا خداوند از مومنان می خواهد که دشمنان 

 خود را لعنت و نفرین کنند؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 نفرت شما از كه كسانی به و بدارید دوست را خود دشمنان كه میگویم:... 6/28،27لوقا
 ...كنید خوبی دارند،
 برادران. لعنت هم میشود، جاری بركت هم دهانمان از. میكنیم نفرین:... 3/10یعقوب
 .باشد چنین نباید عزیز،
 فرستادیم که را هدایتی و واضحه آیات که( کتاب اهل علمای از) گروه آن: 2/159بقره
 تمام و خدا را آنها کردیم، بیان آسمانی کتاب در مردم برای را آن آنکه از بعد نمایند کتمان

 .میکنند لعن نیز لعنکنندگان
 به آنکه از بعد آید بر مجادله مقام در عیسی درباره تو با کس هر پس: 3/61عمران آل

 ...یافتی آگاهی او احوال
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177 
یهودیان را به عنوان قوم آیا خداوند 

 نفرین شده تلقی می کند؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 آنگاه نمود، پیدا را زمین بنیاد و گرفت اندازه را آسمانها بتوان روزی اگر: 31/37ارمیا
 نمود خواهم ترک گناهانش سبب به را بنیاسرائیل نیز من

 را ایشان و كرده رها را اسرائیل خود قوم خدا آیا كه میپرسم شما از:... 11/2،1رومیان
 ...هرگز است؟ گفته ترک

 را او داد، قرار آزار و جفا مورد بودن، مسیحی سبب به را شما كسی اگر: 12/14رومیان
 .دهد قرار خود لطف مورد را او خدا كه كنید دعا بلكه نكنید، نفرین
 وجودی با آمد آنها هدایت برای خدا نزد از قرآن آسمانی کتاب چون و:... 2/89،88بقره
 ...میکرد تصدیق را آنان( تورات) کتاب که

 سخت دلهایشان و کردیم لعنت را آنان شکستند، پیمان چون پس:... 5/13،12مائده
 ...گردانیدیم

 

178 
آیا کسانی که به مبارزه بر می خیزند از 

 کسانی که مبارزه نمی کنند، برتر هستند؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 دشمن تا است كرده كمک و داشته نگاه سالمت را ما خداوند:... 30/24،22سموئیل اول
 ....دهیم شكست را

 داده برتری بزرگ ثوابی و اجر به بازنشستگان بر را مجاهدان خداوند:... 4/95نساء
 .است
 جانشان و مال به خدا راه در و گزیدند هجرت وطن از و آوردند ایمان که آنان: 9/20توبه
 سعادتمندان و رستگاران بالخصوص آنان و است بلندتری مقام خدا نزد را آنها کردند جهاد
 .عالمند دو
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179 
آیا در کتابهای مقدس آمده است که مجازات 

کسانی که به جنگ با کافران نمی پردازند، 

جهنم است و کسانی که در راه خدا جنگ می 

کشته می شوند، وارد کنند و در راه او 

 )جهاد( بهشت می شود؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 .باشیم درستكار و خوب میخواهد، خدا كه طور آن نمیگذارد خشم زیرا: 1/20یعقوب
 ...آورید چنگ به را آن تا میكنید آلوده خون به را دستتان پس:... 80و4/2یعقوب
 ...کنید قیام زکات و نماز به کرده، خودداری جنگ از اکنون:... 4/77نساء
 ...شوند مسلمان آنکه یا کنید مبارزه و جنگ یا آنها با:... 48/16فتح

 

 وقایع تاریخی
180 

بعد از شکل گیری جهان، آیا خداوند در روز 

             . هفتم به استراحت پرداخت ؟

 )یکشنبه یا سبت(
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 ...نكن كار هیچ است “خداوند سبت” كه هفتم روز در ولی:... 20/10،8خروج
 خدا قوم انتظار محلی در كامل، آرامش و استراحت برای فرصتی:... 10،9و4/4عبرانیان

 ...میكشد را ما یعنی
 و آفریدیم روز شش در را همه آنهاست بین آنچه و زمین و آسمانها ما همانا و: 50/38 ق

 .نرسید ما به خستگی و رنج هیچ
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181 
آیا خداوند انسان را از تمثال خود و شبیه 

 به آن آفرید؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 ...كرد خلق مرد و زن را انسان او. آفرید خود شبیه را انسان خدا پس: 1/28،27پیدایش
 سر بر كالهی یا و بپوشاند را خود سر عبادت، هنگام به نباید مرد اما: 11/7قرنتیان اول

 .باشد داشته
 .است شده خلق ضعیف انسان که کند، آسان شما بر کار خواهدمی خدا: 4/28نساء

 و کفرکیش و ستمگر سخت انسان باز( خدا رحمت و لطف همه این با:... )14/34ابراهیم
 .است ناسپاس
 زنان خودتان جنس از آدمیان شما برای است، زمین و آسمانها آفریننده خدا: 42/11شوری

 ...داد قرار شما جفت هم را
 است زیان و خسارت در هم انسان که :103/2عصر

 

182 
زمانی که خداوند آدم و حوا را از باغ عدن 

بیرون راند، آیا او اشاره ای به ایجاد 

 دشمنی بین زن و مرد کرد؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 ...«.فریب دادمار مرا »:... زن گفت: 3/13،15پیدایش
 ...: گفتند: خدایا، ما بر خویش ستم کردیم7/23،25اعراف

 ...: آن گاه خدا )به آدم و حوا( فرمود: اکنون از عالی رتبهی بهشت فرود آیید20/123طه

 

در انجیل به دشمنی بین زن و مرد نکته: 

بعد از رانده شدن آن ها از باغ عدن نشده 

شیطان و انسان است، بلکه به دشمنی بین 

 اشاره شده است.
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183 
حضرت نوح، بعد از آنکه پسر نوح در داستان 

 غرق شد، آیا کشتی نوح به استراحت پرداخت؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 خطر از تا رفتند كشتی درون به عروسانش و پسران اتفاق به همسرش و او :7/7پیدایش
 .باشند امان در طوفان
 ...آمد بیرون كشتی از عروسانش و پسران و همسر با نوح پس:... 18و8/4پیدایش
 متولد طوفان از بعد كه نوح، پسران یافث، و حام و سام نسل هستند اینها: 10/1پیدایش
 :شدند
 و كردند پیدا نجات وحشتناک طوفان آن از نفر هشت فقط حال، این با:... 3/20پطرس اول

 نشدند غرق
 پسر، ای که کرد ندا بود رفته کناری به که را فرزندش نوح حال آن در:... 11/44،42هود
 ....مباش همراه کافران با و درآی کشتی بدین ما با هم تو
 

184 
آیا خداوند می گوید که وعده نعمت بر حضرت 

ابراهیم تنها از طریق ذریهاسحاق او محقق 

 می شود، نه اسماعیل؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 اسماعیل را او نام. زایید خواهی پسری و هستی، حامله تو اینک:... 16/12،11پیدایش
 ....بگذار( “میشنود خدا” یعنی)

 خواهد پسری تو برای ساره خودِ  باش مطمئن»: فرمود خدا ولی:... 17/21،18پیدایش
 ....گذاشت خواهی( “خنده” یعنی) اسحاق را او نام تو و زایید
 به همچنین و او از بعد پیغمبران و نوح به که چنان کردیم وحی تو به ما: 4/163نساء

 یونس و ایوب و عیسی و( یعقوب فرزندان) اسباط و یعقوب و اسحاق و اسماعیل و ابراهیم
 .کردیم عطا زبور هم داود به و نمودیم وحی سلیمان و هارون و

 و صادق وعده در بسیار که را اسماعیل حال شرح خود کتاب در کن یاد و: 19/54مریم
 بود بزرگوار پیغمبری و رسول
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185 
آیاابراهیم تابه حال به مکه سفر کرده 

 بودتادرکعبه یک قربانی به خداوند عطاکند؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 (7: 2-4،اعمال11:31بند  )اورکلدیس .1

 (7:4، اعمال 12: 1-4هاران ) بند  .2

 (15:2دمشق ) بند  .3

 (7، 12:6شکیم ) بند.  .4

 (12:8بتل ) پیدایش  .5

 ( 12: 9-20مصر ) بند  .6

 (13: 1-9بتل ) بند  .7

 (13: 10-18هوباه ) بند  .8

 (14: 17-21سیلم ) بند  .9

 (16بند. 1:17-27، 1:15-21یطا)بند .10

 (20: 1-18جرار ) بند  .11

 ( 21: 1-34بیرشیبا ) بند  .12

 ( 22: 1-18موریا ) بند  .13

 (23: 1-20) بند  یطا .14

 وحی او به و) دادیم تمکین بیتالحرام آن در را ابراهیم ما که گاه آن( آر یاد) و :22/26حج
 (...کردیم

درانجیل گفته شده است که ابراهیم هرگزبه مکه نکته:

 سالگی درشهر الخلیل فوت شد. 175نرفت.اودرسن 

 

186 
آیاابراهیم حاضر بودتاتنهاپسر قانونی خود 

 اسحاق رابرای خداوند قربانی کند؟یعنی 
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 دوستش بسیار كه را اسحاق یعنی پسرت یگانه»: فرمود خدا:... 12،9و22/2پیدایش
 را او بسته را اسحاق و نهاد آن بر را هیزم كرده، بنا قربانگاهی ابراهیم... برداشته میداری

 ....گذاشت هیزم بر
 پیغمبران صدق( معجزاتش و حجت) و آمد حق روشن برهان با:... 37/107،100صافات
 .کرد اثبات نیز را پیشین

 

در قرآن به طور واضح مشخص نشده است نکته: 

که کدام فرزند ابراهیم برای قربانی کردن 

 در راه خداوند، انتخاب شده بود.
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187 
آیا اسماعیل فرزند ابراهیم، به عنوان 

 شناخته می شود؟پیامبر 
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 اسماعیل را او نام. زایید خواهی پسری و هستی، حامله تو اینک:... 16/15،7پیدایش
 ...بگذار( “میشنود خدا” یعنی)

 وعدهٔ  بر بنا آزاد، زن پسر اما شد، متولد عادی طور به كنیز پسر:... 4/31،22غالطیان
 ....یافت تولد خدا مخصوص

 به همچنین و او از بعد پیغمبران و نوح به که چنان کردیم وحی تو به ما: 4/163نساء
 یونس و ایوب و عیسی و( یعقوب فرزندان) اسباط و یعقوب و اسحاق و اسماعیل و ابراهیم

 .کردیم عطا زبور هم داود به و نمودیم وحی سلیمان و هارون و
 و صادق وعده در بسیار که را اسماعیل حال شرح خود کتاب در کن یاد و: 19/54مریم
 بود بزرگوار پیغمبری و رسول

 

188 
آیا ابراهیم کسی بود که به دلیل اجتنابش 

 از بت پرستی، به داخل آتش انداخته شد؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 قادر میپرستیم را او كه ما خدای شویم، انداخته آتش كورهٔ  داخل به اگر:… 3/30،1دانیال
 …نرسانیده آسیبی آنها بدن به آتش دیدند و شدند جمع ایشان دور…دهد نجات را ما است
 ...بخشد نجات را بندگانش اینچنین نمیتواند ایشان خدای مانند خدایی هیچ زیرا
 ما و... باش ابراهیم برای سالم و سرد آتش ای که کردیم خطاب ما:... 21/71،51انبیا

 قرار جهانیان برکت مایهی که سرزمینی به و برهانیدیم  لوط( اشبرادرزاده) با را ابراهیم
 .بفرستادیم را آنها دادیم

 

، این ابراهیم نیست که به انجیلدر نکته: 

دلیل اجتنابش از بت پرستی، به داخل آتش 

انداخته می شود، بلکه این داستان به 

شدرخ، میشخ و عبدنغو تعلق دارد. عنکبوت 

 .97و  37:83فات او ص 29: 24-16
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189 
آیا هنگامی که موسی از خدا خواست تا جالل 

و عظمتش را به او نشان دهد، خداوند 

حقیقتا ذات الهی خود را در شکل انسانی به 

 او نشان داد؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 و ببیند مرا نمیتواند انسان چون ببینی، مرا چهرهٔ  گذاشت نخواهم من:... 33/23،18خروج
 ...بماند زنده

 را تو جمال که بنما آشکار من به را خود خدایا که کرد عرض موسی:... 7/143 اعراف
 اگر بنگر، کوه به لیکن و دید نخواهی ابد تا مرا که فرمود او پاسخ در خدا. کنم مشاهده

 ....دید خواهی مرا نیز تو ماند برقرار خود جای طوربه کوه

 

190 
آیا هامان در همان دوره ی موسی و فرعون 

 زندگی می کرده است؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 از» یعنی) موسی را او و كرد قبول فرزندی به را كودک فرعون دختر:... 2/10،9خروج
 .نامید( «شده گرفته آب

 اجاجی همداتای پسر هامان، نام به خود وزیران از یكی به خشایارشا بعد، چندی: 3/1استر
 ساخت خود وزرای رئیس را او داده مقام ارتقاء
 آشکار حّجت و معجزات و آیات با را موسی همانا و: 37،36و40/24،23غافر

 .نیامد کار به هالکش و زیان بر جز فرعون تدبیر و مکر و.... فرستادیم

 

قبل از میالد  1450موسی و فرعون در نکته: 

زندگی می کرده اند. اما طبق کتاب استر، 

سال بعد در زمان سلطنت  1000هامان 

قبل از  486-474( Xerxesآهاسورس ) پادشاه 

 میالد.
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191 
آیا خداوند عید فطر را برای یادبود نجات 

یافتن اسرائیل از فرشته مرگ، بعد از آنکه 

مختلف را بر مصر وارد کرد، قرار بالی  10

 داده است؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

از این پس باید این ماه »: خداوند در مصر به موسی و هارون فرمود: 12/1،24خروج
 ...برای شما اولین و مهمترین ماه سال باشد

های  خانه: روز اول عید كه طی آن همهٔ یهودیان نانهای غیر فطیر را از 26/17،19متی
 ...خود دور میكردند، فرا رسید

: و همانا ما به موسی نه آیت روشن و معجز آشکار عطا کردیم، این حکایت 17/101اسرا
 ...را از بنی اسراییل سؤال کن که موسی بر آنها آمد

:... آن گاه با نه معجز الهی به سوی فرعون و قومش که گروهی فاسق و 27/12نمل
 انه شو...نابکارند به رسالت رو

 

192 
بعد از اتمام جنگ، آیا این طالوت بود که 

سربازان خود را با میزان نوشیدن آب، 

 آزمایش کرد؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

آنها را از نحوهٔ آب خوردنشان به دو گروه »:... در آنجا خداوند به او گفت: 7/2،6داوران
جلو دهان خود آوردند و آن را مثل سگ تقسیم كن. افرادی را كه با كِف دست، آب را 

 ...مینوشند از كسانی كه زانو میزنند و دهان خود را در آب میگذارند، جدا ساز
:... پس هنگامی که طالوت لشکر کشید، سپاه خود را گفت: خدا شما را 2/247،252بقره

که هیچ به نهر آبی آزمایش کند، هر که از آن بیاشامد از من و همآیین من نیست، و هر 
 ....نیاشامد یا کفی بیش برنگیرد از من و همآیین من خواهد بود

 

 طالوت ایناست که  آمده انجیل درنکته: 

 یقسربازانش را از طر یدئونبلکه گ نبوده

 در طالوتقرار داده است.  یشآب مورد آزما

 میالد از قبل سال 1010 حدود و داوود زمان

 سال 100 گیدئون اما. است کرده می زندگی

 قبل 1162. ) است کرده می زندگی او از پیش

 (میالد از
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193 
 آیا مسیح در بیت لحم به دنیا آمد؟

 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

 و است بوده ازل از كه كرد خواهد ظهور من برای كسی تو از این وجود با:... 5/2میکاه
 .نمود خواهد رهبری را اسرائیل من قوم او

 بر پیشانی بودند، آن در مریم مادرش و كودک كه شدند خانهای وارد وقتی:... 2/11،1متی
 ....كردند پرستش را كودک نهاده، خاک
 نوزاد آنگاه. كردند پیدا را یوسف و مریم و رفتند بیتلحم به شتاب با پس:... 2/16،4لوقا
 ...است خوابیده آخوری در كه دیدند را
 

194 
خردمند از شرق ستاره مسیح را آیا سه مرد 

تا بیت لحم دنبال کردند و سپس در آن جا 

کودکی ) عیسی مسیح( را یافته و خود را 

 مطیع و فرمانبردار او دیدند؟
 کتاب مقدس  بله  /  نه  قرآن

:... وقتی وارد خانهای شدند كه كودک و مادرش مریم در آن بودند، پیشانی بر 2/1،11متی
 ...كودک را پرستش كردندخاک نهاده، 

 

هیچ اشاره ای در این زمینه در قرآن نکته: 

 نشده است.
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195 
آیا نویسندگان کتب مقدس، داستان های 

یهودیان را نیز نقل می کنند و حوادث 

تاریخی را همانطور که هست، منتقل کرده 

 اند؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

عقاید و بحثهای پوچ مانع نقشهٔ الهی كه بوسیلهٔ ایمان آشكار :... این 1/4اول تیموتائوس
 .میشود، میگردد
: ایشان توجهی به پیغام راستین كالم خدا نخواهند نمود، بلكه 4/4دوم تیموتائوس

 .كوركورانه به دنبال عقاید گمراه كننده خواهند رفت
گفتیم، داستانهای :... بازگشت خداوندمان عیسی مسیح با شما سخن 1/16دوم پطرس 

 ...ساختگی برایتان تعریف نكردیم
خواستیم مانند : و چون بر آنان آیات ما تالوت شود گویند: شنیدیم، اگر ما هم می8/31نفالا

 گفتیم، این چیزی جز افسانه پیشینیان نیست.آن می

 

اطالعات بیشتر در مورد  هبرای مشاهدنکته: 

ه این داستان ها به این سوره های مراجع

، مومن 16:24، نحل 6:25کنید: انعام 

، الکهف 27:68، نمل 25: 4-5، فرقان 23:28

  (83:13 المطففینو  68:15، القلم 46:17

 

196 
آیا مسیح در زمان کودکی هیچ معجزه ثبت 

 شده ای دارد؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 و آمد یحیی نزد نیز عیسی بودند، گرفته تعمید همه آنكه از پس روز، یک: 3/23،21لوقا
 ...گردید دعا مشغول و گرفت تعمید
 دگرگون قدرت نشانهٔ اولین جلیل، قانای دهكدهٔ  در عیسی معجزهٔ  این:... 2/11،9یوحنا
 ...است مسیح همان واقعا   او كه آوردند ایمان شاگردان و بود او كنندهٔ 
 ...ساخته مرغی مجسمه ِگل از من ام،آورده معجزی خدا طرف از من:... 3/49عمران آل

 گاه آن کردم عطا مادرت و تو به که را نعمتی آر خاطر به: مریم عیسیِ  ای:... 5/110مائده
 سخن مردم با بزرگسالی و گهواره در که ساختم توانا قدسی روح تأیید به را تو که
 ...گفتیمی
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197 
در سال  369آیا هفت مرد و یک سگ بعد از 

 یک غار به خواب رفتند و سپس بیدار شدند؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 تلف احمقانه افسانه های و پوچ عقاید دربارهٔ  بحث با را خود وقت :4/7تیموتائوس اول
 .باشی داشته خداپسندانهای زندگی تا كن تمرین و بكوش بلكه نكن،

 منحرف راستی از كه مردمانی سخنان و یهود افسانههای به نده اجازه و: 1/14تیطوس
 .دهند فرا گوش شدهاند،

 بلكه نمود، نخواهند خدا كالم راستین پیغام به توجهی ایشان: 4/4تیموتائوس دوم
 .رفت خواهند كننده گمراه عقاید دنبال به كوركورانه

 و مشرکان این از چون شما که گفتند یکدیگر با کهف اصحاب گاه آن و:... 18/25،9کهف
 ...جستید دوری پرستندمی خدا جز که باطلشان خدایان

 

اولین نسخه از این  داستان در نکته: 

Jacob of Sarung (c. 450-521)  وGregory 

of Tours (538-594 A.D.)  ،آمده است

همچنین می تواند به ویکی پدیا مراجعه 

 Seven Sleepers of“کرده و مطلب با عنوان 

Ephesus.” .را مطالعه کنید 
 

198 
آیا سلیمان ارتشی از جن ها، حیوانات و 

 انسان ها تشکیل داد تا به جنگ برود؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 تلف احمقانه افسانههای و پوچ عقاید دربارهٔ  بحث با را خود وقت: 4/7تیموتائوس اول
 .باشی داشته خداپسندانهای زندگی تا كن تمرین و بكوش بلكه نكن،
 بلكه نمود، نخواهند خدا كالم راستین پیغام به توجهی ایشان: 4/4تیموتائوس دوم

 .رفت خواهند كننده گمراه عقاید دنبال به كوركورانه
 خود، چشمان با من زیرا نكردیم، تعریف برایتان ساختگی داستانهای:... 1/16پطرس دوم

 .دیدم را او جالل و عظمت
 فرمان تحت سپاهی هر) مرغان و انس و جن گروه از سلیمان سپاهیان و: 27/17نمل

 .شدند آورده گرد رکابش در( خود رئیس

 

داستان گفته شده در مورد پادشاه نکته: 

سلیمان، هدهد پرنده و ملکه سبا در سوره 

آمده است، این داستان  27: 15-44نمل 

 Targum of Estherیهودی از نسخه دوم کتاب 

 گرفته شده است.
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199 
آیا خداوند حقیقتا از مردم خواست تا 

 السبت یهودی را شکست دهند؟
 کتاب مقدس   نه  /  بله قرآن

 خود یا و آورند روی افسانهها و داستانها به مردم كه ندهی اجازه:... 1/4تیموتائوس اول
 ...سازند مشغول بیپایان و طوالنی شجرهنامههای با را
 تلف احمقانه افسانههای و پوچ عقاید دربارهٔ  بحث با را خود وقت: 4/7تیموتائوس اول
 .باشی داشته خداپسندانهای زندگی تا كن تمرین و بكوش بلكه نكن،
 را شنبه حرمت ورزیده عصیان که را شما از جماعتی دانستهاید محققا   و: 2/66،65بقره
 (....حق قرب از دور) راندگانی و شوید بوزینه: گفتیم نداشتند، نگاه

 

، ترجمه ی خود از قرآنیوسف علی در نکته: 

اظهار داشته است که این تنها افسانه 

، پاورقی 34موجود در این کتاب است: صفحه 

79.) 
 

200 
آیا خداوند سرزمین فلسطین را به یهودیان 

 وعده داده است؟
 کتاب مقدس  بله  /  بله  قرآن 

 را ایشان دنیا سراسر از و میكنم جمع قومها میان از را اسرائیل قوم:... 37/25،21حزقیال
 ...میگردانم باز خودشان وطن به

 و شوید داخل کرد شما سرنوشت خدا که مقدسی سرزمین به قوم، ای:... 5/21،20مائده
 شویدمی زیانکار که مکنید،( خدا حکم به) پشت
 از تا شوید ساکن زمین آن در که دادیم فرمان را اسراییل بنی آن از بعد و: 17/104اسرا
 گردانیم مبعوث جمعا   باز را شما همه رسد فرا آخرت وعده که پس آن
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بسایتودر این « سوال 200»مقاله   

جهت دسترس عموم و به زبان های ذیل قرار 
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رومانیایی، روسی، لهستانی، پرتغالی، 

 اسپانیایی و ترکی.
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