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Pyhät Kirjat
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Pyhät Kirjat
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Pitääkö paikkansa, että Jumalan sana on ikuinen
ja muuttumaton? (Lev-i Mahfuz)
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Jesaja 40:8*.....Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, mutta
meidän Jumalamme sana pysyy iäti.
Johanneksen 1:1*.....Alussa oli Sana. Sana oli
Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.
1 Pietarin 1:23.....Olettehan te syntyneet uudesti,
ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta,
Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta.
------------------------------------------------Yunus 10:64*.....He saavat ilosanoman tässä ja
tuonpuoleisessa elämässä. Jumalan sanoja ei voi
muuttaa. Tämä on suurin voitto.
Kaf 50:29*....Ei sanoja voi enää muuttaa edessän…
Huomio: Islamilaisessa historiassa aiheesta oli
kaksi vastakkaista näkemystä, jotka aiheuttivat
muslimien välisiä sisällissotia. Mu’taziliitit
vastasivat tähän kysymykseen “ei”, kun taas
ash’ariitit vastasivat “kyllä”. Useimmat tämän
päivän muslimeista sanoisivat “kyllä”.
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Pitääkö paikkansa, että Raamattu on Jumalan sana?
(Tevrat, Zebur & Injil)
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Roomalaisille 15:4*...Kaikki, mitä pyhät kirjoitukset
sisältävät, on kirjoitettu meille opiksi, jotta
saisimme siitä kestävyyttä, lohtua ja toivoa.
1 Korinttilaisille 14:37*.....Jos joku uskoo olevansa
profeetta tai saaneensa muita Hengen lahjoja, hänen
tulee tietää että tämä, mitä kirjoitan, on Herran käsky.
------------------------------------------------Nisa 4:136*.....Uskovaiset, uskokaa Jumalaan,
Hänen lähettilääsensä ja Kirjaan jonka hän on
lähettänyt lähettiläälleen, ja Kirjaan, jonka hän
on lähettänyt aiemmin.
Ankebut 29:46*.....Ja sanokaa: “Me uskomme siihen, mitä
meille on lähetetty, ja mitä teille on lähetetty.
Shura 42:15.....Sano: Minä uskon siihen, mitä
Jumala on lähettänyt Kirjasta... eikä meidän
tarvitse kiistellä keskenämme.
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Halusiko Jumala välittää pyhän sanansa Raamatussa
nimenomaan juutalaisten kautta?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Roomalaisille 3:1-2*.....1. Mitä etuja sitten on
juutalaisilla, ja mitä hyötyä on ympärileikkauksesta?
2. Paljonkin, kaikin tavoin. Jumala on ensiksikin
uskonut sanansa juuri heille.
Roomalaisille 9:4*.....Ovathan he
israelilaisia... Heidän kanssaan hän on tehnyt
liitot, heille hän on antanut lain,
jumalanpalveluksen ja lupaukset.
------------------------------------------------Ankebut 29:27*.....Me lahjoitimme hänelle Iisakin
ja Jaakobin, soimme hänen jälkeläisilleen
profetian ja Kirjan...
Jathiyah 45:16*.....Me annoimme israelilaisille Kirjan,
päätösvallan ja profetian, ruokimme heitä kaikella
hyvällä, suosimme heitä kaikkia muita enemmän.
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Antoiko Jumala Raamatun profeetoille kyvyn tehdä
ihmeitä, jotta he voisivat todistaa olevansa
Jumalan viestinviejiä?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
2 Mooseksen 10:2*.....Ja jotta sinä voisit kertoa
lapsillesi... millaisia tekoja minä tein heidän
keskuudessaan. Silloin te näette, että minä olen
Herra.
Johanneksen 14:11.....uskokaa minun tekojeni tähden.
Heprealaisille
2:4*.....Jumala
vahvisti
heidän
todistuksensa: hän antoi heidän tehdä tunnustekoja ja
ihmeitä, monia voimallisia tekoja, ja jakoi Pyhän
Hengen lahjoja tahtonsa mukaan.
------------------------------------------------Bakara 2:92....Mooses toi teille selkeät todisteet.
Al-i İmran 3:49*.....Minä parannan sokeita ja
spitaalisia ja herätän kuolleita henkiin Jumalan
luvalla… Siinä on teille merkki, jos olette uskovia.
Al-i İmran 3:183-184*.....Sano: Ennen minua tulleet
lähettiläät... he esittivät selkeitä todisteita,
Psalttarin ja valaisevan Kirjan.
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5.*
Onko Jumalan tahto suojata kaikki pyhät kirjansa
muutokselta ja vääristelyltä? (Päätös / Niyet)
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Psalmit 12:6-7..... 6. Herran sanat ovat todet ja
puhtaat... 7. Sinä, Herra, suojelet meitä, sinä
varjelet meitä joka hetki tämän pahan ajan keskellä.
Jesaja 14:24 & 26-27*.....24. Näin on Herra Sebaot
vannonut: -- Mitä minä suunnittelen, se toteutuu,
mitä minä päätän, se tapahtuu... 26. Tämä on
päätökseni, joka koskee kaikkia maita... 27. Kun
Herra Sebaot on tehnyt päätöksen, kuka sen kumoaa?
Kun hän on kohottanut kätensä, kuka estää sen iskun?
Matteuksen 24:35*.....Taivas ja maa katoavat, mutta
minun sanani eivät katoa.
------------------------------------------------Hijr 15:9*.....Me olemme lähettäneet varoituksen
ja me pidämme siitä huolen.
Saffat 37:3 & 7*....3. Ja varoitusta lukevien:...
7. jotka ajavat niskuroivat paholaiset pois.

6.*
Kykeneekö Jumala suojaamaan kaikki pyhät kirjansa
muutokselta ja vääristelyltä? (Voima / Kudret)
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Jesaja 46:9-10*.....9. Minä olen Jumala... 10.
päätöksessäni pysyn, kaiken, mitä tahdon, minä
toteutan.
Markuksen 12:24*.....Te kuljette eksyksissä, ja mistä
syystä? Koska ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan
voimaa.
Luukkaan 21:33.....Taivas ja maa katoavat, mutta
minun sanani eivät katoa.
Johanneksen 10:35..... eikä pyhiä kirjoituksia voi
tehdä tyhjäksi.
------------------------------------------------En'am 6:115.....eikä kukaan voi muuttaa hänen
sanojaan.
Yunus 10:64*.....Jumalan sanoja ei voi muuttaa. Tämä
on suurin voitto.
Jinn 72:26-28*.....27. Hän asettaa vartijoita
heidän (valitsemiensa lähettiläiden) taakseen ja
heidän eteensä. 28. tietääkseen, ovatko he
vieneet Herransa viestin.
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muutokselta ja vääristelyltä? (Päätös / Niyet)
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Psalmit 12:6-7..... 6. Herran sanat ovat todet ja
puhtaat... 7. Sinä, Herra, suojelet meitä, sinä
varjelet meitä joka hetki tämän pahan ajan keskellä.
Jesaja 14:24 & 26-27*.....24. Näin on Herra Sebaot
vannonut: -- Mitä minä suunnittelen, se toteutuu,
mitä minä päätän, se tapahtuu... 26. Tämä on
päätökseni, joka koskee kaikkia maita... 27. Kun
Herra Sebaot on tehnyt päätöksen, kuka sen kumoaa?
Kun hän on kohottanut kätensä, kuka estää sen iskun?
Matteuksen 24:35*.....Taivas ja maa katoavat, mutta
minun sanani eivät katoa.
------------------------------------------------Hijr 15:9*.....Me olemme lähettäneet varoituksen
ja me pidämme siitä huolen.
Saffat 37:3 & 7*....3. Ja varoitusta lukevien:...
7. jotka ajavat niskuroivat paholaiset pois.

6.*
Kykeneekö Jumala suojaamaan kaikki pyhät kirjansa
muutokselta ja vääristelyltä? (Voima / Kudret)
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Jesaja 46:9-10*.....9. Minä olen Jumala... 10.
päätöksessäni pysyn, kaiken, mitä tahdon, minä
toteutan.
Markuksen 12:24*.....Te kuljette eksyksissä, ja mistä
syystä? Koska ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan
voimaa.
Luukkaan 21:33.....Taivas ja maa katoavat, mutta
minun sanani eivät katoa.
Johanneksen 10:35..... eikä pyhiä kirjoituksia voi
tehdä tyhjäksi.
------------------------------------------------En'am 6:115.....eikä kukaan voi muuttaa hänen
sanojaan.
Yunus 10:64*.....Jumalan sanoja ei voi muuttaa. Tämä
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7.*

7.*

Sallisiko Jumala koskaan Saatanan, demonien tai
ihmisten seistä hänen tarkoituksensa ja voimansa
tiellä antamalla heidän muuttaa tai vääristellä
hänen lähettämiensä pyhien kirjojen tekstiä?
(Tahrif bi’l-lafz)
Raamattu
Ei / Ei Koraani
Jesaja 55:11*.....niin käy myös sanan, joka minun
suustani lähtee: se ei tyhjänä palaa vaan täyttää
tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään
kaiken, mitä varten sen lähetän.
Luukkaan 16:17*.....Mutta laista ei häviä
piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja maa.
------------------------------------------------Hajj 22:52*.....Olemme lähettäneet lähettilään
tai profeetan, Saatana on saanut pujotetuksi omia
toiveitaan hänen toiveidensa lomaan, mutta Jumala
pyyhkii pois sen... ja sitten Hän vahvistaa omat
merkkinsä. Jumala on Tietävä...
Saffat 37:3 & 7.....3. Ja varoitusta lukevien:...
7. jotka ajavat niskuroivat paholaiset pois.
Hakka 69:44-47 & 51*.....44. Jos hän yrittäisi
laittaa sanoja suuhumme, 45. me tarttuisimme hänen
oikeaan käteensä 46. ja katkaisisimme hänen
kaulasuonensa, 47. eikä kukaan teistä voisi häntä
suojella... 51... ja varma totuus.
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8.

8.

Onko ihmisten mahdollista vääristellä pyhiä kirjoja
sanallisesti lainaamalla tai tulkitsemalla niitä
väärin? (Tahrif bi’l-ma’na)
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Titukselle 1:10—11*.....10. Varsinkin
juutalaisuudesta kääntyneiden joukossa on monia
kurittomia, tyhjänpuhujia, jotka johtavat toisia
harhaan. 11. Heidän suunsa on tukittava, sillä he
villitsevät kokonaisia perheitä esittämällä oman
voiton toivossa vääriä oppejaan.
------------------------------------------------Ali-İmran 3:78*.....Heidän joukossaan on sellaisia,
jotka vääristelevät lukemaansa, jotta te uskoisitte
heidän lukevan suoraan Kirjasta, vaikkeivät he niin
teekkään, ja he sanovat: “Tämä on Jumalan luota”,
vaikkei se olekaan Hänen luotaan. He puhuvat
Jumalasta valheita, vaikka he tietävät.
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9.

9.

Syyllistyvätkö ihmiset, jotka sanovat, että Raamatun
sanaa on muutettu tai vääristelty, itseasiassa
jumalanpilkkaan vihjaamalla, että Jumala ei joko
tiennyt Raamatun muuntelusta, ei välittänyt tai ei
ollut kykenevä pysäyttämään Raamatun muuntelua?
(El-Alim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir)
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Jesaja 14:24 & 27*.....24. Mitä minä päätän, se
tapahtuu... Kun Herra Sebaot on tehnyt päätöksen,
kuka sen kumoaa?
Heprealaisille 4:12-13*.....Jumalan sana on elävä
ja väkevä.
------------------------------------------------Baqara 2:20, 255*.....20. Hän on Kaikkivaltias...
225. Ei ole muuta jumalaa kuin Jumala, Elävä,
Pysyvä. Häntä ei valtaa uni eikä torkahdus... Hänen
valtaistuimensa kattaa taivaan ja maan, eikä niiden
hallitseminen Häntä väsytä.
Nisa 4:158.....Jumala on Mahtava, Viisas.
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10.

10.

Syyllistyvätkö ihmiset, jotka sanovat, että Raamatun
Sanaa on muutettu tai vääristelty itseassa Saatanan
korottamiseen Jumalan yläpuolelle vihjaamalla, että
Saatana voitti taistelun Raamatusta kaikkivoipaa
Jumalaa vastaan?
(El-Aziz, El-Galib, El-Jebbar, El-Muktedir)
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Psalmit 94:7-9*.....Hän, joka on luonut korvan - hänkö
ei kuule? Hän, joka on tehnyt silmän - hänkö ei näe?
Heprealaisille 4:12-13*.....12. Jumalan sana on
elävä ja väkevä... 13. Kaikki, mikä on luotu, on
avointa ja alastonta hänelle...
------------------------------------------------Yunus 10:21*..... He rupesivat vain
juonittelemaan meidän merkkejämme vastaan...
Lähettiläämme kirjoittavat muistiin
juonittelunne.
Hijr 15:9.....Me olemme lähettäneet varoituksen
ja me pidämme siitä huolen.
Taha 20:5 & 51-52* .....5. Armollinen, joka on
noussut valtaistuimelleen... 51. Entä aikaisemmat
sukupolvet?... 52. Herrani tuntee heidät
Kirjassaan. Ei Herrani eksy eikä unohda.
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11.

11.

Olisiko mahdollista, että Jumala suojelisi
kaksinaismoraalisesti osaa, muttei kaikkia pyhistä
kirjoistaan?
(El-Adl, El-Hadi, El-Mumim, El-Muksit)
Raamattu
Ei / Ei Koraani
Psalmit 12:6-7*.....6. Herran sanat ovat todet ja
puhtaat, kirkkaat kuin seitsemästi puhdistettu hopea,
joka hohtavana juoksee sulattimesta.
7. Sinä, Herra, suojelet meitä, sinä varjelet meitä
joka hetki tämän pahan ajan keskellä.
Luukkaan 21:33*..... Taivas ja maa katoavat,
mutta minun sanani eivät katoa.
------------------------------------------------Tevbe 9:111*.....Tämä on Hänen tosi lupauksensa
Toorassa, Evankeliumissa ja Koraanissa. Kuka pitäisi
paremmin sopimuksensa kuin Jumala?
Hud 11:57.....Herrani vartioi kaikkea.
İbrahim 14:47*.....Älä kuvittele, ettei Jumala
täyttäisi lupaustaan lähettiläille! Hän on
mahtava ja kostava.
Hajj 22:47.....Ei Jumala jätä lupaustaan täyttämättä.

Olisiko mahdollista, että Jumala suojelisi
kaksinaismoraalisesti osaa, muttei kaikkia pyhistä
kirjoistaan?
(El-Adl, El-Hadi, El-Mumim, El-Muksit)
Raamattu
Ei / Ei Koraani
Psalmit 12:6-7*.....6. Herran sanat ovat todet ja
puhtaat, kirkkaat kuin seitsemästi puhdistettu hopea,
joka hohtavana juoksee sulattimesta.
7. Sinä, Herra, suojelet meitä, sinä varjelet meitä
joka hetki tämän pahan ajan keskellä.
Luukkaan 21:33*..... Taivas ja maa katoavat,
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------------------------------------------------Tevbe 9:111*.....Tämä on Hänen tosi lupauksensa
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Onko Jumalan sana muuttumaton ja universaali
standardi, jonka pohjalta Jumala jakaa tuomion
koko ihmiskunnalle Tuomiopäivänä?
(El-Hakem, El-Hakk, El-Hafiz, El-Hasib)
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Johanneksen 12:48..... Jos joku torjuu minut eikä
ota sanojani vastaan, hänellä on kyllä
tuomarinsa: se sana, jonka olen puhunut,
tuomitsee hänet viimeisenä päivänä.
Johanneksen Ilmestys 20:12.....Näin myös
kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa
valtaistuimen edessä... kuolleet tuomittiin sen
perusteella, mitä kirjoihin oli merkitty...
------------------------------------------------Hijr 15:9-10.....9. Me olemme lähettäneet
varoituksen ja me pidämme siitä huolen. 10. Me
olemme lähettäneet lähettiläitä ennen sinua
aikaisempien ryhmien luo.
Zumar 39:69-70*....69. Kirja asetetaan esille,
profeetat ja todistajat tuodaan, ja ihmiset
tuomitaan totuuden mukaan, eikä kenellekään tehdä
vääryyttä. 70. Jokainen sielu saa täyden palkan
tekojensa mukaan.
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13.*

Onko uskovien sallittua uskoa vain osaan Jumalan
pyhistä teksteistä?
Raamattu
Ei / Ei Koraani
Apostolien Teot 20:27.....Minä olen avoimesti
julistanut teille kaiken, mitä Jumalan
pelastussuunnitelmaan kuuluu.
2 Timoteukselle 3:16*.....Jokainen pyhä, Jumalan
Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen
opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja
kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään.
------------------------------------------------Bakara 2:85*.....Uskotteko siis osaan Kirjasta, mutta
kiellätte osan?
Bakara 2:136 & 285*....Sanokaa: “Me uskomme...
siihen, mitä meille on lähetetty...ja mitä Mooses,
Jeesus ja profeetat ovat saaneet Herraltaan... 285.
Me emme tee eroa lähettiläitten välillä... molemmat
uskovat Jumalaan...(hänen) Kirjoihinsa ja
lähettiläihinsä.
Al-i İmran 3:84 & 119.....84. Me emme erottele heidän
välillään... 119. te uskotte koko Kirjaan.
Huomio: Raamattu sisältää yli 90% pyhistä
kirjoista, joihin muslimien odotetaan uskovan.
Nämä kirjat ovat Tevrat (Mooseksen kirjat), Zebur
(Psalmit), Injil (Uusi Testamentti) sekä Koraani.

Onko uskovien sallittua uskoa vain osaan Jumalan
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(Psalmit), Injil (Uusi Testamentti) sekä Koraani.

Haluaako Jumala nykypäivän uskovien opiskelevan
kaikkia hänen lähettämiään pyhiä tekstejä ja
tottelevan niitä?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
1 Timoteukselle 4:15-16.....Valvo itseäsi ja
opetustasi, pidä kiinni näistä ohjeista! Silloin
pelastat sekä itsesi että ne, jotka kuulevat sinua.
2 Timoteukselle 2:15.....Pyri kaikin voimin
osoittautumaan Jumalan silmissä luotettavaksi
työntekijäksi, joka ei häpeä työtään ja joka
opettaa totuuden sanaa oikein.
------------------------------------------------Al-i Imran 3:79.....Olkaa rabbiineja, koska opetatte
Kirjaa ja olette tutkineet sitä.
Huomio: Muslimien uskontoon kuuluvien pyhien
kirjojen sana- ja kirjainmäärät paljastavat, että
Tevrat, Zebur ja Injil muodostavat yhdessä 90%
pyhistä teksteistä, kun taas Koraanin osuus on 10%.
Raamattu: Sanat = 783,137 Kirjaimet = 3,566,480
Koraani: Sanat = 77,934 Kirjaimet = 326,048
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15.
Onko Jumalan sanan totteleminen ensisijainen ehto
sille, että ihminen voi saada siunausta elämäänsä?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Viides Mooseksen 11:26-27....26. Minä annan teidän
nyt valita siunauksen tai kirouksen. 27. Siunauksen
saatte, jos tottelette Herran, Jumalanne, käskyjä...
Viides Mooseksen 28:13*.....Herra asettaa teidät
ensimmäisiksi, ja te nousette muiden silmissä aina
vain ylemmäksi, jos tottelette Herran, Jumalanne,
käskyjä, jotka minä teille annan, ja noudatatte
niitä ja elätte niiden mukaan.
Viides Mooseksen 30:19.....Minä olen pannut teidän
valittavaksenne elämän ja kuoleman, siunauksen ja
kirouksen. Valitkaa siis elämä...
------------------------------------------------Bakara 2:2-5*.....2. Tämä on kirja, jossa ei ole
epäilykselle sijaa, johdatus jumalaapelkääville, 4.
niille, jotka uskovat sinulle ja sinua ennen
lähettyyn (Kirjoihin ja profeetoihin), ja luottavat
varmasti tuonpuoleiseen. 5. He ovat saaneet
johdatuksen Herraltaan, ja he menestyvät.

16.*
Kiroavatko ihmiset, jotka kieltäytyvät Raamatun
lukemisesta ja sen sanoman tottelemisesta itsensä
uskottomiksi? (Kâfir)
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Jeremia 11:3*.....Kirottu olkoon jokainen, joka
ei pidä liittoni säädöksiä!
Heprealaisille 12:25-29*.....25. Varokaa torjumasta
häntä, joka puhuu! 29. sillä meidän Jumalamme on
tuhkaksi polttava tuli.
------------------------------------------------A’raf 7:36 & 40-49*.....36. Mutta ne, jotka
kieltävät merkkimme ja kääntyvät niistä
ylimielisinä pois, joutuvat tuleen ikuisiksi
ajoiksi... 40. Niille, jotka kielsivät merkkimme ja
kääntyivät niistä ylimielisinä pois, ei avata
taivaan portteja... 41. He saavat sijansa
Helvetistä...
Ankebut 29:46-47*.....46. Väitelkää Kirjan
saaneiden kanssa sovinnollisesti... 47. Vain
uskottomat kieltävät merkkimme.
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sille, että ihminen voi saada siunausta elämäänsä?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Viides Mooseksen 11:26-27....26. Minä annan teidän
nyt valita siunauksen tai kirouksen. 27. Siunauksen
saatte, jos tottelette Herran, Jumalanne, käskyjä...
Viides Mooseksen 28:13*.....Herra asettaa teidät
ensimmäisiksi, ja te nousette muiden silmissä aina
vain ylemmäksi, jos tottelette Herran, Jumalanne,
käskyjä, jotka minä teille annan, ja noudatatte
niitä ja elätte niiden mukaan.
Viides Mooseksen 30:19.....Minä olen pannut teidän
valittavaksenne elämän ja kuoleman, siunauksen ja
kirouksen. Valitkaa siis elämä...
------------------------------------------------Bakara 2:2-5*.....2. Tämä on kirja, jossa ei ole
epäilykselle sijaa, johdatus jumalaapelkääville, 4.
niille, jotka uskovat sinulle ja sinua ennen
lähettyyn (Kirjoihin ja profeetoihin), ja luottavat
varmasti tuonpuoleiseen. 5. He ovat saaneet
johdatuksen Herraltaan, ja he menestyvät.

16.*

16.*

Kiroavatko ihmiset, jotka kieltäytyvät Raamatun
lukemisesta ja sen sanoman tottelemisesta itsensä
uskottomiksi? (Kâfir)
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Jeremia 11:3*.....Kirottu olkoon jokainen, joka
ei pidä liittoni säädöksiä!
Heprealaisille 12:25-29*.....25. Varokaa torjumasta
häntä, joka puhuu! 29. sillä meidän Jumalamme on
tuhkaksi polttava tuli.
------------------------------------------------A’raf 7:36 & 40-49*.....36. Mutta ne, jotka
kieltävät merkkimme ja kääntyvät niistä
ylimielisinä pois, joutuvat tuleen ikuisiksi
ajoiksi... 40. Niille, jotka kielsivät merkkimme ja
kääntyivät niistä ylimielisinä pois, ei avata
taivaan portteja... 41. He saavat sijansa
Helvetistä...
Ankebut 29:46-47*.....46. Väitelkää Kirjan
saaneiden kanssa sovinnollisesti... 47. Vain
uskottomat kieltävät merkkimme.

Kiroavatko ihmiset, jotka kieltäytyvät Raamatun
lukemisesta ja sen sanoman tottelemisesta itsensä
uskottomiksi? (Kâfir)
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Jeremia 11:3*.....Kirottu olkoon jokainen, joka
ei pidä liittoni säädöksiä!
Heprealaisille 12:25-29*.....25. Varokaa torjumasta
häntä, joka puhuu! 29. sillä meidän Jumalamme on
tuhkaksi polttava tuli.
------------------------------------------------A’raf 7:36 & 40-49*.....36. Mutta ne, jotka
kieltävät merkkimme ja kääntyvät niistä
ylimielisinä pois, joutuvat tuleen ikuisiksi
ajoiksi... 40. Niille, jotka kielsivät merkkimme ja
kääntyivät niistä ylimielisinä pois, ei avata
taivaan portteja... 41. He saavat sijansa
Helvetistä...
Ankebut 29:46-47*.....46. Väitelkää Kirjan
saaneiden kanssa sovinnollisesti... 47. Vain
uskottomat kieltävät merkkimme.

17.

17.

Pitääkö paikkansa, Johanneksen Ilmestyksen loppu
sinetöi Raamatun kaanonin?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen Ilmestys 22:18-19*....18. Jokaiselle,
joka kuulee tämän kirjan ennussanat, minä
vakuutan: Jos joku panee niihin jotakin lisää,
panee Jumala hänen kärsittävikseen ne vitsaukset,
joista tässä kirjassa on kerrottu. 19. Jos joku
ottaa pois jotakin tämän ennustusten kirjan
sanoista, ottaa Jumala pois hänen osallisuutensa
elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä
kirjassa on kerrottu.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20*.....19. Jumalan edessä oikea
uskonto on islam. Ne, jotka ovat saaneet Kirjan, ovat
keskinäisessä kateudessaan ruvenneet riitelemään
saatuaan tiedon... 20. Jos he alistuvat, he kulkevat
oikealla tiellä.

Pitääkö paikkansa, Johanneksen Ilmestyksen loppu
sinetöi Raamatun kaanonin?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen Ilmestys 22:18-19*....18. Jokaiselle,
joka kuulee tämän kirjan ennussanat, minä
vakuutan: Jos joku panee niihin jotakin lisää,
panee Jumala hänen kärsittävikseen ne vitsaukset,
joista tässä kirjassa on kerrottu. 19. Jos joku
ottaa pois jotakin tämän ennustusten kirjan
sanoista, ottaa Jumala pois hänen osallisuutensa
elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä
kirjassa on kerrottu.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20*.....19. Jumalan edessä oikea
uskonto on islam. Ne, jotka ovat saaneet Kirjan, ovat
keskinäisessä kateudessaan ruvenneet riitelemään
saatuaan tiedon... 20. Jos he alistuvat, he kulkevat
oikealla tiellä.

18.*

18.*

Täytyisikö Koraanin tekstin olla täysin Raamatun
esittämää historiaa vastaava, jotta se voitaisiin
katsoa Jumalan sanaksi?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
1 Korinttilaisille 14:32-33*.....32. Profeetat
pystyvät hallitsemaan henkilahjojaan, 33. sillä
Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala.
Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa.
Galatalaisille 1:8.....Julistipa kuka tahansa
teille evankeliumia, joka on vastoin meidän
julistamaamme - vaikkapa me itse tai vaikka
taivaan enkeli - hän olkoon kirottu.
Toinen Johanneksen Kirje 1:9.....Jokainen, joka ei
pysy Kristuksen opetuksessa vaan tuo siihen jotakin
lisää, on vailla Jumalaa.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:85*.....Joka valitsee muun kuin
alistumisen uskonnokseen, hänen valintaansa ei oteta
vastaan, vaan hän joutuu tuonpuoleisessa perikatoon.
Ahzab 33:40*.....Ei Muhammad ole yhdenkään miehen
isä, vaan hän on Jumalan lähettiläs ja
profeettojen sinetti.

Täytyisikö Koraanin tekstin olla täysin Raamatun
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profeettojen sinetti.

17.
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18.*
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esittämää historiaa vastaava, jotta se voitaisiin
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pystyvät hallitsemaan henkilahjojaan, 33. sillä
Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala.
Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa.
Galatalaisille 1:8.....Julistipa kuka tahansa
teille evankeliumia, joka on vastoin meidän
julistamaamme - vaikkapa me itse tai vaikka
taivaan enkeli - hän olkoon kirottu.
Toinen Johanneksen Kirje 1:9.....Jokainen, joka ei
pysy Kristuksen opetuksessa vaan tuo siihen jotakin
lisää, on vailla Jumalaa.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:85*.....Joka valitsee muun kuin
alistumisen uskonnokseen, hänen valintaansa ei oteta
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19.

19.

Sisältääkö Koraani oppeja, jotka ovat
perustavanlaatuisesti Raamatun oppien vastaisia?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 2:22-24*..... 23. Joka
kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään... 24.
Pysyköön siis teissä se, minkä jo alussa olette
kuulleet. Jos se, minkä olette kuulleet alusta asti,
pysyy teissä, tekin pysytte Pojassa ja Isässä.
Toinen Johanneksen Kirje 1:9.....Jokainen, joka ei
pysy Kristuksen opetuksessa vaan tuo siihen jotakin
lisää, on vailla Jumalaa.
----------------------------------------------------Shuara 26:196-197*....196. Se on myös aikaisempien
ihmisten Kirjoissa. 197. Eikö heille riittänyt merkiksi
se, että israelilaisten oppineet tunsivat sen?
Fussilat 41:43*.....Ei sinulle sanota sen enempää kuin mitä
on sanottu muille lähettiläille ennen sinua.
Shura* 42:15.....Sano: Minä uskon siihen, mitä Jumala on
lähettänyt Kirjasta... eikä meidän tarvitse kiistellä
keskenämme.

Sisältääkö Koraani oppeja, jotka ovat
perustavanlaatuisesti Raamatun oppien vastaisia?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 2:22-24*..... 23. Joka
kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään... 24.
Pysyköön siis teissä se, minkä jo alussa olette
kuulleet. Jos se, minkä olette kuulleet alusta asti,
pysyy teissä, tekin pysytte Pojassa ja Isässä.
Toinen Johanneksen Kirje 1:9.....Jokainen, joka ei
pysy Kristuksen opetuksessa vaan tuo siihen jotakin
lisää, on vailla Jumalaa.
----------------------------------------------------Shuara 26:196-197*....196. Se on myös aikaisempien
ihmisten Kirjoissa. 197. Eikö heille riittänyt merkiksi
se, että israelilaisten oppineet tunsivat sen?
Fussilat 41:43*.....Ei sinulle sanota sen enempää kuin mitä
on sanottu muille lähettiläille ennen sinua.
Shura* 42:15.....Sano: Minä uskon siihen, mitä Jumala on
lähettänyt Kirjasta... eikä meidän tarvitse kiistellä
keskenämme.

20.

20.

Onko käsite “ilmoitus” tai “ilmestys” sama sekä
Koraanissa että Raamatussa?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
2 Timoteukselle 3:16*..... Jokainen pyhä, Jumalan
Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen
opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja
kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään.
2 Pietarin 1:20-21*..... 20. Ennen muuta teidän on
oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten
ennustukset ole kenenkään omin neuvoin
selitettävissä. 21. Yksikään profeetallinen sana ei
ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset
ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä
ovat Jumalalta saaneet.
------------------------------------------------Nisa 4:163*.....Me olemme antaneet sinulle
ilmoituksen niin kuin… Jeesukselle… Salomolle, ja…
En'am 6:19 & 93.....Sano: Jumala todistaa meidän
välillämme. Tämä Koraani on ilmoitettu minulle, jotta
varoittaisin sillä teitä ja muita, jotka sen kuulevat...
93. Kuka on suurempi väärintekijä kuin se, joka sepittää
Jumalasta valheita ja sanoo: “Minulle on ilmoitettu”,
vaikka hänelle ei ole ilmoitettu mitään...
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19.
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20.

20.

21.

21.

Pitäisikö juutalaisten ja kristittyjen hyväksyä
Koraani Jumalan sanana?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Viides Mooseksen 18:20-22*.....20. Jos taas joku
profeetta julkeaa minun nimissäni puhua sellaista,
mitä minä en ole käskenyt hänen puhua... hänen on
kuoltava. 22. Jos se, mitä profeetta puhuu Herran
nimissä, ei toteudu... Älkää kuulko häntä.
Jesaja 8:20*.....Turhia sanoja puhuu tämä kansa,
jolle päivä ei enää koita.
------------------------------------------------Nisa 4:82*.....Eivätkö he sitten pohdi Koraania;
jos se ei olisi Jumalalta, siinä olisi paljon
ristiriitaisuuksia.
Shu’ara 26:196-197..... 196. Se on myös aikaisempien
ihmisten Kirjoissa. 197. Eikö heille riittänyt
merkiksi se, että israelilaisten oppineet tunsivat
sen?

Pitäisikö juutalaisten ja kristittyjen hyväksyä
Koraani Jumalan sanana?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Viides Mooseksen 18:20-22*.....20. Jos taas joku
profeetta julkeaa minun nimissäni puhua sellaista,
mitä minä en ole käskenyt hänen puhua... hänen on
kuoltava. 22. Jos se, mitä profeetta puhuu Herran
nimissä, ei toteudu... Älkää kuulko häntä.
Jesaja 8:20*.....Turhia sanoja puhuu tämä kansa,
jolle päivä ei enää koita.
------------------------------------------------Nisa 4:82*.....Eivätkö he sitten pohdi Koraania;
jos se ei olisi Jumalalta, siinä olisi paljon
ristiriitaisuuksia.
Shu’ara 26:196-197..... 196. Se on myös aikaisempien
ihmisten Kirjoissa. 197. Eikö heille riittänyt
merkiksi se, että israelilaisten oppineet tunsivat
sen?

22.

22.

Saattaisiko Jumala koskaan pyhän kirjan
lähettämisen jälkeen kokea tarpeelliseksi poistaa
tai kumota joitakin sen jakeista?
(Mensuh & Nesih)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Psalmit 89:34*..... Minä en riko liittoani, en muuta
sitä, minkä olen luvannut.
Luukkaan 16:17..... Mutta laista ei häviä piirtoakaan,
ennemmin katoavat taivas ja maa.
Johanneksen 10:35*..... Eikä pyhiä kirjoituksia
voi tehdä tyhjäksi.
------------------------------------------------Bakara 2:106*.....Jos me pyyhimme pois jonkin
jakeen tai annamme sen unohtua, annamme tilalle
samanlaisen tai paremman. Etkö tiedä, että Jumala
on Kaikkivaltias?
Ra'd 13:39*.....Jumala pyyhkii pois mitä tahtoo ja
säilyttää mitä tahtoo. Hänen luonaan on alkuperäinen
Kirja.
Nahl 16:101*.....Jos vaihdamme jakeen tilalle toisen,
Jumala kyllä tietää parhaiten, mitä Hän haluaa
lähettää. He väittävät: “Sinähän vain sepität!”
İsra 17:86*.....Jos haluaisimme, voisimme ottaa pois
sen, mitä olemme sinulle ilmoittaneet...

Saattaisiko Jumala koskaan pyhän kirjan
lähettämisen jälkeen kokea tarpeelliseksi poistaa
tai kumota joitakin sen jakeista?
(Mensuh & Nesih)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
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sitä, minkä olen luvannut.
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21.

21.

Pitäisikö juutalaisten ja kristittyjen hyväksyä
Koraani Jumalan sanana?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Viides Mooseksen 18:20-22*.....20. Jos taas joku
profeetta julkeaa minun nimissäni puhua sellaista,
mitä minä en ole käskenyt hänen puhua... hänen on
kuoltava. 22. Jos se, mitä profeetta puhuu Herran
nimissä, ei toteudu... Älkää kuulko häntä.
Jesaja 8:20*.....Turhia sanoja puhuu tämä kansa,
jolle päivä ei enää koita.
------------------------------------------------Nisa 4:82*.....Eivätkö he sitten pohdi Koraania;
jos se ei olisi Jumalalta, siinä olisi paljon
ristiriitaisuuksia.
Shu’ara 26:196-197..... 196. Se on myös aikaisempien
ihmisten Kirjoissa. 197. Eikö heille riittänyt
merkiksi se, että israelilaisten oppineet tunsivat
sen?
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23.*
Jos Koraani tuli maan päälle “maailman Herralta” ja
sen vahvisti joukko demoneja, onko tämä hyvä merkki
siitä, että kyseessä on Jumalan sana?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Johanneksen 14:30*..... Tämän maailman ruhtinas on
jo tulossa. Mitään valtaa ei hänellä minuun ole.
2 Korinttilaisille 4:3—4*.....3. Jos meidän
julistamamme evankeliumi on peitossa... 4.
Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman
jumala on sokaissut...
------------------------------------------------Fatih 1:2....Kunnia Jumalalle, maailman Herralle.
Yunus 10:37.....Ei tätä Koraania ole sepitetty
valheellisesti ilman Jumalan käskyä... se on
maailman Herralta...
Ahkaf 46:29-30.....29. Me annoimme joukon jinnejä
tulla sinun luoksesi kuuntelemaan Koraania... 30.
joka on lähetetty Mooseksen jälkeen todistamaan
oikeaksi se, mitä aikaisemmin oli. Se johdattaa
totuuteen ja suoralle tielle.

24.
Pitäisikö pyhän kirjan kokea tarpeelliseksi
toistuvasti kieltää olevansa Saatanasta?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Matteuksen 7:15-20*.....15. Varokaa vääriä
profeettoja... 16. Hedelmistä te heidät tunnette.
Johanneksen 8:44-49*.....44. Te olette lähtöisin
Saatanasta. Hän on teidän isänne, ja hänen halunsa te
tahdotte tyydyttää. Saatana on ollut murhaaja alusta
asti. Hän on kaukana totuudesta, se on hänelle
vieras... 46. Kuka teistä voi osoittaa, että minä olen
tehnyt syntiä?
------------------------------------------------Nahl 16:98*.....Kun luet Koraania, hae Jumalasta
turvaa kirottua Saatanaa vastaan.
Sebe 34:8 & 46*.....8. Sepittääkö hän valheita
Jumalasta vai onko hän hullu (demonin vallassa)?”
46. Sano: ...ei toverinne ole riivattu...
Tekvir 81:22 & 25*.....22. Ei toverinne
(profeetta) ole hullu... 25. eikä tämä ole
kirotun saatanan puhetta.
Huomio: Muhammed kielsi usein olevansa demonin
riivaama: 15:6-7, 23:70, 37:36, 44:14, 51:50-52,
68:51.
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Jumala ja Allah
25.*

Jumala ja Allah
25.*

Uskovatko sekä juutalaiset, kristityt että
muslimit, että on olemassa vain yksi todellinen
Jumala?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Viides Mooseksen 6:4*.....Kuule, Israel! Herra on
meidän Jumalamme, Herra yksin.
Efesolaisille 4:4-6.....6. Yksi on Jumala, kaikkien
Isä! Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on
kaikessa.
1 Timoteukselle 2:5-6.....Jumala on yksi...
Jaakobin 2:19....Sinä uskot, että Jumala on yksi
ainoa.
------------------------------------------------Bakara 2:163*.....Teidän Jumalanne on yksi. Ei
ole muuta Jumalaa kuin hän, Armelias Armahtaja.
Nisa 4:87 & 171*.....87. Ei ole muuta Jumalaa
kuin Jumala... 171. Jumala on yksi jumala...
Maide 5:73.....On vain yksi Jumala.
Nahl 16:22 & 51.....22. Teidän Jumalanne on yksi
Jumala... 51. Älkää ottako itsellenne kahta
jumalaa...
Kasas 28:70...Hän on Jumala. Ei ole muuta jumalaa kuin
Hän.
İhlas 112:1.....Sano: Hän, Jumala, on yksi.
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26.*

26.*

Ovatko suurin osa Koraanin Allahin luonteesta ja
ominaisuuksista Raamatun Jumalaa vastaavat?
(Esmaül-Husna)
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Jesaja 40:28*.....Etkö jo ole oppinut, etkö ole
kuullut, että Herra on ikuinen Jumala, koko
maanpiirin luoja? Ei hän väsy, ei uuvu,
tutkimaton on hänen viisautensa.
------------------------------------------------Bakara 2:255*..... Ei ole muuta jumalaa kuin
Jumala, Elävä, Pysyvä... Hänen valtaistuimensa
kattaa taivaan ja maan, eikä niiden hallitseminen
Häntä väsytä. Hän on Korkea, Mahtava.
Hashr 59:23*.....Hän on Jumala; ei ole muuta
jumalaa kuin Hän: Kuningas, Pyhä, Rauha, Suojelija,
Vartija, Mahtava, Väkevä, Majesteettinen...
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27.

27.

Ovatko Raamatun “Jumala” ja Koraanin “Allah” yksi
ja sama jumalhahmo?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Toinen Mooseksen 3:14.....Jumala sanoi Moosekselle:
"Minä olen se joka olen."* Hän sanoi vielä: "Näin
sinun tulee sanoa israelilaisille: 'Minä-olen on
lähettänyt minut teidän luoksenne.
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 5:20*...Jeesuksessa
Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen
elämä.
Toinen Johanneksen Kirje 1:9*.....Jokainen, joka ei
pysy Kristuksen opetuksessa vaan tuo siihen jotakin
lisää, on vailla Jumalaa. Jokaisella, joka tässä
opetuksessa pysyy, on sekä Isä että Poika.
------------------------------------------------Ankebut 29:46*.....Väitelkää Kirjan saaneiden
kanssa sovinnollisesti... sanokaa: “Me uskomme
siihen, mitä meille on lähetetty ja mitä teille
on lähetetty. Meidän Jumalamme ja teidän
Jumalanne on yksi, ja me alistumme hänelle.”
Safat 37:126.....(Mutta hylkäätte) Jumalan, teidän ja
esi-isienne Jumalan?

Ovatko Raamatun “Jumala” ja Koraanin “Allah” yksi
ja sama jumalhahmo?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Toinen Mooseksen 3:14.....Jumala sanoi Moosekselle:
"Minä olen se joka olen."* Hän sanoi vielä: "Näin
sinun tulee sanoa israelilaisille: 'Minä-olen on
lähettänyt minut teidän luoksenne.
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 5:20*...Jeesuksessa
Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen
elämä.
Toinen Johanneksen Kirje 1:9*.....Jokainen, joka ei
pysy Kristuksen opetuksessa vaan tuo siihen jotakin
lisää, on vailla Jumalaa. Jokaisella, joka tässä
opetuksessa pysyy, on sekä Isä että Poika.
------------------------------------------------Ankebut 29:46*.....Väitelkää Kirjan saaneiden
kanssa sovinnollisesti... sanokaa: “Me uskomme
siihen, mitä meille on lähetetty ja mitä teille
on lähetetty. Meidän Jumalamme ja teidän
Jumalanne on yksi, ja me alistumme hänelle.”
Safat 37:126.....(Mutta hylkäätte) Jumalan, teidän ja
esi-isienne Jumalan?

Onko Jumalan ikuinen ja muuttumaton nimi “Jahve”?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Toinen Mooseksen 3:15*.....'Jahve, Herra, teidän
isienne Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin
Jumala, on lähettänyt minut teidän luoksenne.' Se
on oleva minun nimeni ikuisesti, ja sillä nimellä
minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen.
Jesaja 26:4..... Ajasta aikaan luottakaa Herraan,
sillä Herrassa on turva, Herra on ikuinen kallio.
Johanneksen 8:58*.....Jeesus vastasi: "Totisesti,
totisesti: jo ennen kuin Abraham syntyi -- minä
olin."
------------------------------------------------A'raf 7:180*.....Jumalalle kuuluvat kaikki kauneimmat
nimet. Rukoilkaa häntä niillä ja jättäkää ne, jotka
häpäisevät hänen nimiään...
Isra 17:110*.....Sano: Rukoilkaa Jumalaa... (hänelle)
kuuluvat kaikki kauneimmat nimet...
Huomio: Jumalan ainutlaatuinen ja ikuinen nimi
“Jahve” esiintyy Raamatussa 6,823 kertaa, mutta
Koraanissa se ei esiinny kertaakaan osana Jumalan 99
nimeä (Esmaül-Husna).
Taha 20:8, Rahman 55:78 & Hashr 59:24.

Onko Jumalan ikuinen ja muuttumaton nimi “Jahve”?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Toinen Mooseksen 3:15*.....'Jahve, Herra, teidän
isienne Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin
Jumala, on lähettänyt minut teidän luoksenne.' Se
on oleva minun nimeni ikuisesti, ja sillä nimellä
minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen.
Jesaja 26:4..... Ajasta aikaan luottakaa Herraan,
sillä Herrassa on turva, Herra on ikuinen kallio.
Johanneksen 8:58*.....Jeesus vastasi: "Totisesti,
totisesti: jo ennen kuin Abraham syntyi -- minä
olin."
------------------------------------------------A'raf 7:180*.....Jumalalle kuuluvat kaikki kauneimmat
nimet. Rukoilkaa häntä niillä ja jättäkää ne, jotka
häpäisevät hänen nimiään...
Isra 17:110*.....Sano: Rukoilkaa Jumalaa... (hänelle)
kuuluvat kaikki kauneimmat nimet...
Huomio: Jumalan ainutlaatuinen ja ikuinen nimi
“Jahve” esiintyy Raamatussa 6,823 kertaa, mutta
Koraanissa se ei esiinny kertaakaan osana Jumalan 99
nimeä (Esmaül-Husna).
Taha 20:8, Rahman 55:78 & Hashr 59:24.

28.

28.

27.

27.

Ovatko Raamatun “Jumala” ja Koraanin “Allah” yksi
ja sama jumalhahmo?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Toinen Mooseksen 3:14.....Jumala sanoi Moosekselle:
"Minä olen se joka olen."* Hän sanoi vielä: "Näin
sinun tulee sanoa israelilaisille: 'Minä-olen on
lähettänyt minut teidän luoksenne.
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 5:20*...Jeesuksessa
Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen
elämä.
Toinen Johanneksen Kirje 1:9*.....Jokainen, joka ei
pysy Kristuksen opetuksessa vaan tuo siihen jotakin
lisää, on vailla Jumalaa. Jokaisella, joka tässä
opetuksessa pysyy, on sekä Isä että Poika.
------------------------------------------------Ankebut 29:46*.....Väitelkää Kirjan saaneiden
kanssa sovinnollisesti... sanokaa: “Me uskomme
siihen, mitä meille on lähetetty ja mitä teille
on lähetetty. Meidän Jumalamme ja teidän
Jumalanne on yksi, ja me alistumme hänelle.”
Safat 37:126.....(Mutta hylkäätte) Jumalan, teidän ja
esi-isienne Jumalan?

Ovatko Raamatun “Jumala” ja Koraanin “Allah” yksi
ja sama jumalhahmo?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Toinen Mooseksen 3:14.....Jumala sanoi Moosekselle:
"Minä olen se joka olen."* Hän sanoi vielä: "Näin
sinun tulee sanoa israelilaisille: 'Minä-olen on
lähettänyt minut teidän luoksenne.
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 5:20*...Jeesuksessa
Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen
elämä.
Toinen Johanneksen Kirje 1:9*.....Jokainen, joka ei
pysy Kristuksen opetuksessa vaan tuo siihen jotakin
lisää, on vailla Jumalaa. Jokaisella, joka tässä
opetuksessa pysyy, on sekä Isä että Poika.
------------------------------------------------Ankebut 29:46*.....Väitelkää Kirjan saaneiden
kanssa sovinnollisesti... sanokaa: “Me uskomme
siihen, mitä meille on lähetetty ja mitä teille
on lähetetty. Meidän Jumalamme ja teidän
Jumalanne on yksi, ja me alistumme hänelle.”
Safat 37:126.....(Mutta hylkäätte) Jumalan, teidän ja
esi-isienne Jumalan?

Onko Jumalan ikuinen ja muuttumaton nimi “Jahve”?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Toinen Mooseksen 3:15*.....'Jahve, Herra, teidän
isienne Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin
Jumala, on lähettänyt minut teidän luoksenne.' Se
on oleva minun nimeni ikuisesti, ja sillä nimellä
minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen.
Jesaja 26:4..... Ajasta aikaan luottakaa Herraan,
sillä Herrassa on turva, Herra on ikuinen kallio.
Johanneksen 8:58*.....Jeesus vastasi: "Totisesti,
totisesti: jo ennen kuin Abraham syntyi -- minä
olin."
------------------------------------------------A'raf 7:180*.....Jumalalle kuuluvat kaikki kauneimmat
nimet. Rukoilkaa häntä niillä ja jättäkää ne, jotka
häpäisevät hänen nimiään...
Isra 17:110*.....Sano: Rukoilkaa Jumalaa... (hänelle)
kuuluvat kaikki kauneimmat nimet...
Huomio: Jumalan ainutlaatuinen ja ikuinen nimi
“Jahve” esiintyy Raamatussa 6,823 kertaa, mutta
Koraanissa se ei esiinny kertaakaan osana Jumalan 99
nimeä (Esmaül-Husna).
Taha 20:8, Rahman 55:78 & Hashr 59:24.

Onko Jumalan ikuinen ja muuttumaton nimi “Jahve”?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Toinen Mooseksen 3:15*.....'Jahve, Herra, teidän
isienne Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin
Jumala, on lähettänyt minut teidän luoksenne.' Se
on oleva minun nimeni ikuisesti, ja sillä nimellä
minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen.
Jesaja 26:4..... Ajasta aikaan luottakaa Herraan,
sillä Herrassa on turva, Herra on ikuinen kallio.
Johanneksen 8:58*.....Jeesus vastasi: "Totisesti,
totisesti: jo ennen kuin Abraham syntyi -- minä
olin."
------------------------------------------------A'raf 7:180*.....Jumalalle kuuluvat kaikki kauneimmat
nimet. Rukoilkaa häntä niillä ja jättäkää ne, jotka
häpäisevät hänen nimiään...
Isra 17:110*.....Sano: Rukoilkaa Jumalaa... (hänelle)
kuuluvat kaikki kauneimmat nimet...
Huomio: Jumalan ainutlaatuinen ja ikuinen nimi
“Jahve” esiintyy Raamatussa 6,823 kertaa, mutta
Koraanissa se ei esiinny kertaakaan osana Jumalan 99
nimeä (Esmaül-Husna).
Taha 20:8, Rahman 55:78 & Hashr 59:24.

28.

28.

29.

29.

Sisältävätkö pyhät kirjat jakeita, jotka
käsittelevät Jumalan pyhyyttä? (el-Kuddus)
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Jesaja 6:3.... Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot!
Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan.
Jesaja 40:25.....Mihin te minua vertaisitte? Kuka
on minun kaltaiseni? kysyy Pyhä.
Jesaja 57:15*.....Korkea ja Ylhäinen, hän, joka pysyy
ikuisesti, jonka nimi on Pyhä, sanoo näin...
Johanneksen 17:11.... Tulen luoksesi. Pyhä Isä...
Johanneksen Ilmestys 4:8*.....Pyhä, pyhä, pyhä on
Herra Jumala, Kaikkivaltias!
------------------------------------------------Hashr 59:23*.....Hän on Jumala; ei ole muuta
jumalaa kuin Hän: Kuningas, Pyhä...
Jum’a 62:1*.....Kaikki, mikä on taivaassa ja
maassa, ylistää Jumalaa, Pyhää, Kuningasta,
Mahtavaa, Viisasta.
Huomio: Koraanissa tällaisia kohtia on vain
kaksi, mutta Raamatussa niitä on yli 450
kappaletta.

Sisältävätkö pyhät kirjat jakeita, jotka
käsittelevät Jumalan pyhyyttä? (el-Kuddus)
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Jesaja 6:3.... Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot!
Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan.
Jesaja 40:25.....Mihin te minua vertaisitte? Kuka
on minun kaltaiseni? kysyy Pyhä.
Jesaja 57:15*.....Korkea ja Ylhäinen, hän, joka pysyy
ikuisesti, jonka nimi on Pyhä, sanoo näin...
Johanneksen 17:11.... Tulen luoksesi. Pyhä Isä...
Johanneksen Ilmestys 4:8*.....Pyhä, pyhä, pyhä on
Herra Jumala, Kaikkivaltias!
------------------------------------------------Hashr 59:23*.....Hän on Jumala; ei ole muuta
jumalaa kuin Hän: Kuningas, Pyhä...
Jum’a 62:1*.....Kaikki, mikä on taivaassa ja
maassa, ylistää Jumalaa, Pyhää, Kuningasta,
Mahtavaa, Viisasta.
Huomio: Koraanissa tällaisia kohtia on vain
kaksi, mutta Raamatussa niitä on yli 450
kappaletta.

30.

30.

Ilmaiseeko Jumala sanan “Isä” kuuluvan hänen
luonteenpiirteidensä ja ominaisuuksiensa
joukkoon?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Jesaja 63:16*.....Olethan sinä meidän isämme... Sinä,
Herra, olet meidän isämme. Ikuinen Lunastajamme...
Matteuksen 5:45 & 48.....45. jotta olisitte
taivaallisen Isänne lapsia... 48. teidän taivaallinen
Isänne on täydellinen.
Johanneksen 8:41.....Meillä on yksi isä, Jumala.
------------------------------------------------En'am 6:101*.....Hän on taivaan ja maan luoja.
Kuinka hänellä olisi lapsia, vaikka hänellä ei
ole puolisoa? Hän on luonut kaiken ja Hän on
Kaikkitietävä.
Furkan 25:2.....Ei Hän ole valinnut itselleen lapsia,
eikä kenelläkään ole osaa hänen valtiuteensa.
Jinn 72:3*.....Me uskomme, että Herramme mahti on
korkea ja että Hän ei ole ottanut puolisoa eikä
lasta.

Ilmaiseeko Jumala sanan “Isä” kuuluvan hänen
luonteenpiirteidensä ja ominaisuuksiensa
joukkoon?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Jesaja 63:16*.....Olethan sinä meidän isämme... Sinä,
Herra, olet meidän isämme. Ikuinen Lunastajamme...
Matteuksen 5:45 & 48.....45. jotta olisitte
taivaallisen Isänne lapsia... 48. teidän taivaallinen
Isänne on täydellinen.
Johanneksen 8:41.....Meillä on yksi isä, Jumala.
------------------------------------------------En'am 6:101*.....Hän on taivaan ja maan luoja.
Kuinka hänellä olisi lapsia, vaikka hänellä ei
ole puolisoa? Hän on luonut kaiken ja Hän on
Kaikkitietävä.
Furkan 25:2.....Ei Hän ole valinnut itselleen lapsia,
eikä kenelläkään ole osaa hänen valtiuteensa.
Jinn 72:3*.....Me uskomme, että Herramme mahti on
korkea ja että Hän ei ole ottanut puolisoa eikä
lasta.

29.

29.

Sisältävätkö pyhät kirjat jakeita, jotka
käsittelevät Jumalan pyhyyttä? (el-Kuddus)
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Jesaja 6:3.... Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot!
Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan.
Jesaja 40:25.....Mihin te minua vertaisitte? Kuka
on minun kaltaiseni? kysyy Pyhä.
Jesaja 57:15*.....Korkea ja Ylhäinen, hän, joka pysyy
ikuisesti, jonka nimi on Pyhä, sanoo näin...
Johanneksen 17:11.... Tulen luoksesi. Pyhä Isä...
Johanneksen Ilmestys 4:8*.....Pyhä, pyhä, pyhä on
Herra Jumala, Kaikkivaltias!
------------------------------------------------Hashr 59:23*.....Hän on Jumala; ei ole muuta
jumalaa kuin Hän: Kuningas, Pyhä...
Jum’a 62:1*.....Kaikki, mikä on taivaassa ja
maassa, ylistää Jumalaa, Pyhää, Kuningasta,
Mahtavaa, Viisasta.
Huomio: Koraanissa tällaisia kohtia on vain
kaksi, mutta Raamatussa niitä on yli 450
kappaletta.

Sisältävätkö pyhät kirjat jakeita, jotka
käsittelevät Jumalan pyhyyttä? (el-Kuddus)
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Jesaja 6:3.... Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot!
Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan.
Jesaja 40:25.....Mihin te minua vertaisitte? Kuka
on minun kaltaiseni? kysyy Pyhä.
Jesaja 57:15*.....Korkea ja Ylhäinen, hän, joka pysyy
ikuisesti, jonka nimi on Pyhä, sanoo näin...
Johanneksen 17:11.... Tulen luoksesi. Pyhä Isä...
Johanneksen Ilmestys 4:8*.....Pyhä, pyhä, pyhä on
Herra Jumala, Kaikkivaltias!
------------------------------------------------Hashr 59:23*.....Hän on Jumala; ei ole muuta
jumalaa kuin Hän: Kuningas, Pyhä...
Jum’a 62:1*.....Kaikki, mikä on taivaassa ja
maassa, ylistää Jumalaa, Pyhää, Kuningasta,
Mahtavaa, Viisasta.
Huomio: Koraanissa tällaisia kohtia on vain
kaksi, mutta Raamatussa niitä on yli 450
kappaletta.

30.

30.

Ilmaiseeko Jumala sanan “Isä” kuuluvan hänen
luonteenpiirteidensä ja ominaisuuksiensa
joukkoon?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Jesaja 63:16*.....Olethan sinä meidän isämme... Sinä,
Herra, olet meidän isämme. Ikuinen Lunastajamme...
Matteuksen 5:45 & 48.....45. jotta olisitte
taivaallisen Isänne lapsia... 48. teidän taivaallinen
Isänne on täydellinen.
Johanneksen 8:41.....Meillä on yksi isä, Jumala.
------------------------------------------------En'am 6:101*.....Hän on taivaan ja maan luoja.
Kuinka hänellä olisi lapsia, vaikka hänellä ei
ole puolisoa? Hän on luonut kaiken ja Hän on
Kaikkitietävä.
Furkan 25:2.....Ei Hän ole valinnut itselleen lapsia,
eikä kenelläkään ole osaa hänen valtiuteensa.
Jinn 72:3*.....Me uskomme, että Herramme mahti on
korkea ja että Hän ei ole ottanut puolisoa eikä
lasta.

Ilmaiseeko Jumala sanan “Isä” kuuluvan hänen
luonteenpiirteidensä ja ominaisuuksiensa
joukkoon?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Jesaja 63:16*.....Olethan sinä meidän isämme... Sinä,
Herra, olet meidän isämme. Ikuinen Lunastajamme...
Matteuksen 5:45 & 48.....45. jotta olisitte
taivaallisen Isänne lapsia... 48. teidän taivaallinen
Isänne on täydellinen.
Johanneksen 8:41.....Meillä on yksi isä, Jumala.
------------------------------------------------En'am 6:101*.....Hän on taivaan ja maan luoja.
Kuinka hänellä olisi lapsia, vaikka hänellä ei
ole puolisoa? Hän on luonut kaiken ja Hän on
Kaikkitietävä.
Furkan 25:2.....Ei Hän ole valinnut itselleen lapsia,
eikä kenelläkään ole osaa hänen valtiuteensa.
Jinn 72:3*.....Me uskomme, että Herramme mahti on
korkea ja että Hän ei ole ottanut puolisoa eikä
lasta.

31.*

31.*

Onko Jumala ylpeä, ja onko ylpeys yksi Jumalan
luonteenpiirteistä? (el-Mütekebbir)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Psalmit 101:5.....Kopeaa katsetta ja ylpeää
sydäntä minä en siedä.
Sananlaskut 6:16-17*.....16. Kuutta asiaa Herra
vihaa, seitsemää hän ei edessään siedä:
17. ylpeitä silmiä...
Jesaja 57:15.....Korkea ja Ylhäinen, hän, joka
pysyy ikuisesti, jonka nimi on Pyhä, sanoo näin:
-- Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta
asun myös murtuneiden ja nöyrien luona.
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 2:16*.....mahtaileva
elämä, se kaikki on maailmasta, ei Isästä.
------------------------------------------------Hashr 59:23*.....Hän on Jumala; ei ole muuta
jumalaa kuin Hän: Kuningas, Pyhä, Rauha,
Suojelija, Vartija, Mahtava, Väkevä,
Majesteettinen.

Onko Jumala ylpeä, ja onko ylpeys yksi Jumalan
luonteenpiirteistä? (el-Mütekebbir)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Psalmit 101:5.....Kopeaa katsetta ja ylpeää
sydäntä minä en siedä.
Sananlaskut 6:16-17*.....16. Kuutta asiaa Herra
vihaa, seitsemää hän ei edessään siedä:
17. ylpeitä silmiä...
Jesaja 57:15.....Korkea ja Ylhäinen, hän, joka
pysyy ikuisesti, jonka nimi on Pyhä, sanoo näin:
-- Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta
asun myös murtuneiden ja nöyrien luona.
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 2:16*.....mahtaileva
elämä, se kaikki on maailmasta, ei Isästä.
------------------------------------------------Hashr 59:23*.....Hän on Jumala; ei ole muuta
jumalaa kuin Hän: Kuningas, Pyhä, Rauha,
Suojelija, Vartija, Mahtava, Väkevä,
Majesteettinen.

Ilmaiseeko Jumala sanan “Pelastaja” kuuluvan
hänen luonteenpiirteidensä ja ominaisuuksiensa
joukkoon?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Jesaja 43:3 & 11*.....Minä, Herra, olen sinun
Jumalasi. Minä, Israelin Pyhä, olen sinun
pelastajasi...
Hoosea 13:4..... Minä olen Herra, sinun Jumalasi...
(sinulla) ei (ole) muuta auttajaa kuin minä yksin.
Luukkaan 2:11*.....Tänään on teille Daavidin
kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus,
Herra.
Titukselle 1:4..... Hän ilmoitti sanansa siinä
evankeliumissa, joka uskottiin minulle Jumalan,
meidän pelastajamme, käskystä.
Titukselle 2:10-13.....10. Jumalan, meidän
pelastajamme... suuren Jumalan ja Vapahtajamme
Jeesuksen Kristuksen...
Titukselle 3:4-6.....4. Jumalan, meidän pelastajamme...
6. Tämän Hengen hän vuodatti runsaana meidän päällemme
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta.
Juudaksen Kirje 1:25.....ainoan Jumalan, hänen, joka
on pelastanut meidät.
------------------------------------------------Huomio: “Pelastaja” Jumalan ominaisuutena esiintyy
Raamatussa 39 kertaa, kun taas Koraanissa se ei
esiinny kertaakaan.

Ilmaiseeko Jumala sanan “Pelastaja” kuuluvan
hänen luonteenpiirteidensä ja ominaisuuksiensa
joukkoon?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Jesaja 43:3 & 11*.....Minä, Herra, olen sinun
Jumalasi. Minä, Israelin Pyhä, olen sinun
pelastajasi...
Hoosea 13:4..... Minä olen Herra, sinun Jumalasi...
(sinulla) ei (ole) muuta auttajaa kuin minä yksin.
Luukkaan 2:11*.....Tänään on teille Daavidin
kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus,
Herra.
Titukselle 1:4..... Hän ilmoitti sanansa siinä
evankeliumissa, joka uskottiin minulle Jumalan,
meidän pelastajamme, käskystä.
Titukselle 2:10-13.....10. Jumalan, meidän
pelastajamme... suuren Jumalan ja Vapahtajamme
Jeesuksen Kristuksen...
Titukselle 3:4-6.....4. Jumalan, meidän pelastajamme...
6. Tämän Hengen hän vuodatti runsaana meidän päällemme
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta.
Juudaksen Kirje 1:25.....ainoan Jumalan, hänen, joka
on pelastanut meidät.
------------------------------------------------Huomio: “Pelastaja” Jumalan ominaisuutena esiintyy
Raamatussa 39 kertaa, kun taas Koraanissa se ei
esiinny kertaakaan.

32.*

31.*

32.*

31.*

Onko Jumala ylpeä, ja onko ylpeys yksi Jumalan
luonteenpiirteistä? (el-Mütekebbir)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Psalmit 101:5.....Kopeaa katsetta ja ylpeää
sydäntä minä en siedä.
Sananlaskut 6:16-17*.....16. Kuutta asiaa Herra
vihaa, seitsemää hän ei edessään siedä:
17. ylpeitä silmiä...
Jesaja 57:15.....Korkea ja Ylhäinen, hän, joka
pysyy ikuisesti, jonka nimi on Pyhä, sanoo näin:
-- Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta
asun myös murtuneiden ja nöyrien luona.
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 2:16*.....mahtaileva
elämä, se kaikki on maailmasta, ei Isästä.
------------------------------------------------Hashr 59:23*.....Hän on Jumala; ei ole muuta
jumalaa kuin Hän: Kuningas, Pyhä, Rauha,
Suojelija, Vartija, Mahtava, Väkevä,
Majesteettinen.

Onko Jumala ylpeä, ja onko ylpeys yksi Jumalan
luonteenpiirteistä? (el-Mütekebbir)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Psalmit 101:5.....Kopeaa katsetta ja ylpeää
sydäntä minä en siedä.
Sananlaskut 6:16-17*.....16. Kuutta asiaa Herra
vihaa, seitsemää hän ei edessään siedä:
17. ylpeitä silmiä...
Jesaja 57:15.....Korkea ja Ylhäinen, hän, joka
pysyy ikuisesti, jonka nimi on Pyhä, sanoo näin:
-- Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta
asun myös murtuneiden ja nöyrien luona.
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 2:16*.....mahtaileva
elämä, se kaikki on maailmasta, ei Isästä.
------------------------------------------------Hashr 59:23*.....Hän on Jumala; ei ole muuta
jumalaa kuin Hän: Kuningas, Pyhä, Rauha,
Suojelija, Vartija, Mahtava, Väkevä,
Majesteettinen.

Ilmaiseeko Jumala sanan “Pelastaja” kuuluvan
hänen luonteenpiirteidensä ja ominaisuuksiensa
joukkoon?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Jesaja 43:3 & 11*.....Minä, Herra, olen sinun
Jumalasi. Minä, Israelin Pyhä, olen sinun
pelastajasi...
Hoosea 13:4..... Minä olen Herra, sinun Jumalasi...
(sinulla) ei (ole) muuta auttajaa kuin minä yksin.
Luukkaan 2:11*.....Tänään on teille Daavidin
kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus,
Herra.
Titukselle 1:4..... Hän ilmoitti sanansa siinä
evankeliumissa, joka uskottiin minulle Jumalan,
meidän pelastajamme, käskystä.
Titukselle 2:10-13.....10. Jumalan, meidän
pelastajamme... suuren Jumalan ja Vapahtajamme
Jeesuksen Kristuksen...
Titukselle 3:4-6.....4. Jumalan, meidän pelastajamme...
6. Tämän Hengen hän vuodatti runsaana meidän päällemme
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta.
Juudaksen Kirje 1:25.....ainoan Jumalan, hänen, joka
on pelastanut meidät.
------------------------------------------------Huomio: “Pelastaja” Jumalan ominaisuutena esiintyy
Raamatussa 39 kertaa, kun taas Koraanissa se ei
esiinny kertaakaan.

Ilmaiseeko Jumala sanan “Pelastaja” kuuluvan
hänen luonteenpiirteidensä ja ominaisuuksiensa
joukkoon?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Jesaja 43:3 & 11*.....Minä, Herra, olen sinun
Jumalasi. Minä, Israelin Pyhä, olen sinun
pelastajasi...
Hoosea 13:4..... Minä olen Herra, sinun Jumalasi...
(sinulla) ei (ole) muuta auttajaa kuin minä yksin.
Luukkaan 2:11*.....Tänään on teille Daavidin
kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus,
Herra.
Titukselle 1:4..... Hän ilmoitti sanansa siinä
evankeliumissa, joka uskottiin minulle Jumalan,
meidän pelastajamme, käskystä.
Titukselle 2:10-13.....10. Jumalan, meidän
pelastajamme... suuren Jumalan ja Vapahtajamme
Jeesuksen Kristuksen...
Titukselle 3:4-6.....4. Jumalan, meidän pelastajamme...
6. Tämän Hengen hän vuodatti runsaana meidän päällemme
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta.
Juudaksen Kirje 1:25.....ainoan Jumalan, hänen, joka
on pelastanut meidät.
------------------------------------------------Huomio: “Pelastaja” Jumalan ominaisuutena esiintyy
Raamatussa 39 kertaa, kun taas Koraanissa se ei
esiinny kertaakaan.
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Kun Jumala viittaa itseensä pyhien kirjojen
teksteissä, puhuuko hän koskaan monikon ensimmäisessä
persoonassa “Me”?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 1:26*.....Jumala sanoi:
"Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme...
Ensimmäinen Mooseksen 11:6-7...(Jumala) sanoi:...
7. Menkäämme sekoittamaan heidän kielensä...
Jesaja 6:8..... Minä kuulin Herran äänen sanovan:
- Kenet minä lähetän? Kuka lähtee sananviejäksi?
Niin minä vastasin: - Tässä olen, lähetä minut!
Johanneksen 17:11*.....Pyhä Isä, suojele heitä
nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle
antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme
yhtä.
------------------------------------------------Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72*.....57. Me olemme
luoneet teidät teidät. Miksi te ette usko sitä? 58.
Mitä te arvelette vuodattamastanne siemensä: 59.
tekö sen luotte vai me?
İnsan 76:23.....Me olemme lähettäneet sinulle
Koraanin.

Kun Jumala viittaa itseensä pyhien kirjojen
teksteissä, puhuuko hän koskaan monikon ensimmäisessä
persoonassa “Me”?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 1:26*.....Jumala sanoi:
"Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme...
Ensimmäinen Mooseksen 11:6-7...(Jumala) sanoi:...
7. Menkäämme sekoittamaan heidän kielensä...
Jesaja 6:8..... Minä kuulin Herran äänen sanovan:
- Kenet minä lähetän? Kuka lähtee sananviejäksi?
Niin minä vastasin: - Tässä olen, lähetä minut!
Johanneksen 17:11*.....Pyhä Isä, suojele heitä
nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle
antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme
yhtä.
------------------------------------------------Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72*.....57. Me olemme
luoneet teidät teidät. Miksi te ette usko sitä? 58.
Mitä te arvelette vuodattamastanne siemensä: 59.
tekö sen luotte vai me?
İnsan 76:23.....Me olemme lähettäneet sinulle
Koraanin.

Pitääkö käsitys Jumalan kolminaisuudesta
paikkansa? (Isä, Poika & Pyhä Henki)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 11:6-7...(Jumala) sanoi:...
7. Menkäämme sekoittamaan heidän kielensä...
Matteuksen 28:18-20*.....18. Jeesus... 19. Menkää
siis ja tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen nimeen.
Efesolaisille 4:4-6*.....4. On vain... yksi
Henki... 5. Yksi on Herra... 6. Yksi on Jumala,
kaikkien Isä!
------------------------------------------------Al-i İmran 3:64*.....emmekä aseta ketään Hänen
rinnalleen...
Nisa 4:171.....Messias, Jeesus, Marian poika, oli
Jumalan lähettiläs... älkääkä sanoko: “Heitä on
kolme!” Lopettakaa, se on teille parasta. Jumala
on yksi Jumala, ylistys Hänelle! Hänelläkö olisi
lapsia? Hänelle kuuluu kaikki, mitä on taivaassa
ja maassa.
Maide 5:72-73.....72. Ne eivät ole uskovia, jotka
sanovat: “Messias, Marian poika, on Jumala... 73.
Jumala on yksi kolmesta.”

Pitääkö käsitys Jumalan kolminaisuudesta
paikkansa? (Isä, Poika & Pyhä Henki)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 11:6-7...(Jumala) sanoi:...
7. Menkäämme sekoittamaan heidän kielensä...
Matteuksen 28:18-20*.....18. Jeesus... 19. Menkää
siis ja tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen nimeen.
Efesolaisille 4:4-6*.....4. On vain... yksi
Henki... 5. Yksi on Herra... 6. Yksi on Jumala,
kaikkien Isä!
------------------------------------------------Al-i İmran 3:64*.....emmekä aseta ketään Hänen
rinnalleen...
Nisa 4:171.....Messias, Jeesus, Marian poika, oli
Jumalan lähettiläs... älkääkä sanoko: “Heitä on
kolme!” Lopettakaa, se on teille parasta. Jumala
on yksi Jumala, ylistys Hänelle! Hänelläkö olisi
lapsia? Hänelle kuuluu kaikki, mitä on taivaassa
ja maassa.
Maide 5:72-73.....72. Ne eivät ole uskovia, jotka
sanovat: “Messias, Marian poika, on Jumala... 73.
Jumala on yksi kolmesta.”
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Kun Jumala viittaa itseensä pyhien kirjojen
teksteissä, puhuuko hän koskaan monikon ensimmäisessä
persoonassa “Me”?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 1:26*.....Jumala sanoi:
"Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme...
Ensimmäinen Mooseksen 11:6-7...(Jumala) sanoi:...
7. Menkäämme sekoittamaan heidän kielensä...
Jesaja 6:8..... Minä kuulin Herran äänen sanovan:
- Kenet minä lähetän? Kuka lähtee sananviejäksi?
Niin minä vastasin: - Tässä olen, lähetä minut!
Johanneksen 17:11*.....Pyhä Isä, suojele heitä
nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle
antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme
yhtä.
------------------------------------------------Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72*.....57. Me olemme
luoneet teidät teidät. Miksi te ette usko sitä? 58.
Mitä te arvelette vuodattamastanne siemensä: 59.
tekö sen luotte vai me?
İnsan 76:23.....Me olemme lähettäneet sinulle
Koraanin.

Kun Jumala viittaa itseensä pyhien kirjojen
teksteissä, puhuuko hän koskaan monikon ensimmäisessä
persoonassa “Me”?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 1:26*.....Jumala sanoi:
"Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme...
Ensimmäinen Mooseksen 11:6-7...(Jumala) sanoi:...
7. Menkäämme sekoittamaan heidän kielensä...
Jesaja 6:8..... Minä kuulin Herran äänen sanovan:
- Kenet minä lähetän? Kuka lähtee sananviejäksi?
Niin minä vastasin: - Tässä olen, lähetä minut!
Johanneksen 17:11*.....Pyhä Isä, suojele heitä
nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle
antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme
yhtä.
------------------------------------------------Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72*.....57. Me olemme
luoneet teidät teidät. Miksi te ette usko sitä? 58.
Mitä te arvelette vuodattamastanne siemensä: 59.
tekö sen luotte vai me?
İnsan 76:23.....Me olemme lähettäneet sinulle
Koraanin.

Pitääkö käsitys Jumalan kolminaisuudesta
paikkansa? (Isä, Poika & Pyhä Henki)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 11:6-7...(Jumala) sanoi:...
7. Menkäämme sekoittamaan heidän kielensä...
Matteuksen 28:18-20*.....18. Jeesus... 19. Menkää
siis ja tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen nimeen.
Efesolaisille 4:4-6*.....4. On vain... yksi
Henki... 5. Yksi on Herra... 6. Yksi on Jumala,
kaikkien Isä!
------------------------------------------------Al-i İmran 3:64*.....emmekä aseta ketään Hänen
rinnalleen...
Nisa 4:171.....Messias, Jeesus, Marian poika, oli
Jumalan lähettiläs... älkääkä sanoko: “Heitä on
kolme!” Lopettakaa, se on teille parasta. Jumala
on yksi Jumala, ylistys Hänelle! Hänelläkö olisi
lapsia? Hänelle kuuluu kaikki, mitä on taivaassa
ja maassa.
Maide 5:72-73.....72. Ne eivät ole uskovia, jotka
sanovat: “Messias, Marian poika, on Jumala... 73.
Jumala on yksi kolmesta.”

Pitääkö käsitys Jumalan kolminaisuudesta
paikkansa? (Isä, Poika & Pyhä Henki)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 11:6-7...(Jumala) sanoi:...
7. Menkäämme sekoittamaan heidän kielensä...
Matteuksen 28:18-20*.....18. Jeesus... 19. Menkää
siis ja tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen nimeen.
Efesolaisille 4:4-6*.....4. On vain... yksi
Henki... 5. Yksi on Herra... 6. Yksi on Jumala,
kaikkien Isä!
------------------------------------------------Al-i İmran 3:64*.....emmekä aseta ketään Hänen
rinnalleen...
Nisa 4:171.....Messias, Jeesus, Marian poika, oli
Jumalan lähettiläs... älkääkä sanoko: “Heitä on
kolme!” Lopettakaa, se on teille parasta. Jumala
on yksi Jumala, ylistys Hänelle! Hänelläkö olisi
lapsia? Hänelle kuuluu kaikki, mitä on taivaassa
ja maassa.
Maide 5:72-73.....72. Ne eivät ole uskovia, jotka
sanovat: “Messias, Marian poika, on Jumala... 73.
Jumala on yksi kolmesta.”
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Voisiko Jumala koskaan syyttää Jeesusta jostakin
teosta väärin perustein, tai voisiko Jeesus
koskaan valehdella Jumalalle peitelläkseen
jotakin tekemäänsä vääryyttä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Johanneksen 8:46*.....Kuka teistä voi osoittaa, että
minä olen tehnyt syntiä? Ja jos puhun totta, miksi
ette usko minua?
Titukselle 1:3.....Tämän on Jumala luvannut ennen
aikojen alkua, ja hän pysyy sanassaan.
1 Pietarin 2:21-23*.....22. Hän (Kristus) ei
syntiä tehnyt, hänen suustaan ei valhetta kuultu.
------------------------------------------------Ma’ida 5:116*.....Jumala sanoo: “Jeesus, Marian
poika! Sinäkö sanoit ihmisille: ‘Ottakaa minut ja
äitini jumaliksi yhden Jumalan asemasta’?” Jeesus
vastaa: “Ylistys sinulle! En minä voisi sanoa
sellaista, mihin minulla ei ole oikeutta. Jos
olisin sanonut niin, Sinä tietäisit sen, sillä Sinä
tiedät, mitä minun mielessäni on, mutta minä en
tiedä, mitä Sinun mielessäsi on. Sinä tunnet
salaisuudet.

Voisiko Jumala koskaan syyttää Jeesusta jostakin
teosta väärin perustein, tai voisiko Jeesus
koskaan valehdella Jumalalle peitelläkseen
jotakin tekemäänsä vääryyttä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Johanneksen 8:46*.....Kuka teistä voi osoittaa, että
minä olen tehnyt syntiä? Ja jos puhun totta, miksi
ette usko minua?
Titukselle 1:3.....Tämän on Jumala luvannut ennen
aikojen alkua, ja hän pysyy sanassaan.
1 Pietarin 2:21-23*.....22. Hän (Kristus) ei
syntiä tehnyt, hänen suustaan ei valhetta kuultu.
------------------------------------------------Ma’ida 5:116*.....Jumala sanoo: “Jeesus, Marian
poika! Sinäkö sanoit ihmisille: ‘Ottakaa minut ja
äitini jumaliksi yhden Jumalan asemasta’?” Jeesus
vastaa: “Ylistys sinulle! En minä voisi sanoa
sellaista, mihin minulla ei ole oikeutta. Jos
olisin sanonut niin, Sinä tietäisit sen, sillä Sinä
tiedät, mitä minun mielessäni on, mutta minä en
tiedä, mitä Sinun mielessäsi on. Sinä tunnet
salaisuudet.

Onko Jumala kaukainen, yliluonnollinen Jumala,
joka vain harvoin näyttää suurta voimaansa tai
jättää kädenjälkeään ihmiskunnan historiaan?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Toinen Mooseksen 13:21*.....Herra kulki
päiväsaikaan pilvipatsaassa heidän edellään
näyttäen heille tietä ja yöllä tulipatsaassa
valaisten heidän tietään, niin että he saattoivat
kulkea sekä päivällä että yöllä.
Toinen Mooseksen 16:9-10.....9. Mooses sanoi...
Kutsu kaikki israelilaiset... 10. ja silloin
Herran kirkkaus ilmestyi pilvessä.
Ensimmäinen Samuelin Kirja 12:16.....Pysykää
vielä paikoillanne ja katselkaa ihmettä, jonka
Herra tekee teidän nähtenne.
------------------------------------------------En'am 6:37-38*.....37. Ihmiset kysyvät: “Miksi
hän ei ole saanut merkkiä Herraltaan?” Sano:
Jumala pystyy kyllä lähettämään merkin. Mutta
useimmat heistä ovat tietämättömiä... 38. Me
olemme merkinneet kaiken Kirjaan.
Tevbe 9:30-31*.....30. Jumala... 31. Hän on heidän
yläpuolella, joita he asettavat hänen rinnalleen.

Onko Jumala kaukainen, yliluonnollinen Jumala,
joka vain harvoin näyttää suurta voimaansa tai
jättää kädenjälkeään ihmiskunnan historiaan?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Toinen Mooseksen 13:21*.....Herra kulki
päiväsaikaan pilvipatsaassa heidän edellään
näyttäen heille tietä ja yöllä tulipatsaassa
valaisten heidän tietään, niin että he saattoivat
kulkea sekä päivällä että yöllä.
Toinen Mooseksen 16:9-10.....9. Mooses sanoi...
Kutsu kaikki israelilaiset... 10. ja silloin
Herran kirkkaus ilmestyi pilvessä.
Ensimmäinen Samuelin Kirja 12:16.....Pysykää
vielä paikoillanne ja katselkaa ihmettä, jonka
Herra tekee teidän nähtenne.
------------------------------------------------En'am 6:37-38*.....37. Ihmiset kysyvät: “Miksi
hän ei ole saanut merkkiä Herraltaan?” Sano:
Jumala pystyy kyllä lähettämään merkin. Mutta
useimmat heistä ovat tietämättömiä... 38. Me
olemme merkinneet kaiken Kirjaan.
Tevbe 9:30-31*.....30. Jumala... 31. Hän on heidän
yläpuolella, joita he asettavat hänen rinnalleen.
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Voisiko Jumala koskaan syyttää Jeesusta jostakin
teosta väärin perustein, tai voisiko Jeesus
koskaan valehdella Jumalalle peitelläkseen
jotakin tekemäänsä vääryyttä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Johanneksen 8:46*.....Kuka teistä voi osoittaa, että
minä olen tehnyt syntiä? Ja jos puhun totta, miksi
ette usko minua?
Titukselle 1:3.....Tämän on Jumala luvannut ennen
aikojen alkua, ja hän pysyy sanassaan.
1 Pietarin 2:21-23*.....22. Hän (Kristus) ei
syntiä tehnyt, hänen suustaan ei valhetta kuultu.
------------------------------------------------Ma’ida 5:116*.....Jumala sanoo: “Jeesus, Marian
poika! Sinäkö sanoit ihmisille: ‘Ottakaa minut ja
äitini jumaliksi yhden Jumalan asemasta’?” Jeesus
vastaa: “Ylistys sinulle! En minä voisi sanoa
sellaista, mihin minulla ei ole oikeutta. Jos
olisin sanonut niin, Sinä tietäisit sen, sillä Sinä
tiedät, mitä minun mielessäni on, mutta minä en
tiedä, mitä Sinun mielessäsi on. Sinä tunnet
salaisuudet.

Voisiko Jumala koskaan syyttää Jeesusta jostakin
teosta väärin perustein, tai voisiko Jeesus
koskaan valehdella Jumalalle peitelläkseen
jotakin tekemäänsä vääryyttä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Johanneksen 8:46*.....Kuka teistä voi osoittaa, että
minä olen tehnyt syntiä? Ja jos puhun totta, miksi
ette usko minua?
Titukselle 1:3.....Tämän on Jumala luvannut ennen
aikojen alkua, ja hän pysyy sanassaan.
1 Pietarin 2:21-23*.....22. Hän (Kristus) ei
syntiä tehnyt, hänen suustaan ei valhetta kuultu.
------------------------------------------------Ma’ida 5:116*.....Jumala sanoo: “Jeesus, Marian
poika! Sinäkö sanoit ihmisille: ‘Ottakaa minut ja
äitini jumaliksi yhden Jumalan asemasta’?” Jeesus
vastaa: “Ylistys sinulle! En minä voisi sanoa
sellaista, mihin minulla ei ole oikeutta. Jos
olisin sanonut niin, Sinä tietäisit sen, sillä Sinä
tiedät, mitä minun mielessäni on, mutta minä en
tiedä, mitä Sinun mielessäsi on. Sinä tunnet
salaisuudet.

Onko Jumala kaukainen, yliluonnollinen Jumala,
joka vain harvoin näyttää suurta voimaansa tai
jättää kädenjälkeään ihmiskunnan historiaan?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Toinen Mooseksen 13:21*.....Herra kulki
päiväsaikaan pilvipatsaassa heidän edellään
näyttäen heille tietä ja yöllä tulipatsaassa
valaisten heidän tietään, niin että he saattoivat
kulkea sekä päivällä että yöllä.
Toinen Mooseksen 16:9-10.....9. Mooses sanoi...
Kutsu kaikki israelilaiset... 10. ja silloin
Herran kirkkaus ilmestyi pilvessä.
Ensimmäinen Samuelin Kirja 12:16.....Pysykää
vielä paikoillanne ja katselkaa ihmettä, jonka
Herra tekee teidän nähtenne.
------------------------------------------------En'am 6:37-38*.....37. Ihmiset kysyvät: “Miksi
hän ei ole saanut merkkiä Herraltaan?” Sano:
Jumala pystyy kyllä lähettämään merkin. Mutta
useimmat heistä ovat tietämättömiä... 38. Me
olemme merkinneet kaiken Kirjaan.
Tevbe 9:30-31*.....30. Jumala... 31. Hän on heidän
yläpuolella, joita he asettavat hänen rinnalleen.

Onko Jumala kaukainen, yliluonnollinen Jumala,
joka vain harvoin näyttää suurta voimaansa tai
jättää kädenjälkeään ihmiskunnan historiaan?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Toinen Mooseksen 13:21*.....Herra kulki
päiväsaikaan pilvipatsaassa heidän edellään
näyttäen heille tietä ja yöllä tulipatsaassa
valaisten heidän tietään, niin että he saattoivat
kulkea sekä päivällä että yöllä.
Toinen Mooseksen 16:9-10.....9. Mooses sanoi...
Kutsu kaikki israelilaiset... 10. ja silloin
Herran kirkkaus ilmestyi pilvessä.
Ensimmäinen Samuelin Kirja 12:16.....Pysykää
vielä paikoillanne ja katselkaa ihmettä, jonka
Herra tekee teidän nähtenne.
------------------------------------------------En'am 6:37-38*.....37. Ihmiset kysyvät: “Miksi
hän ei ole saanut merkkiä Herraltaan?” Sano:
Jumala pystyy kyllä lähettämään merkin. Mutta
useimmat heistä ovat tietämättömiä... 38. Me
olemme merkinneet kaiken Kirjaan.
Tevbe 9:30-31*.....30. Jumala... 31. Hän on heidän
yläpuolella, joita he asettavat hänen rinnalleen.
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Onko Jumala koskaan näyttäytynyt ihmisille silmin
nähtävässä muodossa? (Ilmestys (teofania) tai
ru’yetullah)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Toinen Mooseksen 33:11 & 18-23*.....11. Ja Herra
puhui Moosekselle kasvoista kasvoihin... 18. Anna
siis minun nähdä kunniasi... 23. saat nähdä minut
takaapäin, mutta minun kasvojani ei kukaan saa
nähdä.
Neljäs Mooseksen 12:7-8......Moosekselle,
palvelijalleni... 8. Hänelle puhun suoraan
kasvoista kasvoihin... Hän saa katsoa Herran
kirkkautta suoraan.
------------------------------------------------En'am 6:103*.....Katseet eivät häntä tavoita...
A'raf 7:143*.....Hän (Mooses) sanoi: “Herrani,
anna minun katsoa Sinuun”... “Sinä et voi katsoa
Minuun suoraan.”
Hajj 22:63....Jumala on Taitava (Latif), Tietävä.
Lokman 31:16.....Jumala on Taitava (Latif),
Ymmärtävä.
Huomio: Muita Jumalan ilmestyksiä Raamatussa: 1.
Moos. 12:7-9; 18:1-33; 32:22-30; 2. Moos. 3:2-4:17;
2. Moos 24:9-11; 5. Moos. 31:14-15; Job 38-42.

Onko Jumala koskaan näyttäytynyt ihmisille silmin
nähtävässä muodossa? (Ilmestys (teofania) tai
ru’yetullah)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Toinen Mooseksen 33:11 & 18-23*.....11. Ja Herra
puhui Moosekselle kasvoista kasvoihin... 18. Anna
siis minun nähdä kunniasi... 23. saat nähdä minut
takaapäin, mutta minun kasvojani ei kukaan saa
nähdä.
Neljäs Mooseksen 12:7-8......Moosekselle,
palvelijalleni... 8. Hänelle puhun suoraan
kasvoista kasvoihin... Hän saa katsoa Herran
kirkkautta suoraan.
------------------------------------------------En'am 6:103*.....Katseet eivät häntä tavoita...
A'raf 7:143*.....Hän (Mooses) sanoi: “Herrani,
anna minun katsoa Sinuun”... “Sinä et voi katsoa
Minuun suoraan.”
Hajj 22:63....Jumala on Taitava (Latif), Tietävä.
Lokman 31:16.....Jumala on Taitava (Latif),
Ymmärtävä.
Huomio: Muita Jumalan ilmestyksiä Raamatussa: 1.
Moos. 12:7-9; 18:1-33; 32:22-30; 2. Moos. 3:2-4:17;
2. Moos 24:9-11; 5. Moos. 31:14-15; Job 38-42.

Puhuuko Jumala koskaan suoraan nykyajan ihmisille
lukuunottamatta Johanneksen Ilmestystä?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Joel 2:28*.....Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä
vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Ja niin teidän
poikanne ja tyttärenne profetoivat...
1 Korinttilaisille 14:1-4 & 24-25*.....1. Pyrkikää
rakkauteen, mutta tavoitelkaa myös henkilahjoja, ennen
kaikkea profetoimisen lahjaa... 4. profetoiva rakentaa
seurakuntaa... 24. Jos sen sijaan kaikki profetoisivat
ja joku epäuskoinen tai ulkopuolinen tulisi paikalle,
hän joutuisi kaikkien koeteltavaksi ja tutkittavaksi 25.
ja hänen sydämensä salaisuudet paljastuisivat. Silloin hän
heittäytyisi kasvoilleen maahan, rukoilisi Jumalaa ja
tunnustaisi: "Jumala on todella teidän keskuudessanne." 31.
Kaikki te voitte profetoida, kukin vuorollanne, jotta
kaikki oppisivat ja saisivat rohkaisua.
------------------------------------------------Tevbe 9:31*.....Hän on niiden yläpuolella...
Shura 42:51*.....Jumala puhuttelee ihmisiä vain
ilmestyksen kautta tai verhon takaa tai sitten
Hän lähettää lähettilään...

Puhuuko Jumala koskaan suoraan nykyajan ihmisille
lukuunottamatta Johanneksen Ilmestystä?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Joel 2:28*.....Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä
vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Ja niin teidän
poikanne ja tyttärenne profetoivat...
1 Korinttilaisille 14:1-4 & 24-25*.....1. Pyrkikää
rakkauteen, mutta tavoitelkaa myös henkilahjoja, ennen
kaikkea profetoimisen lahjaa... 4. profetoiva rakentaa
seurakuntaa... 24. Jos sen sijaan kaikki profetoisivat
ja joku epäuskoinen tai ulkopuolinen tulisi paikalle,
hän joutuisi kaikkien koeteltavaksi ja tutkittavaksi 25.
ja hänen sydämensä salaisuudet paljastuisivat. Silloin hän
heittäytyisi kasvoilleen maahan, rukoilisi Jumalaa ja
tunnustaisi: "Jumala on todella teidän keskuudessanne." 31.
Kaikki te voitte profetoida, kukin vuorollanne, jotta
kaikki oppisivat ja saisivat rohkaisua.
------------------------------------------------Tevbe 9:31*.....Hän on niiden yläpuolella...
Shura 42:51*.....Jumala puhuttelee ihmisiä vain
ilmestyksen kautta tai verhon takaa tai sitten
Hän lähettää lähettilään...

38.*

37.

38.*

37.

Onko Jumala koskaan näyttäytynyt ihmisille silmin
nähtävässä muodossa? (Ilmestys (teofania) tai
ru’yetullah)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Toinen Mooseksen 33:11 & 18-23*.....11. Ja Herra
puhui Moosekselle kasvoista kasvoihin... 18. Anna
siis minun nähdä kunniasi... 23. saat nähdä minut
takaapäin, mutta minun kasvojani ei kukaan saa
nähdä.
Neljäs Mooseksen 12:7-8......Moosekselle,
palvelijalleni... 8. Hänelle puhun suoraan
kasvoista kasvoihin... Hän saa katsoa Herran
kirkkautta suoraan.
------------------------------------------------En'am 6:103*.....Katseet eivät häntä tavoita...
A'raf 7:143*.....Hän (Mooses) sanoi: “Herrani,
anna minun katsoa Sinuun”... “Sinä et voi katsoa
Minuun suoraan.”
Hajj 22:63....Jumala on Taitava (Latif), Tietävä.
Lokman 31:16.....Jumala on Taitava (Latif),
Ymmärtävä.
Huomio: Muita Jumalan ilmestyksiä Raamatussa: 1.
Moos. 12:7-9; 18:1-33; 32:22-30; 2. Moos. 3:2-4:17;
2. Moos 24:9-11; 5. Moos. 31:14-15; Job 38-42.

Onko Jumala koskaan näyttäytynyt ihmisille silmin
nähtävässä muodossa? (Ilmestys (teofania) tai
ru’yetullah)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Toinen Mooseksen 33:11 & 18-23*.....11. Ja Herra
puhui Moosekselle kasvoista kasvoihin... 18. Anna
siis minun nähdä kunniasi... 23. saat nähdä minut
takaapäin, mutta minun kasvojani ei kukaan saa
nähdä.
Neljäs Mooseksen 12:7-8......Moosekselle,
palvelijalleni... 8. Hänelle puhun suoraan
kasvoista kasvoihin... Hän saa katsoa Herran
kirkkautta suoraan.
------------------------------------------------En'am 6:103*.....Katseet eivät häntä tavoita...
A'raf 7:143*.....Hän (Mooses) sanoi: “Herrani,
anna minun katsoa Sinuun”... “Sinä et voi katsoa
Minuun suoraan.”
Hajj 22:63....Jumala on Taitava (Latif), Tietävä.
Lokman 31:16.....Jumala on Taitava (Latif),
Ymmärtävä.
Huomio: Muita Jumalan ilmestyksiä Raamatussa: 1.
Moos. 12:7-9; 18:1-33; 32:22-30; 2. Moos. 3:2-4:17;
2. Moos 24:9-11; 5. Moos. 31:14-15; Job 38-42.

Puhuuko Jumala koskaan suoraan nykyajan ihmisille
lukuunottamatta Johanneksen Ilmestystä?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Joel 2:28*.....Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä
vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Ja niin teidän
poikanne ja tyttärenne profetoivat...
1 Korinttilaisille 14:1-4 & 24-25*.....1. Pyrkikää
rakkauteen, mutta tavoitelkaa myös henkilahjoja, ennen
kaikkea profetoimisen lahjaa... 4. profetoiva rakentaa
seurakuntaa... 24. Jos sen sijaan kaikki profetoisivat
ja joku epäuskoinen tai ulkopuolinen tulisi paikalle,
hän joutuisi kaikkien koeteltavaksi ja tutkittavaksi 25.
ja hänen sydämensä salaisuudet paljastuisivat. Silloin hän
heittäytyisi kasvoilleen maahan, rukoilisi Jumalaa ja
tunnustaisi: "Jumala on todella teidän keskuudessanne." 31.
Kaikki te voitte profetoida, kukin vuorollanne, jotta
kaikki oppisivat ja saisivat rohkaisua.
------------------------------------------------Tevbe 9:31*.....Hän on niiden yläpuolella...
Shura 42:51*.....Jumala puhuttelee ihmisiä vain
ilmestyksen kautta tai verhon takaa tai sitten
Hän lähettää lähettilään...

Puhuuko Jumala koskaan suoraan nykyajan ihmisille
lukuunottamatta Johanneksen Ilmestystä?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Joel 2:28*.....Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä
vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Ja niin teidän
poikanne ja tyttärenne profetoivat...
1 Korinttilaisille 14:1-4 & 24-25*.....1. Pyrkikää
rakkauteen, mutta tavoitelkaa myös henkilahjoja, ennen
kaikkea profetoimisen lahjaa... 4. profetoiva rakentaa
seurakuntaa... 24. Jos sen sijaan kaikki profetoisivat
ja joku epäuskoinen tai ulkopuolinen tulisi paikalle,
hän joutuisi kaikkien koeteltavaksi ja tutkittavaksi 25.
ja hänen sydämensä salaisuudet paljastuisivat. Silloin hän
heittäytyisi kasvoilleen maahan, rukoilisi Jumalaa ja
tunnustaisi: "Jumala on todella teidän keskuudessanne." 31.
Kaikki te voitte profetoida, kukin vuorollanne, jotta
kaikki oppisivat ja saisivat rohkaisua.
------------------------------------------------Tevbe 9:31*.....Hän on niiden yläpuolella...
Shura 42:51*.....Jumala puhuttelee ihmisiä vain
ilmestyksen kautta tai verhon takaa tai sitten
Hän lähettää lähettilään...

38.*

38.*

39.*

39.*

Haluaako ikuinen Jumala läheisen ja rakastavan
suhteen kuolevaisen ihmisen kanssa, ja voiko
ihmisiä sen myötä kutsua Jumalan lapsiksi?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Hoosea 1:10*.....Sen sijaan että heille nyt sanotaan:
"Te ette ole minun kansani", heille sanotaankin näin:
"Te olette elävän Jumalan lapset."
Galatalaisille 4:6.....Ja koska tekin olette Jumalan
lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin
Poikansa Hengen...
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 3:1-2.....1. Katsokaa,
kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me
olemme saaneet Jumalan lapsen nimen... 2. Rakkaat
ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia...
------------------------------------------------Maide 5:18*..... Juutalaiset ja kristityt
sanovat: “Me olemme Jumalan lapsia, ja Hän
rakastaa meitä.” Sano: Miksi Hän sitten rankaisee
teitä teidän synneistänne? Ei, te olette vain
ihmisiä, jotka Hän on luonut.
Huomio: Vaikka Koraani sanookin, että ihmisestä
ei voi tulla Jumalan lasta, sanoo se myös, että
Jumala on hyvin lähellä ihmistä: Vrt. Enfal 8:24;
Hud 11:90 & 92; & Kaf 50:16.

Haluaako ikuinen Jumala läheisen ja rakastavan
suhteen kuolevaisen ihmisen kanssa, ja voiko
ihmisiä sen myötä kutsua Jumalan lapsiksi?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Hoosea 1:10*.....Sen sijaan että heille nyt sanotaan:
"Te ette ole minun kansani", heille sanotaankin näin:
"Te olette elävän Jumalan lapset."
Galatalaisille 4:6.....Ja koska tekin olette Jumalan
lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin
Poikansa Hengen...
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 3:1-2.....1. Katsokaa,
kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me
olemme saaneet Jumalan lapsen nimen... 2. Rakkaat
ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia...
------------------------------------------------Maide 5:18*..... Juutalaiset ja kristityt
sanovat: “Me olemme Jumalan lapsia, ja Hän
rakastaa meitä.” Sano: Miksi Hän sitten rankaisee
teitä teidän synneistänne? Ei, te olette vain
ihmisiä, jotka Hän on luonut.
Huomio: Vaikka Koraani sanookin, että ihmisestä
ei voi tulla Jumalan lasta, sanoo se myös, että
Jumala on hyvin lähellä ihmistä: Vrt. Enfal 8:24;
Hud 11:90 & 92; & Kaf 50:16.

Onko Jumalan rakkaus ehdotonta? (el-Vedud)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Roomalaisille 5:8*.....Mutta Jumala osoittaa
rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus
kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme
syntisiä.
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 4:8-10*......8.
Jumala on rakkaus. 10. Siinä on rakkaus -- ei
siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan
siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt
Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.
------------------------------------------------Bakara 2:195 & 276*.....195. Tehkää hyvää, sillä
Jumala rakastaa hyväntekijöitä... 276. Jumala ei
rakasta uskottomia syntisiä.
Al-i İmran 3:57 & 159*.....57. Jumala ei rakasta
väärintekijöitä... 159. Jumala rakastaa niitä, jotka
luottavat Häneen.
Rum 30:45.....Hän ei rakasta uskottomia.

Onko Jumalan rakkaus ehdotonta? (el-Vedud)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Roomalaisille 5:8*.....Mutta Jumala osoittaa
rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus
kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme
syntisiä.
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 4:8-10*......8.
Jumala on rakkaus. 10. Siinä on rakkaus -- ei
siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan
siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt
Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.
------------------------------------------------Bakara 2:195 & 276*.....195. Tehkää hyvää, sillä
Jumala rakastaa hyväntekijöitä... 276. Jumala ei
rakasta uskottomia syntisiä.
Al-i İmran 3:57 & 159*.....57. Jumala ei rakasta
väärintekijöitä... 159. Jumala rakastaa niitä, jotka
luottavat Häneen.
Rum 30:45.....Hän ei rakasta uskottomia.

40.*

40.*

39.*

39.*

Haluaako ikuinen Jumala läheisen ja rakastavan
suhteen kuolevaisen ihmisen kanssa, ja voiko
ihmisiä sen myötä kutsua Jumalan lapsiksi?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Hoosea 1:10*.....Sen sijaan että heille nyt sanotaan:
"Te ette ole minun kansani", heille sanotaankin näin:
"Te olette elävän Jumalan lapset."
Galatalaisille 4:6.....Ja koska tekin olette Jumalan
lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin
Poikansa Hengen...
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 3:1-2.....1. Katsokaa,
kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me
olemme saaneet Jumalan lapsen nimen... 2. Rakkaat
ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia...
------------------------------------------------Maide 5:18*..... Juutalaiset ja kristityt
sanovat: “Me olemme Jumalan lapsia, ja Hän
rakastaa meitä.” Sano: Miksi Hän sitten rankaisee
teitä teidän synneistänne? Ei, te olette vain
ihmisiä, jotka Hän on luonut.
Huomio: Vaikka Koraani sanookin, että ihmisestä
ei voi tulla Jumalan lasta, sanoo se myös, että
Jumala on hyvin lähellä ihmistä: Vrt. Enfal 8:24;
Hud 11:90 & 92; & Kaf 50:16.

Haluaako ikuinen Jumala läheisen ja rakastavan
suhteen kuolevaisen ihmisen kanssa, ja voiko
ihmisiä sen myötä kutsua Jumalan lapsiksi?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Hoosea 1:10*.....Sen sijaan että heille nyt sanotaan:
"Te ette ole minun kansani", heille sanotaankin näin:
"Te olette elävän Jumalan lapset."
Galatalaisille 4:6.....Ja koska tekin olette Jumalan
lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin
Poikansa Hengen...
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 3:1-2.....1. Katsokaa,
kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me
olemme saaneet Jumalan lapsen nimen... 2. Rakkaat
ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia...
------------------------------------------------Maide 5:18*..... Juutalaiset ja kristityt
sanovat: “Me olemme Jumalan lapsia, ja Hän
rakastaa meitä.” Sano: Miksi Hän sitten rankaisee
teitä teidän synneistänne? Ei, te olette vain
ihmisiä, jotka Hän on luonut.
Huomio: Vaikka Koraani sanookin, että ihmisestä
ei voi tulla Jumalan lasta, sanoo se myös, että
Jumala on hyvin lähellä ihmistä: Vrt. Enfal 8:24;
Hud 11:90 & 92; & Kaf 50:16.

Onko Jumalan rakkaus ehdotonta? (el-Vedud)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Roomalaisille 5:8*.....Mutta Jumala osoittaa
rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus
kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme
syntisiä.
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 4:8-10*......8.
Jumala on rakkaus. 10. Siinä on rakkaus -- ei
siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan
siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt
Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.
------------------------------------------------Bakara 2:195 & 276*.....195. Tehkää hyvää, sillä
Jumala rakastaa hyväntekijöitä... 276. Jumala ei
rakasta uskottomia syntisiä.
Al-i İmran 3:57 & 159*.....57. Jumala ei rakasta
väärintekijöitä... 159. Jumala rakastaa niitä, jotka
luottavat Häneen.
Rum 30:45.....Hän ei rakasta uskottomia.

Onko Jumalan rakkaus ehdotonta? (el-Vedud)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Roomalaisille 5:8*.....Mutta Jumala osoittaa
rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus
kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme
syntisiä.
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 4:8-10*......8.
Jumala on rakkaus. 10. Siinä on rakkaus -- ei
siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan
siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt
Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.
------------------------------------------------Bakara 2:195 & 276*.....195. Tehkää hyvää, sillä
Jumala rakastaa hyväntekijöitä... 276. Jumala ei
rakasta uskottomia syntisiä.
Al-i İmran 3:57 & 159*.....57. Jumala ei rakasta
väärintekijöitä... 159. Jumala rakastaa niitä, jotka
luottavat Häneen.
Rum 30:45.....Hän ei rakasta uskottomia.

40.*

40.*

41.*

41.*

Näkeekö Jumala häneen uskovat vain hänen orjinaan
tai palvelijoinaan?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Johanneksen 15:15*.....En sano teitä enää
palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä
aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni...
1 Pietarin 2:5 & 9-10*.....5. Ja rakentukaa itsekin
elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi
papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka
ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen
tähden... 9. Mutta te olette valittu suku,
kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma
kansa... 10. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te
olette Jumalan kansa.
------------------------------------------------Sad 38:83.....Vilpittömiä palvelijoitasi...
Zulmer 39:16*.....Tällä Jumala koettaa saada
palvelijansa pelkäämään häntä: “Palvelijani,
pelätkää minua.”
Shura 42:19*.....Jumala on laupias
palvelijoilleen...

Näkeekö Jumala häneen uskovat vain hänen orjinaan
tai palvelijoinaan?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Johanneksen 15:15*.....En sano teitä enää
palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä
aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni...
1 Pietarin 2:5 & 9-10*.....5. Ja rakentukaa itsekin
elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi
papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka
ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen
tähden... 9. Mutta te olette valittu suku,
kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma
kansa... 10. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te
olette Jumalan kansa.
------------------------------------------------Sad 38:83.....Vilpittömiä palvelijoitasi...
Zulmer 39:16*.....Tällä Jumala koettaa saada
palvelijansa pelkäämään häntä: “Palvelijani,
pelätkää minua.”
Shura 42:19*.....Jumala on laupias
palvelijoilleen...

Suosiiko Jumala joitakin ihmisiä yli muiden?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Markuksen 12:14.....Opettaja, me tiedämme, että sinä
puhut totta ja olet ihmisistä riippumaton. Sinä et tee
eroa heidän välillään...
Galatalaisille 3:28*.....Yhdentekevää, oletko
juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies
vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki
olette yksi.
Efesolaisille 6:9*.....teillä ja heillä on taivaassa
sama isäntä, joka ei tee eroa ihmisten välillä.
------------------------------------------------En'am 6:165*.....Hän on antanut teidän periä maan ja
korottanut toiset teistä monta astetta toisten
yläpuolelle...
Nahl 16:71 & 75*.....71. Jumala on suonut
joillekin teistä enemmän kuin toisille... 75.
Ovatko he samanveroisia?
Ahzab 33:50.....Profeetta, me olemme julistaneet
sinulle sallituiksi puolisosi... nämä kuuluvat
erityisesti sinulle ennen muita uskovaisia.
Huomio: Vrt. Hadith: Mishkat ul-Masabih, Vol. 3, s.
117 ja Bukhari Vol. 1, num. 28 & 301; Vol. 2, num 161.

Suosiiko Jumala joitakin ihmisiä yli muiden?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Markuksen 12:14.....Opettaja, me tiedämme, että sinä
puhut totta ja olet ihmisistä riippumaton. Sinä et tee
eroa heidän välillään...
Galatalaisille 3:28*.....Yhdentekevää, oletko
juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies
vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki
olette yksi.
Efesolaisille 6:9*.....teillä ja heillä on taivaassa
sama isäntä, joka ei tee eroa ihmisten välillä.
------------------------------------------------En'am 6:165*.....Hän on antanut teidän periä maan ja
korottanut toiset teistä monta astetta toisten
yläpuolelle...
Nahl 16:71 & 75*.....71. Jumala on suonut
joillekin teistä enemmän kuin toisille... 75.
Ovatko he samanveroisia?
Ahzab 33:50.....Profeetta, me olemme julistaneet
sinulle sallituiksi puolisosi... nämä kuuluvat
erityisesti sinulle ennen muita uskovaisia.
Huomio: Vrt. Hadith: Mishkat ul-Masabih, Vol. 3, s.
117 ja Bukhari Vol. 1, num. 28 & 301; Vol. 2, num 161.

42.*

42.*

41.*

41.*

Näkeekö Jumala häneen uskovat vain hänen orjinaan
tai palvelijoinaan?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Johanneksen 15:15*.....En sano teitä enää
palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä
aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni...
1 Pietarin 2:5 & 9-10*.....5. Ja rakentukaa itsekin
elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi
papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka
ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen
tähden... 9. Mutta te olette valittu suku,
kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma
kansa... 10. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te
olette Jumalan kansa.
------------------------------------------------Sad 38:83.....Vilpittömiä palvelijoitasi...
Zulmer 39:16*.....Tällä Jumala koettaa saada
palvelijansa pelkäämään häntä: “Palvelijani,
pelätkää minua.”
Shura 42:19*.....Jumala on laupias
palvelijoilleen...

Näkeekö Jumala häneen uskovat vain hänen orjinaan
tai palvelijoinaan?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Johanneksen 15:15*.....En sano teitä enää
palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä
aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni...
1 Pietarin 2:5 & 9-10*.....5. Ja rakentukaa itsekin
elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi
papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka
ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen
tähden... 9. Mutta te olette valittu suku,
kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma
kansa... 10. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te
olette Jumalan kansa.
------------------------------------------------Sad 38:83.....Vilpittömiä palvelijoitasi...
Zulmer 39:16*.....Tällä Jumala koettaa saada
palvelijansa pelkäämään häntä: “Palvelijani,
pelätkää minua.”
Shura 42:19*.....Jumala on laupias
palvelijoilleen...

Suosiiko Jumala joitakin ihmisiä yli muiden?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Markuksen 12:14.....Opettaja, me tiedämme, että sinä
puhut totta ja olet ihmisistä riippumaton. Sinä et tee
eroa heidän välillään...
Galatalaisille 3:28*.....Yhdentekevää, oletko
juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies
vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki
olette yksi.
Efesolaisille 6:9*.....teillä ja heillä on taivaassa
sama isäntä, joka ei tee eroa ihmisten välillä.
------------------------------------------------En'am 6:165*.....Hän on antanut teidän periä maan ja
korottanut toiset teistä monta astetta toisten
yläpuolelle...
Nahl 16:71 & 75*.....71. Jumala on suonut
joillekin teistä enemmän kuin toisille... 75.
Ovatko he samanveroisia?
Ahzab 33:50.....Profeetta, me olemme julistaneet
sinulle sallituiksi puolisosi... nämä kuuluvat
erityisesti sinulle ennen muita uskovaisia.
Huomio: Vrt. Hadith: Mishkat ul-Masabih, Vol. 3, s.
117 ja Bukhari Vol. 1, num. 28 & 301; Vol. 2, num 161.

Suosiiko Jumala joitakin ihmisiä yli muiden?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Markuksen 12:14.....Opettaja, me tiedämme, että sinä
puhut totta ja olet ihmisistä riippumaton. Sinä et tee
eroa heidän välillään...
Galatalaisille 3:28*.....Yhdentekevää, oletko
juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies
vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki
olette yksi.
Efesolaisille 6:9*.....teillä ja heillä on taivaassa
sama isäntä, joka ei tee eroa ihmisten välillä.
------------------------------------------------En'am 6:165*.....Hän on antanut teidän periä maan ja
korottanut toiset teistä monta astetta toisten
yläpuolelle...
Nahl 16:71 & 75*.....71. Jumala on suonut
joillekin teistä enemmän kuin toisille... 75.
Ovatko he samanveroisia?
Ahzab 33:50.....Profeetta, me olemme julistaneet
sinulle sallituiksi puolisosi... nämä kuuluvat
erityisesti sinulle ennen muita uskovaisia.
Huomio: Vrt. Hadith: Mishkat ul-Masabih, Vol. 3, s.
117 ja Bukhari Vol. 1, num. 28 & 301; Vol. 2, num 161.
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42.*

43.*

43.*

Vihaako Jumala erityisen paljon joitakin syntisiä
ja haluaa lähettää jotkut heistä helvettiin?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Hesekiel 18:23 & 32*.....23. Minäkö haluaisin,
että jumalaton kuolee? 32. En minä tahdo
kenenkään kuolemaa - näin sanoo Herra Jumala.
Kääntykää, niin saatte elää!
2 Pietarin 3:9*.....Ei Herra vitkastele
täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin
mielestä on myöhässä. Päinvastoin: hän on
kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua
kenenkään tuhoutuvan vaan tahtoo, että kaikki
kääntyisivät.
------------------------------------------------Maide 5:41*.....Jumala ei ole halunnut puhdistaa
heidän sydäntään...
A’raf 7:179.....Me olemme luoneet Helvettiä
varten lukuisia jinnejä ja ihmisiä... He ovat
kuin karjaa tai vieläkin pahemmin eksyksissä.
Tevbe 9:55*.....Jumala haluaa rangaista heitä...
Hän haluaa heidän kuolevan uskottomina.

Vihaako Jumala erityisen paljon joitakin syntisiä
ja haluaa lähettää jotkut heistä helvettiin?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Hesekiel 18:23 & 32*.....23. Minäkö haluaisin,
että jumalaton kuolee? 32. En minä tahdo
kenenkään kuolemaa - näin sanoo Herra Jumala.
Kääntykää, niin saatte elää!
2 Pietarin 3:9*.....Ei Herra vitkastele
täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin
mielestä on myöhässä. Päinvastoin: hän on
kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua
kenenkään tuhoutuvan vaan tahtoo, että kaikki
kääntyisivät.
------------------------------------------------Maide 5:41*.....Jumala ei ole halunnut puhdistaa
heidän sydäntään...
A’raf 7:179.....Me olemme luoneet Helvettiä
varten lukuisia jinnejä ja ihmisiä... He ovat
kuin karjaa tai vieläkin pahemmin eksyksissä.
Tevbe 9:55*.....Jumala haluaa rangaista heitä...
Hän haluaa heidän kuolevan uskottomina.

Onko Jumala sekä hyvän että pahan luoja, ja on
vastuussa molemmista? (Hayır & Sher)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Jeremia 29:11*.....Minulla on omat suunnitelmani teitä
varten...Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon
ajatuksia...
Jaakob 1:13*.....Älköön kukaan kiusauksiin
jouduttuaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta.
Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän itse
kiusaa ketään.
------------------------------------------------Bakara 2:26.....Hän eksyttää sillä monia...
Nisa 4:78-79*.....Jos heitä kohtaa onnettomuus,
he sanovat:... Kaikki tulee Jumalan luota.
Maide 5:14*.....jotka sanovat: “Olemme
kristittyjä.”... Yllytimme heitä keskenään vainoon ja
vihaan...
Enbiya 21:35*.....Me koettelemme teitä hyvällä ja
pahalla...
Huomio: Raamatussa on kohtia, joissa Jumala antaa
ihmisten kohdata vastoinkäymisiä ja onnettomuuksia: Jes.
45:7, Jer. 4:6 & Aam. 3:6. Mutta Saatana nähdään
pahuuden aiheuttajana: Joh. 8:44, 1 Joh. 3:8.

Onko Jumala sekä hyvän että pahan luoja, ja on
vastuussa molemmista? (Hayır & Sher)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Jeremia 29:11*.....Minulla on omat suunnitelmani teitä
varten...Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon
ajatuksia...
Jaakob 1:13*.....Älköön kukaan kiusauksiin
jouduttuaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta.
Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän itse
kiusaa ketään.
------------------------------------------------Bakara 2:26.....Hän eksyttää sillä monia...
Nisa 4:78-79*.....Jos heitä kohtaa onnettomuus,
he sanovat:... Kaikki tulee Jumalan luota.
Maide 5:14*.....jotka sanovat: “Olemme
kristittyjä.”... Yllytimme heitä keskenään vainoon ja
vihaan...
Enbiya 21:35*.....Me koettelemme teitä hyvällä ja
pahalla...
Huomio: Raamatussa on kohtia, joissa Jumala antaa
ihmisten kohdata vastoinkäymisiä ja onnettomuuksia: Jes.
45:7, Jer. 4:6 & Aam. 3:6. Mutta Saatana nähdään
pahuuden aiheuttajana: Joh. 8:44, 1 Joh. 3:8.
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Vihaako Jumala erityisen paljon joitakin syntisiä
ja haluaa lähettää jotkut heistä helvettiin?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Hesekiel 18:23 & 32*.....23. Minäkö haluaisin,
että jumalaton kuolee? 32. En minä tahdo
kenenkään kuolemaa - näin sanoo Herra Jumala.
Kääntykää, niin saatte elää!
2 Pietarin 3:9*.....Ei Herra vitkastele
täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin
mielestä on myöhässä. Päinvastoin: hän on
kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua
kenenkään tuhoutuvan vaan tahtoo, että kaikki
kääntyisivät.
------------------------------------------------Maide 5:41*.....Jumala ei ole halunnut puhdistaa
heidän sydäntään...
A’raf 7:179.....Me olemme luoneet Helvettiä
varten lukuisia jinnejä ja ihmisiä... He ovat
kuin karjaa tai vieläkin pahemmin eksyksissä.
Tevbe 9:55*.....Jumala haluaa rangaista heitä...
Hän haluaa heidän kuolevan uskottomina.

Vihaako Jumala erityisen paljon joitakin syntisiä
ja haluaa lähettää jotkut heistä helvettiin?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Hesekiel 18:23 & 32*.....23. Minäkö haluaisin,
että jumalaton kuolee? 32. En minä tahdo
kenenkään kuolemaa - näin sanoo Herra Jumala.
Kääntykää, niin saatte elää!
2 Pietarin 3:9*.....Ei Herra vitkastele
täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin
mielestä on myöhässä. Päinvastoin: hän on
kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua
kenenkään tuhoutuvan vaan tahtoo, että kaikki
kääntyisivät.
------------------------------------------------Maide 5:41*.....Jumala ei ole halunnut puhdistaa
heidän sydäntään...
A’raf 7:179.....Me olemme luoneet Helvettiä
varten lukuisia jinnejä ja ihmisiä... He ovat
kuin karjaa tai vieläkin pahemmin eksyksissä.
Tevbe 9:55*.....Jumala haluaa rangaista heitä...
Hän haluaa heidän kuolevan uskottomina.

Onko Jumala sekä hyvän että pahan luoja, ja on
vastuussa molemmista? (Hayır & Sher)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Jeremia 29:11*.....Minulla on omat suunnitelmani teitä
varten...Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon
ajatuksia...
Jaakob 1:13*.....Älköön kukaan kiusauksiin
jouduttuaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta.
Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän itse
kiusaa ketään.
------------------------------------------------Bakara 2:26.....Hän eksyttää sillä monia...
Nisa 4:78-79*.....Jos heitä kohtaa onnettomuus,
he sanovat:... Kaikki tulee Jumalan luota.
Maide 5:14*.....jotka sanovat: “Olemme
kristittyjä.”... Yllytimme heitä keskenään vainoon ja
vihaan...
Enbiya 21:35*.....Me koettelemme teitä hyvällä ja
pahalla...
Huomio: Raamatussa on kohtia, joissa Jumala antaa
ihmisten kohdata vastoinkäymisiä ja onnettomuuksia: Jes.
45:7, Jer. 4:6 & Aam. 3:6. Mutta Saatana nähdään
pahuuden aiheuttajana: Joh. 8:44, 1 Joh. 3:8.

Onko Jumala sekä hyvän että pahan luoja, ja on
vastuussa molemmista? (Hayır & Sher)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Jeremia 29:11*.....Minulla on omat suunnitelmani teitä
varten...Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon
ajatuksia...
Jaakob 1:13*.....Älköön kukaan kiusauksiin
jouduttuaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta.
Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän itse
kiusaa ketään.
------------------------------------------------Bakara 2:26.....Hän eksyttää sillä monia...
Nisa 4:78-79*.....Jos heitä kohtaa onnettomuus,
he sanovat:... Kaikki tulee Jumalan luota.
Maide 5:14*.....jotka sanovat: “Olemme
kristittyjä.”... Yllytimme heitä keskenään vainoon ja
vihaan...
Enbiya 21:35*.....Me koettelemme teitä hyvällä ja
pahalla...
Huomio: Raamatussa on kohtia, joissa Jumala antaa
ihmisten kohdata vastoinkäymisiä ja onnettomuuksia: Jes.
45:7, Jer. 4:6 & Aam. 3:6. Mutta Saatana nähdään
pahuuden aiheuttajana: Joh. 8:44, 1 Joh. 3:8.

44.

44.

45.

45.

Voisiko Jumalaa luonnehtia juonittelijaksi tai
“juonien punojaksi”? (Makara)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Habakuk 1:13.....Sinun silmäsi ovat pyhät ja
puhtaat, sinä et voi katsoa pahaa, et saata
katsella vääryyttä.
Miika 2:1..... Voi niitä, jotka hautovat ilkitöitä,
vielä vuoteessaankin miettivät pahoja tekoja!
Sakarja 8:17*.....Älkää suunnitelko pahaa toinen
toisellenne. Varokaa tekemästä väärää valaa. Minä
vihaan kaikkea vääryyttä, sanoo Herra.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:54*.....Uskottomat punoivat juoniaan,
ja Jumala punoi juoniaan. Jumala punoo parhaat
juonet.
Ra’d 13:42*....Kaikki juonet ovat Jumalan hallussa.
Neml 27:50.....He punoivat juoniaan, mutta mekin
punoimme juoniamme...
Huomio: Raamatussa juonittelu nähdään pahana, ja
tällaista toimintaa pidetään Saatanalle, ei
Jumalalle, ominaisena: Vrt. 1. Moos. 3:1, Est. 9:25,
Ps. 21:11, Ps. 36:4, Sananl. 1:30, 2 Kor. 11:13-15,
Ef. 6:11, 1. Piet. 5:8-9, 2. Joh. 1:7.

Voisiko Jumalaa luonnehtia juonittelijaksi tai
“juonien punojaksi”? (Makara)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Habakuk 1:13.....Sinun silmäsi ovat pyhät ja
puhtaat, sinä et voi katsoa pahaa, et saata
katsella vääryyttä.
Miika 2:1..... Voi niitä, jotka hautovat ilkitöitä,
vielä vuoteessaankin miettivät pahoja tekoja!
Sakarja 8:17*.....Älkää suunnitelko pahaa toinen
toisellenne. Varokaa tekemästä väärää valaa. Minä
vihaan kaikkea vääryyttä, sanoo Herra.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:54*.....Uskottomat punoivat juoniaan,
ja Jumala punoi juoniaan. Jumala punoo parhaat
juonet.
Ra’d 13:42*....Kaikki juonet ovat Jumalan hallussa.
Neml 27:50.....He punoivat juoniaan, mutta mekin
punoimme juoniamme...
Huomio: Raamatussa juonittelu nähdään pahana, ja
tällaista toimintaa pidetään Saatanalle, ei
Jumalalle, ominaisena: Vrt. 1. Moos. 3:1, Est. 9:25,
Ps. 21:11, Ps. 36:4, Sananl. 1:30, 2 Kor. 11:13-15,
Ef. 6:11, 1. Piet. 5:8-9, 2. Joh. 1:7.

Onko Jumala vastuussa vihanpidosta eri uskontojen
välillä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Jeremia 29:11*.... Minulla on omat suunnitelmani
teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat
rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille
tulevaisuuden ja toivon.
Habakuk 1:13.....Sinun silmäsi ovat pyhät ja
puhtaat, sinä et voi katsoa pahaa, et saata
katsella vääryyttä.
------------------------------------------------Bakara 2:10.....Tauti kalvaa heidän sydäntään, ja
Jumala heille tautia lisätköön!
Nisa 4:88......Haluatteko te johdattaa niitä,
jotka Jumala on eksyttänyt? Jonka Jumala on
eksyttänyt, sille et tietä löydä.
Maide 5:14*.....niiden kanssa, jotka sanovat:
“Olemme kristittyjä.”... Yllytimme heitä keskenään
vainoon ja vihaan...
Maide 5:64*.....Juutalaiset... Me olemme asettaneet
heidän välilleen vihan ja inhon aina ylösnousemuksen
päivään asti.

Onko Jumala vastuussa vihanpidosta eri uskontojen
välillä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Jeremia 29:11*.... Minulla on omat suunnitelmani
teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat
rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille
tulevaisuuden ja toivon.
Habakuk 1:13.....Sinun silmäsi ovat pyhät ja
puhtaat, sinä et voi katsoa pahaa, et saata
katsella vääryyttä.
------------------------------------------------Bakara 2:10.....Tauti kalvaa heidän sydäntään, ja
Jumala heille tautia lisätköön!
Nisa 4:88......Haluatteko te johdattaa niitä,
jotka Jumala on eksyttänyt? Jonka Jumala on
eksyttänyt, sille et tietä löydä.
Maide 5:14*.....niiden kanssa, jotka sanovat:
“Olemme kristittyjä.”... Yllytimme heitä keskenään
vainoon ja vihaan...
Maide 5:64*.....Juutalaiset... Me olemme asettaneet
heidän välilleen vihan ja inhon aina ylösnousemuksen
päivään asti.
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45.

Voisiko Jumalaa luonnehtia juonittelijaksi tai
“juonien punojaksi”? (Makara)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Habakuk 1:13.....Sinun silmäsi ovat pyhät ja
puhtaat, sinä et voi katsoa pahaa, et saata
katsella vääryyttä.
Miika 2:1..... Voi niitä, jotka hautovat ilkitöitä,
vielä vuoteessaankin miettivät pahoja tekoja!
Sakarja 8:17*.....Älkää suunnitelko pahaa toinen
toisellenne. Varokaa tekemästä väärää valaa. Minä
vihaan kaikkea vääryyttä, sanoo Herra.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:54*.....Uskottomat punoivat juoniaan,
ja Jumala punoi juoniaan. Jumala punoo parhaat
juonet.
Ra’d 13:42*....Kaikki juonet ovat Jumalan hallussa.
Neml 27:50.....He punoivat juoniaan, mutta mekin
punoimme juoniamme...
Huomio: Raamatussa juonittelu nähdään pahana, ja
tällaista toimintaa pidetään Saatanalle, ei
Jumalalle, ominaisena: Vrt. 1. Moos. 3:1, Est. 9:25,
Ps. 21:11, Ps. 36:4, Sananl. 1:30, 2 Kor. 11:13-15,
Ef. 6:11, 1. Piet. 5:8-9, 2. Joh. 1:7.

Voisiko Jumalaa luonnehtia juonittelijaksi tai
“juonien punojaksi”? (Makara)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Habakuk 1:13.....Sinun silmäsi ovat pyhät ja
puhtaat, sinä et voi katsoa pahaa, et saata
katsella vääryyttä.
Miika 2:1..... Voi niitä, jotka hautovat ilkitöitä,
vielä vuoteessaankin miettivät pahoja tekoja!
Sakarja 8:17*.....Älkää suunnitelko pahaa toinen
toisellenne. Varokaa tekemästä väärää valaa. Minä
vihaan kaikkea vääryyttä, sanoo Herra.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:54*.....Uskottomat punoivat juoniaan,
ja Jumala punoi juoniaan. Jumala punoo parhaat
juonet.
Ra’d 13:42*....Kaikki juonet ovat Jumalan hallussa.
Neml 27:50.....He punoivat juoniaan, mutta mekin
punoimme juoniamme...
Huomio: Raamatussa juonittelu nähdään pahana, ja
tällaista toimintaa pidetään Saatanalle, ei
Jumalalle, ominaisena: Vrt. 1. Moos. 3:1, Est. 9:25,
Ps. 21:11, Ps. 36:4, Sananl. 1:30, 2 Kor. 11:13-15,
Ef. 6:11, 1. Piet. 5:8-9, 2. Joh. 1:7.

Onko Jumala vastuussa vihanpidosta eri uskontojen
välillä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Jeremia 29:11*.... Minulla on omat suunnitelmani
teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat
rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille
tulevaisuuden ja toivon.
Habakuk 1:13.....Sinun silmäsi ovat pyhät ja
puhtaat, sinä et voi katsoa pahaa, et saata
katsella vääryyttä.
------------------------------------------------Bakara 2:10.....Tauti kalvaa heidän sydäntään, ja
Jumala heille tautia lisätköön!
Nisa 4:88......Haluatteko te johdattaa niitä,
jotka Jumala on eksyttänyt? Jonka Jumala on
eksyttänyt, sille et tietä löydä.
Maide 5:14*.....niiden kanssa, jotka sanovat:
“Olemme kristittyjä.”... Yllytimme heitä keskenään
vainoon ja vihaan...
Maide 5:64*.....Juutalaiset... Me olemme asettaneet
heidän välilleen vihan ja inhon aina ylösnousemuksen
päivään asti.

Onko Jumala vastuussa vihanpidosta eri uskontojen
välillä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Jeremia 29:11*.... Minulla on omat suunnitelmani
teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat
rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille
tulevaisuuden ja toivon.
Habakuk 1:13.....Sinun silmäsi ovat pyhät ja
puhtaat, sinä et voi katsoa pahaa, et saata
katsella vääryyttä.
------------------------------------------------Bakara 2:10.....Tauti kalvaa heidän sydäntään, ja
Jumala heille tautia lisätköön!
Nisa 4:88......Haluatteko te johdattaa niitä,
jotka Jumala on eksyttänyt? Jonka Jumala on
eksyttänyt, sille et tietä löydä.
Maide 5:14*.....niiden kanssa, jotka sanovat:
“Olemme kristittyjä.”... Yllytimme heitä keskenään
vainoon ja vihaan...
Maide 5:64*.....Juutalaiset... Me olemme asettaneet
heidän välilleen vihan ja inhon aina ylösnousemuksen
päivään asti.
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Onko Jumalan tarkoituksena toisinaan kovettaa
joidenkin ihmisten sydämiä ja johtaa heitä
harhaan?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Matteuksen 18:11-14*.....11. Juuri sitä, mikä on
kadonnut, Ihmisen Poika on tullut etsimään ja
pelastamaan. 14. Samoin ei teidän taivaallinen
Isänne tahdo, että yksikään näistä vähäisistä
joutuisi hukkaan.
1 Timoteukselle 2:3-4*.....3. Jumalalle, meidän
pelastajallemme, 4. joka tahtoo, että kaikki
ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan
totuuden.
------------------------------------------------Baqara 2:7, 15 & 26*.....7. Jumala on sinetöinyt
heidän sydämensä ja korvansa... 15. Jumala
pilailee heidän kustannuksellaan ja antaa heidän
vaeltaa sokeina pahuudessa... 26. Hän eksyttää
sillä monia...
Nisa 4:119.....Ja eksytän heidät, herätän heissä
toiveita...
A’raf 7:186.....Kenet Jumala johtaa harhaan, sillä
ei ole johdattajaa. Hän jättää syntiset harhailemaan
vääryydessään.

Onko Jumalan tarkoituksena toisinaan kovettaa
joidenkin ihmisten sydämiä ja johtaa heitä
harhaan?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Matteuksen 18:11-14*.....11. Juuri sitä, mikä on
kadonnut, Ihmisen Poika on tullut etsimään ja
pelastamaan. 14. Samoin ei teidän taivaallinen
Isänne tahdo, että yksikään näistä vähäisistä
joutuisi hukkaan.
1 Timoteukselle 2:3-4*.....3. Jumalalle, meidän
pelastajallemme, 4. joka tahtoo, että kaikki
ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan
totuuden.
------------------------------------------------Baqara 2:7, 15 & 26*.....7. Jumala on sinetöinyt
heidän sydämensä ja korvansa... 15. Jumala
pilailee heidän kustannuksellaan ja antaa heidän
vaeltaa sokeina pahuudessa... 26. Hän eksyttää
sillä monia...
Nisa 4:119.....Ja eksytän heidät, herätän heissä
toiveita...
A’raf 7:186.....Kenet Jumala johtaa harhaan, sillä
ei ole johdattajaa. Hän jättää syntiset harhailemaan
vääryydessään.

Onko Jumalan luonne ja toiminta koskaan oikukasta
tai arvaamatonta?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Neljäs Mooseksen 23:19.....Hänkö ei tekisi, mitä sanoo?
Hänkö ei pitäisi, mitä lupaa?
Psalmit 119:90..... Polvesta polveen pysyy totuutesi.
Malakia 3:6..... Minä, Herra, en muutu...
2 Timoteukselle 2:13*.....Jos olemme uskottomia,
hän pysyy silti uskollisena, sillä omaa
olemustaan hän ei voi kieltää.
Titukselle 1:3*.....Tämän on Jumala luvannut
ennen aikojen alkua, ja hän pysyy sanassaan.
------------------------------------------------Hud 11:106-107*.....106. Ne, jotka ovat kurjia,
joutuvat tuleen... 107. He pysyvät ikuisesti
siellä... paitsi jos Herrasi tahtoo toisin...
Herrasi kyllä tekee, mitä tahtoo.
Hajj 22:14*.....Jumala tekee, mitä tahtoo.
Fatir 35:8.....Jumala eksyttää kenet tahtoo ja
johdattaa kenet tahtoo...
Buruj 85:16....Tahtonsa toteuttava.

Onko Jumalan luonne ja toiminta koskaan oikukasta
tai arvaamatonta?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Neljäs Mooseksen 23:19.....Hänkö ei tekisi, mitä sanoo?
Hänkö ei pitäisi, mitä lupaa?
Psalmit 119:90..... Polvesta polveen pysyy totuutesi.
Malakia 3:6..... Minä, Herra, en muutu...
2 Timoteukselle 2:13*.....Jos olemme uskottomia,
hän pysyy silti uskollisena, sillä omaa
olemustaan hän ei voi kieltää.
Titukselle 1:3*.....Tämän on Jumala luvannut
ennen aikojen alkua, ja hän pysyy sanassaan.
------------------------------------------------Hud 11:106-107*.....106. Ne, jotka ovat kurjia,
joutuvat tuleen... 107. He pysyvät ikuisesti
siellä... paitsi jos Herrasi tahtoo toisin...
Herrasi kyllä tekee, mitä tahtoo.
Hajj 22:14*.....Jumala tekee, mitä tahtoo.
Fatir 35:8.....Jumala eksyttää kenet tahtoo ja
johdattaa kenet tahtoo...
Buruj 85:16....Tahtonsa toteuttava.
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48.
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47.*

Onko Jumalan tarkoituksena toisinaan kovettaa
joidenkin ihmisten sydämiä ja johtaa heitä
harhaan?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Matteuksen 18:11-14*.....11. Juuri sitä, mikä on
kadonnut, Ihmisen Poika on tullut etsimään ja
pelastamaan. 14. Samoin ei teidän taivaallinen
Isänne tahdo, että yksikään näistä vähäisistä
joutuisi hukkaan.
1 Timoteukselle 2:3-4*.....3. Jumalalle, meidän
pelastajallemme, 4. joka tahtoo, että kaikki
ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan
totuuden.
------------------------------------------------Baqara 2:7, 15 & 26*.....7. Jumala on sinetöinyt
heidän sydämensä ja korvansa... 15. Jumala
pilailee heidän kustannuksellaan ja antaa heidän
vaeltaa sokeina pahuudessa... 26. Hän eksyttää
sillä monia...
Nisa 4:119.....Ja eksytän heidät, herätän heissä
toiveita...
A’raf 7:186.....Kenet Jumala johtaa harhaan, sillä
ei ole johdattajaa. Hän jättää syntiset harhailemaan
vääryydessään.

Onko Jumalan tarkoituksena toisinaan kovettaa
joidenkin ihmisten sydämiä ja johtaa heitä
harhaan?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Matteuksen 18:11-14*.....11. Juuri sitä, mikä on
kadonnut, Ihmisen Poika on tullut etsimään ja
pelastamaan. 14. Samoin ei teidän taivaallinen
Isänne tahdo, että yksikään näistä vähäisistä
joutuisi hukkaan.
1 Timoteukselle 2:3-4*.....3. Jumalalle, meidän
pelastajallemme, 4. joka tahtoo, että kaikki
ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan
totuuden.
------------------------------------------------Baqara 2:7, 15 & 26*.....7. Jumala on sinetöinyt
heidän sydämensä ja korvansa... 15. Jumala
pilailee heidän kustannuksellaan ja antaa heidän
vaeltaa sokeina pahuudessa... 26. Hän eksyttää
sillä monia...
Nisa 4:119.....Ja eksytän heidät, herätän heissä
toiveita...
A’raf 7:186.....Kenet Jumala johtaa harhaan, sillä
ei ole johdattajaa. Hän jättää syntiset harhailemaan
vääryydessään.

Onko Jumalan luonne ja toiminta koskaan oikukasta
tai arvaamatonta?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Neljäs Mooseksen 23:19.....Hänkö ei tekisi, mitä sanoo?
Hänkö ei pitäisi, mitä lupaa?
Psalmit 119:90..... Polvesta polveen pysyy totuutesi.
Malakia 3:6..... Minä, Herra, en muutu...
2 Timoteukselle 2:13*.....Jos olemme uskottomia,
hän pysyy silti uskollisena, sillä omaa
olemustaan hän ei voi kieltää.
Titukselle 1:3*.....Tämän on Jumala luvannut
ennen aikojen alkua, ja hän pysyy sanassaan.
------------------------------------------------Hud 11:106-107*.....106. Ne, jotka ovat kurjia,
joutuvat tuleen... 107. He pysyvät ikuisesti
siellä... paitsi jos Herrasi tahtoo toisin...
Herrasi kyllä tekee, mitä tahtoo.
Hajj 22:14*.....Jumala tekee, mitä tahtoo.
Fatir 35:8.....Jumala eksyttää kenet tahtoo ja
johdattaa kenet tahtoo...
Buruj 85:16....Tahtonsa toteuttava.

Onko Jumalan luonne ja toiminta koskaan oikukasta
tai arvaamatonta?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Neljäs Mooseksen 23:19.....Hänkö ei tekisi, mitä sanoo?
Hänkö ei pitäisi, mitä lupaa?
Psalmit 119:90..... Polvesta polveen pysyy totuutesi.
Malakia 3:6..... Minä, Herra, en muutu...
2 Timoteukselle 2:13*.....Jos olemme uskottomia,
hän pysyy silti uskollisena, sillä omaa
olemustaan hän ei voi kieltää.
Titukselle 1:3*.....Tämän on Jumala luvannut
ennen aikojen alkua, ja hän pysyy sanassaan.
------------------------------------------------Hud 11:106-107*.....106. Ne, jotka ovat kurjia,
joutuvat tuleen... 107. He pysyvät ikuisesti
siellä... paitsi jos Herrasi tahtoo toisin...
Herrasi kyllä tekee, mitä tahtoo.
Hajj 22:14*.....Jumala tekee, mitä tahtoo.
Fatir 35:8.....Jumala eksyttää kenet tahtoo ja
johdattaa kenet tahtoo...
Buruj 85:16....Tahtonsa toteuttava.

48.

48.

49.*

49.*

Onko kiellettyä heittäytyä maahan kenenkään muun
kuin itsensä Jumalan edessä?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Toinen Mooseksen 20:2-5*.....2. Minä olen Herra,
sinun Jumalasi... 3. Sinulla ei saa olla muita
jumalia... 5. Älä kumarra äläkä palvele niitä,
sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas
Jumala.
Viides Mooseksen 5:7-9.....7. Sinulla ei saa olla
muita jumalia... 9. Älä kumarra äläkä palvele niitä,
sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas
Jumala.
Johanneksen Ilmestys 22:8-9*.....8. heittäydyin
kasvoilleni kumartaakseni enkeliä... 9. Mutta hän
sanoi: "Älä tee niin! Minä olen vain Jumalan
palvelija, niin kuin sinä ja profeetat, sinun
veljesi, ja kaikki ne, jotka ottavat varteen tämän
kirjan sanat. Jumalaa sinun tulee kumartaa!"
------------------------------------------------İsra 17:23*.....Herrasi on säätänyt, että teidän
tulee palvoa vain Häntä...
Zariyat 51:56*.....Olen luonut jinnit ja ihmiset,
jotta he palvoisivat Minua.

Onko kiellettyä heittäytyä maahan kenenkään muun
kuin itsensä Jumalan edessä?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Toinen Mooseksen 20:2-5*.....2. Minä olen Herra,
sinun Jumalasi... 3. Sinulla ei saa olla muita
jumalia... 5. Älä kumarra äläkä palvele niitä,
sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas
Jumala.
Viides Mooseksen 5:7-9.....7. Sinulla ei saa olla
muita jumalia... 9. Älä kumarra äläkä palvele niitä,
sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas
Jumala.
Johanneksen Ilmestys 22:8-9*.....8. heittäydyin
kasvoilleni kumartaakseni enkeliä... 9. Mutta hän
sanoi: "Älä tee niin! Minä olen vain Jumalan
palvelija, niin kuin sinä ja profeetat, sinun
veljesi, ja kaikki ne, jotka ottavat varteen tämän
kirjan sanat. Jumalaa sinun tulee kumartaa!"
------------------------------------------------İsra 17:23*.....Herrasi on säätänyt, että teidän
tulee palvoa vain Häntä...
Zariyat 51:56*.....Olen luonut jinnit ja ihmiset,
jotta he palvoisivat Minua.

Käskikö Jumala oman ikuisen lakinsa vastaisesti
kaikkia enkeleitä heittäytymään maahan Aatamin
edessä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Jesaja 14:12-17*..... 12. Voi, sinä putosit
taivaalta, sinä Kointähti... 13 Etkö juuri sinä
sydämessäsi sanonut:... Minä pystytän valtaistuimeni
Jumalan tähtiä korkeammalle... 14. olen korottava
itseni Korkeimman vertaiseksi.
Hesekiel 28:11-19*.....12. Sinä olit
täydellisistä täydellisin... 15. siihen päivään,
jolloin lankesit pahaan... 17. Kauneutesi
houkutti sinut korskeuteen, loistosi sokaisemana
haaskasit viisautesi.
------------------------------------------------Bakara 2:31-34*.....34. Sitten Me sanoimme
enkeleille: “Kumartakaa Aadamia!” He kumarsivat,
paitsi Iblis...
İsra 17:61-65*.....61. Me sanoimme enkeleille:
“Kumartakaa Aadamia.” Muut kumarsivat, paitsi
Iblis, joka sanoi: “Kumartaisinko minä jotakin,
jonka olet luonut savesta?”

Käskikö Jumala oman ikuisen lakinsa vastaisesti
kaikkia enkeleitä heittäytymään maahan Aatamin
edessä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Jesaja 14:12-17*..... 12. Voi, sinä putosit
taivaalta, sinä Kointähti... 13 Etkö juuri sinä
sydämessäsi sanonut:... Minä pystytän valtaistuimeni
Jumalan tähtiä korkeammalle... 14. olen korottava
itseni Korkeimman vertaiseksi.
Hesekiel 28:11-19*.....12. Sinä olit
täydellisistä täydellisin... 15. siihen päivään,
jolloin lankesit pahaan... 17. Kauneutesi
houkutti sinut korskeuteen, loistosi sokaisemana
haaskasit viisautesi.
------------------------------------------------Bakara 2:31-34*.....34. Sitten Me sanoimme
enkeleille: “Kumartakaa Aadamia!” He kumarsivat,
paitsi Iblis...
İsra 17:61-65*.....61. Me sanoimme enkeleille:
“Kumartakaa Aadamia.” Muut kumarsivat, paitsi
Iblis, joka sanoi: “Kumartaisinko minä jotakin,
jonka olet luonut savesta?”
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Onko kiellettyä heittäytyä maahan kenenkään muun
kuin itsensä Jumalan edessä?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Toinen Mooseksen 20:2-5*.....2. Minä olen Herra,
sinun Jumalasi... 3. Sinulla ei saa olla muita
jumalia... 5. Älä kumarra äläkä palvele niitä,
sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas
Jumala.
Viides Mooseksen 5:7-9.....7. Sinulla ei saa olla
muita jumalia... 9. Älä kumarra äläkä palvele niitä,
sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas
Jumala.
Johanneksen Ilmestys 22:8-9*.....8. heittäydyin
kasvoilleni kumartaakseni enkeliä... 9. Mutta hän
sanoi: "Älä tee niin! Minä olen vain Jumalan
palvelija, niin kuin sinä ja profeetat, sinun
veljesi, ja kaikki ne, jotka ottavat varteen tämän
kirjan sanat. Jumalaa sinun tulee kumartaa!"
------------------------------------------------İsra 17:23*.....Herrasi on säätänyt, että teidän
tulee palvoa vain Häntä...
Zariyat 51:56*.....Olen luonut jinnit ja ihmiset,
jotta he palvoisivat Minua.

Onko kiellettyä heittäytyä maahan kenenkään muun
kuin itsensä Jumalan edessä?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Toinen Mooseksen 20:2-5*.....2. Minä olen Herra,
sinun Jumalasi... 3. Sinulla ei saa olla muita
jumalia... 5. Älä kumarra äläkä palvele niitä,
sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas
Jumala.
Viides Mooseksen 5:7-9.....7. Sinulla ei saa olla
muita jumalia... 9. Älä kumarra äläkä palvele niitä,
sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas
Jumala.
Johanneksen Ilmestys 22:8-9*.....8. heittäydyin
kasvoilleni kumartaakseni enkeliä... 9. Mutta hän
sanoi: "Älä tee niin! Minä olen vain Jumalan
palvelija, niin kuin sinä ja profeetat, sinun
veljesi, ja kaikki ne, jotka ottavat varteen tämän
kirjan sanat. Jumalaa sinun tulee kumartaa!"
------------------------------------------------İsra 17:23*.....Herrasi on säätänyt, että teidän
tulee palvoa vain Häntä...
Zariyat 51:56*.....Olen luonut jinnit ja ihmiset,
jotta he palvoisivat Minua.

Käskikö Jumala oman ikuisen lakinsa vastaisesti
kaikkia enkeleitä heittäytymään maahan Aatamin
edessä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Jesaja 14:12-17*..... 12. Voi, sinä putosit
taivaalta, sinä Kointähti... 13 Etkö juuri sinä
sydämessäsi sanonut:... Minä pystytän valtaistuimeni
Jumalan tähtiä korkeammalle... 14. olen korottava
itseni Korkeimman vertaiseksi.
Hesekiel 28:11-19*.....12. Sinä olit
täydellisistä täydellisin... 15. siihen päivään,
jolloin lankesit pahaan... 17. Kauneutesi
houkutti sinut korskeuteen, loistosi sokaisemana
haaskasit viisautesi.
------------------------------------------------Bakara 2:31-34*.....34. Sitten Me sanoimme
enkeleille: “Kumartakaa Aadamia!” He kumarsivat,
paitsi Iblis...
İsra 17:61-65*.....61. Me sanoimme enkeleille:
“Kumartakaa Aadamia.” Muut kumarsivat, paitsi
Iblis, joka sanoi: “Kumartaisinko minä jotakin,
jonka olet luonut savesta?”

Käskikö Jumala oman ikuisen lakinsa vastaisesti
kaikkia enkeleitä heittäytymään maahan Aatamin
edessä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Jesaja 14:12-17*..... 12. Voi, sinä putosit
taivaalta, sinä Kointähti... 13 Etkö juuri sinä
sydämessäsi sanonut:... Minä pystytän valtaistuimeni
Jumalan tähtiä korkeammalle... 14. olen korottava
itseni Korkeimman vertaiseksi.
Hesekiel 28:11-19*.....12. Sinä olit
täydellisistä täydellisin... 15. siihen päivään,
jolloin lankesit pahaan... 17. Kauneutesi
houkutti sinut korskeuteen, loistosi sokaisemana
haaskasit viisautesi.
------------------------------------------------Bakara 2:31-34*.....34. Sitten Me sanoimme
enkeleille: “Kumartakaa Aadamia!” He kumarsivat,
paitsi Iblis...
İsra 17:61-65*.....61. Me sanoimme enkeleille:
“Kumartakaa Aadamia.” Muut kumarsivat, paitsi
Iblis, joka sanoi: “Kumartaisinko minä jotakin,
jonka olet luonut savesta?”
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Pyhä Henki, Enkelit,
Demonit & Saatana
51.*

Pyhä Henki, Enkelit,
Demonit & Saatana
51.*

Tunnustetaanko Pyhä Henki Jumalaksi? (Ruh-ül Kudüs)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Psalmit 139:7..... Minne voisin mennä sinun henkesi
ulottuvilta, minne voisin paeta sinun edestäsi?
Johanneksen 4:24.....Jumala on henki, ja siksi
niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla
hengessä ja totuudessa.
Apostolien Teot 5:3-4*.....3. Ananias, miksi olet
antanut sydämesi Saatanan valtaan? Miksi yritit
pettää Pyhää Henkeä... 4. Et sinä ole valehdellut
ihmisille, vaan Jumalalle.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 253*.....87. Jeesukselle, Marian
pojalle me annoimme selkeät todisteet ja
vahvistimme häntä pyhällä hengellä (enkeli
Gabriella)...
Maide 5:110*.....Jeesus, Marian poika... autoin sinua
Pyhällä Hengellä (arkkienkeli Gabriella)...
Huomio: Raamatussa on 113 kohtaa, jossa Pyhä Henki
kuvataan Jumalaksi.

Tunnustetaanko Pyhä Henki Jumalaksi? (Ruh-ül Kudüs)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Psalmit 139:7..... Minne voisin mennä sinun henkesi
ulottuvilta, minne voisin paeta sinun edestäsi?
Johanneksen 4:24.....Jumala on henki, ja siksi
niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla
hengessä ja totuudessa.
Apostolien Teot 5:3-4*.....3. Ananias, miksi olet
antanut sydämesi Saatanan valtaan? Miksi yritit
pettää Pyhää Henkeä... 4. Et sinä ole valehdellut
ihmisille, vaan Jumalalle.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 253*.....87. Jeesukselle, Marian
pojalle me annoimme selkeät todisteet ja
vahvistimme häntä pyhällä hengellä (enkeli
Gabriella)...
Maide 5:110*.....Jeesus, Marian poika... autoin sinua
Pyhällä Hengellä (arkkienkeli Gabriella)...
Huomio: Raamatussa on 113 kohtaa, jossa Pyhä Henki
kuvataan Jumalaksi.
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52.*

Onko Pyhällä Hengellä luomisen voima?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 1:1-2.....1. Alussa Jumala loi
taivaan ja maan... 2. ja Jumalan henki liikkui vetten
yllä.
Job 26:13*.....Henkäyksellään hän pyyhkäisee
taivaan kirkkaaksi...
Job 33:4*.....Jumalan henki on minut tehnyt,
Kaikkivaltiaan henkäys antaa minulle elämän.
Psalmit 104:30.... Kun lähetät henkesi, se luo...
------------------------------------------------Maide 5:110, 116 & 118*.....110. Jeesus, Marian
poika... autoin sinua Pyhällä Hengellä (arkkienkeli
Gabriel)... 116. Sinä tunnet salaisuudet... 118.
olet silti Mahtava, Viisas.
Meryem 19:17-19.....17. Me lähetimme Henkemme
(Gabrielin) hänen luokseen... 19. Hän sanoi: “Herrasi on
lähettänyt minut...

Onko Pyhällä Hengellä luomisen voima?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 1:1-2.....1. Alussa Jumala loi
taivaan ja maan... 2. ja Jumalan henki liikkui vetten
yllä.
Job 26:13*.....Henkäyksellään hän pyyhkäisee
taivaan kirkkaaksi...
Job 33:4*.....Jumalan henki on minut tehnyt,
Kaikkivaltiaan henkäys antaa minulle elämän.
Psalmit 104:30.... Kun lähetät henkesi, se luo...
------------------------------------------------Maide 5:110, 116 & 118*.....110. Jeesus, Marian
poika... autoin sinua Pyhällä Hengellä (arkkienkeli
Gabriel)... 116. Sinä tunnet salaisuudet... 118.
olet silti Mahtava, Viisas.
Meryem 19:17-19.....17. Me lähetimme Henkemme
(Gabrielin) hänen luokseen... 19. Hän sanoi: “Herrasi on
lähettänyt minut...

Pyhä Henki, Enkelit,
Demonit & Saatana
51.*

Pyhä Henki, Enkelit,
Demonit & Saatana
51.*

Tunnustetaanko Pyhä Henki Jumalaksi? (Ruh-ül Kudüs)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Psalmit 139:7..... Minne voisin mennä sinun henkesi
ulottuvilta, minne voisin paeta sinun edestäsi?
Johanneksen 4:24.....Jumala on henki, ja siksi
niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla
hengessä ja totuudessa.
Apostolien Teot 5:3-4*.....3. Ananias, miksi olet
antanut sydämesi Saatanan valtaan? Miksi yritit
pettää Pyhää Henkeä... 4. Et sinä ole valehdellut
ihmisille, vaan Jumalalle.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 253*.....87. Jeesukselle, Marian
pojalle me annoimme selkeät todisteet ja
vahvistimme häntä pyhällä hengellä (enkeli
Gabriella)...
Maide 5:110*.....Jeesus, Marian poika... autoin sinua
Pyhällä Hengellä (arkkienkeli Gabriella)...
Huomio: Raamatussa on 113 kohtaa, jossa Pyhä Henki
kuvataan Jumalaksi.

Tunnustetaanko Pyhä Henki Jumalaksi? (Ruh-ül Kudüs)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Psalmit 139:7..... Minne voisin mennä sinun henkesi
ulottuvilta, minne voisin paeta sinun edestäsi?
Johanneksen 4:24.....Jumala on henki, ja siksi
niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla
hengessä ja totuudessa.
Apostolien Teot 5:3-4*.....3. Ananias, miksi olet
antanut sydämesi Saatanan valtaan? Miksi yritit
pettää Pyhää Henkeä... 4. Et sinä ole valehdellut
ihmisille, vaan Jumalalle.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 253*.....87. Jeesukselle, Marian
pojalle me annoimme selkeät todisteet ja
vahvistimme häntä pyhällä hengellä (enkeli
Gabriella)...
Maide 5:110*.....Jeesus, Marian poika... autoin sinua
Pyhällä Hengellä (arkkienkeli Gabriella)...
Huomio: Raamatussa on 113 kohtaa, jossa Pyhä Henki
kuvataan Jumalaksi.
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52.*

Onko Pyhällä Hengellä luomisen voima?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 1:1-2.....1. Alussa Jumala loi
taivaan ja maan... 2. ja Jumalan henki liikkui vetten
yllä.
Job 26:13*.....Henkäyksellään hän pyyhkäisee
taivaan kirkkaaksi...
Job 33:4*.....Jumalan henki on minut tehnyt,
Kaikkivaltiaan henkäys antaa minulle elämän.
Psalmit 104:30.... Kun lähetät henkesi, se luo...
------------------------------------------------Maide 5:110, 116 & 118*.....110. Jeesus, Marian
poika... autoin sinua Pyhällä Hengellä (arkkienkeli
Gabriel)... 116. Sinä tunnet salaisuudet... 118.
olet silti Mahtava, Viisas.
Meryem 19:17-19.....17. Me lähetimme Henkemme
(Gabrielin) hänen luokseen... 19. Hän sanoi: “Herrasi on
lähettänyt minut...

Onko Pyhällä Hengellä luomisen voima?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 1:1-2.....1. Alussa Jumala loi
taivaan ja maan... 2. ja Jumalan henki liikkui vetten
yllä.
Job 26:13*.....Henkäyksellään hän pyyhkäisee
taivaan kirkkaaksi...
Job 33:4*.....Jumalan henki on minut tehnyt,
Kaikkivaltiaan henkäys antaa minulle elämän.
Psalmit 104:30.... Kun lähetät henkesi, se luo...
------------------------------------------------Maide 5:110, 116 & 118*.....110. Jeesus, Marian
poika... autoin sinua Pyhällä Hengellä (arkkienkeli
Gabriel)... 116. Sinä tunnet salaisuudet... 118.
olet silti Mahtava, Viisas.
Meryem 19:17-19.....17. Me lähetimme Henkemme
(Gabrielin) hänen luokseen... 19. Hän sanoi: “Herrasi on
lähettänyt minut...

53.

53.

Ovatko Pyhä Henki ja enkeli Gabriel sama asia?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Luukkaan 1:11-35*.....11. Silloin Sakariaalle ilmestyi
Herran enkeli... 13. Enkeli puhui hänelle:...
Sakarias... vaimosi Elisabet synnyttää sinulle pojan
ja sinä annat hänelle nimeksi Johannes... 15. Jo
äitinsä kohdusta asti hän on täynnä Pyhää Henkeä...
19. Enkeli vastasi: "Minä olen Gabriel, yksi niistä,
jotka seisovat Jumalan edessä. Minut on lähetetty
puhumaan sinulle ja tuomaan tätä iloista sanomaa.
Johanneksen 4:24.....Jumala on henki...
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98*.....87. Jeesukselle, Marian
pojalle me annoimme selkeät todisteet (Jumalan
ylivertaisuudesta) ja vahvistimme häntä pyhällä
hengellä (enkeli Gabriella)... 98. (Sano:) Joka
vihaa Jumalaa ja Hänen enkeleitään ja
lähettiläitään ja Gabrielia ja Mikaelia...
Huomio: Islamissa Pyhä Henki kuvataan usein
enkeli Gabrielina.

Ovatko Pyhä Henki ja enkeli Gabriel sama asia?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Luukkaan 1:11-35*.....11. Silloin Sakariaalle ilmestyi
Herran enkeli... 13. Enkeli puhui hänelle:...
Sakarias... vaimosi Elisabet synnyttää sinulle pojan
ja sinä annat hänelle nimeksi Johannes... 15. Jo
äitinsä kohdusta asti hän on täynnä Pyhää Henkeä...
19. Enkeli vastasi: "Minä olen Gabriel, yksi niistä,
jotka seisovat Jumalan edessä. Minut on lähetetty
puhumaan sinulle ja tuomaan tätä iloista sanomaa.
Johanneksen 4:24.....Jumala on henki...
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98*.....87. Jeesukselle, Marian
pojalle me annoimme selkeät todisteet (Jumalan
ylivertaisuudesta) ja vahvistimme häntä pyhällä
hengellä (enkeli Gabriella)... 98. (Sano:) Joka
vihaa Jumalaa ja Hänen enkeleitään ja
lähettiläitään ja Gabrielia ja Mikaelia...
Huomio: Islamissa Pyhä Henki kuvataan usein
enkeli Gabrielina.

54.*

54.*

Onko Pyhän Hengen herjaaminen ainoa
anteeksiantamaton synti?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 12:31-32*.....31. "Sen tähden sanon
teille: jokainen synti ja herjaus tullaan
antamaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen
herjaamista ei anteeksi anneta. 32. Joka sanoo
jotakin Ihmisen Poikaa vastaan, hänelle annetaan
anteeksi, mutta joka puhuu Pyhää Henkeä vastaan,
hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä eikä
tulevassa maailmanajassa.
------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168*.....48. Jumala ei anna
anteeksi sitä, että että Hänen rinnalleen
asetetaan muita jumalia... 116. Jumala ei anna
anteeksi sitä, että että Hänen rinnalleen
asetetaan muita jumalia... Joka asettaa muita
jumalia Jumalan rinnalle, on eksynyt kauas...
168. Niille, jotka eivät usko, vaan tekevät väärin,
Jumala ei anna anteeksi eikä johdata heitä oikealle
tielle.

Onko Pyhän Hengen herjaaminen ainoa
anteeksiantamaton synti?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 12:31-32*.....31. "Sen tähden sanon
teille: jokainen synti ja herjaus tullaan
antamaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen
herjaamista ei anteeksi anneta. 32. Joka sanoo
jotakin Ihmisen Poikaa vastaan, hänelle annetaan
anteeksi, mutta joka puhuu Pyhää Henkeä vastaan,
hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä eikä
tulevassa maailmanajassa.
------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168*.....48. Jumala ei anna
anteeksi sitä, että että Hänen rinnalleen
asetetaan muita jumalia... 116. Jumala ei anna
anteeksi sitä, että että Hänen rinnalleen
asetetaan muita jumalia... Joka asettaa muita
jumalia Jumalan rinnalle, on eksynyt kauas...
168. Niille, jotka eivät usko, vaan tekevät väärin,
Jumala ei anna anteeksi eikä johdata heitä oikealle
tielle.

53.

53.

Ovatko Pyhä Henki ja enkeli Gabriel sama asia?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Luukkaan 1:11-35*.....11. Silloin Sakariaalle ilmestyi
Herran enkeli... 13. Enkeli puhui hänelle:...
Sakarias... vaimosi Elisabet synnyttää sinulle pojan
ja sinä annat hänelle nimeksi Johannes... 15. Jo
äitinsä kohdusta asti hän on täynnä Pyhää Henkeä...
19. Enkeli vastasi: "Minä olen Gabriel, yksi niistä,
jotka seisovat Jumalan edessä. Minut on lähetetty
puhumaan sinulle ja tuomaan tätä iloista sanomaa.
Johanneksen 4:24.....Jumala on henki...
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98*.....87. Jeesukselle, Marian
pojalle me annoimme selkeät todisteet (Jumalan
ylivertaisuudesta) ja vahvistimme häntä pyhällä
hengellä (enkeli Gabriella)... 98. (Sano:) Joka
vihaa Jumalaa ja Hänen enkeleitään ja
lähettiläitään ja Gabrielia ja Mikaelia...
Huomio: Islamissa Pyhä Henki kuvataan usein
enkeli Gabrielina.

Ovatko Pyhä Henki ja enkeli Gabriel sama asia?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Luukkaan 1:11-35*.....11. Silloin Sakariaalle ilmestyi
Herran enkeli... 13. Enkeli puhui hänelle:...
Sakarias... vaimosi Elisabet synnyttää sinulle pojan
ja sinä annat hänelle nimeksi Johannes... 15. Jo
äitinsä kohdusta asti hän on täynnä Pyhää Henkeä...
19. Enkeli vastasi: "Minä olen Gabriel, yksi niistä,
jotka seisovat Jumalan edessä. Minut on lähetetty
puhumaan sinulle ja tuomaan tätä iloista sanomaa.
Johanneksen 4:24.....Jumala on henki...
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98*.....87. Jeesukselle, Marian
pojalle me annoimme selkeät todisteet (Jumalan
ylivertaisuudesta) ja vahvistimme häntä pyhällä
hengellä (enkeli Gabriella)... 98. (Sano:) Joka
vihaa Jumalaa ja Hänen enkeleitään ja
lähettiläitään ja Gabrielia ja Mikaelia...
Huomio: Islamissa Pyhä Henki kuvataan usein
enkeli Gabrielina.

54.*
Onko Pyhän Hengen herjaaminen ainoa
anteeksiantamaton synti?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 12:31-32*.....31. "Sen tähden sanon
teille: jokainen synti ja herjaus tullaan
antamaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen
herjaamista ei anteeksi anneta. 32. Joka sanoo
jotakin Ihmisen Poikaa vastaan, hänelle annetaan
anteeksi, mutta joka puhuu Pyhää Henkeä vastaan,
hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä eikä
tulevassa maailmanajassa.
------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168*.....48. Jumala ei anna
anteeksi sitä, että että Hänen rinnalleen
asetetaan muita jumalia... 116. Jumala ei anna
anteeksi sitä, että että Hänen rinnalleen
asetetaan muita jumalia... Joka asettaa muita
jumalia Jumalan rinnalle, on eksynyt kauas...
168. Niille, jotka eivät usko, vaan tekevät väärin,
Jumala ei anna anteeksi eikä johdata heitä oikealle
tielle.

54.*
Onko Pyhän Hengen herjaaminen ainoa
anteeksiantamaton synti?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 12:31-32*.....31. "Sen tähden sanon
teille: jokainen synti ja herjaus tullaan
antamaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen
herjaamista ei anteeksi anneta. 32. Joka sanoo
jotakin Ihmisen Poikaa vastaan, hänelle annetaan
anteeksi, mutta joka puhuu Pyhää Henkeä vastaan,
hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä eikä
tulevassa maailmanajassa.
------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168*.....48. Jumala ei anna
anteeksi sitä, että että Hänen rinnalleen
asetetaan muita jumalia... 116. Jumala ei anna
anteeksi sitä, että että Hänen rinnalleen
asetetaan muita jumalia... Joka asettaa muita
jumalia Jumalan rinnalle, on eksynyt kauas...
168. Niille, jotka eivät usko, vaan tekevät väärin,
Jumala ei anna anteeksi eikä johdata heitä oikealle
tielle.

55.

55.

Keskittyvätkö pyhät kirjat Hengen asioihin?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Roomalaisille 1:11..... Kaipaan päästä tapaamaan
teitä, jotta voisin antaa teille jonkin
hengellisen lahjan ja näin vahvistaa teitä.
Roomalaisille 8:9..... Te ette kuitenkaan elä
oman luontonne vaan Hengen alaisina, jos kerran
Jumalan Henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole
Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa.
1 Korinttilaisille 2:13-16*.....13. Siitä me myös
puhumme... käytämme Hengen... opettamia sanoja ja
selitämme hengelliset asiat Hengen avulla... 15.
Hengellinen ihminen sen sijaan pystyy tutkimaan
kaikkea...
Juudaksen Kirje 18-19*.....18. Hehän sanoivat
teille, että lopun aikoina tulee pilkkaajia,
jotka elävät jumalattomien himojensa vallassa.
19. Nämä luokittelevat ihmisiä, vaikka itse ovat
ajatuksiltaan maallisia, Henkeä vailla.
------------------------------------------------İsra 17:85*.....He kyselevät sinulta Hengestä.
Sano: Henki tulee Jumalan käskystä, mutta teille
on annettu vain vähän tietoa.

Keskittyvätkö pyhät kirjat Hengen asioihin?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Roomalaisille 1:11..... Kaipaan päästä tapaamaan
teitä, jotta voisin antaa teille jonkin
hengellisen lahjan ja näin vahvistaa teitä.
Roomalaisille 8:9..... Te ette kuitenkaan elä
oman luontonne vaan Hengen alaisina, jos kerran
Jumalan Henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole
Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa.
1 Korinttilaisille 2:13-16*.....13. Siitä me myös
puhumme... käytämme Hengen... opettamia sanoja ja
selitämme hengelliset asiat Hengen avulla... 15.
Hengellinen ihminen sen sijaan pystyy tutkimaan
kaikkea...
Juudaksen Kirje 18-19*.....18. Hehän sanoivat
teille, että lopun aikoina tulee pilkkaajia,
jotka elävät jumalattomien himojensa vallassa.
19. Nämä luokittelevat ihmisiä, vaikka itse ovat
ajatuksiltaan maallisia, Henkeä vailla.
------------------------------------------------İsra 17:85*.....He kyselevät sinulta Hengestä.
Sano: Henki tulee Jumalan käskystä, mutta teille
on annettu vain vähän tietoa.

56.*

56.*

Asuuko Jumalan Pyhä Henki uskovissa, antaen
heille hengen lahjoja?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 20:21-22.....21. Jeesus... Niin kuin Isä
on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät... 22.
Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi:
"Ottakaa Pyhä Henki.
Apostolien Teot 1:8.... Mutta te saatte voiman,
kun Pyhä Henki tulee teihin...
1 Korinttilaisille 12:1, 4-11 & 13*.....1. Veljet,
haluan teidän olevan selvillä Pyhän Hengen
lahjoista... 7. Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin
erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi... 13.
Meidät kaikki... on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi
ja sama Henki on yhdistänyt meidät, kaikki me olemme
saaneet juoda samaa Henkeä.
------------------------------------------------Huomio: Koraani ei mainitse hengen lahjoja tai
Pyhän Hengen asumista uskovissa.

Asuuko Jumalan Pyhä Henki uskovissa, antaen
heille hengen lahjoja?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 20:21-22.....21. Jeesus... Niin kuin Isä
on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät... 22.
Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi:
"Ottakaa Pyhä Henki.
Apostolien Teot 1:8.... Mutta te saatte voiman,
kun Pyhä Henki tulee teihin...
1 Korinttilaisille 12:1, 4-11 & 13*.....1. Veljet,
haluan teidän olevan selvillä Pyhän Hengen
lahjoista... 7. Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin
erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi... 13.
Meidät kaikki... on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi
ja sama Henki on yhdistänyt meidät, kaikki me olemme
saaneet juoda samaa Henkeä.
------------------------------------------------Huomio: Koraani ei mainitse hengen lahjoja tai
Pyhän Hengen asumista uskovissa.

55.

55.

Keskittyvätkö pyhät kirjat Hengen asioihin?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Roomalaisille 1:11..... Kaipaan päästä tapaamaan
teitä, jotta voisin antaa teille jonkin
hengellisen lahjan ja näin vahvistaa teitä.
Roomalaisille 8:9..... Te ette kuitenkaan elä
oman luontonne vaan Hengen alaisina, jos kerran
Jumalan Henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole
Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa.
1 Korinttilaisille 2:13-16*.....13. Siitä me myös
puhumme... käytämme Hengen... opettamia sanoja ja
selitämme hengelliset asiat Hengen avulla... 15.
Hengellinen ihminen sen sijaan pystyy tutkimaan
kaikkea...
Juudaksen Kirje 18-19*.....18. Hehän sanoivat
teille, että lopun aikoina tulee pilkkaajia,
jotka elävät jumalattomien himojensa vallassa.
19. Nämä luokittelevat ihmisiä, vaikka itse ovat
ajatuksiltaan maallisia, Henkeä vailla.
------------------------------------------------İsra 17:85*.....He kyselevät sinulta Hengestä.
Sano: Henki tulee Jumalan käskystä, mutta teille
on annettu vain vähän tietoa.

Keskittyvätkö pyhät kirjat Hengen asioihin?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Roomalaisille 1:11..... Kaipaan päästä tapaamaan
teitä, jotta voisin antaa teille jonkin
hengellisen lahjan ja näin vahvistaa teitä.
Roomalaisille 8:9..... Te ette kuitenkaan elä
oman luontonne vaan Hengen alaisina, jos kerran
Jumalan Henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole
Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa.
1 Korinttilaisille 2:13-16*.....13. Siitä me myös
puhumme... käytämme Hengen... opettamia sanoja ja
selitämme hengelliset asiat Hengen avulla... 15.
Hengellinen ihminen sen sijaan pystyy tutkimaan
kaikkea...
Juudaksen Kirje 18-19*.....18. Hehän sanoivat
teille, että lopun aikoina tulee pilkkaajia,
jotka elävät jumalattomien himojensa vallassa.
19. Nämä luokittelevat ihmisiä, vaikka itse ovat
ajatuksiltaan maallisia, Henkeä vailla.
------------------------------------------------İsra 17:85*.....He kyselevät sinulta Hengestä.
Sano: Henki tulee Jumalan käskystä, mutta teille
on annettu vain vähän tietoa.

56.*

56.*

Asuuko Jumalan Pyhä Henki uskovissa, antaen
heille hengen lahjoja?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 20:21-22.....21. Jeesus... Niin kuin Isä
on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät... 22.
Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi:
"Ottakaa Pyhä Henki.
Apostolien Teot 1:8.... Mutta te saatte voiman,
kun Pyhä Henki tulee teihin...
1 Korinttilaisille 12:1, 4-11 & 13*.....1. Veljet,
haluan teidän olevan selvillä Pyhän Hengen
lahjoista... 7. Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin
erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi... 13.
Meidät kaikki... on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi
ja sama Henki on yhdistänyt meidät, kaikki me olemme
saaneet juoda samaa Henkeä.
------------------------------------------------Huomio: Koraani ei mainitse hengen lahjoja tai
Pyhän Hengen asumista uskovissa.

Asuuko Jumalan Pyhä Henki uskovissa, antaen
heille hengen lahjoja?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 20:21-22.....21. Jeesus... Niin kuin Isä
on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät... 22.
Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi:
"Ottakaa Pyhä Henki.
Apostolien Teot 1:8.... Mutta te saatte voiman,
kun Pyhä Henki tulee teihin...
1 Korinttilaisille 12:1, 4-11 & 13*.....1. Veljet,
haluan teidän olevan selvillä Pyhän Hengen
lahjoista... 7. Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin
erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi... 13.
Meidät kaikki... on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi
ja sama Henki on yhdistänyt meidät, kaikki me olemme
saaneet juoda samaa Henkeä.
------------------------------------------------Huomio: Koraani ei mainitse hengen lahjoja tai
Pyhän Hengen asumista uskovissa.

55.

55.

Keskittyvätkö pyhät kirjat Hengen asioihin?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Roomalaisille 1:11..... Kaipaan päästä tapaamaan
teitä, jotta voisin antaa teille jonkin
hengellisen lahjan ja näin vahvistaa teitä.
Roomalaisille 8:9..... Te ette kuitenkaan elä
oman luontonne vaan Hengen alaisina, jos kerran
Jumalan Henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole
Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa.
1 Korinttilaisille 2:13-16*.....13. Siitä me myös
puhumme... käytämme Hengen... opettamia sanoja ja
selitämme hengelliset asiat Hengen avulla... 15.
Hengellinen ihminen sen sijaan pystyy tutkimaan
kaikkea...
Juudaksen Kirje 18-19*.....18. Hehän sanoivat
teille, että lopun aikoina tulee pilkkaajia,
jotka elävät jumalattomien himojensa vallassa.
19. Nämä luokittelevat ihmisiä, vaikka itse ovat
ajatuksiltaan maallisia, Henkeä vailla.
------------------------------------------------İsra 17:85*.....He kyselevät sinulta Hengestä.
Sano: Henki tulee Jumalan käskystä, mutta teille
on annettu vain vähän tietoa.

Keskittyvätkö pyhät kirjat Hengen asioihin?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Roomalaisille 1:11..... Kaipaan päästä tapaamaan
teitä, jotta voisin antaa teille jonkin
hengellisen lahjan ja näin vahvistaa teitä.
Roomalaisille 8:9..... Te ette kuitenkaan elä
oman luontonne vaan Hengen alaisina, jos kerran
Jumalan Henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole
Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa.
1 Korinttilaisille 2:13-16*.....13. Siitä me myös
puhumme... käytämme Hengen... opettamia sanoja ja
selitämme hengelliset asiat Hengen avulla... 15.
Hengellinen ihminen sen sijaan pystyy tutkimaan
kaikkea...
Juudaksen Kirje 18-19*.....18. Hehän sanoivat
teille, että lopun aikoina tulee pilkkaajia,
jotka elävät jumalattomien himojensa vallassa.
19. Nämä luokittelevat ihmisiä, vaikka itse ovat
ajatuksiltaan maallisia, Henkeä vailla.
------------------------------------------------İsra 17:85*.....He kyselevät sinulta Hengestä.
Sano: Henki tulee Jumalan käskystä, mutta teille
on annettu vain vähän tietoa.

56.*

56.*

Asuuko Jumalan Pyhä Henki uskovissa, antaen
heille hengen lahjoja?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 20:21-22.....21. Jeesus... Niin kuin Isä
on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät... 22.
Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi:
"Ottakaa Pyhä Henki.
Apostolien Teot 1:8.... Mutta te saatte voiman,
kun Pyhä Henki tulee teihin...
1 Korinttilaisille 12:1, 4-11 & 13*.....1. Veljet,
haluan teidän olevan selvillä Pyhän Hengen
lahjoista... 7. Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin
erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi... 13.
Meidät kaikki... on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi
ja sama Henki on yhdistänyt meidät, kaikki me olemme
saaneet juoda samaa Henkeä.
------------------------------------------------Huomio: Koraani ei mainitse hengen lahjoja tai
Pyhän Hengen asumista uskovissa.

Asuuko Jumalan Pyhä Henki uskovissa, antaen
heille hengen lahjoja?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 20:21-22.....21. Jeesus... Niin kuin Isä
on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät... 22.
Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi:
"Ottakaa Pyhä Henki.
Apostolien Teot 1:8.... Mutta te saatte voiman,
kun Pyhä Henki tulee teihin...
1 Korinttilaisille 12:1, 4-11 & 13*.....1. Veljet,
haluan teidän olevan selvillä Pyhän Hengen
lahjoista... 7. Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin
erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi... 13.
Meidät kaikki... on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi
ja sama Henki on yhdistänyt meidät, kaikki me olemme
saaneet juoda samaa Henkeä.
------------------------------------------------Huomio: Koraani ei mainitse hengen lahjoja tai
Pyhän Hengen asumista uskovissa.

55.

55.

Keskittyvätkö pyhät kirjat Hengen asioihin?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Roomalaisille 1:11..... Kaipaan päästä tapaamaan
teitä, jotta voisin antaa teille jonkin
hengellisen lahjan ja näin vahvistaa teitä.
Roomalaisille 8:9..... Te ette kuitenkaan elä
oman luontonne vaan Hengen alaisina, jos kerran
Jumalan Henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole
Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa.
1 Korinttilaisille 2:13-16*.....13. Siitä me myös
puhumme... käytämme Hengen... opettamia sanoja ja
selitämme hengelliset asiat Hengen avulla... 15.
Hengellinen ihminen sen sijaan pystyy tutkimaan
kaikkea...
Juudaksen Kirje 18-19*.....18. Hehän sanoivat
teille, että lopun aikoina tulee pilkkaajia,
jotka elävät jumalattomien himojensa vallassa.
19. Nämä luokittelevat ihmisiä, vaikka itse ovat
ajatuksiltaan maallisia, Henkeä vailla.
------------------------------------------------İsra 17:85*.....He kyselevät sinulta Hengestä.
Sano: Henki tulee Jumalan käskystä, mutta teille
on annettu vain vähän tietoa.

Keskittyvätkö pyhät kirjat Hengen asioihin?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Roomalaisille 1:11..... Kaipaan päästä tapaamaan
teitä, jotta voisin antaa teille jonkin
hengellisen lahjan ja näin vahvistaa teitä.
Roomalaisille 8:9..... Te ette kuitenkaan elä
oman luontonne vaan Hengen alaisina, jos kerran
Jumalan Henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole
Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa.
1 Korinttilaisille 2:13-16*.....13. Siitä me myös
puhumme... käytämme Hengen... opettamia sanoja ja
selitämme hengelliset asiat Hengen avulla... 15.
Hengellinen ihminen sen sijaan pystyy tutkimaan
kaikkea...
Juudaksen Kirje 18-19*.....18. Hehän sanoivat
teille, että lopun aikoina tulee pilkkaajia,
jotka elävät jumalattomien himojensa vallassa.
19. Nämä luokittelevat ihmisiä, vaikka itse ovat
ajatuksiltaan maallisia, Henkeä vailla.
------------------------------------------------İsra 17:85*.....He kyselevät sinulta Hengestä.
Sano: Henki tulee Jumalan käskystä, mutta teille
on annettu vain vähän tietoa.

56.*

56.*

Asuuko Jumalan Pyhä Henki uskovissa, antaen
heille hengen lahjoja?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 20:21-22.....21. Jeesus... Niin kuin Isä
on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät... 22.
Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi:
"Ottakaa Pyhä Henki.
Apostolien Teot 1:8.... Mutta te saatte voiman,
kun Pyhä Henki tulee teihin...
1 Korinttilaisille 12:1, 4-11 & 13*.....1. Veljet,
haluan teidän olevan selvillä Pyhän Hengen
lahjoista... 7. Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin
erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi... 13.
Meidät kaikki... on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi
ja sama Henki on yhdistänyt meidät, kaikki me olemme
saaneet juoda samaa Henkeä.
------------------------------------------------Huomio: Koraani ei mainitse hengen lahjoja tai
Pyhän Hengen asumista uskovissa.

Asuuko Jumalan Pyhä Henki uskovissa, antaen
heille hengen lahjoja?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 20:21-22.....21. Jeesus... Niin kuin Isä
on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät... 22.
Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi:
"Ottakaa Pyhä Henki.
Apostolien Teot 1:8.... Mutta te saatte voiman,
kun Pyhä Henki tulee teihin...
1 Korinttilaisille 12:1, 4-11 & 13*.....1. Veljet,
haluan teidän olevan selvillä Pyhän Hengen
lahjoista... 7. Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin
erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi... 13.
Meidät kaikki... on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi
ja sama Henki on yhdistänyt meidät, kaikki me olemme
saaneet juoda samaa Henkeä.
------------------------------------------------Huomio: Koraani ei mainitse hengen lahjoja tai
Pyhän Hengen asumista uskovissa.

57.

57.

Voiko uskova välittää hengen lahjoja toiselle
laskemalla kätensä hänen päälleen?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
1 Timoteukselle 4:14-15*......14. Älä lyö laimin
armolahjaa, jonka sait silloin, kun vanhimmat
profeettain sanojen perusteella panivat kätensä
sinun päällesi. 15. Huolehdi tästä kaikesta ja
toimi näin, jotta kaikki näkisivät sinun
edistymisesi.
2 Timoteukselle 1:6......Siksi muistutan sinua,
että puhaltaisit täyteen liekkiin Jumalan
armolahjan, jonka sait silloin kun minä panin
käteni sinun päällesi.
Heprealaisille 6:1.....1 Älkäämme siis enää
viipykö Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme
täyteen tietoon. Emme voi uudestaan laskea
perustusta...kätten päällepanemisesta...
------------------------------------------------Huomio: Koraanissa ei mainita hengen lahjojen
siirtämistä ihmiseltä toiselle käsien
päällelaskemisen avulla. Vrt. Room. 1:11, 2 Tess.
2:8 & 1 Tim. 4:14-16.

Voiko uskova välittää hengen lahjoja toiselle
laskemalla kätensä hänen päälleen?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
1 Timoteukselle 4:14-15*......14. Älä lyö laimin
armolahjaa, jonka sait silloin, kun vanhimmat
profeettain sanojen perusteella panivat kätensä
sinun päällesi. 15. Huolehdi tästä kaikesta ja
toimi näin, jotta kaikki näkisivät sinun
edistymisesi.
2 Timoteukselle 1:6......Siksi muistutan sinua,
että puhaltaisit täyteen liekkiin Jumalan
armolahjan, jonka sait silloin kun minä panin
käteni sinun päällesi.
Heprealaisille 6:1.....1 Älkäämme siis enää
viipykö Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme
täyteen tietoon. Emme voi uudestaan laskea
perustusta...kätten päällepanemisesta...
------------------------------------------------Huomio: Koraanissa ei mainita hengen lahjojen
siirtämistä ihmiseltä toiselle käsien
päällelaskemisen avulla. Vrt. Room. 1:11, 2 Tess.
2:8 & 1 Tim. 4:14-16.

Antaako Jumala Jeesuksen seuraajille Pyhän Hengen
kautta kyvyn tehdä samanlaisia ihmeitä kuin
Jeesus?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 14:12*.....Totisesti, totisesti: joka
uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin
minä teen, ja vielä suurempiakin. Minä menen Isän
luo...
Luukkaan 10:17*....Ne seitsemänkymmentäkaksi
opetuslasta palasivat iloisina ja sanoivat:
"Herra, pahat hengetkin tottelevat meitä, kun
käskemme niitä sinun nimessäsi.
Apostolien Teot 6:8.....Stefanos oli täynnä armoa ja
voimaa, ja hän teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja
kansan keskuudessa.
Apostolien Teot 8:6..... Kun samarialaiset
kuulivat, mitä hän puhui, ja näkivät ne
tunnusteot, joita hän teki, he tulivat sankoin
joukoin kuulemaan häntä.
------------------------------------------------Huomio: Koraanissa ei ole mainintaa kenestäkään,
joka olisi tehnyt ilmiselviä ihmeitä Jeesuksen
jälkeen.

Antaako Jumala Jeesuksen seuraajille Pyhän Hengen
kautta kyvyn tehdä samanlaisia ihmeitä kuin
Jeesus?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 14:12*.....Totisesti, totisesti: joka
uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin
minä teen, ja vielä suurempiakin. Minä menen Isän
luo...
Luukkaan 10:17*....Ne seitsemänkymmentäkaksi
opetuslasta palasivat iloisina ja sanoivat:
"Herra, pahat hengetkin tottelevat meitä, kun
käskemme niitä sinun nimessäsi.
Apostolien Teot 6:8.....Stefanos oli täynnä armoa ja
voimaa, ja hän teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja
kansan keskuudessa.
Apostolien Teot 8:6..... Kun samarialaiset
kuulivat, mitä hän puhui, ja näkivät ne
tunnusteot, joita hän teki, he tulivat sankoin
joukoin kuulemaan häntä.
------------------------------------------------Huomio: Koraanissa ei ole mainintaa kenestäkään,
joka olisi tehnyt ilmiselviä ihmeitä Jeesuksen
jälkeen.

58.

58.

57.

57.

Voiko uskova välittää hengen lahjoja toiselle
laskemalla kätensä hänen päälleen?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
1 Timoteukselle 4:14-15*......14. Älä lyö laimin
armolahjaa, jonka sait silloin, kun vanhimmat
profeettain sanojen perusteella panivat kätensä
sinun päällesi. 15. Huolehdi tästä kaikesta ja
toimi näin, jotta kaikki näkisivät sinun
edistymisesi.
2 Timoteukselle 1:6......Siksi muistutan sinua,
että puhaltaisit täyteen liekkiin Jumalan
armolahjan, jonka sait silloin kun minä panin
käteni sinun päällesi.
Heprealaisille 6:1.....1 Älkäämme siis enää
viipykö Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme
täyteen tietoon. Emme voi uudestaan laskea
perustusta...kätten päällepanemisesta...
------------------------------------------------Huomio: Koraanissa ei mainita hengen lahjojen
siirtämistä ihmiseltä toiselle käsien
päällelaskemisen avulla. Vrt. Room. 1:11, 2 Tess.
2:8 & 1 Tim. 4:14-16.

Voiko uskova välittää hengen lahjoja toiselle
laskemalla kätensä hänen päälleen?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
1 Timoteukselle 4:14-15*......14. Älä lyö laimin
armolahjaa, jonka sait silloin, kun vanhimmat
profeettain sanojen perusteella panivat kätensä
sinun päällesi. 15. Huolehdi tästä kaikesta ja
toimi näin, jotta kaikki näkisivät sinun
edistymisesi.
2 Timoteukselle 1:6......Siksi muistutan sinua,
että puhaltaisit täyteen liekkiin Jumalan
armolahjan, jonka sait silloin kun minä panin
käteni sinun päällesi.
Heprealaisille 6:1.....1 Älkäämme siis enää
viipykö Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme
täyteen tietoon. Emme voi uudestaan laskea
perustusta...kätten päällepanemisesta...
------------------------------------------------Huomio: Koraanissa ei mainita hengen lahjojen
siirtämistä ihmiseltä toiselle käsien
päällelaskemisen avulla. Vrt. Room. 1:11, 2 Tess.
2:8 & 1 Tim. 4:14-16.

Antaako Jumala Jeesuksen seuraajille Pyhän Hengen
kautta kyvyn tehdä samanlaisia ihmeitä kuin
Jeesus?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 14:12*.....Totisesti, totisesti: joka
uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin
minä teen, ja vielä suurempiakin. Minä menen Isän
luo...
Luukkaan 10:17*....Ne seitsemänkymmentäkaksi
opetuslasta palasivat iloisina ja sanoivat:
"Herra, pahat hengetkin tottelevat meitä, kun
käskemme niitä sinun nimessäsi.
Apostolien Teot 6:8.....Stefanos oli täynnä armoa ja
voimaa, ja hän teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja
kansan keskuudessa.
Apostolien Teot 8:6..... Kun samarialaiset
kuulivat, mitä hän puhui, ja näkivät ne
tunnusteot, joita hän teki, he tulivat sankoin
joukoin kuulemaan häntä.
------------------------------------------------Huomio: Koraanissa ei ole mainintaa kenestäkään,
joka olisi tehnyt ilmiselviä ihmeitä Jeesuksen
jälkeen.

Antaako Jumala Jeesuksen seuraajille Pyhän Hengen
kautta kyvyn tehdä samanlaisia ihmeitä kuin
Jeesus?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 14:12*.....Totisesti, totisesti: joka
uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin
minä teen, ja vielä suurempiakin. Minä menen Isän
luo...
Luukkaan 10:17*....Ne seitsemänkymmentäkaksi
opetuslasta palasivat iloisina ja sanoivat:
"Herra, pahat hengetkin tottelevat meitä, kun
käskemme niitä sinun nimessäsi.
Apostolien Teot 6:8.....Stefanos oli täynnä armoa ja
voimaa, ja hän teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja
kansan keskuudessa.
Apostolien Teot 8:6..... Kun samarialaiset
kuulivat, mitä hän puhui, ja näkivät ne
tunnusteot, joita hän teki, he tulivat sankoin
joukoin kuulemaan häntä.
------------------------------------------------Huomio: Koraanissa ei ole mainintaa kenestäkään,
joka olisi tehnyt ilmiselviä ihmeitä Jeesuksen
jälkeen.

58.

58.

59.

59.

Antaako Jumala joillekin uskoville kyvyn puhua
kielillä Pyhän Hengen voiman avulla?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
1 Korinttilaisille 14:2, 5*.....2. Kielillä puhuva ei
näet puhu ihmisille vaan Jumalalle; kukaan ei ymmärrä
häntä, Hengen valtaamana hän puhuu salaisuuksia... 5.
Toivoisin teidän kaikkien puhuvan kielillä...
Roomalaisille 8:26-27*.....26. Myös Henki auttaa
meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten
meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein.
Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme
sanattomin huokauksin. 27. Ja hän, joka tutkii
sydämet, tietää mitä Henki tarkoittaa, sillä Henki
puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta.
------------------------------------------------Huomio: Koraanista ei löydy mainintaa kielillä
puhumisesta.

Antaako Jumala joillekin uskoville kyvyn puhua
kielillä Pyhän Hengen voiman avulla?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
1 Korinttilaisille 14:2, 5*.....2. Kielillä puhuva ei
näet puhu ihmisille vaan Jumalalle; kukaan ei ymmärrä
häntä, Hengen valtaamana hän puhuu salaisuuksia... 5.
Toivoisin teidän kaikkien puhuvan kielillä...
Roomalaisille 8:26-27*.....26. Myös Henki auttaa
meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten
meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein.
Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme
sanattomin huokauksin. 27. Ja hän, joka tutkii
sydämet, tietää mitä Henki tarkoittaa, sillä Henki
puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta.
------------------------------------------------Huomio: Koraanista ei löydy mainintaa kielillä
puhumisesta.

60.*

60.*

Onko Jumalaa palvelevien enkeleiden (Melek) ja
Saatanaa palvelevien demonien (Jinn) välillä
selkeä ero?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 25:41*.....Sitten hän sanoo vasemmalla
puolellaan oleville: 'Menkää pois minun luotani, te
kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle
ja hänen enkeleilleen.
Johanneksen Ilmestys 12:9*.....Tuo suuri lohikäärme,
tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan
Paholaiseksi ja Saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan
eksyttäjä, syöstiin maan päälle, ja samoin syöstiin
alas sen enkelit.
------------------------------------------------Jinn 72:1—16*.....1. Sano: Minulle on ilmoitettu,
että joukko jinnejä kuunteli ja sanoi: “Me olemme
kuulleet ihmeellisen Koraanin, 2. joka johdattaa
oikeamielisyyteen, ja me uskomme siihen emmekä
aseta Herramme rinnalle ketään... 11. Jotkut
meistä ovat hurskaita, toiset eivät. Me kuljemme
eri teitä.

Onko Jumalaa palvelevien enkeleiden (Melek) ja
Saatanaa palvelevien demonien (Jinn) välillä
selkeä ero?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 25:41*.....Sitten hän sanoo vasemmalla
puolellaan oleville: 'Menkää pois minun luotani, te
kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle
ja hänen enkeleilleen.
Johanneksen Ilmestys 12:9*.....Tuo suuri lohikäärme,
tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan
Paholaiseksi ja Saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan
eksyttäjä, syöstiin maan päälle, ja samoin syöstiin
alas sen enkelit.
------------------------------------------------Jinn 72:1—16*.....1. Sano: Minulle on ilmoitettu,
että joukko jinnejä kuunteli ja sanoi: “Me olemme
kuulleet ihmeellisen Koraanin, 2. joka johdattaa
oikeamielisyyteen, ja me uskomme siihen emmekä
aseta Herramme rinnalle ketään... 11. Jotkut
meistä ovat hurskaita, toiset eivät. Me kuljemme
eri teitä.

59.

59.

Antaako Jumala joillekin uskoville kyvyn puhua
kielillä Pyhän Hengen voiman avulla?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
1 Korinttilaisille 14:2, 5*.....2. Kielillä puhuva ei
näet puhu ihmisille vaan Jumalalle; kukaan ei ymmärrä
häntä, Hengen valtaamana hän puhuu salaisuuksia... 5.
Toivoisin teidän kaikkien puhuvan kielillä...
Roomalaisille 8:26-27*.....26. Myös Henki auttaa
meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten
meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein.
Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme
sanattomin huokauksin. 27. Ja hän, joka tutkii
sydämet, tietää mitä Henki tarkoittaa, sillä Henki
puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta.
------------------------------------------------Huomio: Koraanista ei löydy mainintaa kielillä
puhumisesta.

Antaako Jumala joillekin uskoville kyvyn puhua
kielillä Pyhän Hengen voiman avulla?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
1 Korinttilaisille 14:2, 5*.....2. Kielillä puhuva ei
näet puhu ihmisille vaan Jumalalle; kukaan ei ymmärrä
häntä, Hengen valtaamana hän puhuu salaisuuksia... 5.
Toivoisin teidän kaikkien puhuvan kielillä...
Roomalaisille 8:26-27*.....26. Myös Henki auttaa
meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten
meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein.
Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme
sanattomin huokauksin. 27. Ja hän, joka tutkii
sydämet, tietää mitä Henki tarkoittaa, sillä Henki
puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta.
------------------------------------------------Huomio: Koraanista ei löydy mainintaa kielillä
puhumisesta.

60.*

60.*

Onko Jumalaa palvelevien enkeleiden (Melek) ja
Saatanaa palvelevien demonien (Jinn) välillä
selkeä ero?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 25:41*.....Sitten hän sanoo vasemmalla
puolellaan oleville: 'Menkää pois minun luotani, te
kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle
ja hänen enkeleilleen.
Johanneksen Ilmestys 12:9*.....Tuo suuri lohikäärme,
tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan
Paholaiseksi ja Saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan
eksyttäjä, syöstiin maan päälle, ja samoin syöstiin
alas sen enkelit.
------------------------------------------------Jinn 72:1—16*.....1. Sano: Minulle on ilmoitettu,
että joukko jinnejä kuunteli ja sanoi: “Me olemme
kuulleet ihmeellisen Koraanin, 2. joka johdattaa
oikeamielisyyteen, ja me uskomme siihen emmekä
aseta Herramme rinnalle ketään... 11. Jotkut
meistä ovat hurskaita, toiset eivät. Me kuljemme
eri teitä.

Onko Jumalaa palvelevien enkeleiden (Melek) ja
Saatanaa palvelevien demonien (Jinn) välillä
selkeä ero?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 25:41*.....Sitten hän sanoo vasemmalla
puolellaan oleville: 'Menkää pois minun luotani, te
kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle
ja hänen enkeleilleen.
Johanneksen Ilmestys 12:9*.....Tuo suuri lohikäärme,
tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan
Paholaiseksi ja Saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan
eksyttäjä, syöstiin maan päälle, ja samoin syöstiin
alas sen enkelit.
------------------------------------------------Jinn 72:1—16*.....1. Sano: Minulle on ilmoitettu,
että joukko jinnejä kuunteli ja sanoi: “Me olemme
kuulleet ihmeellisen Koraanin, 2. joka johdattaa
oikeamielisyyteen, ja me uskomme siihen emmekä
aseta Herramme rinnalle ketään... 11. Jotkut
meistä ovat hurskaita, toiset eivät. Me kuljemme
eri teitä.

61.
Olisiko Saatanan mahdollista katua ja tulla
hyväksi?
Raamattu
Ei / Ei Koraani
Johanneksen Ilmestys 12:9-10*.....Tuo suuri
lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota
kutsutaan Paholaiseksi ja Saatanaksi, tuo koko
ihmiskunnan eksyttäjä, syöstiin maan päälle, ja
samoin syöstiin alas sen enkelit.
Johanneksen Ilmestys 20:10..... Saatana, noiden
kansojen eksyttäjä, heitetään samaan
rikinkatkuiseen, tuliseen järveen... siellä niitä
kidutetaan yötä päivää, aina ja ikuisesti.
------------------------------------------------Bakara 2:208*......Älkää kulkeko Saatanan
jalanjäljissä, sillä hän on teidän ilmeinen
vihollisenne.
Yusuf 12:5*.....Saatana on ihmisen selkeä
vihollinen.
Zukhruf 43:36-39.....36. Sille... me määräämme
Saatanan toveriksi... 39. Te olette tehneet
vääryyttä, eikä teitä sinä päivänä auta se, että
joudutte yhdessä rangaistukseen.

62.
Olisiko joidenkin demonien mahdollista katua ja
tulla hyviksi? (Jinn)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Juudaksen Kirje 6-7*.... 6. Ja niitä enkeleitä,
jotka eivät pitäneet kiinni korkeasta asemastaan
vaan hylkäsivät omat asuinsijansa, hän pitää
pimeydessä ikuisissa kahleissa suurta tuomion
päivää varten... 7. varoittava esimerkki, joka
muistuttaa ikuisesta tulesta.
------------------------------------------------Jinn 72:1, 11, 13 & 14*.....1. Sano: Minulle on
ilmoitettu, että joukko jinnejä kuunteli ja
sanoi: “Me olemme kuulleet ihmeellisen
Koraanin... 11. Jotkut meistä ovat hurskaita,
toiset eivät. Me kuljemme eri teitä... 13. Kun me
kuulimme johdatuksen, me uskoimme siihen. Joka
uskoo Herraansa, sen ei tarvitse pelätä vääryyttä
eikä tappiota... 14. Jotkut meistä alistuvat,
toiset kulkevat harhaan.

61.
Olisiko Saatanan mahdollista katua ja tulla
hyväksi?
Raamattu
Ei / Ei Koraani
Johanneksen Ilmestys 12:9-10*.....Tuo suuri
lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota
kutsutaan Paholaiseksi ja Saatanaksi, tuo koko
ihmiskunnan eksyttäjä, syöstiin maan päälle, ja
samoin syöstiin alas sen enkelit.
Johanneksen Ilmestys 20:10..... Saatana, noiden
kansojen eksyttäjä, heitetään samaan
rikinkatkuiseen, tuliseen järveen... siellä niitä
kidutetaan yötä päivää, aina ja ikuisesti.
------------------------------------------------Bakara 2:208*......Älkää kulkeko Saatanan
jalanjäljissä, sillä hän on teidän ilmeinen
vihollisenne.
Yusuf 12:5*.....Saatana on ihmisen selkeä
vihollinen.
Zukhruf 43:36-39.....36. Sille... me määräämme
Saatanan toveriksi... 39. Te olette tehneet
vääryyttä, eikä teitä sinä päivänä auta se, että
joudutte yhdessä rangaistukseen.

62.
Olisiko joidenkin demonien mahdollista katua ja
tulla hyviksi? (Jinn)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Juudaksen Kirje 6-7*.... 6. Ja niitä enkeleitä,
jotka eivät pitäneet kiinni korkeasta asemastaan
vaan hylkäsivät omat asuinsijansa, hän pitää
pimeydessä ikuisissa kahleissa suurta tuomion
päivää varten... 7. varoittava esimerkki, joka
muistuttaa ikuisesta tulesta.
------------------------------------------------Jinn 72:1, 11, 13 & 14*.....1. Sano: Minulle on
ilmoitettu, että joukko jinnejä kuunteli ja
sanoi: “Me olemme kuulleet ihmeellisen
Koraanin... 11. Jotkut meistä ovat hurskaita,
toiset eivät. Me kuljemme eri teitä... 13. Kun me
kuulimme johdatuksen, me uskoimme siihen. Joka
uskoo Herraansa, sen ei tarvitse pelätä vääryyttä
eikä tappiota... 14. Jotkut meistä alistuvat,
toiset kulkevat harhaan.

61.

61.

Olisiko Saatanan mahdollista katua ja tulla
hyväksi?
Raamattu
Ei / Ei Koraani
Johanneksen Ilmestys 12:9-10*.....Tuo suuri
lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota
kutsutaan Paholaiseksi ja Saatanaksi, tuo koko
ihmiskunnan eksyttäjä, syöstiin maan päälle, ja
samoin syöstiin alas sen enkelit.
Johanneksen Ilmestys 20:10..... Saatana, noiden
kansojen eksyttäjä, heitetään samaan
rikinkatkuiseen, tuliseen järveen... siellä niitä
kidutetaan yötä päivää, aina ja ikuisesti.
------------------------------------------------Bakara 2:208*......Älkää kulkeko Saatanan
jalanjäljissä, sillä hän on teidän ilmeinen
vihollisenne.
Yusuf 12:5*.....Saatana on ihmisen selkeä
vihollinen.
Zukhruf 43:36-39.....36. Sille... me määräämme
Saatanan toveriksi... 39. Te olette tehneet
vääryyttä, eikä teitä sinä päivänä auta se, että
joudutte yhdessä rangaistukseen.

Olisiko Saatanan mahdollista katua ja tulla
hyväksi?
Raamattu
Ei / Ei Koraani
Johanneksen Ilmestys 12:9-10*.....Tuo suuri
lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota
kutsutaan Paholaiseksi ja Saatanaksi, tuo koko
ihmiskunnan eksyttäjä, syöstiin maan päälle, ja
samoin syöstiin alas sen enkelit.
Johanneksen Ilmestys 20:10..... Saatana, noiden
kansojen eksyttäjä, heitetään samaan
rikinkatkuiseen, tuliseen järveen... siellä niitä
kidutetaan yötä päivää, aina ja ikuisesti.
------------------------------------------------Bakara 2:208*......Älkää kulkeko Saatanan
jalanjäljissä, sillä hän on teidän ilmeinen
vihollisenne.
Yusuf 12:5*.....Saatana on ihmisen selkeä
vihollinen.
Zukhruf 43:36-39.....36. Sille... me määräämme
Saatanan toveriksi... 39. Te olette tehneet
vääryyttä, eikä teitä sinä päivänä auta se, että
joudutte yhdessä rangaistukseen.

62.

62.

Olisiko joidenkin demonien mahdollista katua ja
tulla hyviksi? (Jinn)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Juudaksen Kirje 6-7*.... 6. Ja niitä enkeleitä,
jotka eivät pitäneet kiinni korkeasta asemastaan
vaan hylkäsivät omat asuinsijansa, hän pitää
pimeydessä ikuisissa kahleissa suurta tuomion
päivää varten... 7. varoittava esimerkki, joka
muistuttaa ikuisesta tulesta.
------------------------------------------------Jinn 72:1, 11, 13 & 14*.....1. Sano: Minulle on
ilmoitettu, että joukko jinnejä kuunteli ja
sanoi: “Me olemme kuulleet ihmeellisen
Koraanin... 11. Jotkut meistä ovat hurskaita,
toiset eivät. Me kuljemme eri teitä... 13. Kun me
kuulimme johdatuksen, me uskoimme siihen. Joka
uskoo Herraansa, sen ei tarvitse pelätä vääryyttä
eikä tappiota... 14. Jotkut meistä alistuvat,
toiset kulkevat harhaan.

Olisiko joidenkin demonien mahdollista katua ja
tulla hyviksi? (Jinn)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Juudaksen Kirje 6-7*.... 6. Ja niitä enkeleitä,
jotka eivät pitäneet kiinni korkeasta asemastaan
vaan hylkäsivät omat asuinsijansa, hän pitää
pimeydessä ikuisissa kahleissa suurta tuomion
päivää varten... 7. varoittava esimerkki, joka
muistuttaa ikuisesta tulesta.
------------------------------------------------Jinn 72:1, 11, 13 & 14*.....1. Sano: Minulle on
ilmoitettu, että joukko jinnejä kuunteli ja
sanoi: “Me olemme kuulleet ihmeellisen
Koraanin... 11. Jotkut meistä ovat hurskaita,
toiset eivät. Me kuljemme eri teitä... 13. Kun me
kuulimme johdatuksen, me uskoimme siihen. Joka
uskoo Herraansa, sen ei tarvitse pelätä vääryyttä
eikä tappiota... 14. Jotkut meistä alistuvat,
toiset kulkevat harhaan.

63.*

63.*

Löytyykö pyhistä kirjoista kohtia, joissa
demoni(t) häädetään ulos ihmisestä?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 9:33.....Jeesus ajoi hengen ulos, ja
mykkä alkoi puhua. Ihmiset hämmästyivät ja sanoivat:
“Tällaista ei Israelissa ole koskaan nähty.”
Matteuksen 17:18.....Jeesus käski ankarin sanoin
pahan hengen poistua, ja se lähti pojasta. Siitä
hetkestä poika oli terve.
Markuksen 1:25-26*.....25. Mutta Jeesus käski
henkeä ankarin sanoin: "Vaiti! Lähde hänestä!"
26. Silloin saastainen henki kouristi miestä ja
lähti hänestä huutaen kovalla äänellä.
Luukkaan 4:35, 8:33 & 9:42*.....35. Mutta Jeesus
käski henkeä ankarasti: "Ole vaiti! Lähde hänestä."
Silloin paha henki paiskasi miehen maahan väkijoukon
keskelle ja lähti hänestä vahingoittamatta häntä.
------------------------------------------------Huomio: Koraanista ei löydy jakeita demonien
häätämisestä, kun taas Raamatusta tällaisia
kohtia löytyy 89 kappaletta.

Löytyykö pyhistä kirjoista kohtia, joissa
demoni(t) häädetään ulos ihmisestä?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 9:33.....Jeesus ajoi hengen ulos, ja
mykkä alkoi puhua. Ihmiset hämmästyivät ja sanoivat:
“Tällaista ei Israelissa ole koskaan nähty.”
Matteuksen 17:18.....Jeesus käski ankarin sanoin
pahan hengen poistua, ja se lähti pojasta. Siitä
hetkestä poika oli terve.
Markuksen 1:25-26*.....25. Mutta Jeesus käski
henkeä ankarin sanoin: "Vaiti! Lähde hänestä!"
26. Silloin saastainen henki kouristi miestä ja
lähti hänestä huutaen kovalla äänellä.
Luukkaan 4:35, 8:33 & 9:42*.....35. Mutta Jeesus
käski henkeä ankarasti: "Ole vaiti! Lähde hänestä."
Silloin paha henki paiskasi miehen maahan väkijoukon
keskelle ja lähti hänestä vahingoittamatta häntä.
------------------------------------------------Huomio: Koraanista ei löydy jakeita demonien
häätämisestä, kun taas Raamatusta tällaisia
kohtia löytyy 89 kappaletta.

64.

64.

Kuvataanko Saatanan harhaanjohtamisen voima
heikkona ja tehottomana?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Luukkaan 4:6*.....ja (Paholainen) sanoi: "Kaiken
tämän, koko maailman ja sen loiston minä annan
sinun valtaasi, sillä se on annettu minun
haltuuni ja minä voin antaa sen kenelle tahdon.
2 Korinttilaisille 4:3—4.....Jos meidän
julistamamme evankeliumi on peitossa... joiden
mielen tämän maailman jumala on sokaissut, niin
että he epäuskossaan...
------------------------------------------------Nisâ 4:76*.....Saatanan juoni on heikko.
İbrahim 14:22.....Saatana sanoo:... Ei minulla
ollut muuta valtaa teihin kuin vain kutsua
teitä...
Nahl 16:98....Kun luet Koraania, hae Jumalasta
turvaa kirottua Saatanaa vastaan.
Shu'arâ 26:210-211*.....210. Eivät paholaiset tuo
tätä Koraania: 211. ei niiden sopisi tehdä niin
eivätkä ne siihen pystyisikään.

Kuvataanko Saatanan harhaanjohtamisen voima
heikkona ja tehottomana?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Luukkaan 4:6*.....ja (Paholainen) sanoi: "Kaiken
tämän, koko maailman ja sen loiston minä annan
sinun valtaasi, sillä se on annettu minun
haltuuni ja minä voin antaa sen kenelle tahdon.
2 Korinttilaisille 4:3—4.....Jos meidän
julistamamme evankeliumi on peitossa... joiden
mielen tämän maailman jumala on sokaissut, niin
että he epäuskossaan...
------------------------------------------------Nisâ 4:76*.....Saatanan juoni on heikko.
İbrahim 14:22.....Saatana sanoo:... Ei minulla
ollut muuta valtaa teihin kuin vain kutsua
teitä...
Nahl 16:98....Kun luet Koraania, hae Jumalasta
turvaa kirottua Saatanaa vastaan.
Shu'arâ 26:210-211*.....210. Eivät paholaiset tuo
tätä Koraania: 211. ei niiden sopisi tehdä niin
eivätkä ne siihen pystyisikään.

63.*

63.*

Löytyykö pyhistä kirjoista kohtia, joissa
demoni(t) häädetään ulos ihmisestä?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 9:33.....Jeesus ajoi hengen ulos, ja
mykkä alkoi puhua. Ihmiset hämmästyivät ja sanoivat:
“Tällaista ei Israelissa ole koskaan nähty.”
Matteuksen 17:18.....Jeesus käski ankarin sanoin
pahan hengen poistua, ja se lähti pojasta. Siitä
hetkestä poika oli terve.
Markuksen 1:25-26*.....25. Mutta Jeesus käski
henkeä ankarin sanoin: "Vaiti! Lähde hänestä!"
26. Silloin saastainen henki kouristi miestä ja
lähti hänestä huutaen kovalla äänellä.
Luukkaan 4:35, 8:33 & 9:42*.....35. Mutta Jeesus
käski henkeä ankarasti: "Ole vaiti! Lähde hänestä."
Silloin paha henki paiskasi miehen maahan väkijoukon
keskelle ja lähti hänestä vahingoittamatta häntä.
------------------------------------------------Huomio: Koraanista ei löydy jakeita demonien
häätämisestä, kun taas Raamatusta tällaisia
kohtia löytyy 89 kappaletta.

Löytyykö pyhistä kirjoista kohtia, joissa
demoni(t) häädetään ulos ihmisestä?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 9:33.....Jeesus ajoi hengen ulos, ja
mykkä alkoi puhua. Ihmiset hämmästyivät ja sanoivat:
“Tällaista ei Israelissa ole koskaan nähty.”
Matteuksen 17:18.....Jeesus käski ankarin sanoin
pahan hengen poistua, ja se lähti pojasta. Siitä
hetkestä poika oli terve.
Markuksen 1:25-26*.....25. Mutta Jeesus käski
henkeä ankarin sanoin: "Vaiti! Lähde hänestä!"
26. Silloin saastainen henki kouristi miestä ja
lähti hänestä huutaen kovalla äänellä.
Luukkaan 4:35, 8:33 & 9:42*.....35. Mutta Jeesus
käski henkeä ankarasti: "Ole vaiti! Lähde hänestä."
Silloin paha henki paiskasi miehen maahan väkijoukon
keskelle ja lähti hänestä vahingoittamatta häntä.
------------------------------------------------Huomio: Koraanista ei löydy jakeita demonien
häätämisestä, kun taas Raamatusta tällaisia
kohtia löytyy 89 kappaletta.

64.

64.

Kuvataanko Saatanan harhaanjohtamisen voima
heikkona ja tehottomana?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Luukkaan 4:6*.....ja (Paholainen) sanoi: "Kaiken
tämän, koko maailman ja sen loiston minä annan
sinun valtaasi, sillä se on annettu minun
haltuuni ja minä voin antaa sen kenelle tahdon.
2 Korinttilaisille 4:3—4.....Jos meidän
julistamamme evankeliumi on peitossa... joiden
mielen tämän maailman jumala on sokaissut, niin
että he epäuskossaan...
------------------------------------------------Nisâ 4:76*.....Saatanan juoni on heikko.
İbrahim 14:22.....Saatana sanoo:... Ei minulla
ollut muuta valtaa teihin kuin vain kutsua
teitä...
Nahl 16:98....Kun luet Koraania, hae Jumalasta
turvaa kirottua Saatanaa vastaan.
Shu'arâ 26:210-211*.....210. Eivät paholaiset tuo
tätä Koraania: 211. ei niiden sopisi tehdä niin
eivätkä ne siihen pystyisikään.

Kuvataanko Saatanan harhaanjohtamisen voima
heikkona ja tehottomana?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Luukkaan 4:6*.....ja (Paholainen) sanoi: "Kaiken
tämän, koko maailman ja sen loiston minä annan
sinun valtaasi, sillä se on annettu minun
haltuuni ja minä voin antaa sen kenelle tahdon.
2 Korinttilaisille 4:3—4.....Jos meidän
julistamamme evankeliumi on peitossa... joiden
mielen tämän maailman jumala on sokaissut, niin
että he epäuskossaan...
------------------------------------------------Nisâ 4:76*.....Saatanan juoni on heikko.
İbrahim 14:22.....Saatana sanoo:... Ei minulla
ollut muuta valtaa teihin kuin vain kutsua
teitä...
Nahl 16:98....Kun luet Koraania, hae Jumalasta
turvaa kirottua Saatanaa vastaan.
Shu'arâ 26:210-211*.....210. Eivät paholaiset tuo
tätä Koraania: 211. ei niiden sopisi tehdä niin
eivätkä ne siihen pystyisikään.

65.*

65.*

Pidetäänkö Saatanaa tämän maailman prinssinä tai
valtiaana?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Luukkaan 4:5-6.....5. Paholainen... näytti hänelle
yhdessä hetkessä kaikki maailman valtakunnat... 6.
ja sanoi: "Kaiken tämän... minä annan sinun
valtaasi, sillä se on annettu minun haltuuni ja minä
voin antaa sen kenelle tahdon.
Johanneksen 12:31.....Nyt tämä maailma on
tuomiolla, nyt tämän maailman ruhtinas syöstään
vallasta.
Johanneksen 14:30*.....Tämän maailman ruhtinas on
jo tulossa. Mitään valtaa ei hänellä minuun ole.
2 Korinttilaisille 4:3-4*.....3. Jos meidän
julistamamme evankeliumi on peitossa, se on
peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. 4.
Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman
jumala on sokaissut, niin että he epäuskossaan...
------------------------------------------------Nisa 4:76.....Saatanan juoni on heikko.
Shuara 26:210-211.....210. Eivät paholaiset tuo
tätä Koraania:... 211. eivätkä ne siihen
pystyisikään.

Pidetäänkö Saatanaa tämän maailman prinssinä tai
valtiaana?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Luukkaan 4:5-6.....5. Paholainen... näytti hänelle
yhdessä hetkessä kaikki maailman valtakunnat... 6.
ja sanoi: "Kaiken tämän... minä annan sinun
valtaasi, sillä se on annettu minun haltuuni ja minä
voin antaa sen kenelle tahdon.
Johanneksen 12:31.....Nyt tämä maailma on
tuomiolla, nyt tämän maailman ruhtinas syöstään
vallasta.
Johanneksen 14:30*.....Tämän maailman ruhtinas on
jo tulossa. Mitään valtaa ei hänellä minuun ole.
2 Korinttilaisille 4:3-4*.....3. Jos meidän
julistamamme evankeliumi on peitossa, se on
peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. 4.
Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman
jumala on sokaissut, niin että he epäuskossaan...
------------------------------------------------Nisa 4:76.....Saatanan juoni on heikko.
Shuara 26:210-211.....210. Eivät paholaiset tuo
tätä Koraania:... 211. eivätkä ne siihen
pystyisikään.

Pitääkö paikkansa, että Kristus syntyi
neitseellisesti?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Jesaja 7:14*.....Sen tähden Herra antaa itse
teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja
synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.
Matteuksen 1:18*.....Jeesuksen Kristuksen syntymä
tapahtui näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli
kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa
oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, Pyhän
Hengen vaikutuksesta, oli raskaana.
------------------------------------------------Meryem 19:16-22*.....20. Maria kysyi: “Kuinka
minä voisin saada pojan, vaikka yksikään ihminen
ei ole koskenut minuun enkä ole tehnyt huorin?”
21. Hän (enkeli) vastasi: “Näin sanoo Herrasi:
‘Se on minulle helppoa.’ Me annamme hänet sinulle
merkiksi ihmisille ja armomme osoitukseksi.” Näin
on päätetty.
Enbiya 21:91*.....Me puhalsimme häneen henkemme ja
teimme hänestä ja hänen pojastaan merkin kaikille
ihmisille.

Pitääkö paikkansa, että Kristus syntyi
neitseellisesti?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Jesaja 7:14*.....Sen tähden Herra antaa itse
teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja
synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.
Matteuksen 1:18*.....Jeesuksen Kristuksen syntymä
tapahtui näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli
kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa
oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, Pyhän
Hengen vaikutuksesta, oli raskaana.
------------------------------------------------Meryem 19:16-22*.....20. Maria kysyi: “Kuinka
minä voisin saada pojan, vaikka yksikään ihminen
ei ole koskenut minuun enkä ole tehnyt huorin?”
21. Hän (enkeli) vastasi: “Näin sanoo Herrasi:
‘Se on minulle helppoa.’ Me annamme hänet sinulle
merkiksi ihmisille ja armomme osoitukseksi.” Näin
on päätetty.
Enbiya 21:91*.....Me puhalsimme häneen henkemme ja
teimme hänestä ja hänen pojastaan merkin kaikille
ihmisille.

Kristus ja Muhammed
66.*

65.*

Kristus ja Muhammed
66.*

65.*

Pidetäänkö Saatanaa tämän maailman prinssinä tai
valtiaana?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Luukkaan 4:5-6.....5. Paholainen... näytti hänelle
yhdessä hetkessä kaikki maailman valtakunnat... 6.
ja sanoi: "Kaiken tämän... minä annan sinun
valtaasi, sillä se on annettu minun haltuuni ja minä
voin antaa sen kenelle tahdon.
Johanneksen 12:31.....Nyt tämä maailma on
tuomiolla, nyt tämän maailman ruhtinas syöstään
vallasta.
Johanneksen 14:30*.....Tämän maailman ruhtinas on
jo tulossa. Mitään valtaa ei hänellä minuun ole.
2 Korinttilaisille 4:3-4*.....3. Jos meidän
julistamamme evankeliumi on peitossa, se on
peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. 4.
Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman
jumala on sokaissut, niin että he epäuskossaan...
------------------------------------------------Nisa 4:76.....Saatanan juoni on heikko.
Shuara 26:210-211.....210. Eivät paholaiset tuo
tätä Koraania:... 211. eivätkä ne siihen
pystyisikään.

Pidetäänkö Saatanaa tämän maailman prinssinä tai
valtiaana?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Luukkaan 4:5-6.....5. Paholainen... näytti hänelle
yhdessä hetkessä kaikki maailman valtakunnat... 6.
ja sanoi: "Kaiken tämän... minä annan sinun
valtaasi, sillä se on annettu minun haltuuni ja minä
voin antaa sen kenelle tahdon.
Johanneksen 12:31.....Nyt tämä maailma on
tuomiolla, nyt tämän maailman ruhtinas syöstään
vallasta.
Johanneksen 14:30*.....Tämän maailman ruhtinas on
jo tulossa. Mitään valtaa ei hänellä minuun ole.
2 Korinttilaisille 4:3-4*.....3. Jos meidän
julistamamme evankeliumi on peitossa, se on
peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. 4.
Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman
jumala on sokaissut, niin että he epäuskossaan...
------------------------------------------------Nisa 4:76.....Saatanan juoni on heikko.
Shuara 26:210-211.....210. Eivät paholaiset tuo
tätä Koraania:... 211. eivätkä ne siihen
pystyisikään.

Pitääkö paikkansa, että Kristus syntyi
neitseellisesti?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Jesaja 7:14*.....Sen tähden Herra antaa itse
teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja
synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.
Matteuksen 1:18*.....Jeesuksen Kristuksen syntymä
tapahtui näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli
kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa
oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, Pyhän
Hengen vaikutuksesta, oli raskaana.
------------------------------------------------Meryem 19:16-22*.....20. Maria kysyi: “Kuinka
minä voisin saada pojan, vaikka yksikään ihminen
ei ole koskenut minuun enkä ole tehnyt huorin?”
21. Hän (enkeli) vastasi: “Näin sanoo Herrasi:
‘Se on minulle helppoa.’ Me annamme hänet sinulle
merkiksi ihmisille ja armomme osoitukseksi.” Näin
on päätetty.
Enbiya 21:91*.....Me puhalsimme häneen henkemme ja
teimme hänestä ja hänen pojastaan merkin kaikille
ihmisille.

Pitääkö paikkansa, että Kristus syntyi
neitseellisesti?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Jesaja 7:14*.....Sen tähden Herra antaa itse
teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja
synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.
Matteuksen 1:18*.....Jeesuksen Kristuksen syntymä
tapahtui näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli
kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa
oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, Pyhän
Hengen vaikutuksesta, oli raskaana.
------------------------------------------------Meryem 19:16-22*.....20. Maria kysyi: “Kuinka
minä voisin saada pojan, vaikka yksikään ihminen
ei ole koskenut minuun enkä ole tehnyt huorin?”
21. Hän (enkeli) vastasi: “Näin sanoo Herrasi:
‘Se on minulle helppoa.’ Me annamme hänet sinulle
merkiksi ihmisille ja armomme osoitukseksi.” Näin
on päätetty.
Enbiya 21:91*.....Me puhalsimme häneen henkemme ja
teimme hänestä ja hänen pojastaan merkin kaikille
ihmisille.

Kristus ja Muhammed
66.*

Kristus ja Muhammed
66.*

67.*

67.*

Pitääkö paikkansa, että Kristus oli synnitön?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Markuksen 1:24.....Jeesus... Jumalan Pyhä!
Johanneksen 7:18.....Mutta se, joka tahtoo
kunniaa lähettäjälleen, puhuu totta, hänessä ei
ole vääryyttä.
Johanneksen 8:46*.....Kuka teistä voi osoittaa, että
minä olen tehnyt syntiä? Ja jos puhun totta, miksi
ette usko minua?
2 Korinttilaisille 5:21.....Kristukseen, joka oli
puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän
syntimme...
1 Pietarin 2:21-22.....21. Kristuskin... 22. Hän
ei syntiä tehnyt, hänen suustaan ei valhetta
kuultu.
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 3:5*.....Mutta te
tiedätte, että Kristus, joka on synnitön, tuli
ottamaan pois synnit.
------------------------------------------------Bakara 2:253*.....Jeesukselle, Marian pojalle me
annoimme selkeät merkit ja vahvistimme häntä
pyhällä hengellä.
Meryem 19:19*.....Hän sanoi: “Herrasi on
lähettänyt minut antamaan sinulle puhtaan pojan.”

Pitääkö paikkansa, että Kristus oli synnitön?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Markuksen 1:24.....Jeesus... Jumalan Pyhä!
Johanneksen 7:18.....Mutta se, joka tahtoo
kunniaa lähettäjälleen, puhuu totta, hänessä ei
ole vääryyttä.
Johanneksen 8:46*.....Kuka teistä voi osoittaa, että
minä olen tehnyt syntiä? Ja jos puhun totta, miksi
ette usko minua?
2 Korinttilaisille 5:21.....Kristukseen, joka oli
puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän
syntimme...
1 Pietarin 2:21-22.....21. Kristuskin... 22. Hän
ei syntiä tehnyt, hänen suustaan ei valhetta
kuultu.
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 3:5*.....Mutta te
tiedätte, että Kristus, joka on synnitön, tuli
ottamaan pois synnit.
------------------------------------------------Bakara 2:253*.....Jeesukselle, Marian pojalle me
annoimme selkeät merkit ja vahvistimme häntä
pyhällä hengellä.
Meryem 19:19*.....Hän sanoi: “Herrasi on
lähettänyt minut antamaan sinulle puhtaan pojan.”

Pitääkö paikkainsa, että Kristuksella oli
yliluonnollista viisautta ja tietoa?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Matteuksen 9:4.....Jeesus näki, mitä he ajattelivat,
ja sanoi: "Miksi teillä on pahoja ajatuksia
sydämessänne?
Johanneksen 7:45-46*.....45. "Miksi ette tuoneet
häntä?" 46. Miehet vastasivat: "Yksikään ihminen ei
ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän."
Johanneksen 16:30*.....Me ymmärrämme nyt, että sinä
tiedät kaiken... Siksi me uskomme, että olet tullut
Jumalan luota.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-48*.....45. Messias, Jeesus...
hän on Jumalan lähellä... 48. Hän opetti
Jeesukselle Kirjan, viisauden, Tooran ja
Evankeliumin.
Zuhruf 43:63*.....Kun Jeesus antoi selkeät
todisteet, hän sanoi: “Olen tuonut teille
viisauden selvittääkseni teille osan siitä, mistä
te kiistelette. Pelätkää Jumalaa ja totelkaa
minua.

Pitääkö paikkainsa, että Kristuksella oli
yliluonnollista viisautta ja tietoa?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Matteuksen 9:4.....Jeesus näki, mitä he ajattelivat,
ja sanoi: "Miksi teillä on pahoja ajatuksia
sydämessänne?
Johanneksen 7:45-46*.....45. "Miksi ette tuoneet
häntä?" 46. Miehet vastasivat: "Yksikään ihminen ei
ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän."
Johanneksen 16:30*.....Me ymmärrämme nyt, että sinä
tiedät kaiken... Siksi me uskomme, että olet tullut
Jumalan luota.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-48*.....45. Messias, Jeesus...
hän on Jumalan lähellä... 48. Hän opetti
Jeesukselle Kirjan, viisauden, Tooran ja
Evankeliumin.
Zuhruf 43:63*.....Kun Jeesus antoi selkeät
todisteet, hän sanoi: “Olen tuonut teille
viisauden selvittääkseni teille osan siitä, mistä
te kiistelette. Pelätkää Jumalaa ja totelkaa
minua.
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Pitääkö paikkansa, että Kristus oli synnitön?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Markuksen 1:24.....Jeesus... Jumalan Pyhä!
Johanneksen 7:18.....Mutta se, joka tahtoo
kunniaa lähettäjälleen, puhuu totta, hänessä ei
ole vääryyttä.
Johanneksen 8:46*.....Kuka teistä voi osoittaa, että
minä olen tehnyt syntiä? Ja jos puhun totta, miksi
ette usko minua?
2 Korinttilaisille 5:21.....Kristukseen, joka oli
puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän
syntimme...
1 Pietarin 2:21-22.....21. Kristuskin... 22. Hän
ei syntiä tehnyt, hänen suustaan ei valhetta
kuultu.
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 3:5*.....Mutta te
tiedätte, että Kristus, joka on synnitön, tuli
ottamaan pois synnit.
------------------------------------------------Bakara 2:253*.....Jeesukselle, Marian pojalle me
annoimme selkeät merkit ja vahvistimme häntä
pyhällä hengellä.
Meryem 19:19*.....Hän sanoi: “Herrasi on
lähettänyt minut antamaan sinulle puhtaan pojan.”

Pitääkö paikkansa, että Kristus oli synnitön?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Markuksen 1:24.....Jeesus... Jumalan Pyhä!
Johanneksen 7:18.....Mutta se, joka tahtoo
kunniaa lähettäjälleen, puhuu totta, hänessä ei
ole vääryyttä.
Johanneksen 8:46*.....Kuka teistä voi osoittaa, että
minä olen tehnyt syntiä? Ja jos puhun totta, miksi
ette usko minua?
2 Korinttilaisille 5:21.....Kristukseen, joka oli
puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän
syntimme...
1 Pietarin 2:21-22.....21. Kristuskin... 22. Hän
ei syntiä tehnyt, hänen suustaan ei valhetta
kuultu.
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 3:5*.....Mutta te
tiedätte, että Kristus, joka on synnitön, tuli
ottamaan pois synnit.
------------------------------------------------Bakara 2:253*.....Jeesukselle, Marian pojalle me
annoimme selkeät merkit ja vahvistimme häntä
pyhällä hengellä.
Meryem 19:19*.....Hän sanoi: “Herrasi on
lähettänyt minut antamaan sinulle puhtaan pojan.”

Pitääkö paikkainsa, että Kristuksella oli
yliluonnollista viisautta ja tietoa?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Matteuksen 9:4.....Jeesus näki, mitä he ajattelivat,
ja sanoi: "Miksi teillä on pahoja ajatuksia
sydämessänne?
Johanneksen 7:45-46*.....45. "Miksi ette tuoneet
häntä?" 46. Miehet vastasivat: "Yksikään ihminen ei
ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän."
Johanneksen 16:30*.....Me ymmärrämme nyt, että sinä
tiedät kaiken... Siksi me uskomme, että olet tullut
Jumalan luota.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-48*.....45. Messias, Jeesus...
hän on Jumalan lähellä... 48. Hän opetti
Jeesukselle Kirjan, viisauden, Tooran ja
Evankeliumin.
Zuhruf 43:63*.....Kun Jeesus antoi selkeät
todisteet, hän sanoi: “Olen tuonut teille
viisauden selvittääkseni teille osan siitä, mistä
te kiistelette. Pelätkää Jumalaa ja totelkaa
minua.

Pitääkö paikkainsa, että Kristuksella oli
yliluonnollista viisautta ja tietoa?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Matteuksen 9:4.....Jeesus näki, mitä he ajattelivat,
ja sanoi: "Miksi teillä on pahoja ajatuksia
sydämessänne?
Johanneksen 7:45-46*.....45. "Miksi ette tuoneet
häntä?" 46. Miehet vastasivat: "Yksikään ihminen ei
ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän."
Johanneksen 16:30*.....Me ymmärrämme nyt, että sinä
tiedät kaiken... Siksi me uskomme, että olet tullut
Jumalan luota.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-48*.....45. Messias, Jeesus...
hän on Jumalan lähellä... 48. Hän opetti
Jeesukselle Kirjan, viisauden, Tooran ja
Evankeliumin.
Zuhruf 43:63*.....Kun Jeesus antoi selkeät
todisteet, hän sanoi: “Olen tuonut teille
viisauden selvittääkseni teille osan siitä, mistä
te kiistelette. Pelätkää Jumalaa ja totelkaa
minua.

68.*
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Pitääkö paikkansa, että Kristuksella oli
yliluonnollinen voima tehdä ihmeitä ja herättää
kuolleita henkiin?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Markuksen 1:40-45.....40. Jeesuksen luo tuli
spitaalinen... "Jos vain tahdot, sinä voit
puhdistaa minut."... 41. "Minä tahdon. Tule
puhtaaksi."
Markuksen 6:47-52.... 48. Hän tuli vettä pitkin
kävellen...
Johanneksen 11:14-44*.....14. Siksi Jeesus sanoi
suoraan: "Lasarus on kuollut... 25. Jeesus sanoi:
"Minä olen ylösnousemus ja elämä... 43. Jeesus
huusi kovalla äänellä: "Lasarus, tule ulos!" 44.
44. Silloin kuollut tuli haudasta...
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-50*.....45. Messias, Jeesus...
49. Minä parannan sokeita ja spitaalisia ja
herätän kuolleita henkiin Jumalan luvalla...
Maide 5:110*.....Sinä paransit sokean ja
spitaalisen luvallani ja herätit kuolleet
luvallani.
Huomio: Injilissä (Uudessa Testamentissa) on
kuvattuna 37 Jeesuksen ihmetekoa.

Pitääkö paikkansa, että Kristuksella oli
yliluonnollinen voima tehdä ihmeitä ja herättää
kuolleita henkiin?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Markuksen 1:40-45.....40. Jeesuksen luo tuli
spitaalinen... "Jos vain tahdot, sinä voit
puhdistaa minut."... 41. "Minä tahdon. Tule
puhtaaksi."
Markuksen 6:47-52.... 48. Hän tuli vettä pitkin
kävellen...
Johanneksen 11:14-44*.....14. Siksi Jeesus sanoi
suoraan: "Lasarus on kuollut... 25. Jeesus sanoi:
"Minä olen ylösnousemus ja elämä... 43. Jeesus
huusi kovalla äänellä: "Lasarus, tule ulos!" 44.
44. Silloin kuollut tuli haudasta...
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-50*.....45. Messias, Jeesus...
49. Minä parannan sokeita ja spitaalisia ja
herätän kuolleita henkiin Jumalan luvalla...
Maide 5:110*.....Sinä paransit sokean ja
spitaalisen luvallani ja herätit kuolleet
luvallani.
Huomio: Injilissä (Uudessa Testamentissa) on
kuvattuna 37 Jeesuksen ihmetekoa.

Pitääkö paikkansa, että Kristukselle kuuluu
kaikkien ihmisten usko ja kuuliaisuus?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Matteuksen 23:10*....Teillä on vain yksi mestari,
Kristus.
Johanneksen 14:15 & 21-24*.....15 Jos te rakastatte
minua, te noudatatte minun käskyjäni... 21. Joka on
ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se
rakastaa minua... 23. Jos joku rakastaa minua, hän
noudattaa minun sanaani... 24. Se, joka ei minua
rakasta, ei noudata minun sanaani.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:50 & 55*.....50. Olen tuonut teille
merkin teidän Herraltanne. Pelätkää Jumalaa ja
totelkaa minua... 55. Minä otan sinut ja korotan
sinut luokseni... ja asetan seuraajasi
ylösnousemuksen päivään asti uskottomien
yläpuolelle...
Zuhruf 43:61 & 63*.....61. Tämä on tieto
viimeisestä hetkestä; älkää siis epäröikö sen
tulemista, vaan seuratkaa minua. Tämä on oikea
tie... 63. Olen tuonut teille viisauden...
Pelätkää Jumalaa ja totelkaa minua.

Pitääkö paikkansa, että Kristukselle kuuluu
kaikkien ihmisten usko ja kuuliaisuus?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Matteuksen 23:10*....Teillä on vain yksi mestari,
Kristus.
Johanneksen 14:15 & 21-24*.....15 Jos te rakastatte
minua, te noudatatte minun käskyjäni... 21. Joka on
ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se
rakastaa minua... 23. Jos joku rakastaa minua, hän
noudattaa minun sanaani... 24. Se, joka ei minua
rakasta, ei noudata minun sanaani.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:50 & 55*.....50. Olen tuonut teille
merkin teidän Herraltanne. Pelätkää Jumalaa ja
totelkaa minua... 55. Minä otan sinut ja korotan
sinut luokseni... ja asetan seuraajasi
ylösnousemuksen päivään asti uskottomien
yläpuolelle...
Zuhruf 43:61 & 63*.....61. Tämä on tieto
viimeisestä hetkestä; älkää siis epäröikö sen
tulemista, vaan seuratkaa minua. Tämä on oikea
tie... 63. Olen tuonut teille viisauden...
Pelätkää Jumalaa ja totelkaa minua.
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Pitääkö paikkansa, että Kristuksella oli
yliluonnollinen voima tehdä ihmeitä ja herättää
kuolleita henkiin?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Markuksen 1:40-45.....40. Jeesuksen luo tuli
spitaalinen... "Jos vain tahdot, sinä voit
puhdistaa minut."... 41. "Minä tahdon. Tule
puhtaaksi."
Markuksen 6:47-52.... 48. Hän tuli vettä pitkin
kävellen...
Johanneksen 11:14-44*.....14. Siksi Jeesus sanoi
suoraan: "Lasarus on kuollut... 25. Jeesus sanoi:
"Minä olen ylösnousemus ja elämä... 43. Jeesus
huusi kovalla äänellä: "Lasarus, tule ulos!" 44.
44. Silloin kuollut tuli haudasta...
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-50*.....45. Messias, Jeesus...
49. Minä parannan sokeita ja spitaalisia ja
herätän kuolleita henkiin Jumalan luvalla...
Maide 5:110*.....Sinä paransit sokean ja
spitaalisen luvallani ja herätit kuolleet
luvallani.
Huomio: Injilissä (Uudessa Testamentissa) on
kuvattuna 37 Jeesuksen ihmetekoa.

Pitääkö paikkansa, että Kristuksella oli
yliluonnollinen voima tehdä ihmeitä ja herättää
kuolleita henkiin?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Markuksen 1:40-45.....40. Jeesuksen luo tuli
spitaalinen... "Jos vain tahdot, sinä voit
puhdistaa minut."... 41. "Minä tahdon. Tule
puhtaaksi."
Markuksen 6:47-52.... 48. Hän tuli vettä pitkin
kävellen...
Johanneksen 11:14-44*.....14. Siksi Jeesus sanoi
suoraan: "Lasarus on kuollut... 25. Jeesus sanoi:
"Minä olen ylösnousemus ja elämä... 43. Jeesus
huusi kovalla äänellä: "Lasarus, tule ulos!" 44.
44. Silloin kuollut tuli haudasta...
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-50*.....45. Messias, Jeesus...
49. Minä parannan sokeita ja spitaalisia ja
herätän kuolleita henkiin Jumalan luvalla...
Maide 5:110*.....Sinä paransit sokean ja
spitaalisen luvallani ja herätit kuolleet
luvallani.
Huomio: Injilissä (Uudessa Testamentissa) on
kuvattuna 37 Jeesuksen ihmetekoa.

Pitääkö paikkansa, että Kristukselle kuuluu
kaikkien ihmisten usko ja kuuliaisuus?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Matteuksen 23:10*....Teillä on vain yksi mestari,
Kristus.
Johanneksen 14:15 & 21-24*.....15 Jos te rakastatte
minua, te noudatatte minun käskyjäni... 21. Joka on
ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se
rakastaa minua... 23. Jos joku rakastaa minua, hän
noudattaa minun sanaani... 24. Se, joka ei minua
rakasta, ei noudata minun sanaani.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:50 & 55*.....50. Olen tuonut teille
merkin teidän Herraltanne. Pelätkää Jumalaa ja
totelkaa minua... 55. Minä otan sinut ja korotan
sinut luokseni... ja asetan seuraajasi
ylösnousemuksen päivään asti uskottomien
yläpuolelle...
Zuhruf 43:61 & 63*.....61. Tämä on tieto
viimeisestä hetkestä; älkää siis epäröikö sen
tulemista, vaan seuratkaa minua. Tämä on oikea
tie... 63. Olen tuonut teille viisauden...
Pelätkää Jumalaa ja totelkaa minua.

Pitääkö paikkansa, että Kristukselle kuuluu
kaikkien ihmisten usko ja kuuliaisuus?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Matteuksen 23:10*....Teillä on vain yksi mestari,
Kristus.
Johanneksen 14:15 & 21-24*.....15 Jos te rakastatte
minua, te noudatatte minun käskyjäni... 21. Joka on
ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se
rakastaa minua... 23. Jos joku rakastaa minua, hän
noudattaa minun sanaani... 24. Se, joka ei minua
rakasta, ei noudata minun sanaani.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:50 & 55*.....50. Olen tuonut teille
merkin teidän Herraltanne. Pelätkää Jumalaa ja
totelkaa minua... 55. Minä otan sinut ja korotan
sinut luokseni... ja asetan seuraajasi
ylösnousemuksen päivään asti uskottomien
yläpuolelle...
Zuhruf 43:61 & 63*.....61. Tämä on tieto
viimeisestä hetkestä; älkää siis epäröikö sen
tulemista, vaan seuratkaa minua. Tämä on oikea
tie... 63. Olen tuonut teille viisauden...
Pelätkää Jumalaa ja totelkaa minua.

70.*
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Pitääkö paikkansa, että Jeesus Kristus on Messias?
(Voideltu)
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Matteuksen 26:63-64.....63. oletko sinä Messias,
Jumalan Poika." 64. "Itsepä sen sanoit", vastasi
Jeesus.
Johanneksen 1:41*....."Me olemme löytäneet
Messiaan!" - se merkitsee: Voidellun.
Johanneksen 4:25-26*.....25. Nainen sanoi: "Minä
tiedän kyllä, että Messias tulee." -- Messias
tarkoittaa Kristusta. -- "Kun hän tulee, hän
ilmoittaa meille kaiken." 26. Jeesus sanoi: "Minä
se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi."
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45*.....Jumala lähettää sinulle
ilosanoman Sanastaan, jonka nimi on Messias,
Jeesus...
Nisa 4:171-172*.....171. Messias, Jeesus, Marian
poika oli Jumalan lähettiläs... 172. Ei Messias
eivätkä Jumalaa lähellä olevat enkelit ole liian
ylpeitä ollakseen hänen palvelijoitaan.
Huomio: Sanat “Messias” ja “Kristus” esiintyvät
Uudessa Testamentissa 558 kertaa. Koraanissa
Kristukseen viitataan nimellä “Messias” kymmenen
kertaa.

Pitääkö paikkansa, että Jeesus Kristus on Messias?
(Voideltu)
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Matteuksen 26:63-64.....63. oletko sinä Messias,
Jumalan Poika." 64. "Itsepä sen sanoit", vastasi
Jeesus.
Johanneksen 1:41*....."Me olemme löytäneet
Messiaan!" - se merkitsee: Voidellun.
Johanneksen 4:25-26*.....25. Nainen sanoi: "Minä
tiedän kyllä, että Messias tulee." -- Messias
tarkoittaa Kristusta. -- "Kun hän tulee, hän
ilmoittaa meille kaiken." 26. Jeesus sanoi: "Minä
se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi."
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45*.....Jumala lähettää sinulle
ilosanoman Sanastaan, jonka nimi on Messias,
Jeesus...
Nisa 4:171-172*.....171. Messias, Jeesus, Marian
poika oli Jumalan lähettiläs... 172. Ei Messias
eivätkä Jumalaa lähellä olevat enkelit ole liian
ylpeitä ollakseen hänen palvelijoitaan.
Huomio: Sanat “Messias” ja “Kristus” esiintyvät
Uudessa Testamentissa 558 kertaa. Koraanissa
Kristukseen viitataan nimellä “Messias” kymmenen
kertaa.

Pitääkö paikkansa, että Kristusta pidetään
Jumalan sanana? (Logos / Kalimullâh)
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Johanneksen 1:1-3 & 14*.....1. Alussa oli Sana. Sana
oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. 2. Jo alussa
Sana oli Jumalan luona. 3. Kaikki syntyi Sanan
voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt
ilman häntä. 14. Sana tuli lihaksi ja asui meidän
keskellämme.
Johanneksen Ilmestys 19:13-16*.....13. hänen nimensä
on Jumalan Sana... 16. kuninkaiden Kuningas, herrojen
Herra.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:39*.....Jumala lähettää sinulle
ilosanoman Johanneksesta, joka todistaa oikeaksi
Jumalan sanan ja on oleva ylhäinen, pidättyvä ja
hurskas profeetta.
Al-i İmran 3:45*.....Jumala lähettää sinulle
ilosanoman Sanastaan, jonka nimi on Messias, Jeesus...
hän on Jumalan lähellä.

Pitääkö paikkansa, että Kristusta pidetään
Jumalan sanana? (Logos / Kalimullâh)
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Johanneksen 1:1-3 & 14*.....1. Alussa oli Sana. Sana
oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. 2. Jo alussa
Sana oli Jumalan luona. 3. Kaikki syntyi Sanan
voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt
ilman häntä. 14. Sana tuli lihaksi ja asui meidän
keskellämme.
Johanneksen Ilmestys 19:13-16*.....13. hänen nimensä
on Jumalan Sana... 16. kuninkaiden Kuningas, herrojen
Herra.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:39*.....Jumala lähettää sinulle
ilosanoman Johanneksesta, joka todistaa oikeaksi
Jumalan sanan ja on oleva ylhäinen, pidättyvä ja
hurskas profeetta.
Al-i İmran 3:45*.....Jumala lähettää sinulle
ilosanoman Sanastaan, jonka nimi on Messias, Jeesus...
hän on Jumalan lähellä.
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Pitääkö paikkansa, että Jeesus Kristus on Messias?
(Voideltu)
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Matteuksen 26:63-64.....63. oletko sinä Messias,
Jumalan Poika." 64. "Itsepä sen sanoit", vastasi
Jeesus.
Johanneksen 1:41*....."Me olemme löytäneet
Messiaan!" - se merkitsee: Voidellun.
Johanneksen 4:25-26*.....25. Nainen sanoi: "Minä
tiedän kyllä, että Messias tulee." -- Messias
tarkoittaa Kristusta. -- "Kun hän tulee, hän
ilmoittaa meille kaiken." 26. Jeesus sanoi: "Minä
se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi."
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45*.....Jumala lähettää sinulle
ilosanoman Sanastaan, jonka nimi on Messias,
Jeesus...
Nisa 4:171-172*.....171. Messias, Jeesus, Marian
poika oli Jumalan lähettiläs... 172. Ei Messias
eivätkä Jumalaa lähellä olevat enkelit ole liian
ylpeitä ollakseen hänen palvelijoitaan.
Huomio: Sanat “Messias” ja “Kristus” esiintyvät
Uudessa Testamentissa 558 kertaa. Koraanissa
Kristukseen viitataan nimellä “Messias” kymmenen
kertaa.

Pitääkö paikkansa, että Jeesus Kristus on Messias?
(Voideltu)
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Matteuksen 26:63-64.....63. oletko sinä Messias,
Jumalan Poika." 64. "Itsepä sen sanoit", vastasi
Jeesus.
Johanneksen 1:41*....."Me olemme löytäneet
Messiaan!" - se merkitsee: Voidellun.
Johanneksen 4:25-26*.....25. Nainen sanoi: "Minä
tiedän kyllä, että Messias tulee." -- Messias
tarkoittaa Kristusta. -- "Kun hän tulee, hän
ilmoittaa meille kaiken." 26. Jeesus sanoi: "Minä
se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi."
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45*.....Jumala lähettää sinulle
ilosanoman Sanastaan, jonka nimi on Messias,
Jeesus...
Nisa 4:171-172*.....171. Messias, Jeesus, Marian
poika oli Jumalan lähettiläs... 172. Ei Messias
eivätkä Jumalaa lähellä olevat enkelit ole liian
ylpeitä ollakseen hänen palvelijoitaan.
Huomio: Sanat “Messias” ja “Kristus” esiintyvät
Uudessa Testamentissa 558 kertaa. Koraanissa
Kristukseen viitataan nimellä “Messias” kymmenen
kertaa.

Pitääkö paikkansa, että Kristusta pidetään
Jumalan sanana? (Logos / Kalimullâh)
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Johanneksen 1:1-3 & 14*.....1. Alussa oli Sana. Sana
oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. 2. Jo alussa
Sana oli Jumalan luona. 3. Kaikki syntyi Sanan
voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt
ilman häntä. 14. Sana tuli lihaksi ja asui meidän
keskellämme.
Johanneksen Ilmestys 19:13-16*.....13. hänen nimensä
on Jumalan Sana... 16. kuninkaiden Kuningas, herrojen
Herra.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:39*.....Jumala lähettää sinulle
ilosanoman Johanneksesta, joka todistaa oikeaksi
Jumalan sanan ja on oleva ylhäinen, pidättyvä ja
hurskas profeetta.
Al-i İmran 3:45*.....Jumala lähettää sinulle
ilosanoman Sanastaan, jonka nimi on Messias, Jeesus...
hän on Jumalan lähellä.

Pitääkö paikkansa, että Kristusta pidetään
Jumalan sanana? (Logos / Kalimullâh)
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Johanneksen 1:1-3 & 14*.....1. Alussa oli Sana. Sana
oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. 2. Jo alussa
Sana oli Jumalan luona. 3. Kaikki syntyi Sanan
voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt
ilman häntä. 14. Sana tuli lihaksi ja asui meidän
keskellämme.
Johanneksen Ilmestys 19:13-16*.....13. hänen nimensä
on Jumalan Sana... 16. kuninkaiden Kuningas, herrojen
Herra.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:39*.....Jumala lähettää sinulle
ilosanoman Johanneksesta, joka todistaa oikeaksi
Jumalan sanan ja on oleva ylhäinen, pidättyvä ja
hurskas profeetta.
Al-i İmran 3:45*.....Jumala lähettää sinulle
ilosanoman Sanastaan, jonka nimi on Messias, Jeesus...
hän on Jumalan lähellä.

72.*
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Pitääkö paikkansa, että Kristus oli olemassa
Jumalan sanana jo ennen syntymäänsä?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Jesaja 9:6*.....Sillä lapsi on syntynyt meille...
hänen nimensä on... Väkevä Jumala, Iankaikkinen
Isä...
Miika 5:2*.....Sinä Betlehem... sinun
keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen
juurensa ovat muinaisuudessa, ikiaikojen takana.
Johanneksen 8:58..... Jeesus vastasi: "Totisesti,
totisesti: jo ennen kuin Abraham syntyi -- minä
olin."
Heprealaisille 13:8.....Jeesus Kristus on sama
eilen, tänään ja ikuisesti.
Johanneksen Ilmestys 1:1, 8 & 17-18.....1. Jeesuksen
Kristuksen ilmestys... 8. "Minä olen A ja O, alku ja
loppu", sanoo Herra Jumala, hän, joka on, joka oli
ja joka on tuleva...
------------------------------------------------Al-i İmran 3:59*.....Jeesus on Jumalan edessä
samanveroinen kuin Aadam, jonka Hän loi tomusta
ja jolle Hän sanoi: “Ole”, ja Aadam oli.

Pitääkö paikkansa, että Kristus oli olemassa
Jumalan sanana jo ennen syntymäänsä?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Jesaja 9:6*.....Sillä lapsi on syntynyt meille...
hänen nimensä on... Väkevä Jumala, Iankaikkinen
Isä...
Miika 5:2*.....Sinä Betlehem... sinun
keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen
juurensa ovat muinaisuudessa, ikiaikojen takana.
Johanneksen 8:58..... Jeesus vastasi: "Totisesti,
totisesti: jo ennen kuin Abraham syntyi -- minä
olin."
Heprealaisille 13:8.....Jeesus Kristus on sama
eilen, tänään ja ikuisesti.
Johanneksen Ilmestys 1:1, 8 & 17-18.....1. Jeesuksen
Kristuksen ilmestys... 8. "Minä olen A ja O, alku ja
loppu", sanoo Herra Jumala, hän, joka on, joka oli
ja joka on tuleva...
------------------------------------------------Al-i İmran 3:59*.....Jeesus on Jumalan edessä
samanveroinen kuin Aadam, jonka Hän loi tomusta
ja jolle Hän sanoi: “Ole”, ja Aadam oli.

Pitääkö paikkansa, että Jumalan ikuinen Sana otti
ihmismuodon Jeesuksessa Kristuksessa? (Kenosis
tai Hûlul)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 1:18-24.....23. Katso, neitsyt tulee
raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan
nimeksi Immanuel -- se merkitsee: Jumala on meidän
kanssamme.
Johanneksen 1:1 & 14.....1. Alussa oli Sana... 14.
14. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.
Filippiläisille 2:5-8*.....5. Kristuksella
Jeesuksella... 6. Hänellä oli Jumalan muoto... 7.
tuli ihmisten kaltaiseksi... ihmisenä... 8. hän
alensi itsensä...
Kolossalaisille 1:3 & 15.....3. Herramme Jeesuksen
Kristuksen... 15. Hän on näkymättömän Jumalan kuva...
1 Timoteukselle 3:16*.....Hän ilmestyi
ihmisruumiissa...
------------------------------------------------Maide 5:17*.....Ne ovat luopuneet uskosta, jotka
sanovat: “Messias, Marian poika, on Jumala.”...
Hän (Jumala) luo mitä tahtoo...

Pitääkö paikkansa, että Jumalan ikuinen Sana otti
ihmismuodon Jeesuksessa Kristuksessa? (Kenosis
tai Hûlul)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 1:18-24.....23. Katso, neitsyt tulee
raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan
nimeksi Immanuel -- se merkitsee: Jumala on meidän
kanssamme.
Johanneksen 1:1 & 14.....1. Alussa oli Sana... 14.
14. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.
Filippiläisille 2:5-8*.....5. Kristuksella
Jeesuksella... 6. Hänellä oli Jumalan muoto... 7.
tuli ihmisten kaltaiseksi... ihmisenä... 8. hän
alensi itsensä...
Kolossalaisille 1:3 & 15.....3. Herramme Jeesuksen
Kristuksen... 15. Hän on näkymättömän Jumalan kuva...
1 Timoteukselle 3:16*.....Hän ilmestyi
ihmisruumiissa...
------------------------------------------------Maide 5:17*.....Ne ovat luopuneet uskosta, jotka
sanovat: “Messias, Marian poika, on Jumala.”...
Hän (Jumala) luo mitä tahtoo...
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Pitääkö paikkansa, että Kristus oli olemassa
Jumalan sanana jo ennen syntymäänsä?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Jesaja 9:6*.....Sillä lapsi on syntynyt meille...
hänen nimensä on... Väkevä Jumala, Iankaikkinen
Isä...
Miika 5:2*.....Sinä Betlehem... sinun
keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen
juurensa ovat muinaisuudessa, ikiaikojen takana.
Johanneksen 8:58..... Jeesus vastasi: "Totisesti,
totisesti: jo ennen kuin Abraham syntyi -- minä
olin."
Heprealaisille 13:8.....Jeesus Kristus on sama
eilen, tänään ja ikuisesti.
Johanneksen Ilmestys 1:1, 8 & 17-18.....1. Jeesuksen
Kristuksen ilmestys... 8. "Minä olen A ja O, alku ja
loppu", sanoo Herra Jumala, hän, joka on, joka oli
ja joka on tuleva...
------------------------------------------------Al-i İmran 3:59*.....Jeesus on Jumalan edessä
samanveroinen kuin Aadam, jonka Hän loi tomusta
ja jolle Hän sanoi: “Ole”, ja Aadam oli.

Pitääkö paikkansa, että Kristus oli olemassa
Jumalan sanana jo ennen syntymäänsä?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Jesaja 9:6*.....Sillä lapsi on syntynyt meille...
hänen nimensä on... Väkevä Jumala, Iankaikkinen
Isä...
Miika 5:2*.....Sinä Betlehem... sinun
keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen
juurensa ovat muinaisuudessa, ikiaikojen takana.
Johanneksen 8:58..... Jeesus vastasi: "Totisesti,
totisesti: jo ennen kuin Abraham syntyi -- minä
olin."
Heprealaisille 13:8.....Jeesus Kristus on sama
eilen, tänään ja ikuisesti.
Johanneksen Ilmestys 1:1, 8 & 17-18.....1. Jeesuksen
Kristuksen ilmestys... 8. "Minä olen A ja O, alku ja
loppu", sanoo Herra Jumala, hän, joka on, joka oli
ja joka on tuleva...
------------------------------------------------Al-i İmran 3:59*.....Jeesus on Jumalan edessä
samanveroinen kuin Aadam, jonka Hän loi tomusta
ja jolle Hän sanoi: “Ole”, ja Aadam oli.

Pitääkö paikkansa, että Jumalan ikuinen Sana otti
ihmismuodon Jeesuksessa Kristuksessa? (Kenosis
tai Hûlul)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 1:18-24.....23. Katso, neitsyt tulee
raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan
nimeksi Immanuel -- se merkitsee: Jumala on meidän
kanssamme.
Johanneksen 1:1 & 14.....1. Alussa oli Sana... 14.
14. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.
Filippiläisille 2:5-8*.....5. Kristuksella
Jeesuksella... 6. Hänellä oli Jumalan muoto... 7.
tuli ihmisten kaltaiseksi... ihmisenä... 8. hän
alensi itsensä...
Kolossalaisille 1:3 & 15.....3. Herramme Jeesuksen
Kristuksen... 15. Hän on näkymättömän Jumalan kuva...
1 Timoteukselle 3:16*.....Hän ilmestyi
ihmisruumiissa...
------------------------------------------------Maide 5:17*.....Ne ovat luopuneet uskosta, jotka
sanovat: “Messias, Marian poika, on Jumala.”...
Hän (Jumala) luo mitä tahtoo...

Pitääkö paikkansa, että Jumalan ikuinen Sana otti
ihmismuodon Jeesuksessa Kristuksessa? (Kenosis
tai Hûlul)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 1:18-24.....23. Katso, neitsyt tulee
raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan
nimeksi Immanuel -- se merkitsee: Jumala on meidän
kanssamme.
Johanneksen 1:1 & 14.....1. Alussa oli Sana... 14.
14. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.
Filippiläisille 2:5-8*.....5. Kristuksella
Jeesuksella... 6. Hänellä oli Jumalan muoto... 7.
tuli ihmisten kaltaiseksi... ihmisenä... 8. hän
alensi itsensä...
Kolossalaisille 1:3 & 15.....3. Herramme Jeesuksen
Kristuksen... 15. Hän on näkymättömän Jumalan kuva...
1 Timoteukselle 3:16*.....Hän ilmestyi
ihmisruumiissa...
------------------------------------------------Maide 5:17*.....Ne ovat luopuneet uskosta, jotka
sanovat: “Messias, Marian poika, on Jumala.”...
Hän (Jumala) luo mitä tahtoo...
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Pitääkö paikkansa, että Kristus on taivaallinen
tai Jumala ihmismuodossa?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 1:1 & 14.....1. Alussa oli Sana. Sana
oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala... 14. Sana
tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.
Johanneksen 5:17-18.....17. Jeesus... "Minun Isäni
tekee työtään taukoamatta, ja niin teen myös
minä."... 18. Hänhän... sanoi Jumalaa omaksi isäkseen
ja teki siten itsestään Jumalan vertaisen.
Johanneksen 10:25-33.....25. Jeesus... Teot, jotka
minä teen Isäni nimissä, todistavat minusta... 30.
Minä ja Isä olemme yhtä.
Johanneksen 20:28-29*.....28. Silloin Tuomas sanoi:
"Minun Herrani ja Jumalani!" 29. Jeesus sanoi...
Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe.
Kolossalaisille 2:8-9*.....8. Kristukseen. 9.
Hänessä on jumaluus ruumiillistunut koko
täyteydessään.
------------------------------------------------Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118*.....Ne ovat luopuneet
uskosta, jotka sanovat: “Messias, Marian poika,
on Jumala.”
Zuhruf 43:57-59*.....57. Marian poika... 59. Jeesus
oli vain palvelijamme... jonka me teimme
esikuvaksi...
Huomio: Raamatussa Jeesus kuvataan Jumalana 367
kertaa.

Pitääkö paikkansa, että Kristus on taivaallinen
tai Jumala ihmismuodossa?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 1:1 & 14.....1. Alussa oli Sana. Sana
oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala... 14. Sana
tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.
Johanneksen 5:17-18.....17. Jeesus... "Minun Isäni
tekee työtään taukoamatta, ja niin teen myös
minä."... 18. Hänhän... sanoi Jumalaa omaksi isäkseen
ja teki siten itsestään Jumalan vertaisen.
Johanneksen 10:25-33.....25. Jeesus... Teot, jotka
minä teen Isäni nimissä, todistavat minusta... 30.
Minä ja Isä olemme yhtä.
Johanneksen 20:28-29*.....28. Silloin Tuomas sanoi:
"Minun Herrani ja Jumalani!" 29. Jeesus sanoi...
Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe.
Kolossalaisille 2:8-9*.....8. Kristukseen. 9.
Hänessä on jumaluus ruumiillistunut koko
täyteydessään.
------------------------------------------------Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118*.....Ne ovat luopuneet
uskosta, jotka sanovat: “Messias, Marian poika,
on Jumala.”
Zuhruf 43:57-59*.....57. Marian poika... 59. Jeesus
oli vain palvelijamme... jonka me teimme
esikuvaksi...
Huomio: Raamatussa Jeesus kuvataan Jumalana 367
kertaa.

Pitääkö paikkansa, että Kristus loi maailman?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Efesolaisille 3:8-9....9. Jumala, kaiken luoja...
Kolossalaisille 1:13-20*.....13. rakkaan poikansa
valtakuntaan... 15. Hän on näkymättömän Jumalan
kuva... 16. Hänen välityksellään luotiin kaikki,
kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä...
Heprealaisille 1:1-2 & 10-12*.....1. Jumala... 2.
näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille
Pojassaan... jonka välityksellä hän myös on
luonut maailmat... 10. Sinä... laskit alussa maan
perustukset...
------------------------------------------------Maide 5:75, 116 & 118*.....75. Messias, Marian
poika, oli vain lähettiläs...
Zuhruf 43:59*.....59. Jeesus oli vain
palvelijamme... jonka me teimme esikuvaksi
israelilaisille.

Pitääkö paikkansa, että Kristus loi maailman?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Efesolaisille 3:8-9....9. Jumala, kaiken luoja...
Kolossalaisille 1:13-20*.....13. rakkaan poikansa
valtakuntaan... 15. Hän on näkymättömän Jumalan
kuva... 16. Hänen välityksellään luotiin kaikki,
kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä...
Heprealaisille 1:1-2 & 10-12*.....1. Jumala... 2.
näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille
Pojassaan... jonka välityksellä hän myös on
luonut maailmat... 10. Sinä... laskit alussa maan
perustukset...
------------------------------------------------Maide 5:75, 116 & 118*.....75. Messias, Marian
poika, oli vain lähettiläs...
Zuhruf 43:59*.....59. Jeesus oli vain
palvelijamme... jonka me teimme esikuvaksi
israelilaisille.
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Pitääkö paikkansa, että Kristus on taivaallinen
tai Jumala ihmismuodossa?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 1:1 & 14.....1. Alussa oli Sana. Sana
oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala... 14. Sana
tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.
Johanneksen 5:17-18.....17. Jeesus... "Minun Isäni
tekee työtään taukoamatta, ja niin teen myös
minä."... 18. Hänhän... sanoi Jumalaa omaksi isäkseen
ja teki siten itsestään Jumalan vertaisen.
Johanneksen 10:25-33.....25. Jeesus... Teot, jotka
minä teen Isäni nimissä, todistavat minusta... 30.
Minä ja Isä olemme yhtä.
Johanneksen 20:28-29*.....28. Silloin Tuomas sanoi:
"Minun Herrani ja Jumalani!" 29. Jeesus sanoi...
Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe.
Kolossalaisille 2:8-9*.....8. Kristukseen. 9.
Hänessä on jumaluus ruumiillistunut koko
täyteydessään.
------------------------------------------------Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118*.....Ne ovat luopuneet
uskosta, jotka sanovat: “Messias, Marian poika,
on Jumala.”
Zuhruf 43:57-59*.....57. Marian poika... 59. Jeesus
oli vain palvelijamme... jonka me teimme
esikuvaksi...
Huomio: Raamatussa Jeesus kuvataan Jumalana 367
kertaa.

76.*

Pitääkö paikkansa, että Kristus loi maailman?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Efesolaisille 3:8-9....9. Jumala, kaiken luoja...
Kolossalaisille 1:13-20*.....13. rakkaan poikansa
valtakuntaan... 15. Hän on näkymättömän Jumalan
kuva... 16. Hänen välityksellään luotiin kaikki,
kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä...
Heprealaisille 1:1-2 & 10-12*.....1. Jumala... 2.
näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille
Pojassaan... jonka välityksellä hän myös on
luonut maailmat... 10. Sinä... laskit alussa maan
perustukset...
------------------------------------------------Maide 5:75, 116 & 118*.....75. Messias, Marian
poika, oli vain lähettiläs...
Zuhruf 43:59*.....59. Jeesus oli vain
palvelijamme... jonka me teimme esikuvaksi
israelilaisille.

76.*

75.*

Pitääkö paikkansa, että Kristus on taivaallinen
tai Jumala ihmismuodossa?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 1:1 & 14.....1. Alussa oli Sana. Sana
oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala... 14. Sana
tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.
Johanneksen 5:17-18.....17. Jeesus... "Minun Isäni
tekee työtään taukoamatta, ja niin teen myös
minä."... 18. Hänhän... sanoi Jumalaa omaksi isäkseen
ja teki siten itsestään Jumalan vertaisen.
Johanneksen 10:25-33.....25. Jeesus... Teot, jotka
minä teen Isäni nimissä, todistavat minusta... 30.
Minä ja Isä olemme yhtä.
Johanneksen 20:28-29*.....28. Silloin Tuomas sanoi:
"Minun Herrani ja Jumalani!" 29. Jeesus sanoi...
Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe.
Kolossalaisille 2:8-9*.....8. Kristukseen. 9.
Hänessä on jumaluus ruumiillistunut koko
täyteydessään.
------------------------------------------------Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118*.....Ne ovat luopuneet
uskosta, jotka sanovat: “Messias, Marian poika,
on Jumala.”
Zuhruf 43:57-59*.....57. Marian poika... 59. Jeesus
oli vain palvelijamme... jonka me teimme
esikuvaksi...
Huomio: Raamatussa Jeesus kuvataan Jumalana 367
kertaa.
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Pitääkö paikkansa, että Kristus loi maailman?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Efesolaisille 3:8-9....9. Jumala, kaiken luoja...
Kolossalaisille 1:13-20*.....13. rakkaan poikansa
valtakuntaan... 15. Hän on näkymättömän Jumalan
kuva... 16. Hänen välityksellään luotiin kaikki,
kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä...
Heprealaisille 1:1-2 & 10-12*.....1. Jumala... 2.
näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille
Pojassaan... jonka välityksellä hän myös on
luonut maailmat... 10. Sinä... laskit alussa maan
perustukset...
------------------------------------------------Maide 5:75, 116 & 118*.....75. Messias, Marian
poika, oli vain lähettiläs...
Zuhruf 43:59*.....59. Jeesus oli vain
palvelijamme... jonka me teimme esikuvaksi
israelilaisille.

77.*
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Pitääkö paikkansa, että Kritus on ainoa
mahdollinen ihmisen ja Jumalan välinen
sovittelija?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 14:6*.....Jeesus... Minä olen tie,
totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten
kuin minun kauttani.
Apostolien Teot 4:12*.....Ei kukaan muu voi pelastaa
kuin
hän.
Mitään
muuta
nimeä,
joka
meidät
pelastaisi,
ei
ole
ihmisille
annettu
koko
taivaankannen alla.
1 Timoteukselle 2:5-6*.....5. Jumala on yksi, ja
yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä,
ihminen Kristus Jeesus. 6. Hän antoi itsensä
lunnaiksi kaikkien puolesta...
------------------------------------------------Bakara 2:48*.....Pelätkää päivää, jona yksikään
sielu ei voi astua toisen tilalle. Sen puolesta
ei hyväksytä välitystä eikä oteta lunnaita, eikä
ketään auteta.
Yunus 10:3*.....Jumala... Kukaan ei voi puhua toisen
puolesta ilman Hänen lupaansa.
Zümer 39:44.....Vain Jumala on teidän
puolestapuhujanne.

Pitääkö paikkansa, että Kritus on ainoa
mahdollinen ihmisen ja Jumalan välinen
sovittelija?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 14:6*.....Jeesus... Minä olen tie,
totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten
kuin minun kauttani.
Apostolien Teot 4:12*.....Ei kukaan muu voi pelastaa
kuin
hän.
Mitään
muuta
nimeä,
joka
meidät
pelastaisi,
ei
ole
ihmisille
annettu
koko
taivaankannen alla.
1 Timoteukselle 2:5-6*.....5. Jumala on yksi, ja
yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä,
ihminen Kristus Jeesus. 6. Hän antoi itsensä
lunnaiksi kaikkien puolesta...
------------------------------------------------Bakara 2:48*.....Pelätkää päivää, jona yksikään
sielu ei voi astua toisen tilalle. Sen puolesta
ei hyväksytä välitystä eikä oteta lunnaita, eikä
ketään auteta.
Yunus 10:3*.....Jumala... Kukaan ei voi puhua toisen
puolesta ilman Hänen lupaansa.
Zümer 39:44.....Vain Jumala on teidän
puolestapuhujanne.

Pitääkö paikkansa, että Kristus on Jumalan Poika?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 16:16..... 16 Simon Pietari vastasi:
"Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika." 17.
Jeesus sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon...
Markuksen 14:61-62.....61. "Oletko Messias,
ylistetyn Jumalan poika?" 62. "Olen", vastasi
Jeesus...
Luukkaan 1:32 & 35*.....32. Hän on oleva suuri, häntä
kutsutaan Korkeimman Pojaksi... 35. Siksi myös lapsi,
joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan
Pojaksi.
Johannes 1:29-34.....29. Johannes näki, että
Jeesus oli tulossa... 34. Minä olen sen nähnyt ja
todistan, että tämä mies on Jumalan Poika.
------------------------------------------------Tevbe 9:30-31*.....30. Kristityt sanovat: “Messias
on Jumalan poika.”... 31. Ei ole muuta jumalaa kuin
Hän (Jumala). Hän on niiden yläpuolella, joita he
asettavat Hänen rinnalleen.
Huomio: Raamatussa on 92 jaetta, jossa Jeesus
kuvataan Jumalan Poikana mutta vrt. En’am 6:101,
Furkan 25:2, Zuhruf 43:81 & Jinn 72:3.

Pitääkö paikkansa, että Kristus on Jumalan Poika?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 16:16..... 16 Simon Pietari vastasi:
"Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika." 17.
Jeesus sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon...
Markuksen 14:61-62.....61. "Oletko Messias,
ylistetyn Jumalan poika?" 62. "Olen", vastasi
Jeesus...
Luukkaan 1:32 & 35*.....32. Hän on oleva suuri, häntä
kutsutaan Korkeimman Pojaksi... 35. Siksi myös lapsi,
joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan
Pojaksi.
Johannes 1:29-34.....29. Johannes näki, että
Jeesus oli tulossa... 34. Minä olen sen nähnyt ja
todistan, että tämä mies on Jumalan Poika.
------------------------------------------------Tevbe 9:30-31*.....30. Kristityt sanovat: “Messias
on Jumalan poika.”... 31. Ei ole muuta jumalaa kuin
Hän (Jumala). Hän on niiden yläpuolella, joita he
asettavat Hänen rinnalleen.
Huomio: Raamatussa on 92 jaetta, jossa Jeesus
kuvataan Jumalan Poikana mutta vrt. En’am 6:101,
Furkan 25:2, Zuhruf 43:81 & Jinn 72:3.
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78.*

77.*

Pitääkö paikkansa, että Kritus on ainoa
mahdollinen ihmisen ja Jumalan välinen
sovittelija?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 14:6*.....Jeesus... Minä olen tie,
totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten
kuin minun kauttani.
Apostolien Teot 4:12*.....Ei kukaan muu voi pelastaa
kuin
hän.
Mitään
muuta
nimeä,
joka
meidät
pelastaisi,
ei
ole
ihmisille
annettu
koko
taivaankannen alla.
1 Timoteukselle 2:5-6*.....5. Jumala on yksi, ja
yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä,
ihminen Kristus Jeesus. 6. Hän antoi itsensä
lunnaiksi kaikkien puolesta...
------------------------------------------------Bakara 2:48*.....Pelätkää päivää, jona yksikään
sielu ei voi astua toisen tilalle. Sen puolesta
ei hyväksytä välitystä eikä oteta lunnaita, eikä
ketään auteta.
Yunus 10:3*.....Jumala... Kukaan ei voi puhua toisen
puolesta ilman Hänen lupaansa.
Zümer 39:44.....Vain Jumala on teidän
puolestapuhujanne.

Pitääkö paikkansa, että Kritus on ainoa
mahdollinen ihmisen ja Jumalan välinen
sovittelija?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 14:6*.....Jeesus... Minä olen tie,
totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten
kuin minun kauttani.
Apostolien Teot 4:12*.....Ei kukaan muu voi pelastaa
kuin
hän.
Mitään
muuta
nimeä,
joka
meidät
pelastaisi,
ei
ole
ihmisille
annettu
koko
taivaankannen alla.
1 Timoteukselle 2:5-6*.....5. Jumala on yksi, ja
yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä,
ihminen Kristus Jeesus. 6. Hän antoi itsensä
lunnaiksi kaikkien puolesta...
------------------------------------------------Bakara 2:48*.....Pelätkää päivää, jona yksikään
sielu ei voi astua toisen tilalle. Sen puolesta
ei hyväksytä välitystä eikä oteta lunnaita, eikä
ketään auteta.
Yunus 10:3*.....Jumala... Kukaan ei voi puhua toisen
puolesta ilman Hänen lupaansa.
Zümer 39:44.....Vain Jumala on teidän
puolestapuhujanne.

Pitääkö paikkansa, että Kristus on Jumalan Poika?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 16:16..... 16 Simon Pietari vastasi:
"Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika." 17.
Jeesus sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon...
Markuksen 14:61-62.....61. "Oletko Messias,
ylistetyn Jumalan poika?" 62. "Olen", vastasi
Jeesus...
Luukkaan 1:32 & 35*.....32. Hän on oleva suuri, häntä
kutsutaan Korkeimman Pojaksi... 35. Siksi myös lapsi,
joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan
Pojaksi.
Johannes 1:29-34.....29. Johannes näki, että
Jeesus oli tulossa... 34. Minä olen sen nähnyt ja
todistan, että tämä mies on Jumalan Poika.
------------------------------------------------Tevbe 9:30-31*.....30. Kristityt sanovat: “Messias
on Jumalan poika.”... 31. Ei ole muuta jumalaa kuin
Hän (Jumala). Hän on niiden yläpuolella, joita he
asettavat Hänen rinnalleen.
Huomio: Raamatussa on 92 jaetta, jossa Jeesus
kuvataan Jumalan Poikana mutta vrt. En’am 6:101,
Furkan 25:2, Zuhruf 43:81 & Jinn 72:3.

Pitääkö paikkansa, että Kristus on Jumalan Poika?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 16:16..... 16 Simon Pietari vastasi:
"Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika." 17.
Jeesus sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon...
Markuksen 14:61-62.....61. "Oletko Messias,
ylistetyn Jumalan poika?" 62. "Olen", vastasi
Jeesus...
Luukkaan 1:32 & 35*.....32. Hän on oleva suuri, häntä
kutsutaan Korkeimman Pojaksi... 35. Siksi myös lapsi,
joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan
Pojaksi.
Johannes 1:29-34.....29. Johannes näki, että
Jeesus oli tulossa... 34. Minä olen sen nähnyt ja
todistan, että tämä mies on Jumalan Poika.
------------------------------------------------Tevbe 9:30-31*.....30. Kristityt sanovat: “Messias
on Jumalan poika.”... 31. Ei ole muuta jumalaa kuin
Hän (Jumala). Hän on niiden yläpuolella, joita he
asettavat Hänen rinnalleen.
Huomio: Raamatussa on 92 jaetta, jossa Jeesus
kuvataan Jumalan Poikana mutta vrt. En’am 6:101,
Furkan 25:2, Zuhruf 43:81 & Jinn 72:3.
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79.

79.

Kun ilmausta “Jumalan poika” käytetään pyhissä
kirjoissa, tarkoitetaanko sillä nimenomaan
fyysistä poikaa, joka syntyy seksuaalisen
kanssakäymisen seurauksena?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Luukkaan 1:26-35*..... 27. neitsyen luo, jonka nimi
oli Maria... 35. Pyhä Henki tulee sinun yllesi,
Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi
myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan
Jumalan Pojaksi.
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 5:20*.....Me tiedämme myös,
että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen,
jotta tuntisimme hänet, joka on Todellinen... Hän on tosi
Jumala ja iankaikkinen elämä.
------------------------------------------------En'am 6:101*.....Hän on taivaan ja maan luoja.
Kuinka Hänellä olisi lapsia, vaikka Hänellä ei
ole puolisoa? Hän on luonut kaiken ja Hän on
Kaikkitietävä.
Jinn 72:3*.....Me uskomme... että Hän ei ole
ottanut puolisoa eikä lasta.

Kun ilmausta “Jumalan poika” käytetään pyhissä
kirjoissa, tarkoitetaanko sillä nimenomaan
fyysistä poikaa, joka syntyy seksuaalisen
kanssakäymisen seurauksena?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Luukkaan 1:26-35*..... 27. neitsyen luo, jonka nimi
oli Maria... 35. Pyhä Henki tulee sinun yllesi,
Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi
myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan
Jumalan Pojaksi.
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 5:20*.....Me tiedämme myös,
että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen,
jotta tuntisimme hänet, joka on Todellinen... Hän on tosi
Jumala ja iankaikkinen elämä.
------------------------------------------------En'am 6:101*.....Hän on taivaan ja maan luoja.
Kuinka Hänellä olisi lapsia, vaikka Hänellä ei
ole puolisoa? Hän on luonut kaiken ja Hän on
Kaikkitietävä.
Jinn 72:3*.....Me uskomme... että Hän ei ole
ottanut puolisoa eikä lasta.

Palvoivatko ihmiset Kristusta ja hyväksyikö hän
palvonnan kelvollisena?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 28:9-10*.....9. Jeesus tuli heitä
vastaan... He menivät hänen luokseen, syleilivät
hänen jalkojaan ja kumarsivat häntä... 10.
Jeesus... Menkää sanomaan veljilleni...
Johanneksen 9:35-38.....35. “Uskotko Ihmisen
Poikaan?”... 38. "Minä uskon, Herra", mies sanoi ja
lankesi maahan hänen eteensä.
Johanneksen 20:28-29*.....28. Tuomas sanoi:
"Minun Herrani ja Jumalani!"... 29. Jeesus...
Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe.
Filippiläisille 2:10-11.....10. Jeesuksen nimeä
kunnioittaen on kaikkien polvistuttava... 11. ja
jokaisen kielen on tunnustettava... "Jeesus Kristus
on Herra."
------------------------------------------------Maide 5:116 & 118*.....116. Jumala sanoo: “Jeesus,
Marian poika! Sinäkö sanoit ihmisille: ‘Ottakaa minut
ja äitini jumaliksi yhden Jumalan asemasta’?” Jeesus
vastaa: “Ylistys Sinulle! En minä voisi sanoa
sellaista, mihin minulla ei ole oikeutta... 118. olet
silti Mahtava, Viisas.

Palvoivatko ihmiset Kristusta ja hyväksyikö hän
palvonnan kelvollisena?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 28:9-10*.....9. Jeesus tuli heitä
vastaan... He menivät hänen luokseen, syleilivät
hänen jalkojaan ja kumarsivat häntä... 10.
Jeesus... Menkää sanomaan veljilleni...
Johanneksen 9:35-38.....35. “Uskotko Ihmisen
Poikaan?”... 38. "Minä uskon, Herra", mies sanoi ja
lankesi maahan hänen eteensä.
Johanneksen 20:28-29*.....28. Tuomas sanoi:
"Minun Herrani ja Jumalani!"... 29. Jeesus...
Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe.
Filippiläisille 2:10-11.....10. Jeesuksen nimeä
kunnioittaen on kaikkien polvistuttava... 11. ja
jokaisen kielen on tunnustettava... "Jeesus Kristus
on Herra."
------------------------------------------------Maide 5:116 & 118*.....116. Jumala sanoo: “Jeesus,
Marian poika! Sinäkö sanoit ihmisille: ‘Ottakaa minut
ja äitini jumaliksi yhden Jumalan asemasta’?” Jeesus
vastaa: “Ylistys Sinulle! En minä voisi sanoa
sellaista, mihin minulla ei ole oikeutta... 118. olet
silti Mahtava, Viisas.
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79.

Kun ilmausta “Jumalan poika” käytetään pyhissä
kirjoissa, tarkoitetaanko sillä nimenomaan
fyysistä poikaa, joka syntyy seksuaalisen
kanssakäymisen seurauksena?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Luukkaan 1:26-35*..... 27. neitsyen luo, jonka nimi
oli Maria... 35. Pyhä Henki tulee sinun yllesi,
Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi
myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan
Jumalan Pojaksi.
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 5:20*.....Me tiedämme myös,
että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen,
jotta tuntisimme hänet, joka on Todellinen... Hän on tosi
Jumala ja iankaikkinen elämä.
------------------------------------------------En'am 6:101*.....Hän on taivaan ja maan luoja.
Kuinka Hänellä olisi lapsia, vaikka Hänellä ei
ole puolisoa? Hän on luonut kaiken ja Hän on
Kaikkitietävä.
Jinn 72:3*.....Me uskomme... että Hän ei ole
ottanut puolisoa eikä lasta.

Kun ilmausta “Jumalan poika” käytetään pyhissä
kirjoissa, tarkoitetaanko sillä nimenomaan
fyysistä poikaa, joka syntyy seksuaalisen
kanssakäymisen seurauksena?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Luukkaan 1:26-35*..... 27. neitsyen luo, jonka nimi
oli Maria... 35. Pyhä Henki tulee sinun yllesi,
Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi
myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan
Jumalan Pojaksi.
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 5:20*.....Me tiedämme myös,
että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen,
jotta tuntisimme hänet, joka on Todellinen... Hän on tosi
Jumala ja iankaikkinen elämä.
------------------------------------------------En'am 6:101*.....Hän on taivaan ja maan luoja.
Kuinka Hänellä olisi lapsia, vaikka Hänellä ei
ole puolisoa? Hän on luonut kaiken ja Hän on
Kaikkitietävä.
Jinn 72:3*.....Me uskomme... että Hän ei ole
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Palvoivatko ihmiset Kristusta ja hyväksyikö hän
palvonnan kelvollisena?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 28:9-10*.....9. Jeesus tuli heitä
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hänen jalkojaan ja kumarsivat häntä... 10.
Jeesus... Menkää sanomaan veljilleni...
Johanneksen 9:35-38.....35. “Uskotko Ihmisen
Poikaan?”... 38. "Minä uskon, Herra", mies sanoi ja
lankesi maahan hänen eteensä.
Johanneksen 20:28-29*.....28. Tuomas sanoi:
"Minun Herrani ja Jumalani!"... 29. Jeesus...
Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe.
Filippiläisille 2:10-11.....10. Jeesuksen nimeä
kunnioittaen on kaikkien polvistuttava... 11. ja
jokaisen kielen on tunnustettava... "Jeesus Kristus
on Herra."
------------------------------------------------Maide 5:116 & 118*.....116. Jumala sanoo: “Jeesus,
Marian poika! Sinäkö sanoit ihmisille: ‘Ottakaa minut
ja äitini jumaliksi yhden Jumalan asemasta’?” Jeesus
vastaa: “Ylistys Sinulle! En minä voisi sanoa
sellaista, mihin minulla ei ole oikeutta... 118. olet
silti Mahtava, Viisas.

Palvoivatko ihmiset Kristusta ja hyväksyikö hän
palvonnan kelvollisena?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 28:9-10*.....9. Jeesus tuli heitä
vastaan... He menivät hänen luokseen, syleilivät
hänen jalkojaan ja kumarsivat häntä... 10.
Jeesus... Menkää sanomaan veljilleni...
Johanneksen 9:35-38.....35. “Uskotko Ihmisen
Poikaan?”... 38. "Minä uskon, Herra", mies sanoi ja
lankesi maahan hänen eteensä.
Johanneksen 20:28-29*.....28. Tuomas sanoi:
"Minun Herrani ja Jumalani!"... 29. Jeesus...
Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe.
Filippiläisille 2:10-11.....10. Jeesuksen nimeä
kunnioittaen on kaikkien polvistuttava... 11. ja
jokaisen kielen on tunnustettava... "Jeesus Kristus
on Herra."
------------------------------------------------Maide 5:116 & 118*.....116. Jumala sanoo: “Jeesus,
Marian poika! Sinäkö sanoit ihmisille: ‘Ottakaa minut
ja äitini jumaliksi yhden Jumalan asemasta’?” Jeesus
vastaa: “Ylistys Sinulle! En minä voisi sanoa
sellaista, mihin minulla ei ole oikeutta... 118. olet
silti Mahtava, Viisas.

80.

80.

81.*
Pitääkö paikkansa, että Kristus voi antaa
anteeksi ihmisten synnit?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Markuksen 2:5-7 & 10-11*.....5. Kun Jeesus näki
heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle: "Poikani,
sinun syntisi annetaan anteeksi."... 7. "Miten hän
tuolla tavalla puhuu? Hän herjaa Jumalaa. Kuka muu
kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi?"... 10.
Mutta jotta te tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on
valta antaa maan päällä syntejä anteeksi... 11.
"nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi."
Luukkaan 5:20.....Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän
sanoi: "Ystäväni, sinun syntisi on annettu anteeksi."
Apostolien Teot 10:43*.....Hänestä kaikki profeetat
todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa
hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi.
Apostolien Teot 13:38.....Hänen ansiostaan teille
julistetaan synnit anteeksi...
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 2:12.....Minä
kirjoitan teille... synnit on annettu teille
anteeksi hänen nimensä tähden.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:135*.....Kuka muu kuin Jumala voi
antaa synnit anteeksi?
Maide 5:75*..... Messias, Marian poika, oli vain
lähettiläs...

82.
Pitääkö paikkansa, että Krituksella on Taivaan ja
Helvetin avaimet?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Luukkaan 12:5.... Pelätkää häntä, jolla on valta...
syöstä hänet helvettiin.
Johanneksen Ilmestys 1:1-18*.....1. Jeesuksen
Kristuksen ilmestys... 8. "Minä olen A ja O, alku ja
loppu", sanoo Herra Jumala, hän, joka on, joka oli
ja joka on tuleva, Kaikkivaltias... 14. hänen
silmänsä olivat kuin tulen liekit... Minä olen
ensimmäinen ja viimeinen, 18. iäti elävä. Minä olin
kuollut, mutta nyt minä elän, elän aina ja
ikuisesti. Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.
------------------------------------------------Zuhruf 43:57 & 59*.....57. Marian poika... 59.
Jeesus oli vain palvelijamme... jonka me teimme
esikuvaksi israelilaisille.
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valta antaa maan päällä syntejä anteeksi... 11.
"nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi."
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------------------------------------------------Al-i İmran 3:135*.....Kuka muu kuin Jumala voi
antaa synnit anteeksi?
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lähettiläs...
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Kyllä /
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silmänsä olivat kuin tulen liekit... Minä olen
ensimmäinen ja viimeinen, 18. iäti elävä. Minä olin
kuollut, mutta nyt minä elän, elän aina ja
ikuisesti. Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.
------------------------------------------------Zuhruf 43:57 & 59*.....57. Marian poika... 59.
Jeesus oli vain palvelijamme... jonka me teimme
esikuvaksi israelilaisille.
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Kyllä /
Ei Koraani
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heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle: "Poikani,
sinun syntisi annetaan anteeksi."... 7. "Miten hän
tuolla tavalla puhuu? Hän herjaa Jumalaa. Kuka muu
kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi?"... 10.
Mutta jotta te tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on
valta antaa maan päällä syntejä anteeksi... 11.
"nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi."
Luukkaan 5:20.....Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän
sanoi: "Ystäväni, sinun syntisi on annettu anteeksi."
Apostolien Teot 10:43*.....Hänestä kaikki profeetat
todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa
hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi.
Apostolien Teot 13:38.....Hänen ansiostaan teille
julistetaan synnit anteeksi...
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 2:12.....Minä
kirjoitan teille... synnit on annettu teille
anteeksi hänen nimensä tähden.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:135*.....Kuka muu kuin Jumala voi
antaa synnit anteeksi?
Maide 5:75*..... Messias, Marian poika, oli vain
lähettiläs...
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Pitääkö paikkansa, että Krituksella on Taivaan ja
Helvetin avaimet?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Luukkaan 12:5.... Pelätkää häntä, jolla on valta...
syöstä hänet helvettiin.
Johanneksen Ilmestys 1:1-18*.....1. Jeesuksen
Kristuksen ilmestys... 8. "Minä olen A ja O, alku ja
loppu", sanoo Herra Jumala, hän, joka on, joka oli
ja joka on tuleva, Kaikkivaltias... 14. hänen
silmänsä olivat kuin tulen liekit... Minä olen
ensimmäinen ja viimeinen, 18. iäti elävä. Minä olin
kuollut, mutta nyt minä elän, elän aina ja
ikuisesti. Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.
------------------------------------------------Zuhruf 43:57 & 59*.....57. Marian poika... 59.
Jeesus oli vain palvelijamme... jonka me teimme
esikuvaksi israelilaisille.

81.*
Pitääkö paikkansa, että Kristus voi antaa
anteeksi ihmisten synnit?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Markuksen 2:5-7 & 10-11*.....5. Kun Jeesus näki
heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle: "Poikani,
sinun syntisi annetaan anteeksi."... 7. "Miten hän
tuolla tavalla puhuu? Hän herjaa Jumalaa. Kuka muu
kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi?"... 10.
Mutta jotta te tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on
valta antaa maan päällä syntejä anteeksi... 11.
"nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi."
Luukkaan 5:20.....Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän
sanoi: "Ystäväni, sinun syntisi on annettu anteeksi."
Apostolien Teot 10:43*.....Hänestä kaikki profeetat
todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa
hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi.
Apostolien Teot 13:38.....Hänen ansiostaan teille
julistetaan synnit anteeksi...
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 2:12.....Minä
kirjoitan teille... synnit on annettu teille
anteeksi hänen nimensä tähden.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:135*.....Kuka muu kuin Jumala voi
antaa synnit anteeksi?
Maide 5:75*..... Messias, Marian poika, oli vain
lähettiläs...

82.
Pitääkö paikkansa, että Krituksella on Taivaan ja
Helvetin avaimet?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Luukkaan 12:5.... Pelätkää häntä, jolla on valta...
syöstä hänet helvettiin.
Johanneksen Ilmestys 1:1-18*.....1. Jeesuksen
Kristuksen ilmestys... 8. "Minä olen A ja O, alku ja
loppu", sanoo Herra Jumala, hän, joka on, joka oli
ja joka on tuleva, Kaikkivaltias... 14. hänen
silmänsä olivat kuin tulen liekit... Minä olen
ensimmäinen ja viimeinen, 18. iäti elävä. Minä olin
kuollut, mutta nyt minä elän, elän aina ja
ikuisesti. Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.
------------------------------------------------Zuhruf 43:57 & 59*.....57. Marian poika... 59.
Jeesus oli vain palvelijamme... jonka me teimme
esikuvaksi israelilaisille.

83.*

83.*

Pitääkö paikkansa, että Kristus on maailman Pelastaja?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Jesaja 43:11-13.....11. Minä, minä yksin olen Herra,
ei ole muuta pelastajaa kuin minä... 13. olen nyt ja
aina.
Luukkaan 2:11..... Tänään on teille Daavidin
kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus,
Herra.
Johanneksen 4:42*.....Tiedämme, että hän todella on
maailman pelastaja.
Titukselle 1:4.....Hän ilmoitti sanansa siinä
evankeliumissa, joka uskottiin minulle Jumalan,
meidän pelastajamme, käskystä.
Titukselle 3:4-6.....4. Mutta kun Jumalan, meidän
pelastajamme, hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan
tuli näkyviin... 6. Tämän Hengen hän vuodatti
runsaana meidän päällemme Vapahtajamme Jeesuksen
Kristuksen kautta.
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 4:14*.....Me olemme
nähneet, että Isä on lähettänyt Poikansa maailmaan
pelastajaksi, ja siitä me todistamme.
------------------------------------------------Nisa 4:171*....Messias, Jeesus, Marian poika, oli
Jumalan lähettiläs...

Pitääkö paikkansa, että Kristus on maailman Pelastaja?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Jesaja 43:11-13.....11. Minä, minä yksin olen Herra,
ei ole muuta pelastajaa kuin minä... 13. olen nyt ja
aina.
Luukkaan 2:11..... Tänään on teille Daavidin
kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus,
Herra.
Johanneksen 4:42*.....Tiedämme, että hän todella on
maailman pelastaja.
Titukselle 1:4.....Hän ilmoitti sanansa siinä
evankeliumissa, joka uskottiin minulle Jumalan,
meidän pelastajamme, käskystä.
Titukselle 3:4-6.....4. Mutta kun Jumalan, meidän
pelastajamme, hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan
tuli näkyviin... 6. Tämän Hengen hän vuodatti
runsaana meidän päällemme Vapahtajamme Jeesuksen
Kristuksen kautta.
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 4:14*.....Me olemme
nähneet, että Isä on lähettänyt Poikansa maailmaan
pelastajaksi, ja siitä me todistamme.
------------------------------------------------Nisa 4:171*....Messias, Jeesus, Marian poika, oli
Jumalan lähettiläs...

Pitääkö paikkansa, että ikuisen elämän voi saavuttaa
vain uskomalla Kristukseen ja hyväksymällä hänet
Pelastajana ja Herrana?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 3:16 & 36.....16. Jumala on rakastanut
maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa,
jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi
kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. 36.
Sillä, joka uskoo Poikaan, on ikuinen elämä, mutta
joka ei tottele Poikaa, se ei pääse näkemään elämää,
vaan Jumalan viha pysyy hänen yllään.
Johanneksen 14:6*.....Jeesus vastasi: "Minä olen tie,
totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin
minun kauttani.
Apostolien Teot 4:10-12*.....10. Jeesuksen
Kristuksen... nimessä... 12. Ei kukaan muu voi
pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka
meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko
taivaankannen alla.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19 & 85*.....19. Jumalan edessä oikea
uskonto on islam... 85. Joka valitsee muun kuin
alistumisen uskonnokseen, hänen valintaansa ei oteta
vastaan, vaan hän joutuu tuonpuoleisessa perikatoon.
Huomio: Raamatussa on yli 200 jaetta, jossa Jeesus
kuvataan maailman Pelastajana.

Pitääkö paikkansa, että ikuisen elämän voi saavuttaa
vain uskomalla Kristukseen ja hyväksymällä hänet
Pelastajana ja Herrana?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 3:16 & 36.....16. Jumala on rakastanut
maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa,
jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi
kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. 36.
Sillä, joka uskoo Poikaan, on ikuinen elämä, mutta
joka ei tottele Poikaa, se ei pääse näkemään elämää,
vaan Jumalan viha pysyy hänen yllään.
Johanneksen 14:6*.....Jeesus vastasi: "Minä olen tie,
totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin
minun kauttani.
Apostolien Teot 4:10-12*.....10. Jeesuksen
Kristuksen... nimessä... 12. Ei kukaan muu voi
pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka
meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko
taivaankannen alla.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19 & 85*.....19. Jumalan edessä oikea
uskonto on islam... 85. Joka valitsee muun kuin
alistumisen uskonnokseen, hänen valintaansa ei oteta
vastaan, vaan hän joutuu tuonpuoleisessa perikatoon.
Huomio: Raamatussa on yli 200 jaetta, jossa Jeesus
kuvataan maailman Pelastajana.

84.*

83.*

84.*

83.*

Pitääkö paikkansa, että Kristus on maailman Pelastaja?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Jesaja 43:11-13.....11. Minä, minä yksin olen Herra,
ei ole muuta pelastajaa kuin minä... 13. olen nyt ja
aina.
Luukkaan 2:11..... Tänään on teille Daavidin
kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus,
Herra.
Johanneksen 4:42*.....Tiedämme, että hän todella on
maailman pelastaja.
Titukselle 1:4.....Hän ilmoitti sanansa siinä
evankeliumissa, joka uskottiin minulle Jumalan,
meidän pelastajamme, käskystä.
Titukselle 3:4-6.....4. Mutta kun Jumalan, meidän
pelastajamme, hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan
tuli näkyviin... 6. Tämän Hengen hän vuodatti
runsaana meidän päällemme Vapahtajamme Jeesuksen
Kristuksen kautta.
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 4:14*.....Me olemme
nähneet, että Isä on lähettänyt Poikansa maailmaan
pelastajaksi, ja siitä me todistamme.
------------------------------------------------Nisa 4:171*....Messias, Jeesus, Marian poika, oli
Jumalan lähettiläs...

Pitääkö paikkansa, että Kristus on maailman Pelastaja?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Jesaja 43:11-13.....11. Minä, minä yksin olen Herra,
ei ole muuta pelastajaa kuin minä... 13. olen nyt ja
aina.
Luukkaan 2:11..... Tänään on teille Daavidin
kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus,
Herra.
Johanneksen 4:42*.....Tiedämme, että hän todella on
maailman pelastaja.
Titukselle 1:4.....Hän ilmoitti sanansa siinä
evankeliumissa, joka uskottiin minulle Jumalan,
meidän pelastajamme, käskystä.
Titukselle 3:4-6.....4. Mutta kun Jumalan, meidän
pelastajamme, hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan
tuli näkyviin... 6. Tämän Hengen hän vuodatti
runsaana meidän päällemme Vapahtajamme Jeesuksen
Kristuksen kautta.
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 4:14*.....Me olemme
nähneet, että Isä on lähettänyt Poikansa maailmaan
pelastajaksi, ja siitä me todistamme.
------------------------------------------------Nisa 4:171*....Messias, Jeesus, Marian poika, oli
Jumalan lähettiläs...

Pitääkö paikkansa, että ikuisen elämän voi saavuttaa
vain uskomalla Kristukseen ja hyväksymällä hänet
Pelastajana ja Herrana?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 3:16 & 36.....16. Jumala on rakastanut
maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa,
jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi
kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. 36.
Sillä, joka uskoo Poikaan, on ikuinen elämä, mutta
joka ei tottele Poikaa, se ei pääse näkemään elämää,
vaan Jumalan viha pysyy hänen yllään.
Johanneksen 14:6*.....Jeesus vastasi: "Minä olen tie,
totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin
minun kauttani.
Apostolien Teot 4:10-12*.....10. Jeesuksen
Kristuksen... nimessä... 12. Ei kukaan muu voi
pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka
meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko
taivaankannen alla.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19 & 85*.....19. Jumalan edessä oikea
uskonto on islam... 85. Joka valitsee muun kuin
alistumisen uskonnokseen, hänen valintaansa ei oteta
vastaan, vaan hän joutuu tuonpuoleisessa perikatoon.
Huomio: Raamatussa on yli 200 jaetta, jossa Jeesus
kuvataan maailman Pelastajana.

Pitääkö paikkansa, että ikuisen elämän voi saavuttaa
vain uskomalla Kristukseen ja hyväksymällä hänet
Pelastajana ja Herrana?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 3:16 & 36.....16. Jumala on rakastanut
maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa,
jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi
kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. 36.
Sillä, joka uskoo Poikaan, on ikuinen elämä, mutta
joka ei tottele Poikaa, se ei pääse näkemään elämää,
vaan Jumalan viha pysyy hänen yllään.
Johanneksen 14:6*.....Jeesus vastasi: "Minä olen tie,
totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin
minun kauttani.
Apostolien Teot 4:10-12*.....10. Jeesuksen
Kristuksen... nimessä... 12. Ei kukaan muu voi
pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka
meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko
taivaankannen alla.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19 & 85*.....19. Jumalan edessä oikea
uskonto on islam... 85. Joka valitsee muun kuin
alistumisen uskonnokseen, hänen valintaansa ei oteta
vastaan, vaan hän joutuu tuonpuoleisessa perikatoon.
Huomio: Raamatussa on yli 200 jaetta, jossa Jeesus
kuvataan maailman Pelastajana.

84.*

84.*

85.*

85.*

Pitääkö paikkansa, että Krituksen veri
vuodatettiin maailman syntien
anteeksiantamiseksi?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Jesaja 53:5-12....Meidän rikkomuksemme olivat
hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet
ruhjoneet... hänen haavojensa hinnalla me olemme
parantuneet... 6. Herra pani meidän kaikkien
syntivelan hänen kannettavakseen.
Johanneksen 1:29*.....Johannes sanoi: "Katsokaa:
Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!
1 Korinttilaisille 15:3-4.....3. Kristus kuoli
meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli
kirjoitettu, 4. hänet haudattiin, hänet
herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin
kuin oli kirjoitettu.
------------------------------------------------En’am 6:164*.....Jokainen sielu on vastuussa vain
itsestään, eikä kukaan joudu kantamaan toisen
taakkaa.
İsra 17:15.....eikä kukaan voi kantaa toisen
taakkaa...
Nejm 53:38*.....Yksikään sielu ei voi kantaa toisen
taakkaa.

Pitääkö paikkansa, että Krituksen veri
vuodatettiin maailman syntien
anteeksiantamiseksi?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Jesaja 53:5-12....Meidän rikkomuksemme olivat
hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet
ruhjoneet... hänen haavojensa hinnalla me olemme
parantuneet... 6. Herra pani meidän kaikkien
syntivelan hänen kannettavakseen.
Johanneksen 1:29*.....Johannes sanoi: "Katsokaa:
Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!
1 Korinttilaisille 15:3-4.....3. Kristus kuoli
meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli
kirjoitettu, 4. hänet haudattiin, hänet
herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin
kuin oli kirjoitettu.
------------------------------------------------En’am 6:164*.....Jokainen sielu on vastuussa vain
itsestään, eikä kukaan joudu kantamaan toisen
taakkaa.
İsra 17:15.....eikä kukaan voi kantaa toisen
taakkaa...
Nejm 53:38*.....Yksikään sielu ei voi kantaa toisen
taakkaa.

Ilmoittivatko profeetat pyhissä kirjoissa, että
Messias (Jeesus) tulisi kuolemaan?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Psalmit 16:10.....Sinä et hylkää minun sieluani
tuonelaan, et anna palvelijasi joutua kuoleman
valtaan.
Jesaja 53:11-12*....11. heidän pahat tekonsa hän
kantaa... 12. hän antoi itsensä kuolemalle
alttiiksi ja hänet luettiin rikollisten joukkoon.
Hän otti kantaakseen monien synnit, hän pyysi
pahantekijöilleen armoa.
Daniel 9:26*.....Ja kuudenkymmenenkahden
vuosiviikon kuluttua raivataan voideltu tieltä,
eikä kansalla ole enää toista.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55*.....Jumala sanoi: “Jeesus, Minä
otan sinut ja korotan sinut luokseni, puhdistan
sinut uskottomista...
Meryem 19:30 & 33*.....Hän on antanut minulle
Kirjan, tehnyt minusta profeetan... 33. Rauha
minulle päivänä, jona synnyin, ja päivänä, jona
kuolen, ja päivänä, jona minut herätetään
henkiin.

Ilmoittivatko profeetat pyhissä kirjoissa, että
Messias (Jeesus) tulisi kuolemaan?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Psalmit 16:10.....Sinä et hylkää minun sieluani
tuonelaan, et anna palvelijasi joutua kuoleman
valtaan.
Jesaja 53:11-12*....11. heidän pahat tekonsa hän
kantaa... 12. hän antoi itsensä kuolemalle
alttiiksi ja hänet luettiin rikollisten joukkoon.
Hän otti kantaakseen monien synnit, hän pyysi
pahantekijöilleen armoa.
Daniel 9:26*.....Ja kuudenkymmenenkahden
vuosiviikon kuluttua raivataan voideltu tieltä,
eikä kansalla ole enää toista.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55*.....Jumala sanoi: “Jeesus, Minä
otan sinut ja korotan sinut luokseni, puhdistan
sinut uskottomista...
Meryem 19:30 & 33*.....Hän on antanut minulle
Kirjan, tehnyt minusta profeetan... 33. Rauha
minulle päivänä, jona synnyin, ja päivänä, jona
kuolen, ja päivänä, jona minut herätetään
henkiin.

86.

85.*

86.

85.*

Pitääkö paikkansa, että Krituksen veri
vuodatettiin maailman syntien
anteeksiantamiseksi?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Jesaja 53:5-12....Meidän rikkomuksemme olivat
hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet
ruhjoneet... hänen haavojensa hinnalla me olemme
parantuneet... 6. Herra pani meidän kaikkien
syntivelan hänen kannettavakseen.
Johanneksen 1:29*.....Johannes sanoi: "Katsokaa:
Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!
1 Korinttilaisille 15:3-4.....3. Kristus kuoli
meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli
kirjoitettu, 4. hänet haudattiin, hänet
herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin
kuin oli kirjoitettu.
------------------------------------------------En’am 6:164*.....Jokainen sielu on vastuussa vain
itsestään, eikä kukaan joudu kantamaan toisen
taakkaa.
İsra 17:15.....eikä kukaan voi kantaa toisen
taakkaa...
Nejm 53:38*.....Yksikään sielu ei voi kantaa toisen
taakkaa.

Pitääkö paikkansa, että Krituksen veri
vuodatettiin maailman syntien
anteeksiantamiseksi?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Jesaja 53:5-12....Meidän rikkomuksemme olivat
hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet
ruhjoneet... hänen haavojensa hinnalla me olemme
parantuneet... 6. Herra pani meidän kaikkien
syntivelan hänen kannettavakseen.
Johanneksen 1:29*.....Johannes sanoi: "Katsokaa:
Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!
1 Korinttilaisille 15:3-4.....3. Kristus kuoli
meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli
kirjoitettu, 4. hänet haudattiin, hänet
herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin
kuin oli kirjoitettu.
------------------------------------------------En’am 6:164*.....Jokainen sielu on vastuussa vain
itsestään, eikä kukaan joudu kantamaan toisen
taakkaa.
İsra 17:15.....eikä kukaan voi kantaa toisen
taakkaa...
Nejm 53:38*.....Yksikään sielu ei voi kantaa toisen
taakkaa.

Ilmoittivatko profeetat pyhissä kirjoissa, että
Messias (Jeesus) tulisi kuolemaan?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Psalmit 16:10.....Sinä et hylkää minun sieluani
tuonelaan, et anna palvelijasi joutua kuoleman
valtaan.
Jesaja 53:11-12*....11. heidän pahat tekonsa hän
kantaa... 12. hän antoi itsensä kuolemalle
alttiiksi ja hänet luettiin rikollisten joukkoon.
Hän otti kantaakseen monien synnit, hän pyysi
pahantekijöilleen armoa.
Daniel 9:26*.....Ja kuudenkymmenenkahden
vuosiviikon kuluttua raivataan voideltu tieltä,
eikä kansalla ole enää toista.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55*.....Jumala sanoi: “Jeesus, Minä
otan sinut ja korotan sinut luokseni, puhdistan
sinut uskottomista...
Meryem 19:30 & 33*.....Hän on antanut minulle
Kirjan, tehnyt minusta profeetan... 33. Rauha
minulle päivänä, jona synnyin, ja päivänä, jona
kuolen, ja päivänä, jona minut herätetään
henkiin.

Ilmoittivatko profeetat pyhissä kirjoissa, että
Messias (Jeesus) tulisi kuolemaan?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Psalmit 16:10.....Sinä et hylkää minun sieluani
tuonelaan, et anna palvelijasi joutua kuoleman
valtaan.
Jesaja 53:11-12*....11. heidän pahat tekonsa hän
kantaa... 12. hän antoi itsensä kuolemalle
alttiiksi ja hänet luettiin rikollisten joukkoon.
Hän otti kantaakseen monien synnit, hän pyysi
pahantekijöilleen armoa.
Daniel 9:26*.....Ja kuudenkymmenenkahden
vuosiviikon kuluttua raivataan voideltu tieltä,
eikä kansalla ole enää toista.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55*.....Jumala sanoi: “Jeesus, Minä
otan sinut ja korotan sinut luokseni, puhdistan
sinut uskottomista...
Meryem 19:30 & 33*.....Hän on antanut minulle
Kirjan, tehnyt minusta profeetan... 33. Rauha
minulle päivänä, jona synnyin, ja päivänä, jona
kuolen, ja päivänä, jona minut herätetään
henkiin.

86.

86.

87.

87.

Näkikö Jeesus itse ennalta, että juutalaiset
tulisivat tappamaan hänet?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 16:21*.....Tästä lähtien Jeesus alkoi
puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä
Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan
vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä.
Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän
nousisi kuolleista.
Johanneksen 10:11 & 15*.....11. Minä olen hyvä
paimen, oikea paimen, joka panee henkensä
alttiiksi lampaiden puolesta... 15. Minä panen
henkeni alttiiksi lampaiden puolesta.
Johanneksen 12:32-33.....32. Ja kun minut
korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni.”
33. Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen
tulisi olemaan hänen kuolemansa.
------------------------------------------------Huomio: Koraanissa ei ole kohtia, joissa Jeesus
sanoo, että juutalaiset tulevat tappamaan hänet.

Näkikö Jeesus itse ennalta, että juutalaiset
tulisivat tappamaan hänet?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 16:21*.....Tästä lähtien Jeesus alkoi
puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä
Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan
vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä.
Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän
nousisi kuolleista.
Johanneksen 10:11 & 15*.....11. Minä olen hyvä
paimen, oikea paimen, joka panee henkensä
alttiiksi lampaiden puolesta... 15. Minä panen
henkeni alttiiksi lampaiden puolesta.
Johanneksen 12:32-33.....32. Ja kun minut
korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni.”
33. Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen
tulisi olemaan hänen kuolemansa.
------------------------------------------------Huomio: Koraanissa ei ole kohtia, joissa Jeesus
sanoo, että juutalaiset tulevat tappamaan hänet.
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Pitääkö paikkansa, että Jeesus kuoli fyysisesti
ristillä ja että hän nousi kuolleista?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 27:50.....Mutta Jeesus huusi taas
kovalla äänellä ja antoi henkensä.
Markuksen 15:37.....Mutta Jeesus huusi kovalla
äänellä ja antoi henkensä.
Luukkaan 24:44 & 46*.....44. Kaiken sen tuli
käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen
kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu...
46. Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä
kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista.
Johanneksen 19:30.....Jeesus... sanoi: "Se on
täytetty." Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä.
1 Korinttilaisille 15:3-4*.....3. Kristus kuoli
meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu,
4. hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista...
------------------------------------------------Nisa 4:157*.....Mutta eivät he surmanneet eivätkä
ristiinnaulinneet häntä. Heistä vain näytti siltä.
Ne, jotka kiistelevät Jeesuksesta, eivät tiedä
varmasti, vaan he vain arvailevat. Eivät he tosiaan
häntä tappaneet.

Pitääkö paikkansa, että Jeesus kuoli fyysisesti
ristillä ja että hän nousi kuolleista?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 27:50.....Mutta Jeesus huusi taas
kovalla äänellä ja antoi henkensä.
Markuksen 15:37.....Mutta Jeesus huusi kovalla
äänellä ja antoi henkensä.
Luukkaan 24:44 & 46*.....44. Kaiken sen tuli
käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen
kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu...
46. Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä
kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista.
Johanneksen 19:30.....Jeesus... sanoi: "Se on
täytetty." Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä.
1 Korinttilaisille 15:3-4*.....3. Kristus kuoli
meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu,
4. hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista...
------------------------------------------------Nisa 4:157*.....Mutta eivät he surmanneet eivätkä
ristiinnaulinneet häntä. Heistä vain näytti siltä.
Ne, jotka kiistelevät Jeesuksesta, eivät tiedä
varmasti, vaan he vain arvailevat. Eivät he tosiaan
häntä tappaneet.
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Näkikö Jeesus itse ennalta, että juutalaiset
tulisivat tappamaan hänet?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 16:21*.....Tästä lähtien Jeesus alkoi
puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä
Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan
vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä.
Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän
nousisi kuolleista.
Johanneksen 10:11 & 15*.....11. Minä olen hyvä
paimen, oikea paimen, joka panee henkensä
alttiiksi lampaiden puolesta... 15. Minä panen
henkeni alttiiksi lampaiden puolesta.
Johanneksen 12:32-33.....32. Ja kun minut
korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni.”
33. Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen
tulisi olemaan hänen kuolemansa.
------------------------------------------------Huomio: Koraanissa ei ole kohtia, joissa Jeesus
sanoo, että juutalaiset tulevat tappamaan hänet.

Näkikö Jeesus itse ennalta, että juutalaiset
tulisivat tappamaan hänet?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 16:21*.....Tästä lähtien Jeesus alkoi
puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä
Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan
vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä.
Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän
nousisi kuolleista.
Johanneksen 10:11 & 15*.....11. Minä olen hyvä
paimen, oikea paimen, joka panee henkensä
alttiiksi lampaiden puolesta... 15. Minä panen
henkeni alttiiksi lampaiden puolesta.
Johanneksen 12:32-33.....32. Ja kun minut
korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni.”
33. Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen
tulisi olemaan hänen kuolemansa.
------------------------------------------------Huomio: Koraanissa ei ole kohtia, joissa Jeesus
sanoo, että juutalaiset tulevat tappamaan hänet.

88.*

88.*

Pitääkö paikkansa, että Jeesus kuoli fyysisesti
ristillä ja että hän nousi kuolleista?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 27:50.....Mutta Jeesus huusi taas
kovalla äänellä ja antoi henkensä.
Markuksen 15:37.....Mutta Jeesus huusi kovalla
äänellä ja antoi henkensä.
Luukkaan 24:44 & 46*.....44. Kaiken sen tuli
käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen
kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu...
46. Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä
kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista.
Johanneksen 19:30.....Jeesus... sanoi: "Se on
täytetty." Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä.
1 Korinttilaisille 15:3-4*.....3. Kristus kuoli
meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu,
4. hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista...
------------------------------------------------Nisa 4:157*.....Mutta eivät he surmanneet eivätkä
ristiinnaulinneet häntä. Heistä vain näytti siltä.
Ne, jotka kiistelevät Jeesuksesta, eivät tiedä
varmasti, vaan he vain arvailevat. Eivät he tosiaan
häntä tappaneet.

Pitääkö paikkansa, että Jeesus kuoli fyysisesti
ristillä ja että hän nousi kuolleista?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 27:50.....Mutta Jeesus huusi taas
kovalla äänellä ja antoi henkensä.
Markuksen 15:37.....Mutta Jeesus huusi kovalla
äänellä ja antoi henkensä.
Luukkaan 24:44 & 46*.....44. Kaiken sen tuli
käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen
kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu...
46. Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä
kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista.
Johanneksen 19:30.....Jeesus... sanoi: "Se on
täytetty." Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä.
1 Korinttilaisille 15:3-4*.....3. Kristus kuoli
meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu,
4. hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista...
------------------------------------------------Nisa 4:157*.....Mutta eivät he surmanneet eivätkä
ristiinnaulinneet häntä. Heistä vain näytti siltä.
Ne, jotka kiistelevät Jeesuksesta, eivät tiedä
varmasti, vaan he vain arvailevat. Eivät he tosiaan
häntä tappaneet.
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Pitääkö paikkansa, että Kritus on hengissä
tänäkin päivänä ja että hän tulee palaamaan?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Johanneksen 14:2-3*.....2. Minun Isäni kodissa on
monta huonetta... menen valmistamaan teille
asuinsijan. 3. Minä menen valmistamaan teille sijaa
mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät
luokseni...
Johanneksen Ilmestys 2:25.....Pitäkää kiinni
siitä mitä teillä on, kunnes minä tulen.
Johanneksen Ilmestys 22:12 & 20*.....12. Minä
tulen pian, ja tullessani minä tuon jokaiselle
palkan, maksan kullekin hänen tekojensa mukaan...
20. "Tämä on tosi, minä tulen pian." Aamen. Tule,
Herra Jeesus!
------------------------------------------------Nisa 4:158*.....Jumala korotti hänet luokseen.
Zuhruf 43:61*.....Tämä on tieto viimeisestä
hetkestä (Jeesuksen toisesta tulemisesta); älkää
siis epäilkö sen tulemista...
Huomio: Raamatussa on 73 jaetta Kristuksen toisesta
tulemisesta.

Pitääkö paikkansa, että Kritus on hengissä
tänäkin päivänä ja että hän tulee palaamaan?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Johanneksen 14:2-3*.....2. Minun Isäni kodissa on
monta huonetta... menen valmistamaan teille
asuinsijan. 3. Minä menen valmistamaan teille sijaa
mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät
luokseni...
Johanneksen Ilmestys 2:25.....Pitäkää kiinni
siitä mitä teillä on, kunnes minä tulen.
Johanneksen Ilmestys 22:12 & 20*.....12. Minä
tulen pian, ja tullessani minä tuon jokaiselle
palkan, maksan kullekin hänen tekojensa mukaan...
20. "Tämä on tosi, minä tulen pian." Aamen. Tule,
Herra Jeesus!
------------------------------------------------Nisa 4:158*.....Jumala korotti hänet luokseen.
Zuhruf 43:61*.....Tämä on tieto viimeisestä
hetkestä (Jeesuksen toisesta tulemisesta); älkää
siis epäilkö sen tulemista...
Huomio: Raamatussa on 73 jaetta Kristuksen toisesta
tulemisesta.
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Onko Raamatussa jakeita, jotka ennustavat Muhammedin
tulemista?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Matteuksen 24:11 & 26*.....11. Monta väärää
profeettaa ilmaantuu, ja he johtavat useita
harhaan...
Johanneksen 5:31*.....Jos itse todistan
puolestani, ei todistukseni ole pätevä.
2 Korinttilaisille 13:1*.....sillä "jokainen asia
on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan
sanalla".
------------------------------------------------A’raf 7:157*.....seuraavat lähettilästä, kansan
parista noussutta profeettaa, josta he löytävät
maininnan Toorassa ja Evankeliumissa...
Saf 61:6*.....Jeesus... sanoi:... Jumala on
lähettänyt minut teidän luoksenne todistamaan
oikeaksi sen Tooran, joka oli ennen minua, ja
tuomaan ilosanomaa lähettiläästä, joka tulee
minun jälkeeni ja jonka nimi on Kunnioitettu.

Onko Raamatussa jakeita, jotka ennustavat Muhammedin
tulemista?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Matteuksen 24:11 & 26*.....11. Monta väärää
profeettaa ilmaantuu, ja he johtavat useita
harhaan...
Johanneksen 5:31*.....Jos itse todistan
puolestani, ei todistukseni ole pätevä.
2 Korinttilaisille 13:1*.....sillä "jokainen asia
on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan
sanalla".
------------------------------------------------A’raf 7:157*.....seuraavat lähettilästä, kansan
parista noussutta profeettaa, josta he löytävät
maininnan Toorassa ja Evankeliumissa...
Saf 61:6*.....Jeesus... sanoi:... Jumala on
lähettänyt minut teidän luoksenne todistamaan
oikeaksi sen Tooran, joka oli ennen minua, ja
tuomaan ilosanomaa lähettiläästä, joka tulee
minun jälkeeni ja jonka nimi on Kunnioitettu.
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Pitääkö paikkansa, että Kritus on hengissä
tänäkin päivänä ja että hän tulee palaamaan?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Johanneksen 14:2-3*.....2. Minun Isäni kodissa on
monta huonetta... menen valmistamaan teille
asuinsijan. 3. Minä menen valmistamaan teille sijaa
mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät
luokseni...
Johanneksen Ilmestys 2:25.....Pitäkää kiinni
siitä mitä teillä on, kunnes minä tulen.
Johanneksen Ilmestys 22:12 & 20*.....12. Minä
tulen pian, ja tullessani minä tuon jokaiselle
palkan, maksan kullekin hänen tekojensa mukaan...
20. "Tämä on tosi, minä tulen pian." Aamen. Tule,
Herra Jeesus!
------------------------------------------------Nisa 4:158*.....Jumala korotti hänet luokseen.
Zuhruf 43:61*.....Tämä on tieto viimeisestä
hetkestä (Jeesuksen toisesta tulemisesta); älkää
siis epäilkö sen tulemista...
Huomio: Raamatussa on 73 jaetta Kristuksen toisesta
tulemisesta.

Pitääkö paikkansa, että Kritus on hengissä
tänäkin päivänä ja että hän tulee palaamaan?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Johanneksen 14:2-3*.....2. Minun Isäni kodissa on
monta huonetta... menen valmistamaan teille
asuinsijan. 3. Minä menen valmistamaan teille sijaa
mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät
luokseni...
Johanneksen Ilmestys 2:25.....Pitäkää kiinni
siitä mitä teillä on, kunnes minä tulen.
Johanneksen Ilmestys 22:12 & 20*.....12. Minä
tulen pian, ja tullessani minä tuon jokaiselle
palkan, maksan kullekin hänen tekojensa mukaan...
20. "Tämä on tosi, minä tulen pian." Aamen. Tule,
Herra Jeesus!
------------------------------------------------Nisa 4:158*.....Jumala korotti hänet luokseen.
Zuhruf 43:61*.....Tämä on tieto viimeisestä
hetkestä (Jeesuksen toisesta tulemisesta); älkää
siis epäilkö sen tulemista...
Huomio: Raamatussa on 73 jaetta Kristuksen toisesta
tulemisesta.
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Onko Raamatussa jakeita, jotka ennustavat Muhammedin
tulemista?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Matteuksen 24:11 & 26*.....11. Monta väärää
profeettaa ilmaantuu, ja he johtavat useita
harhaan...
Johanneksen 5:31*.....Jos itse todistan
puolestani, ei todistukseni ole pätevä.
2 Korinttilaisille 13:1*.....sillä "jokainen asia
on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan
sanalla".
------------------------------------------------A’raf 7:157*.....seuraavat lähettilästä, kansan
parista noussutta profeettaa, josta he löytävät
maininnan Toorassa ja Evankeliumissa...
Saf 61:6*.....Jeesus... sanoi:... Jumala on
lähettänyt minut teidän luoksenne todistamaan
oikeaksi sen Tooran, joka oli ennen minua, ja
tuomaan ilosanomaa lähettiläästä, joka tulee
minun jälkeeni ja jonka nimi on Kunnioitettu.

Onko Raamatussa jakeita, jotka ennustavat Muhammedin
tulemista?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Matteuksen 24:11 & 26*.....11. Monta väärää
profeettaa ilmaantuu, ja he johtavat useita
harhaan...
Johanneksen 5:31*.....Jos itse todistan
puolestani, ei todistukseni ole pätevä.
2 Korinttilaisille 13:1*.....sillä "jokainen asia
on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan
sanalla".
------------------------------------------------A’raf 7:157*.....seuraavat lähettilästä, kansan
parista noussutta profeettaa, josta he löytävät
maininnan Toorassa ja Evankeliumissa...
Saf 61:6*.....Jeesus... sanoi:... Jumala on
lähettänyt minut teidän luoksenne todistamaan
oikeaksi sen Tooran, joka oli ennen minua, ja
tuomaan ilosanomaa lähettiläästä, joka tulee
minun jälkeeni ja jonka nimi on Kunnioitettu.
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Jotta Muhammedia voitaisiin pitää profeettana,
joka toi Jumalan kirjallisia ilmestyksiä ihmisten
tietoon, olisiko hänen täytynyt olla
lukutaitoinen juutalainen?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 4:22..... Pelastaja nousee
juutalaisten keskuudesta.
Roomalaisille 3:1-2*.....1. Mitä etuja sitten on
juutalaisilla, ja mitä hyötyä on ympärileikkauksesta?
2. Paljonkin, kaikin tavoin. Jumala on ensiksikin
uskonut sanansa juuri heille.
Roomalaisille 9:4*.....israelilaisia... heille hän on
antanut lain, jumalanpalveluksen ja lupaukset.
------------------------------------------------A’raf 7:157-158*.....157. seuraavat lähettilästä,
kansan parista noussutta profeettaa... 158.
Uskokaa Jumalaan ja Hänen lähettilääseensä,
kansan parista nousseeseen profeettaan.
Shura 42:52*.....Näin olemme käskystä lähettäneet
sinulle ilmoituksena Hengen. Et sinä tiennyt,
mitä on Kirja...

Jotta Muhammedia voitaisiin pitää profeettana,
joka toi Jumalan kirjallisia ilmestyksiä ihmisten
tietoon, olisiko hänen täytynyt olla
lukutaitoinen juutalainen?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 4:22..... Pelastaja nousee
juutalaisten keskuudesta.
Roomalaisille 3:1-2*.....1. Mitä etuja sitten on
juutalaisilla, ja mitä hyötyä on ympärileikkauksesta?
2. Paljonkin, kaikin tavoin. Jumala on ensiksikin
uskonut sanansa juuri heille.
Roomalaisille 9:4*.....israelilaisia... heille hän on
antanut lain, jumalanpalveluksen ja lupaukset.
------------------------------------------------A’raf 7:157-158*.....157. seuraavat lähettilästä,
kansan parista noussutta profeettaa... 158.
Uskokaa Jumalaan ja Hänen lähettilääseensä,
kansan parista nousseeseen profeettaan.
Shura 42:52*.....Näin olemme käskystä lähettäneet
sinulle ilmoituksena Hengen. Et sinä tiennyt,
mitä on Kirja...

Onko Muhammedin oma julistus siitä, että hän on
profeetta, riittävä todiste julistuksen
paikkansapitävyydestä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Johanneksen 5:31 & 36*.....31. Jos itse todistan
puolestani, ei todistukseni ole pätevä... 36. teot,
jotka minä teen, todistavat, että Isä on minut
lähettänyt.
1 Korinttilaisille 14:32-33.....32. Profeetat
pystyvät hallitsemaan henkilahjojaan, 33. sillä
Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala.
2 Korinttilaisille 13:1*.....sillä "jokainen asia on
vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla".
------------------------------------------------Nisa 4:79....Me olemme lähettäneet sinut (Muhammed)
ihmisten luo vain lähettilääksi, ja Jumala on riittävä
todistaja.
Rad 13:43*.....Uskottomat... “Ei sinua ole
lähetetty!” Sanoi: Jumala ja ne, jotka tuntevat
Kirjan., riittävät todistajiksi meidän
välillämme.
Fetih 48:28*.....Hän on lähettänyt lähettiläänsä
tuomaan johdatuksen ja toden uskonnon, jotta Hän
saisi sen voittamaan kaikki muut uskonnot. Jumala on
riittävä todistaja.

Onko Muhammedin oma julistus siitä, että hän on
profeetta, riittävä todiste julistuksen
paikkansapitävyydestä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Johanneksen 5:31 & 36*.....31. Jos itse todistan
puolestani, ei todistukseni ole pätevä... 36. teot,
jotka minä teen, todistavat, että Isä on minut
lähettänyt.
1 Korinttilaisille 14:32-33.....32. Profeetat
pystyvät hallitsemaan henkilahjojaan, 33. sillä
Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala.
2 Korinttilaisille 13:1*.....sillä "jokainen asia on
vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla".
------------------------------------------------Nisa 4:79....Me olemme lähettäneet sinut (Muhammed)
ihmisten luo vain lähettilääksi, ja Jumala on riittävä
todistaja.
Rad 13:43*.....Uskottomat... “Ei sinua ole
lähetetty!” Sanoi: Jumala ja ne, jotka tuntevat
Kirjan., riittävät todistajiksi meidän
välillämme.
Fetih 48:28*.....Hän on lähettänyt lähettiläänsä
tuomaan johdatuksen ja toden uskonnon, jotta Hän
saisi sen voittamaan kaikki muut uskonnot. Jumala on
riittävä todistaja.
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Jotta Muhammedia voitaisiin pitää profeettana,
joka toi Jumalan kirjallisia ilmestyksiä ihmisten
tietoon, olisiko hänen täytynyt olla
lukutaitoinen juutalainen?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 4:22..... Pelastaja nousee
juutalaisten keskuudesta.
Roomalaisille 3:1-2*.....1. Mitä etuja sitten on
juutalaisilla, ja mitä hyötyä on ympärileikkauksesta?
2. Paljonkin, kaikin tavoin. Jumala on ensiksikin
uskonut sanansa juuri heille.
Roomalaisille 9:4*.....israelilaisia... heille hän on
antanut lain, jumalanpalveluksen ja lupaukset.
------------------------------------------------A’raf 7:157-158*.....157. seuraavat lähettilästä,
kansan parista noussutta profeettaa... 158.
Uskokaa Jumalaan ja Hänen lähettilääseensä,
kansan parista nousseeseen profeettaan.
Shura 42:52*.....Näin olemme käskystä lähettäneet
sinulle ilmoituksena Hengen. Et sinä tiennyt,
mitä on Kirja...

Jotta Muhammedia voitaisiin pitää profeettana,
joka toi Jumalan kirjallisia ilmestyksiä ihmisten
tietoon, olisiko hänen täytynyt olla
lukutaitoinen juutalainen?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 4:22..... Pelastaja nousee
juutalaisten keskuudesta.
Roomalaisille 3:1-2*.....1. Mitä etuja sitten on
juutalaisilla, ja mitä hyötyä on ympärileikkauksesta?
2. Paljonkin, kaikin tavoin. Jumala on ensiksikin
uskonut sanansa juuri heille.
Roomalaisille 9:4*.....israelilaisia... heille hän on
antanut lain, jumalanpalveluksen ja lupaukset.
------------------------------------------------A’raf 7:157-158*.....157. seuraavat lähettilästä,
kansan parista noussutta profeettaa... 158.
Uskokaa Jumalaan ja Hänen lähettilääseensä,
kansan parista nousseeseen profeettaan.
Shura 42:52*.....Näin olemme käskystä lähettäneet
sinulle ilmoituksena Hengen. Et sinä tiennyt,
mitä on Kirja...

Onko Muhammedin oma julistus siitä, että hän on
profeetta, riittävä todiste julistuksen
paikkansapitävyydestä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Johanneksen 5:31 & 36*.....31. Jos itse todistan
puolestani, ei todistukseni ole pätevä... 36. teot,
jotka minä teen, todistavat, että Isä on minut
lähettänyt.
1 Korinttilaisille 14:32-33.....32. Profeetat
pystyvät hallitsemaan henkilahjojaan, 33. sillä
Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala.
2 Korinttilaisille 13:1*.....sillä "jokainen asia on
vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla".
------------------------------------------------Nisa 4:79....Me olemme lähettäneet sinut (Muhammed)
ihmisten luo vain lähettilääksi, ja Jumala on riittävä
todistaja.
Rad 13:43*.....Uskottomat... “Ei sinua ole
lähetetty!” Sanoi: Jumala ja ne, jotka tuntevat
Kirjan., riittävät todistajiksi meidän
välillämme.
Fetih 48:28*.....Hän on lähettänyt lähettiläänsä
tuomaan johdatuksen ja toden uskonnon, jotta Hän
saisi sen voittamaan kaikki muut uskonnot. Jumala on
riittävä todistaja.

Onko Muhammedin oma julistus siitä, että hän on
profeetta, riittävä todiste julistuksen
paikkansapitävyydestä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Johanneksen 5:31 & 36*.....31. Jos itse todistan
puolestani, ei todistukseni ole pätevä... 36. teot,
jotka minä teen, todistavat, että Isä on minut
lähettänyt.
1 Korinttilaisille 14:32-33.....32. Profeetat
pystyvät hallitsemaan henkilahjojaan, 33. sillä
Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala.
2 Korinttilaisille 13:1*.....sillä "jokainen asia on
vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla".
------------------------------------------------Nisa 4:79....Me olemme lähettäneet sinut (Muhammed)
ihmisten luo vain lähettilääksi, ja Jumala on riittävä
todistaja.
Rad 13:43*.....Uskottomat... “Ei sinua ole
lähetetty!” Sanoi: Jumala ja ne, jotka tuntevat
Kirjan., riittävät todistajiksi meidän
välillämme.
Fetih 48:28*.....Hän on lähettänyt lähettiläänsä
tuomaan johdatuksen ja toden uskonnon, jotta Hän
saisi sen voittamaan kaikki muut uskonnot. Jumala on
riittävä todistaja.

92.

92.

93.*

93.*

Oliko Muhammedin sanoma täysin yhteensopiva Jeesuksen ja
muiden profeetoiden viestien kanssa?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Jesaja 8:20*.....Turhia sanoja puhuu tämä kansa,
jolle päivä ei enää koita.
1 Korinttilaisille 14:32-33*.....32. Profeetat
pystyvät hallitsemaan henkilahjojaan, 33. sillä
Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala.
------------------------------------------------Shu’ara 26:192-197*.....192. Maailman Herra on
tämän lähettänyt... 196. Se on myös aikaisempien
ihmisten Kirjoissa. 197. Eikö heille riittänyt
merkiksi se, että israelilaisten oppineet
tunsivat sen?
Fussilet 41:43*.....Ei sinulle sanota sen enempää
kuin mitä on sanottu muille lähettiläille ennen
sinua.
Shura 42:15.....Sano: Minä uskon siihen, mitä Jumala
on lähettänyt Kirjasta... eikä meidän tarvitse
kiistellä keskenämme.

Oliko Muhammedin sanoma täysin yhteensopiva Jeesuksen ja
muiden profeetoiden viestien kanssa?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Jesaja 8:20*.....Turhia sanoja puhuu tämä kansa,
jolle päivä ei enää koita.
1 Korinttilaisille 14:32-33*.....32. Profeetat
pystyvät hallitsemaan henkilahjojaan, 33. sillä
Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala.
------------------------------------------------Shu’ara 26:192-197*.....192. Maailman Herra on
tämän lähettänyt... 196. Se on myös aikaisempien
ihmisten Kirjoissa. 197. Eikö heille riittänyt
merkiksi se, että israelilaisten oppineet
tunsivat sen?
Fussilet 41:43*.....Ei sinulle sanota sen enempää
kuin mitä on sanottu muille lähettiläille ennen
sinua.
Shura 42:15.....Sano: Minä uskon siihen, mitä Jumala
on lähettänyt Kirjasta... eikä meidän tarvitse
kiistellä keskenämme.

94.*

94.*

Antoiko Jumala Muhammedille yliluonnollisen kyvyn
tehdä ihmeitä, kuten hän antoi Jeesukselle ja
muille profeetoille, jotta hän voisi todistaa
olevansa Jumalan lähettämä?
Raamattu
Ei / Ei Koraani
Johanneksen 5:36*.....teot, jotka minä teen,
todistavat, että Isä on minut lähettänyt.
Johanneksen 14:11*....uskokaa minun tekojeni tähden.
------------------------------------------------En’am 6:37-38*.....37. Ihmisen kysyvät: “Miksi hän ei
ole saanut merkkiä Herraltaan?” Sano: Jumala kyllä
pystyy lähettämään merkin... 38. Me olemme merkinneet
kaiken Kirjaan.
Yunus 10:20*.....He sanovat: “Miksi hän ei ole
saanut tunnusmerkkiä Herraltaan?” Sano: Salatut
asiat kuuluvat Jumalalle. Odottakaa: kyllä minä
odotan teidän kanssanne.
Huomio: Raamatuun on kirjattuna 157 Jeesuksen ja
muiden profeetoiden tekemää ihmetekoa, mutta
Koraani ei mainitse yhtäkään vastaavaa tekoa
Muhammedin elämästä.

Antoiko Jumala Muhammedille yliluonnollisen kyvyn
tehdä ihmeitä, kuten hän antoi Jeesukselle ja
muille profeetoille, jotta hän voisi todistaa
olevansa Jumalan lähettämä?
Raamattu
Ei / Ei Koraani
Johanneksen 5:36*.....teot, jotka minä teen,
todistavat, että Isä on minut lähettänyt.
Johanneksen 14:11*....uskokaa minun tekojeni tähden.
------------------------------------------------En’am 6:37-38*.....37. Ihmisen kysyvät: “Miksi hän ei
ole saanut merkkiä Herraltaan?” Sano: Jumala kyllä
pystyy lähettämään merkin... 38. Me olemme merkinneet
kaiken Kirjaan.
Yunus 10:20*.....He sanovat: “Miksi hän ei ole
saanut tunnusmerkkiä Herraltaan?” Sano: Salatut
asiat kuuluvat Jumalalle. Odottakaa: kyllä minä
odotan teidän kanssanne.
Huomio: Raamatuun on kirjattuna 157 Jeesuksen ja
muiden profeetoiden tekemää ihmetekoa, mutta
Koraani ei mainitse yhtäkään vastaavaa tekoa
Muhammedin elämästä.

93.*

93.*

Oliko Muhammedin sanoma täysin yhteensopiva Jeesuksen ja
muiden profeetoiden viestien kanssa?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Jesaja 8:20*.....Turhia sanoja puhuu tämä kansa,
jolle päivä ei enää koita.
1 Korinttilaisille 14:32-33*.....32. Profeetat
pystyvät hallitsemaan henkilahjojaan, 33. sillä
Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala.
------------------------------------------------Shu’ara 26:192-197*.....192. Maailman Herra on
tämän lähettänyt... 196. Se on myös aikaisempien
ihmisten Kirjoissa. 197. Eikö heille riittänyt
merkiksi se, että israelilaisten oppineet
tunsivat sen?
Fussilet 41:43*.....Ei sinulle sanota sen enempää
kuin mitä on sanottu muille lähettiläille ennen
sinua.
Shura 42:15.....Sano: Minä uskon siihen, mitä Jumala
on lähettänyt Kirjasta... eikä meidän tarvitse
kiistellä keskenämme.

Oliko Muhammedin sanoma täysin yhteensopiva Jeesuksen ja
muiden profeetoiden viestien kanssa?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Jesaja 8:20*.....Turhia sanoja puhuu tämä kansa,
jolle päivä ei enää koita.
1 Korinttilaisille 14:32-33*.....32. Profeetat
pystyvät hallitsemaan henkilahjojaan, 33. sillä
Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala.
------------------------------------------------Shu’ara 26:192-197*.....192. Maailman Herra on
tämän lähettänyt... 196. Se on myös aikaisempien
ihmisten Kirjoissa. 197. Eikö heille riittänyt
merkiksi se, että israelilaisten oppineet
tunsivat sen?
Fussilet 41:43*.....Ei sinulle sanota sen enempää
kuin mitä on sanottu muille lähettiläille ennen
sinua.
Shura 42:15.....Sano: Minä uskon siihen, mitä Jumala
on lähettänyt Kirjasta... eikä meidän tarvitse
kiistellä keskenämme.

94.*

94.*

Antoiko Jumala Muhammedille yliluonnollisen kyvyn
tehdä ihmeitä, kuten hän antoi Jeesukselle ja
muille profeetoille, jotta hän voisi todistaa
olevansa Jumalan lähettämä?
Raamattu
Ei / Ei Koraani
Johanneksen 5:36*.....teot, jotka minä teen,
todistavat, että Isä on minut lähettänyt.
Johanneksen 14:11*....uskokaa minun tekojeni tähden.
------------------------------------------------En’am 6:37-38*.....37. Ihmisen kysyvät: “Miksi hän ei
ole saanut merkkiä Herraltaan?” Sano: Jumala kyllä
pystyy lähettämään merkin... 38. Me olemme merkinneet
kaiken Kirjaan.
Yunus 10:20*.....He sanovat: “Miksi hän ei ole
saanut tunnusmerkkiä Herraltaan?” Sano: Salatut
asiat kuuluvat Jumalalle. Odottakaa: kyllä minä
odotan teidän kanssanne.
Huomio: Raamatuun on kirjattuna 157 Jeesuksen ja
muiden profeetoiden tekemää ihmetekoa, mutta
Koraani ei mainitse yhtäkään vastaavaa tekoa
Muhammedin elämästä.

Antoiko Jumala Muhammedille yliluonnollisen kyvyn
tehdä ihmeitä, kuten hän antoi Jeesukselle ja
muille profeetoille, jotta hän voisi todistaa
olevansa Jumalan lähettämä?
Raamattu
Ei / Ei Koraani
Johanneksen 5:36*.....teot, jotka minä teen,
todistavat, että Isä on minut lähettänyt.
Johanneksen 14:11*....uskokaa minun tekojeni tähden.
------------------------------------------------En’am 6:37-38*.....37. Ihmisen kysyvät: “Miksi hän ei
ole saanut merkkiä Herraltaan?” Sano: Jumala kyllä
pystyy lähettämään merkin... 38. Me olemme merkinneet
kaiken Kirjaan.
Yunus 10:20*.....He sanovat: “Miksi hän ei ole
saanut tunnusmerkkiä Herraltaan?” Sano: Salatut
asiat kuuluvat Jumalalle. Odottakaa: kyllä minä
odotan teidän kanssanne.
Huomio: Raamatuun on kirjattuna 157 Jeesuksen ja
muiden profeetoiden tekemää ihmetekoa, mutta
Koraani ei mainitse yhtäkään vastaavaa tekoa
Muhammedin elämästä.

95.*

95.*

Oliko Muhammedilla profetoinnin lahja, jolla hän
kykeni näkemään asioita ennalta samalla tavalla
kuin Jeesus ja muut profeetat?
Raamattu
Ei / Ei Koraani
Viides Mooseksen 18:22*.....Jos se, mitä
profeetta puhuu Herran nimissä, ei toteudu, se ei
ole Herran sanaa vaan väärän profeetan röyhkeää
puhetta. Älkää kuulko häntä.
Ensimmäinen Samuelin Kirja 9:9*.....Saul vastasi
hänelle: "Hyvä on, lähdetään sitten." Ja he
menivät kaupunkiin, jossa Jumalan mies asui.
Jesaja 41:22*.....Astukaa kertomaan meille, mitä on
edessäpäin, tulossa... tai sanokaa mitä edessä on.
------------------------------------------------En’am 6:50*.....Sano: En minä väitä teille, että
Jumalan aarrekammiot kuuluvat minulle, enkä väitä
tietäväni salattua.
Ahkaf 46:9*.....enkä minä tiedä, mitä teille tai
minulle tapahtuu. Minä vain seuraan sitä, mikä
minulle on ilmoitettu.

Oliko Muhammedilla profetoinnin lahja, jolla hän
kykeni näkemään asioita ennalta samalla tavalla
kuin Jeesus ja muut profeetat?
Raamattu
Ei / Ei Koraani
Viides Mooseksen 18:22*.....Jos se, mitä
profeetta puhuu Herran nimissä, ei toteudu, se ei
ole Herran sanaa vaan väärän profeetan röyhkeää
puhetta. Älkää kuulko häntä.
Ensimmäinen Samuelin Kirja 9:9*.....Saul vastasi
hänelle: "Hyvä on, lähdetään sitten." Ja he
menivät kaupunkiin, jossa Jumalan mies asui.
Jesaja 41:22*.....Astukaa kertomaan meille, mitä on
edessäpäin, tulossa... tai sanokaa mitä edessä on.
------------------------------------------------En’am 6:50*.....Sano: En minä väitä teille, että
Jumalan aarrekammiot kuuluvat minulle, enkä väitä
tietäväni salattua.
Ahkaf 46:9*.....enkä minä tiedä, mitä teille tai
minulle tapahtuu. Minä vain seuraan sitä, mikä
minulle on ilmoitettu.

96.

96.

Suvaitsiko Abrahamin Jumala koskaan Muhammedin
suutelevan Kaaban mustaa kiveä tai kunnioittavan
arabien pakanallisia jumalia?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Toinen Mooseksen 20:3-5.....3. Sinulla ei saa
olla muita jumalia... 5. Älä kumarra...
Ensimmäinen Kuningasten Kirja 19:18*.....Vain
seitsemäntuhatta minä jätän jäljelle Israeliin,
kaikki ne, joiden polvet eivät ole notkistuneet
Baalin edessä ja joiden suu ei ole Baalia suudellut.
2 Korinttilaisille 6:16*.....Miten jumalien kuvat
soveltuvat Jumalan temppeliin?
------------------------------------------------Bakara 2:158*.....Safa ja Marwa ovat Jumalan pyhiä
paikkoja, eikä se, joka tekee suuren tai pienen
pyhiinvaelluksen temppeliin, tee väärin, jos hän
kiertää myös niiden ympäri.
Nejm 53:18-20.....19. Mitä arvelette Allatista ja alUzzasta 20. ja Manatista, kolmannesta?
Huomio: Hadith: Bukhari 2:667, 673-680 & En’am 6:103109.

Suvaitsiko Abrahamin Jumala koskaan Muhammedin
suutelevan Kaaban mustaa kiveä tai kunnioittavan
arabien pakanallisia jumalia?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Toinen Mooseksen 20:3-5.....3. Sinulla ei saa
olla muita jumalia... 5. Älä kumarra...
Ensimmäinen Kuningasten Kirja 19:18*.....Vain
seitsemäntuhatta minä jätän jäljelle Israeliin,
kaikki ne, joiden polvet eivät ole notkistuneet
Baalin edessä ja joiden suu ei ole Baalia suudellut.
2 Korinttilaisille 6:16*.....Miten jumalien kuvat
soveltuvat Jumalan temppeliin?
------------------------------------------------Bakara 2:158*.....Safa ja Marwa ovat Jumalan pyhiä
paikkoja, eikä se, joka tekee suuren tai pienen
pyhiinvaelluksen temppeliin, tee väärin, jos hän
kiertää myös niiden ympäri.
Nejm 53:18-20.....19. Mitä arvelette Allatista ja alUzzasta 20. ja Manatista, kolmannesta?
Huomio: Hadith: Bukhari 2:667, 673-680 & En’am 6:103109.

95.*

95.*

Oliko Muhammedilla profetoinnin lahja, jolla hän
kykeni näkemään asioita ennalta samalla tavalla
kuin Jeesus ja muut profeetat?
Raamattu
Ei / Ei Koraani
Viides Mooseksen 18:22*.....Jos se, mitä
profeetta puhuu Herran nimissä, ei toteudu, se ei
ole Herran sanaa vaan väärän profeetan röyhkeää
puhetta. Älkää kuulko häntä.
Ensimmäinen Samuelin Kirja 9:9*.....Saul vastasi
hänelle: "Hyvä on, lähdetään sitten." Ja he
menivät kaupunkiin, jossa Jumalan mies asui.
Jesaja 41:22*.....Astukaa kertomaan meille, mitä on
edessäpäin, tulossa... tai sanokaa mitä edessä on.
------------------------------------------------En’am 6:50*.....Sano: En minä väitä teille, että
Jumalan aarrekammiot kuuluvat minulle, enkä väitä
tietäväni salattua.
Ahkaf 46:9*.....enkä minä tiedä, mitä teille tai
minulle tapahtuu. Minä vain seuraan sitä, mikä
minulle on ilmoitettu.

Oliko Muhammedilla profetoinnin lahja, jolla hän
kykeni näkemään asioita ennalta samalla tavalla
kuin Jeesus ja muut profeetat?
Raamattu
Ei / Ei Koraani
Viides Mooseksen 18:22*.....Jos se, mitä
profeetta puhuu Herran nimissä, ei toteudu, se ei
ole Herran sanaa vaan väärän profeetan röyhkeää
puhetta. Älkää kuulko häntä.
Ensimmäinen Samuelin Kirja 9:9*.....Saul vastasi
hänelle: "Hyvä on, lähdetään sitten." Ja he
menivät kaupunkiin, jossa Jumalan mies asui.
Jesaja 41:22*.....Astukaa kertomaan meille, mitä on
edessäpäin, tulossa... tai sanokaa mitä edessä on.
------------------------------------------------En’am 6:50*.....Sano: En minä väitä teille, että
Jumalan aarrekammiot kuuluvat minulle, enkä väitä
tietäväni salattua.
Ahkaf 46:9*.....enkä minä tiedä, mitä teille tai
minulle tapahtuu. Minä vain seuraan sitä, mikä
minulle on ilmoitettu.

96.

96.

Suvaitsiko Abrahamin Jumala koskaan Muhammedin
suutelevan Kaaban mustaa kiveä tai kunnioittavan
arabien pakanallisia jumalia?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Toinen Mooseksen 20:3-5.....3. Sinulla ei saa
olla muita jumalia... 5. Älä kumarra...
Ensimmäinen Kuningasten Kirja 19:18*.....Vain
seitsemäntuhatta minä jätän jäljelle Israeliin,
kaikki ne, joiden polvet eivät ole notkistuneet
Baalin edessä ja joiden suu ei ole Baalia suudellut.
2 Korinttilaisille 6:16*.....Miten jumalien kuvat
soveltuvat Jumalan temppeliin?
------------------------------------------------Bakara 2:158*.....Safa ja Marwa ovat Jumalan pyhiä
paikkoja, eikä se, joka tekee suuren tai pienen
pyhiinvaelluksen temppeliin, tee väärin, jos hän
kiertää myös niiden ympäri.
Nejm 53:18-20.....19. Mitä arvelette Allatista ja alUzzasta 20. ja Manatista, kolmannesta?
Huomio: Hadith: Bukhari 2:667, 673-680 & En’am 6:103109.

Suvaitsiko Abrahamin Jumala koskaan Muhammedin
suutelevan Kaaban mustaa kiveä tai kunnioittavan
arabien pakanallisia jumalia?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Toinen Mooseksen 20:3-5.....3. Sinulla ei saa
olla muita jumalia... 5. Älä kumarra...
Ensimmäinen Kuningasten Kirja 19:18*.....Vain
seitsemäntuhatta minä jätän jäljelle Israeliin,
kaikki ne, joiden polvet eivät ole notkistuneet
Baalin edessä ja joiden suu ei ole Baalia suudellut.
2 Korinttilaisille 6:16*.....Miten jumalien kuvat
soveltuvat Jumalan temppeliin?
------------------------------------------------Bakara 2:158*.....Safa ja Marwa ovat Jumalan pyhiä
paikkoja, eikä se, joka tekee suuren tai pienen
pyhiinvaelluksen temppeliin, tee väärin, jos hän
kiertää myös niiden ympäri.
Nejm 53:18-20.....19. Mitä arvelette Allatista ja alUzzasta 20. ja Manatista, kolmannesta?
Huomio: Hadith: Bukhari 2:667, 673-680 & En’am 6:103109.

97.

97.

Nähtiinkö Muhammed tavallisena ihmisenä, jonka on
pyydettävä syntejään anteeksi?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Saarnaaja 7:20*.....Maan päällä ei ole yhtäkään niin
hurskasta, että hän tekisi aina vain hyvää eikä
koskaan syntiä.
Matteuksen 3:2 & 8.....2. "Kääntykää, sillä
taivasten valtakunta on tullut lähelle!"... 8. Tehkää
hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy!
Matteuksen 9:12-13.....12. Jeesus... 13. En minä ole
tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä.
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 1:8.....Jos väitämme,
ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme eikä
totuus ole meissä.
------------------------------------------------Nisa 4:106.....Pyydä Jumalalta anteeksi.
Yusuf 12:53*.....En väitä itseäni viattomaksi; sielu
yllyttää ihmistä jatkuvasti pahaan...
Muhammad 47:19.....Pyydä anteeksi niin omia
syntejäsi...
Huomio: Muhammed ei ollut varma omasta pelastuksestaan:
vrt. Ahkaf 46:9; Hadith: Bukhari vol. 5 nro. 266 &
234-236.

Nähtiinkö Muhammed tavallisena ihmisenä, jonka on
pyydettävä syntejään anteeksi?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Saarnaaja 7:20*.....Maan päällä ei ole yhtäkään niin
hurskasta, että hän tekisi aina vain hyvää eikä
koskaan syntiä.
Matteuksen 3:2 & 8.....2. "Kääntykää, sillä
taivasten valtakunta on tullut lähelle!"... 8. Tehkää
hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy!
Matteuksen 9:12-13.....12. Jeesus... 13. En minä ole
tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä.
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 1:8.....Jos väitämme,
ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme eikä
totuus ole meissä.
------------------------------------------------Nisa 4:106.....Pyydä Jumalalta anteeksi.
Yusuf 12:53*.....En väitä itseäni viattomaksi; sielu
yllyttää ihmistä jatkuvasti pahaan...
Muhammad 47:19.....Pyydä anteeksi niin omia
syntejäsi...
Huomio: Muhammed ei ollut varma omasta pelastuksestaan:
vrt. Ahkaf 46:9; Hadith: Bukhari vol. 5 nro. 266 &
234-236.

Pidetäänkö Muhammedia viimeisenä ja
merkittävimpänä profeettana?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Johanneksen Ilmestys 1:1, 8 & 17*.....1. Jeesuksen
Kristuksen ilmestus... 8. "Minä olen A ja O, alku
ja loppu", sanoo Herra Jumala, hän, joka on, joka
oli ja joka on tuleva, Kaikkivaltias... 17. Älä
pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen.
Johanneksen Ilmestys 22:13, 16 & 20*.....13. Minä
olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja
loppu... 16. Minä olen... kirkas aamutähti... 20.
"Tämä on tosi, minä tulen pian." Aamen. Tule,
Herra Jeesus!
------------------------------------------------Ahzab 33:40*.....Ei Muhammad ole yhdenkään miehen
isä, vaan hän on Jumalan lähettiläs ja
profeetoiden sinetti. Jumala on Kaikkitietävä.
Fatih 48:28*..... Hän on lähettänyt lähettiläänsä
tuomaan johdatuksen ja toden uskonnon, jotta Hän
saisi sen voittamaan kaikki muut uskonnot. Jumala on
riittävä todistaja.
Huomio: Jeesuksen odotetaan palaavan. Muhammedin ei.

Pidetäänkö Muhammedia viimeisenä ja
merkittävimpänä profeettana?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Johanneksen Ilmestys 1:1, 8 & 17*.....1. Jeesuksen
Kristuksen ilmestus... 8. "Minä olen A ja O, alku
ja loppu", sanoo Herra Jumala, hän, joka on, joka
oli ja joka on tuleva, Kaikkivaltias... 17. Älä
pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen.
Johanneksen Ilmestys 22:13, 16 & 20*.....13. Minä
olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja
loppu... 16. Minä olen... kirkas aamutähti... 20.
"Tämä on tosi, minä tulen pian." Aamen. Tule,
Herra Jeesus!
------------------------------------------------Ahzab 33:40*.....Ei Muhammad ole yhdenkään miehen
isä, vaan hän on Jumalan lähettiläs ja
profeetoiden sinetti. Jumala on Kaikkitietävä.
Fatih 48:28*..... Hän on lähettänyt lähettiläänsä
tuomaan johdatuksen ja toden uskonnon, jotta Hän
saisi sen voittamaan kaikki muut uskonnot. Jumala on
riittävä todistaja.
Huomio: Jeesuksen odotetaan palaavan. Muhammedin ei.

98.

98.

97.

97.

Nähtiinkö Muhammed tavallisena ihmisenä, jonka on
pyydettävä syntejään anteeksi?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Saarnaaja 7:20*.....Maan päällä ei ole yhtäkään niin
hurskasta, että hän tekisi aina vain hyvää eikä
koskaan syntiä.
Matteuksen 3:2 & 8.....2. "Kääntykää, sillä
taivasten valtakunta on tullut lähelle!"... 8. Tehkää
hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy!
Matteuksen 9:12-13.....12. Jeesus... 13. En minä ole
tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä.
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 1:8.....Jos väitämme,
ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme eikä
totuus ole meissä.
------------------------------------------------Nisa 4:106.....Pyydä Jumalalta anteeksi.
Yusuf 12:53*.....En väitä itseäni viattomaksi; sielu
yllyttää ihmistä jatkuvasti pahaan...
Muhammad 47:19.....Pyydä anteeksi niin omia
syntejäsi...
Huomio: Muhammed ei ollut varma omasta pelastuksestaan:
vrt. Ahkaf 46:9; Hadith: Bukhari vol. 5 nro. 266 &
234-236.

Nähtiinkö Muhammed tavallisena ihmisenä, jonka on
pyydettävä syntejään anteeksi?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Saarnaaja 7:20*.....Maan päällä ei ole yhtäkään niin
hurskasta, että hän tekisi aina vain hyvää eikä
koskaan syntiä.
Matteuksen 3:2 & 8.....2. "Kääntykää, sillä
taivasten valtakunta on tullut lähelle!"... 8. Tehkää
hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy!
Matteuksen 9:12-13.....12. Jeesus... 13. En minä ole
tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä.
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 1:8.....Jos väitämme,
ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme eikä
totuus ole meissä.
------------------------------------------------Nisa 4:106.....Pyydä Jumalalta anteeksi.
Yusuf 12:53*.....En väitä itseäni viattomaksi; sielu
yllyttää ihmistä jatkuvasti pahaan...
Muhammad 47:19.....Pyydä anteeksi niin omia
syntejäsi...
Huomio: Muhammed ei ollut varma omasta pelastuksestaan:
vrt. Ahkaf 46:9; Hadith: Bukhari vol. 5 nro. 266 &
234-236.

Pidetäänkö Muhammedia viimeisenä ja
merkittävimpänä profeettana?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Johanneksen Ilmestys 1:1, 8 & 17*.....1. Jeesuksen
Kristuksen ilmestus... 8. "Minä olen A ja O, alku
ja loppu", sanoo Herra Jumala, hän, joka on, joka
oli ja joka on tuleva, Kaikkivaltias... 17. Älä
pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen.
Johanneksen Ilmestys 22:13, 16 & 20*.....13. Minä
olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja
loppu... 16. Minä olen... kirkas aamutähti... 20.
"Tämä on tosi, minä tulen pian." Aamen. Tule,
Herra Jeesus!
------------------------------------------------Ahzab 33:40*.....Ei Muhammad ole yhdenkään miehen
isä, vaan hän on Jumalan lähettiläs ja
profeetoiden sinetti. Jumala on Kaikkitietävä.
Fatih 48:28*..... Hän on lähettänyt lähettiläänsä
tuomaan johdatuksen ja toden uskonnon, jotta Hän
saisi sen voittamaan kaikki muut uskonnot. Jumala on
riittävä todistaja.
Huomio: Jeesuksen odotetaan palaavan. Muhammedin ei.

Pidetäänkö Muhammedia viimeisenä ja
merkittävimpänä profeettana?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Johanneksen Ilmestys 1:1, 8 & 17*.....1. Jeesuksen
Kristuksen ilmestus... 8. "Minä olen A ja O, alku
ja loppu", sanoo Herra Jumala, hän, joka on, joka
oli ja joka on tuleva, Kaikkivaltias... 17. Älä
pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen.
Johanneksen Ilmestys 22:13, 16 & 20*.....13. Minä
olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja
loppu... 16. Minä olen... kirkas aamutähti... 20.
"Tämä on tosi, minä tulen pian." Aamen. Tule,
Herra Jeesus!
------------------------------------------------Ahzab 33:40*.....Ei Muhammad ole yhdenkään miehen
isä, vaan hän on Jumalan lähettiläs ja
profeetoiden sinetti. Jumala on Kaikkitietävä.
Fatih 48:28*..... Hän on lähettänyt lähettiläänsä
tuomaan johdatuksen ja toden uskonnon, jotta Hän
saisi sen voittamaan kaikki muut uskonnot. Jumala on
riittävä todistaja.
Huomio: Jeesuksen odotetaan palaavan. Muhammedin ei.
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Ihminen ja synti
99.

Ihminen ja synti
99.

Aiheuttiko Aatamin ja Eevan tekemä synti
perustavanlaatuisen eron Jumalan ja ihmisen
välillä, jonka vuoksi ihminen on pelastettava
synnin aiheuttamalta Jumalan tuomiolta?
Raamattu
Joo /
Ei Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 2:16-17.....16. Herra Jumala
sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti syödä puutarhan
kaikista puista. 17. Vain siitä puusta, joka antaa
tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä
päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma."
Roomalaisille 5:12-19*.....Yhden ainoan ihmisen teko toi
maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin on
kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat
tehneet syntiä.
------------------------------------------------Bakara 2:35-38*.....35. Me sanoimme: “Aadam...
älkää lähestykö tätä puuta, sillä silloin te
tekisitte väärin!

Aiheuttiko Aatamin ja Eevan tekemä synti
perustavanlaatuisen eron Jumalan ja ihmisen
välillä, jonka vuoksi ihminen on pelastettava
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Raamattu
Joo /
Ei Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 2:16-17.....16. Herra Jumala
sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti syödä puutarhan
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tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä
päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma."
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maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin on
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------------------------------------------------Bakara 2:35-38*.....35. Me sanoimme: “Aadam...
älkää lähestykö tätä puuta, sillä silloin te
tekisitte väärin!

Onko pyhissä kirjoissa jakeita, jotka kertovat
ihmisten syntyvän luonnostaan syntisinä?
(Perisynti)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Jesaja 64:6*.....Kuin saastaa me olemme olleet, kuin
tahrainen riepu on koko meidän vanhurskautemme. Me
kaikki olemme kuin kuihtuneita lehtiä, ja
syyllisyytemme pyyhkäisee meidät pois kuin tuuli.
Jeremia 13:23.....Voiko nubialainen muuttaa
ihonsa väriä tai pantteri täpliään? Yhtä
mahdotonta on teidän tehdä hyvää, niin syvälle
pahaan te olette juurtuneet!
Jeremia 17:9.....Petollinen on ihmissydän, paha ja
parantumaton vailla vertaa! Kuka sen tuntee?
Roomalaisille 3:23..... sillä kaikki ovat tehneet
syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta.
------------------------------------------------Taha 20:122*.....Tämän jälkeen hänen Herransa
valitsi hänet, oli hänelle armollinen ja johdatti
häntä.
Tin 95:4*.....Olemme luoneet ihmisen
sopusuhtaiseksi.
Huomio: Islamissa ei uskota perisyntiin.
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Aiheuttiko Aatamin ja Eevan tekemä synti
perustavanlaatuisen eron Jumalan ja ihmisen
välillä, jonka vuoksi ihminen on pelastettava
synnin aiheuttamalta Jumalan tuomiolta?
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sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti syödä puutarhan
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100.

100.

101.

101.

Syyllistyvätkö kaikki ihmiset syntiin,
mukaanlukien profeetat (mutta poislukien Jeesus)?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Ensimmäinen Kuningasten Kirja 8:46.....Jos he
tekevät syntiä sinua vastaan - eihän ole ihmistä,
joka ei tee syntiä...
Psalmit 130:3.....Jos sinä, Herra, pidät
mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää?
Sananlaskut 20:9.....Kuka voi sanoa: "Olen
puhdistanut sydämeni, kaikesta synnistä olen
vapaa"?
Roomalaisille 3:10*.....Ei ole yhtäkään vanhurskasta...
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 1:8.....Jos väitämme,
ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme eikä
totuus ole meissä.
------------------------------------------------Yusuf 12:53.....En väitä itseäni viattomaksi; sielu
yllyttää ihmistä jatkuvasti pahaan...
İbrahim 14:34*....Onpa ihminen väärä...
Nahl 16:61*.....Jos Jumala rankaisisi kaikkia
heidän pahuutensa mukaan, ei maan päälle jäisi
ketään...
Shu’ara 26:82.....ja jonka toivon antavan minulle
minun syntini anteeksi tuomion päivänä?
Muhammad 47:19.....Pyydä anteeksi niin omia
syntejäsi...

Syyllistyvätkö kaikki ihmiset syntiin,
mukaanlukien profeetat (mutta poislukien Jeesus)?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Ensimmäinen Kuningasten Kirja 8:46.....Jos he
tekevät syntiä sinua vastaan - eihän ole ihmistä,
joka ei tee syntiä...
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mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää?
Sananlaskut 20:9.....Kuka voi sanoa: "Olen
puhdistanut sydämeni, kaikesta synnistä olen
vapaa"?
Roomalaisille 3:10*.....Ei ole yhtäkään vanhurskasta...
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 1:8.....Jos väitämme,
ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme eikä
totuus ole meissä.
------------------------------------------------Yusuf 12:53.....En väitä itseäni viattomaksi; sielu
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Nahl 16:61*.....Jos Jumala rankaisisi kaikkia
heidän pahuutensa mukaan, ei maan päälle jäisi
ketään...
Shu’ara 26:82.....ja jonka toivon antavan minulle
minun syntini anteeksi tuomion päivänä?
Muhammad 47:19.....Pyydä anteeksi niin omia
syntejäsi...

Oliko Jeesuksen äidillä Marialla mitään
taivaallisia lahjoja, ja tulisiko häntä
kunnioittaa Jumalan äitinä?
Raamattu
Ei / Ei Koraani
Jesaja 42:8*.....Minä olen Herra, Jahve on minun
nimeni. Kunniani kirkkautta minä en kenellekään
luovuta...
Johanneksen 2:3-5*.....3. Viini loppui kesken, ja
äiti sanoi Jeesukselle: "Heillä ei ole viiniä." 4.
Mutta Jeesus vastasi: "Anna minun olla, nainen. Minun
aikani ei ole vielä tullut." 5. Hänen äitinsä
sanoi... "Mitä hän teille sanookin, tehkää se."
------------------------------------------------İsra 17:22-23*.....Herrasi on säätänyt, että
teidän tulee palvoa vain häntä...
Zariyat 51:56*..... Olen luonut jinnit ja
ihmiset, jotta he palvoisivat Minua.
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teidän tulee palvoa vain häntä...
Zariyat 51:56*..... Olen luonut jinnit ja
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Syyllistyvätkö kaikki ihmiset syntiin,
mukaanlukien profeetat (mutta poislukien Jeesus)?
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Kyllä / Kyllä Koraani
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Erottavatko ihmisen synnit hänet pyhästä
Jumalasta, minkä luonnollisena seurauksena
voidaan myös sanoa, että syntiset on tuomittu
helvettiin?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Hesekiel 18:4 & 20.....4. Kuolema on vain sen osana,
joka on syntiä tehnyt... 20. sen, joka tekee syntiä,
on kuoltava.
Luukkaan 12:5*.....Pelätkää häntä, jolla on valta
sekä tappaa ihminen että syöstä hänet helvettiin...
häntä teidän on pelättävä.
Johanneksen Ilmestys 20:13—15*.....13. Meri antoi
kuolleensa, Kuolema ja Tuonela antoivat kuolleensa,
ja kaikki heidät tuomittiin tekojensa mukaan. 14.
Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen... 15.
Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämän kirjasta,
heitettiin tuohon tuliseen järveen.
------------------------------------------------A’raf 7:41*.....He saavat sijansa Helvetistä, ja
liekit peittävät heidät alleen. Näin me
palkitsemme väärintekijät.
Yunus 10:27*.....Ne, jotka tekevät pahoja
tekoja... joutuvat ikuisiksi ajoiksi tuleen.
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heitettiin tuohon tuliseen järveen.
------------------------------------------------A’raf 7:41*.....He saavat sijansa Helvetistä, ja
liekit peittävät heidät alleen. Näin me
palkitsemme väärintekijät.
Yunus 10:27*.....Ne, jotka tekevät pahoja
tekoja... joutuvat ikuisiksi ajoiksi tuleen.

Ottaako pyhä Jumala pienetkin synnit vakavasti?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 5:19.....Sitä, joka jättää laista pois
yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja
siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa
vähäisimmäksi.
Matteuksen 12:36*.....Jokaisesta turhasta sanasta,
jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä
tehtävä tili.
1 Korinttilaisille 5:6*.....Ettekö tiedä, että
pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan?
Jaakob 2:10.....Joka... rikkoo sitä (lakia) yhdessä
kohdassa, on syypää kaikilta kohdin.
------------------------------------------------Ahzab 33:5*.....Ei teille lasketa synniksi sitä,
missä erehdytte vaan ainoastaan se, mitä teette
harkiten.
Nejm 53:31-32*.....31. antaa parhaan palkan
hyväntekijöille, jotka välttävät suuria syntejä
ja siveettömyyttä, vaikka heille sattuisikin
harha-askelia. Herrasi anteeksianto on avara...
Älkää siis pitäkö itseänne nuhteettomina.

Ottaako pyhä Jumala pienetkin synnit vakavasti?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 5:19.....Sitä, joka jättää laista pois
yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja
siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa
vähäisimmäksi.
Matteuksen 12:36*.....Jokaisesta turhasta sanasta,
jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä
tehtävä tili.
1 Korinttilaisille 5:6*.....Ettekö tiedä, että
pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan?
Jaakob 2:10.....Joka... rikkoo sitä (lakia) yhdessä
kohdassa, on syypää kaikilta kohdin.
------------------------------------------------Ahzab 33:5*.....Ei teille lasketa synniksi sitä,
missä erehdytte vaan ainoastaan se, mitä teette
harkiten.
Nejm 53:31-32*.....31. antaa parhaan palkan
hyväntekijöille, jotka välttävät suuria syntejä
ja siveettömyyttä, vaikka heille sattuisikin
harha-askelia. Herrasi anteeksianto on avara...
Älkää siis pitäkö itseänne nuhteettomina.

104.*

104.*

103.

103.

Erottavatko ihmisen synnit hänet pyhästä
Jumalasta, minkä luonnollisena seurauksena
voidaan myös sanoa, että syntiset on tuomittu
helvettiin?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Hesekiel 18:4 & 20.....4. Kuolema on vain sen osana,
joka on syntiä tehnyt... 20. sen, joka tekee syntiä,
on kuoltava.
Luukkaan 12:5*.....Pelätkää häntä, jolla on valta
sekä tappaa ihminen että syöstä hänet helvettiin...
häntä teidän on pelättävä.
Johanneksen Ilmestys 20:13—15*.....13. Meri antoi
kuolleensa, Kuolema ja Tuonela antoivat kuolleensa,
ja kaikki heidät tuomittiin tekojensa mukaan. 14.
Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen... 15.
Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämän kirjasta,
heitettiin tuohon tuliseen järveen.
------------------------------------------------A’raf 7:41*.....He saavat sijansa Helvetistä, ja
liekit peittävät heidät alleen. Näin me
palkitsemme väärintekijät.
Yunus 10:27*.....Ne, jotka tekevät pahoja
tekoja... joutuvat ikuisiksi ajoiksi tuleen.

Erottavatko ihmisen synnit hänet pyhästä
Jumalasta, minkä luonnollisena seurauksena
voidaan myös sanoa, että syntiset on tuomittu
helvettiin?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Hesekiel 18:4 & 20.....4. Kuolema on vain sen osana,
joka on syntiä tehnyt... 20. sen, joka tekee syntiä,
on kuoltava.
Luukkaan 12:5*.....Pelätkää häntä, jolla on valta
sekä tappaa ihminen että syöstä hänet helvettiin...
häntä teidän on pelättävä.
Johanneksen Ilmestys 20:13—15*.....13. Meri antoi
kuolleensa, Kuolema ja Tuonela antoivat kuolleensa,
ja kaikki heidät tuomittiin tekojensa mukaan. 14.
Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen... 15.
Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämän kirjasta,
heitettiin tuohon tuliseen järveen.
------------------------------------------------A’raf 7:41*.....He saavat sijansa Helvetistä, ja
liekit peittävät heidät alleen. Näin me
palkitsemme väärintekijät.
Yunus 10:27*.....Ne, jotka tekevät pahoja
tekoja... joutuvat ikuisiksi ajoiksi tuleen.

Ottaako pyhä Jumala pienetkin synnit vakavasti?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 5:19.....Sitä, joka jättää laista pois
yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja
siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa
vähäisimmäksi.
Matteuksen 12:36*.....Jokaisesta turhasta sanasta,
jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä
tehtävä tili.
1 Korinttilaisille 5:6*.....Ettekö tiedä, että
pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan?
Jaakob 2:10.....Joka... rikkoo sitä (lakia) yhdessä
kohdassa, on syypää kaikilta kohdin.
------------------------------------------------Ahzab 33:5*.....Ei teille lasketa synniksi sitä,
missä erehdytte vaan ainoastaan se, mitä teette
harkiten.
Nejm 53:31-32*.....31. antaa parhaan palkan
hyväntekijöille, jotka välttävät suuria syntejä
ja siveettömyyttä, vaikka heille sattuisikin
harha-askelia. Herrasi anteeksianto on avara...
Älkää siis pitäkö itseänne nuhteettomina.

Ottaako pyhä Jumala pienetkin synnit vakavasti?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 5:19.....Sitä, joka jättää laista pois
yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja
siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa
vähäisimmäksi.
Matteuksen 12:36*.....Jokaisesta turhasta sanasta,
jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä
tehtävä tili.
1 Korinttilaisille 5:6*.....Ettekö tiedä, että
pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan?
Jaakob 2:10.....Joka... rikkoo sitä (lakia) yhdessä
kohdassa, on syypää kaikilta kohdin.
------------------------------------------------Ahzab 33:5*.....Ei teille lasketa synniksi sitä,
missä erehdytte vaan ainoastaan se, mitä teette
harkiten.
Nejm 53:31-32*.....31. antaa parhaan palkan
hyväntekijöille, jotka välttävät suuria syntejä
ja siveettömyyttä, vaikka heille sattuisikin
harha-askelia. Herrasi anteeksianto on avara...
Älkää siis pitäkö itseänne nuhteettomina.

104.*

104.*

105.*

105.*

Onko käsien irti leikkaaminen varkaalle sopiva
rangaistus?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Toinen Mooseksen 22:1-4*...1. Jos joku varastaa
härän tai lampaan ja teurastaa tai myy sen, hän
maksakoon viisi nautaa korvaukseksi härästä ja
neljä lammasta tai vuohta korvaukseksi
lampaasta... 4. Jos varastettu eläin löydetään
elävänä hänen hallustaan... hän antakoon siitä
kaksinkertaisen korvauksen.
Sananlaskut 6:30-31*.....30. Halveksitaanhan
sitäkin, joka nälissään varastaa vain saadakseen
syödä vatsansa täyteen - 31. kiinni jäätyään hän
joutuu maksamaan...
Luukkaan 6:35-36.....35. Ei, rakastakaa
vihamiehiänne, tehkää hyvää ja lainatkaa, vaikka
ette uskoisikaan saavanne takaisin. Silloin teidän
palkkanne on suuri... 36. Olkaa valmiit
armahtamaan, niin kuin teidän Isännekin armahtaa.
------------------------------------------------Maide 5:38*.....Katkaiskaa varkaan, miehen tai
naisen, kädet rangaistukseksi siitä, mitä hän on
tehnyt ja varoittavaksi esimerkiksi.

Onko käsien irti leikkaaminen varkaalle sopiva
rangaistus?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Toinen Mooseksen 22:1-4*...1. Jos joku varastaa
härän tai lampaan ja teurastaa tai myy sen, hän
maksakoon viisi nautaa korvaukseksi härästä ja
neljä lammasta tai vuohta korvaukseksi
lampaasta... 4. Jos varastettu eläin löydetään
elävänä hänen hallustaan... hän antakoon siitä
kaksinkertaisen korvauksen.
Sananlaskut 6:30-31*.....30. Halveksitaanhan
sitäkin, joka nälissään varastaa vain saadakseen
syödä vatsansa täyteen - 31. kiinni jäätyään hän
joutuu maksamaan...
Luukkaan 6:35-36.....35. Ei, rakastakaa
vihamiehiänne, tehkää hyvää ja lainatkaa, vaikka
ette uskoisikaan saavanne takaisin. Silloin teidän
palkkanne on suuri... 36. Olkaa valmiit
armahtamaan, niin kuin teidän Isännekin armahtaa.
------------------------------------------------Maide 5:38*.....Katkaiskaa varkaan, miehen tai
naisen, kädet rangaistukseksi siitä, mitä hän on
tehnyt ja varoittavaksi esimerkiksi.

Olisiko uskovan toisinaan sallittua valehdella
tai johtaa toisia harhaan, jos se on tarpeen
hänen itsensä suojelemiseksi? (Taqiyya tai
Kitman)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Sananlaskut 6:16-17.....16. Kuutta asiaa Herra
vihaa... hän ei edessään siedä:... 17. petollista
kieltä...
Sefanja 3:13*.....Ne, jotka ovat jäljellä
Israelista, eivät tee pahaa eivätkä valehtele,
heidän suustaan ei lähde petollista sanaa.
Efesolaisille 4:25.....Luopukaa siis valheesta...
Johanneksen Ilmestys 21:8 & 27*.....8. Mutta...
kaikki valheen orjat saavat tämän palkan: he
joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten
lieskojen keskelle.
------------------------------------------------Bakara 2:225*.....Ei Jumala rankaise teitä tyhjästä
puheesta valassanne...
Tahrim 66:2*.....Jumala on säätänyt, että te
voitta purkaa valanne...
Huomio: Taqiyya = Väärän tiedon sanominen.
Kitman = Asioiden sanomatta jättäminen.

Olisiko uskovan toisinaan sallittua valehdella
tai johtaa toisia harhaan, jos se on tarpeen
hänen itsensä suojelemiseksi? (Taqiyya tai
Kitman)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Sananlaskut 6:16-17.....16. Kuutta asiaa Herra
vihaa... hän ei edessään siedä:... 17. petollista
kieltä...
Sefanja 3:13*.....Ne, jotka ovat jäljellä
Israelista, eivät tee pahaa eivätkä valehtele,
heidän suustaan ei lähde petollista sanaa.
Efesolaisille 4:25.....Luopukaa siis valheesta...
Johanneksen Ilmestys 21:8 & 27*.....8. Mutta...
kaikki valheen orjat saavat tämän palkan: he
joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten
lieskojen keskelle.
------------------------------------------------Bakara 2:225*.....Ei Jumala rankaise teitä tyhjästä
puheesta valassanne...
Tahrim 66:2*.....Jumala on säätänyt, että te
voitta purkaa valanne...
Huomio: Taqiyya = Väärän tiedon sanominen.
Kitman = Asioiden sanomatta jättäminen.
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106.

105.*

Onko käsien irti leikkaaminen varkaalle sopiva
rangaistus?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Toinen Mooseksen 22:1-4*...1. Jos joku varastaa
härän tai lampaan ja teurastaa tai myy sen, hän
maksakoon viisi nautaa korvaukseksi härästä ja
neljä lammasta tai vuohta korvaukseksi
lampaasta... 4. Jos varastettu eläin löydetään
elävänä hänen hallustaan... hän antakoon siitä
kaksinkertaisen korvauksen.
Sananlaskut 6:30-31*.....30. Halveksitaanhan
sitäkin, joka nälissään varastaa vain saadakseen
syödä vatsansa täyteen - 31. kiinni jäätyään hän
joutuu maksamaan...
Luukkaan 6:35-36.....35. Ei, rakastakaa
vihamiehiänne, tehkää hyvää ja lainatkaa, vaikka
ette uskoisikaan saavanne takaisin. Silloin teidän
palkkanne on suuri... 36. Olkaa valmiit
armahtamaan, niin kuin teidän Isännekin armahtaa.
------------------------------------------------Maide 5:38*.....Katkaiskaa varkaan, miehen tai
naisen, kädet rangaistukseksi siitä, mitä hän on
tehnyt ja varoittavaksi esimerkiksi.

Onko käsien irti leikkaaminen varkaalle sopiva
rangaistus?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Toinen Mooseksen 22:1-4*...1. Jos joku varastaa
härän tai lampaan ja teurastaa tai myy sen, hän
maksakoon viisi nautaa korvaukseksi härästä ja
neljä lammasta tai vuohta korvaukseksi
lampaasta... 4. Jos varastettu eläin löydetään
elävänä hänen hallustaan... hän antakoon siitä
kaksinkertaisen korvauksen.
Sananlaskut 6:30-31*.....30. Halveksitaanhan
sitäkin, joka nälissään varastaa vain saadakseen
syödä vatsansa täyteen - 31. kiinni jäätyään hän
joutuu maksamaan...
Luukkaan 6:35-36.....35. Ei, rakastakaa
vihamiehiänne, tehkää hyvää ja lainatkaa, vaikka
ette uskoisikaan saavanne takaisin. Silloin teidän
palkkanne on suuri... 36. Olkaa valmiit
armahtamaan, niin kuin teidän Isännekin armahtaa.
------------------------------------------------Maide 5:38*.....Katkaiskaa varkaan, miehen tai
naisen, kädet rangaistukseksi siitä, mitä hän on
tehnyt ja varoittavaksi esimerkiksi.

Olisiko uskovan toisinaan sallittua valehdella
tai johtaa toisia harhaan, jos se on tarpeen
hänen itsensä suojelemiseksi? (Taqiyya tai
Kitman)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Sananlaskut 6:16-17.....16. Kuutta asiaa Herra
vihaa... hän ei edessään siedä:... 17. petollista
kieltä...
Sefanja 3:13*.....Ne, jotka ovat jäljellä
Israelista, eivät tee pahaa eivätkä valehtele,
heidän suustaan ei lähde petollista sanaa.
Efesolaisille 4:25.....Luopukaa siis valheesta...
Johanneksen Ilmestys 21:8 & 27*.....8. Mutta...
kaikki valheen orjat saavat tämän palkan: he
joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten
lieskojen keskelle.
------------------------------------------------Bakara 2:225*.....Ei Jumala rankaise teitä tyhjästä
puheesta valassanne...
Tahrim 66:2*.....Jumala on säätänyt, että te
voitta purkaa valanne...
Huomio: Taqiyya = Väärän tiedon sanominen.
Kitman = Asioiden sanomatta jättäminen.

Olisiko uskovan toisinaan sallittua valehdella
tai johtaa toisia harhaan, jos se on tarpeen
hänen itsensä suojelemiseksi? (Taqiyya tai
Kitman)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Sananlaskut 6:16-17.....16. Kuutta asiaa Herra
vihaa... hän ei edessään siedä:... 17. petollista
kieltä...
Sefanja 3:13*.....Ne, jotka ovat jäljellä
Israelista, eivät tee pahaa eivätkä valehtele,
heidän suustaan ei lähde petollista sanaa.
Efesolaisille 4:25.....Luopukaa siis valheesta...
Johanneksen Ilmestys 21:8 & 27*.....8. Mutta...
kaikki valheen orjat saavat tämän palkan: he
joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten
lieskojen keskelle.
------------------------------------------------Bakara 2:225*.....Ei Jumala rankaise teitä tyhjästä
puheesta valassanne...
Tahrim 66:2*.....Jumala on säätänyt, että te
voitta purkaa valanne...
Huomio: Taqiyya = Väärän tiedon sanominen.
Kitman = Asioiden sanomatta jättäminen.
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106.
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107.

Onko homoseksuaalisuus synti, joka on kiellettyä
ja tuomittavaa?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Kolmas Mooseksen 18:22.....Älä makaa miehen kanssa
niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on
kauhistuttava teko.
Kolmas Mooseksen 20:13*.....Jos mies makaa miehen
kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, he ovat
molemmat tehneet kauhistuttavan teon ja heidät on
surmattava. He ovat itse ansainneet kuolemansa.
Roomalaisille 1:24 & 26-27*.....24. Jumala on
jättänyt heidät mielihalujensa valtaan...
keskinäisissä suhteissaan häpäisevät oman
ruumiinsa... 27. harjoittamaan keskenään
säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan.
------------------------------------------------A’raf 7:80-81*.....Me olemme lähettäneet myös
Lootin, joka sanoi kansalleen: “Syyllistyttekö te
sellaiseen siveettömyyteen, jota kukaan ei ole
koskaan ennen teitä tehnyt? 81. Te tulette
himoissanne miesten luo ettekä naisten. Tepä
menette äärimmäisyyksiin!”
Neml 27:54-55*....54. Ryhdyttekö te
siveettömyyteeen, vaikka tiedätte? 55. Yhdyttekö
te himoissanne miehiin naisten sijasta?

Onko homoseksuaalisuus synti, joka on kiellettyä
ja tuomittavaa?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Kolmas Mooseksen 18:22.....Älä makaa miehen kanssa
niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on
kauhistuttava teko.
Kolmas Mooseksen 20:13*.....Jos mies makaa miehen
kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, he ovat
molemmat tehneet kauhistuttavan teon ja heidät on
surmattava. He ovat itse ansainneet kuolemansa.
Roomalaisille 1:24 & 26-27*.....24. Jumala on
jättänyt heidät mielihalujensa valtaan...
keskinäisissä suhteissaan häpäisevät oman
ruumiinsa... 27. harjoittamaan keskenään
säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan.
------------------------------------------------A’raf 7:80-81*.....Me olemme lähettäneet myös
Lootin, joka sanoi kansalleen: “Syyllistyttekö te
sellaiseen siveettömyyteen, jota kukaan ei ole
koskaan ennen teitä tehnyt? 81. Te tulette
himoissanne miesten luo ettekä naisten. Tepä
menette äärimmäisyyksiin!”
Neml 27:54-55*....54. Ryhdyttekö te
siveettömyyteeen, vaikka tiedätte? 55. Yhdyttekö
te himoissanne miehiin naisten sijasta?

Ovatko abortti ja murha syntejä, jotka ovat
kiellettyjä ja tuomittavia?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 9:6-7*......6. Joka ihmisen
veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava,
sillä omaksi kuvakseen Jumala teki ihmisen. 7. Olkaa
hedelmälliset ja lisääntykää...
Toinen Mooseksen 20:13.....Älä tapa.
Toinen Mooseksen 21:12.....Jos joku vahingoittaa
toista, niin että tämä kuolee, häntä
rangaistakoon kuolemalla.
Sananlaskut 6:16-17*.....16. Kuutta asiaa Herra
vihaa, seitsemää hän ei edessään siedä:... 17.
viattoman veren tahraamia käsiä.
---------------------------------------------Maide 5:32.....Jos joku tappaa yhden ihmisen
muutoin kuin kostoksi tai rangaistukseksi
rikoksesta, on kuin hän olisi tappanut kaikki
ihmiset...
İsra 17:31*.....Älkää surmatko lapsianne köyhyyden
pelosta; kyllä me teidät kummatkin ruokimme. Heidän
surmaamisensa on suuri synti.

Ovatko abortti ja murha syntejä, jotka ovat
kiellettyjä ja tuomittavia?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 9:6-7*......6. Joka ihmisen
veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava,
sillä omaksi kuvakseen Jumala teki ihmisen. 7. Olkaa
hedelmälliset ja lisääntykää...
Toinen Mooseksen 20:13.....Älä tapa.
Toinen Mooseksen 21:12.....Jos joku vahingoittaa
toista, niin että tämä kuolee, häntä
rangaistakoon kuolemalla.
Sananlaskut 6:16-17*.....16. Kuutta asiaa Herra
vihaa, seitsemää hän ei edessään siedä:... 17.
viattoman veren tahraamia käsiä.
---------------------------------------------Maide 5:32.....Jos joku tappaa yhden ihmisen
muutoin kuin kostoksi tai rangaistukseksi
rikoksesta, on kuin hän olisi tappanut kaikki
ihmiset...
İsra 17:31*.....Älkää surmatko lapsianne köyhyyden
pelosta; kyllä me teidät kummatkin ruokimme. Heidän
surmaamisensa on suuri synti.
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Onko homoseksuaalisuus synti, joka on kiellettyä
ja tuomittavaa?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Kolmas Mooseksen 18:22.....Älä makaa miehen kanssa
niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on
kauhistuttava teko.
Kolmas Mooseksen 20:13*.....Jos mies makaa miehen
kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, he ovat
molemmat tehneet kauhistuttavan teon ja heidät on
surmattava. He ovat itse ansainneet kuolemansa.
Roomalaisille 1:24 & 26-27*.....24. Jumala on
jättänyt heidät mielihalujensa valtaan...
keskinäisissä suhteissaan häpäisevät oman
ruumiinsa... 27. harjoittamaan keskenään
säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan.
------------------------------------------------A’raf 7:80-81*.....Me olemme lähettäneet myös
Lootin, joka sanoi kansalleen: “Syyllistyttekö te
sellaiseen siveettömyyteen, jota kukaan ei ole
koskaan ennen teitä tehnyt? 81. Te tulette
himoissanne miesten luo ettekä naisten. Tepä
menette äärimmäisyyksiin!”
Neml 27:54-55*....54. Ryhdyttekö te
siveettömyyteeen, vaikka tiedätte? 55. Yhdyttekö
te himoissanne miehiin naisten sijasta?

Onko homoseksuaalisuus synti, joka on kiellettyä
ja tuomittavaa?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Kolmas Mooseksen 18:22.....Älä makaa miehen kanssa
niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on
kauhistuttava teko.
Kolmas Mooseksen 20:13*.....Jos mies makaa miehen
kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, he ovat
molemmat tehneet kauhistuttavan teon ja heidät on
surmattava. He ovat itse ansainneet kuolemansa.
Roomalaisille 1:24 & 26-27*.....24. Jumala on
jättänyt heidät mielihalujensa valtaan...
keskinäisissä suhteissaan häpäisevät oman
ruumiinsa... 27. harjoittamaan keskenään
säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan.
------------------------------------------------A’raf 7:80-81*.....Me olemme lähettäneet myös
Lootin, joka sanoi kansalleen: “Syyllistyttekö te
sellaiseen siveettömyyteen, jota kukaan ei ole
koskaan ennen teitä tehnyt? 81. Te tulette
himoissanne miesten luo ettekä naisten. Tepä
menette äärimmäisyyksiin!”
Neml 27:54-55*....54. Ryhdyttekö te
siveettömyyteeen, vaikka tiedätte? 55. Yhdyttekö
te himoissanne miehiin naisten sijasta?

Ovatko abortti ja murha syntejä, jotka ovat
kiellettyjä ja tuomittavia?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 9:6-7*......6. Joka ihmisen
veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava,
sillä omaksi kuvakseen Jumala teki ihmisen. 7. Olkaa
hedelmälliset ja lisääntykää...
Toinen Mooseksen 20:13.....Älä tapa.
Toinen Mooseksen 21:12.....Jos joku vahingoittaa
toista, niin että tämä kuolee, häntä
rangaistakoon kuolemalla.
Sananlaskut 6:16-17*.....16. Kuutta asiaa Herra
vihaa, seitsemää hän ei edessään siedä:... 17.
viattoman veren tahraamia käsiä.
---------------------------------------------Maide 5:32.....Jos joku tappaa yhden ihmisen
muutoin kuin kostoksi tai rangaistukseksi
rikoksesta, on kuin hän olisi tappanut kaikki
ihmiset...
İsra 17:31*.....Älkää surmatko lapsianne köyhyyden
pelosta; kyllä me teidät kummatkin ruokimme. Heidän
surmaamisensa on suuri synti.

Ovatko abortti ja murha syntejä, jotka ovat
kiellettyjä ja tuomittavia?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 9:6-7*......6. Joka ihmisen
veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava,
sillä omaksi kuvakseen Jumala teki ihmisen. 7. Olkaa
hedelmälliset ja lisääntykää...
Toinen Mooseksen 20:13.....Älä tapa.
Toinen Mooseksen 21:12.....Jos joku vahingoittaa
toista, niin että tämä kuolee, häntä
rangaistakoon kuolemalla.
Sananlaskut 6:16-17*.....16. Kuutta asiaa Herra
vihaa, seitsemää hän ei edessään siedä:... 17.
viattoman veren tahraamia käsiä.
---------------------------------------------Maide 5:32.....Jos joku tappaa yhden ihmisen
muutoin kuin kostoksi tai rangaistukseksi
rikoksesta, on kuin hän olisi tappanut kaikki
ihmiset...
İsra 17:31*.....Älkää surmatko lapsianne köyhyyden
pelosta; kyllä me teidät kummatkin ruokimme. Heidän
surmaamisensa on suuri synti.

108.

108.

109.*

109.*

Voiko tehdyt synnit pyyhkiä pois tekemällä hyviä
tekoja? (Sevap)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Roomalaisille 3:28*.....Katsomme siis, että ihminen
tulee vanhurskaaksi, kun hän uskoo, ilman lain
vaatimia tekoja.
Galatalaisille 3:11.....On selvää, ettei kukaan
tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi lakia
noudattamalla, sillä "uskosta vanhurskas saa
elää".
Titukselle 3:5-6.....ei meidän hurskaiden
tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta...
Jaakob 2:10.....Sillä se, joka muuten kaikessa
noudattaa lakia mutta rikkoo sitä yhdessä kohdassa,
on syypää kaikilta kohdin.
------------------------------------------------Hud 11:114....Hyvät teot korvaavat pahoja.
Ankebut 29:7*....Niiltä, jotka uskovat ja tekevät
hyviä töitä, me pyyhimme pois heidän pahat
tekonsa...
Nejm 53:32.....jotka välttävät suuria syntejä ja
siveettömyyttä, vaikka heille sattuisikin harhaaskelia. Herrasi anteeksianto on avara...

Voiko tehdyt synnit pyyhkiä pois tekemällä hyviä
tekoja? (Sevap)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Roomalaisille 3:28*.....Katsomme siis, että ihminen
tulee vanhurskaaksi, kun hän uskoo, ilman lain
vaatimia tekoja.
Galatalaisille 3:11.....On selvää, ettei kukaan
tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi lakia
noudattamalla, sillä "uskosta vanhurskas saa
elää".
Titukselle 3:5-6.....ei meidän hurskaiden
tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta...
Jaakob 2:10.....Sillä se, joka muuten kaikessa
noudattaa lakia mutta rikkoo sitä yhdessä kohdassa,
on syypää kaikilta kohdin.
------------------------------------------------Hud 11:114....Hyvät teot korvaavat pahoja.
Ankebut 29:7*....Niiltä, jotka uskovat ja tekevät
hyviä töitä, me pyyhimme pois heidän pahat
tekonsa...
Nejm 53:32.....jotka välttävät suuria syntejä ja
siveettömyyttä, vaikka heille sattuisikin harhaaskelia. Herrasi anteeksianto on avara...

Syntyykö ihminen kristityksi tai muslimiksi?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Johanneksen 1:12-13*.....12. tulla Jumalan
lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. 13. He
eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin
halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta.
Johanneksen 3:5.....Jeesus... jos ihminen ei synny
vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan
valtakuntaan.
1 Pietarin 1:23.....Olettehan te syntyneet
uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan
katoamattomasta, Jumalan elävästä ja pysyvästä
sanasta.
------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6*.....Teillä on uskontonne ja minulla
on uskontoni.
Huomio: Raamatun mukaan ei ole mahdollista syntyä
kristittynä; vain ihmiset, jotka “syntyvät
uudelleen” Jumalan Hengen voimasta perivät
Taivaan valtakunnan. Sen sijaan islaminuskoiselle
isälle syntyvää lasta pidetään automaattisesti
muslimina.

Syntyykö ihminen kristityksi tai muslimiksi?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Johanneksen 1:12-13*.....12. tulla Jumalan
lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. 13. He
eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin
halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta.
Johanneksen 3:5.....Jeesus... jos ihminen ei synny
vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan
valtakuntaan.
1 Pietarin 1:23.....Olettehan te syntyneet
uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan
katoamattomasta, Jumalan elävästä ja pysyvästä
sanasta.
------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6*.....Teillä on uskontonne ja minulla
on uskontoni.
Huomio: Raamatun mukaan ei ole mahdollista syntyä
kristittynä; vain ihmiset, jotka “syntyvät
uudelleen” Jumalan Hengen voimasta perivät
Taivaan valtakunnan. Sen sijaan islaminuskoiselle
isälle syntyvää lasta pidetään automaattisesti
muslimina.

Pelastus
110.

109.*

Pelastus
110.

109.*

Voiko tehdyt synnit pyyhkiä pois tekemällä hyviä
tekoja? (Sevap)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Roomalaisille 3:28*.....Katsomme siis, että ihminen
tulee vanhurskaaksi, kun hän uskoo, ilman lain
vaatimia tekoja.
Galatalaisille 3:11.....On selvää, ettei kukaan
tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi lakia
noudattamalla, sillä "uskosta vanhurskas saa
elää".
Titukselle 3:5-6.....ei meidän hurskaiden
tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta...
Jaakob 2:10.....Sillä se, joka muuten kaikessa
noudattaa lakia mutta rikkoo sitä yhdessä kohdassa,
on syypää kaikilta kohdin.
------------------------------------------------Hud 11:114....Hyvät teot korvaavat pahoja.
Ankebut 29:7*....Niiltä, jotka uskovat ja tekevät
hyviä töitä, me pyyhimme pois heidän pahat
tekonsa...
Nejm 53:32.....jotka välttävät suuria syntejä ja
siveettömyyttä, vaikka heille sattuisikin harhaaskelia. Herrasi anteeksianto on avara...

Voiko tehdyt synnit pyyhkiä pois tekemällä hyviä
tekoja? (Sevap)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Roomalaisille 3:28*.....Katsomme siis, että ihminen
tulee vanhurskaaksi, kun hän uskoo, ilman lain
vaatimia tekoja.
Galatalaisille 3:11.....On selvää, ettei kukaan
tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi lakia
noudattamalla, sillä "uskosta vanhurskas saa
elää".
Titukselle 3:5-6.....ei meidän hurskaiden
tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta...
Jaakob 2:10.....Sillä se, joka muuten kaikessa
noudattaa lakia mutta rikkoo sitä yhdessä kohdassa,
on syypää kaikilta kohdin.
------------------------------------------------Hud 11:114....Hyvät teot korvaavat pahoja.
Ankebut 29:7*....Niiltä, jotka uskovat ja tekevät
hyviä töitä, me pyyhimme pois heidän pahat
tekonsa...
Nejm 53:32.....jotka välttävät suuria syntejä ja
siveettömyyttä, vaikka heille sattuisikin harhaaskelia. Herrasi anteeksianto on avara...

Syntyykö ihminen kristityksi tai muslimiksi?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Johanneksen 1:12-13*.....12. tulla Jumalan
lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. 13. He
eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin
halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta.
Johanneksen 3:5.....Jeesus... jos ihminen ei synny
vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan
valtakuntaan.
1 Pietarin 1:23.....Olettehan te syntyneet
uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan
katoamattomasta, Jumalan elävästä ja pysyvästä
sanasta.
------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6*.....Teillä on uskontonne ja minulla
on uskontoni.
Huomio: Raamatun mukaan ei ole mahdollista syntyä
kristittynä; vain ihmiset, jotka “syntyvät
uudelleen” Jumalan Hengen voimasta perivät
Taivaan valtakunnan. Sen sijaan islaminuskoiselle
isälle syntyvää lasta pidetään automaattisesti
muslimina.

Syntyykö ihminen kristityksi tai muslimiksi?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Johanneksen 1:12-13*.....12. tulla Jumalan
lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. 13. He
eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin
halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta.
Johanneksen 3:5.....Jeesus... jos ihminen ei synny
vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan
valtakuntaan.
1 Pietarin 1:23.....Olettehan te syntyneet
uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan
katoamattomasta, Jumalan elävästä ja pysyvästä
sanasta.
------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6*.....Teillä on uskontonne ja minulla
on uskontoni.
Huomio: Raamatun mukaan ei ole mahdollista syntyä
kristittynä; vain ihmiset, jotka “syntyvät
uudelleen” Jumalan Hengen voimasta perivät
Taivaan valtakunnan. Sen sijaan islaminuskoiselle
isälle syntyvää lasta pidetään automaattisesti
muslimina.

Pelastus
110.

Pelastus
110.

111.*

111.*

Riippuuko ihmisen pelastus hänen omista hyvistä
teoistaan? (Ameller)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Roomalaisille 4:2.....Jos Abraham katsottiin
vanhurskaaksi tekojensa perusteella, hänellä oli
aihetta ylpeillä - ei kuitenkaan Jumalan edessä.
Efesolaisille 2:8-9*.....8. Armosta Jumala on
teidät pelastanut antamalla teille uskon.
Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on
Jumalan lahja. 9. Se ei perustu ihmisen tekoihin,
jottei kukaan voisi ylpeillä.
Titukselle 3:5-6*.....5. Hän pelasti meidät, ei
meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä
armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät
puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki
uudisti meidät. 6. Tämän Hengen hän vuodatti
runsaana meidän päällemme Vapahtajamme Jeesuksen
Kristuksen kautta.
------------------------------------------------Hud 11:114*....Hyvät teot korvaavat pahoja.
Ankebut 29:7*.....Niiltä, jotka uskovat ja
tekevät hyviä töitä, me pyyhimme pois heidän
pahat tekonsa ja palkitsemme heidät heidän
parhaimpien tekojensa mukaan.

Riippuuko ihmisen pelastus hänen omista hyvistä
teoistaan? (Ameller)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Roomalaisille 4:2.....Jos Abraham katsottiin
vanhurskaaksi tekojensa perusteella, hänellä oli
aihetta ylpeillä - ei kuitenkaan Jumalan edessä.
Efesolaisille 2:8-9*.....8. Armosta Jumala on
teidät pelastanut antamalla teille uskon.
Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on
Jumalan lahja. 9. Se ei perustu ihmisen tekoihin,
jottei kukaan voisi ylpeillä.
Titukselle 3:5-6*.....5. Hän pelasti meidät, ei
meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä
armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät
puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki
uudisti meidät. 6. Tämän Hengen hän vuodatti
runsaana meidän päällemme Vapahtajamme Jeesuksen
Kristuksen kautta.
------------------------------------------------Hud 11:114*....Hyvät teot korvaavat pahoja.
Ankebut 29:7*.....Niiltä, jotka uskovat ja
tekevät hyviä töitä, me pyyhimme pois heidän
pahat tekonsa ja palkitsemme heidät heidän
parhaimpien tekojensa mukaan.

Riippuuko Jumalan järjestämä pelastus synnin
aiheuttamalta tuomiolta veriuhrin
vuodattamisesta? (Kefaret)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Kolmas Mooseksen 17:11*....Veri on tuotava alttarille
teidän puolestanne tapahtuvaa sovitusta varten, sillä
veressä oleva elämänvoima tuottaa sovituksen.
Heprealaisille 9:12 & 22*.....12. Hän on uhrannut
oman verensä… ja hankkinut meille ikiajoiksi
lunastuksen. 22. Lain mukaan melkein kaikki
puhdistetaan verellä, eikä anteeksianto ole
mahdollinen, ellei vuodateta uhriverta.
------------------------------------------------Bakara 2:48*....Pelätkää päivää, jona yksikään
sielu ei voi astua toisen tilalle. Sen puolesta
ei hyväksytä välitystä eikä oteta lunnaita, eikä
ketään auteta.
Hajj 22:37*.....Ei Jumalan luo tyle niiden liha
ja veri vaan teidän hurskautenne.

Riippuuko Jumalan järjestämä pelastus synnin
aiheuttamalta tuomiolta veriuhrin
vuodattamisesta? (Kefaret)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Kolmas Mooseksen 17:11*....Veri on tuotava alttarille
teidän puolestanne tapahtuvaa sovitusta varten, sillä
veressä oleva elämänvoima tuottaa sovituksen.
Heprealaisille 9:12 & 22*.....12. Hän on uhrannut
oman verensä… ja hankkinut meille ikiajoiksi
lunastuksen. 22. Lain mukaan melkein kaikki
puhdistetaan verellä, eikä anteeksianto ole
mahdollinen, ellei vuodateta uhriverta.
------------------------------------------------Bakara 2:48*....Pelätkää päivää, jona yksikään
sielu ei voi astua toisen tilalle. Sen puolesta
ei hyväksytä välitystä eikä oteta lunnaita, eikä
ketään auteta.
Hajj 22:37*.....Ei Jumalan luo tyle niiden liha
ja veri vaan teidän hurskautenne.

111.*

Riippuuko ihmisen pelastus hänen omista hyvistä
teoistaan? (Ameller)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Roomalaisille 4:2.....Jos Abraham katsottiin
vanhurskaaksi tekojensa perusteella, hänellä oli
aihetta ylpeillä - ei kuitenkaan Jumalan edessä.
Efesolaisille 2:8-9*.....8. Armosta Jumala on
teidät pelastanut antamalla teille uskon.
Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on
Jumalan lahja. 9. Se ei perustu ihmisen tekoihin,
jottei kukaan voisi ylpeillä.
Titukselle 3:5-6*.....5. Hän pelasti meidät, ei
meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä
armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät
puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki
uudisti meidät. 6. Tämän Hengen hän vuodatti
runsaana meidän päällemme Vapahtajamme Jeesuksen
Kristuksen kautta.
------------------------------------------------Hud 11:114*....Hyvät teot korvaavat pahoja.
Ankebut 29:7*.....Niiltä, jotka uskovat ja
tekevät hyviä töitä, me pyyhimme pois heidän
pahat tekonsa ja palkitsemme heidät heidän
parhaimpien tekojensa mukaan.

112.

Riippuuko ihmisen pelastus hänen omista hyvistä
teoistaan? (Ameller)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Roomalaisille 4:2.....Jos Abraham katsottiin
vanhurskaaksi tekojensa perusteella, hänellä oli
aihetta ylpeillä - ei kuitenkaan Jumalan edessä.
Efesolaisille 2:8-9*.....8. Armosta Jumala on
teidät pelastanut antamalla teille uskon.
Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on
Jumalan lahja. 9. Se ei perustu ihmisen tekoihin,
jottei kukaan voisi ylpeillä.
Titukselle 3:5-6*.....5. Hän pelasti meidät, ei
meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä
armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät
puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki
uudisti meidät. 6. Tämän Hengen hän vuodatti
runsaana meidän päällemme Vapahtajamme Jeesuksen
Kristuksen kautta.
------------------------------------------------Hud 11:114*....Hyvät teot korvaavat pahoja.
Ankebut 29:7*.....Niiltä, jotka uskovat ja
tekevät hyviä töitä, me pyyhimme pois heidän
pahat tekonsa ja palkitsemme heidät heidän
parhaimpien tekojensa mukaan.

112.
Riippuuko Jumalan järjestämä pelastus synnin
aiheuttamalta tuomiolta veriuhrin
vuodattamisesta? (Kefaret)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Kolmas Mooseksen 17:11*....Veri on tuotava alttarille
teidän puolestanne tapahtuvaa sovitusta varten, sillä
veressä oleva elämänvoima tuottaa sovituksen.
Heprealaisille 9:12 & 22*.....12. Hän on uhrannut
oman verensä… ja hankkinut meille ikiajoiksi
lunastuksen. 22. Lain mukaan melkein kaikki
puhdistetaan verellä, eikä anteeksianto ole
mahdollinen, ellei vuodateta uhriverta.
------------------------------------------------Bakara 2:48*....Pelätkää päivää, jona yksikään
sielu ei voi astua toisen tilalle. Sen puolesta
ei hyväksytä välitystä eikä oteta lunnaita, eikä
ketään auteta.
Hajj 22:37*.....Ei Jumalan luo tyle niiden liha
ja veri vaan teidän hurskautenne.

112.

111.*

112.
Riippuuko Jumalan järjestämä pelastus synnin
aiheuttamalta tuomiolta veriuhrin
vuodattamisesta? (Kefaret)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Kolmas Mooseksen 17:11*....Veri on tuotava alttarille
teidän puolestanne tapahtuvaa sovitusta varten, sillä
veressä oleva elämänvoima tuottaa sovituksen.
Heprealaisille 9:12 & 22*.....12. Hän on uhrannut
oman verensä… ja hankkinut meille ikiajoiksi
lunastuksen. 22. Lain mukaan melkein kaikki
puhdistetaan verellä, eikä anteeksianto ole
mahdollinen, ellei vuodateta uhriverta.
------------------------------------------------Bakara 2:48*....Pelätkää päivää, jona yksikään
sielu ei voi astua toisen tilalle. Sen puolesta
ei hyväksytä välitystä eikä oteta lunnaita, eikä
ketään auteta.
Hajj 22:37*.....Ei Jumalan luo tyle niiden liha
ja veri vaan teidän hurskautenne.

113.
Voiko Jumalan järjestämästä pelastuksesta päästä
osalliseksi vain uskomalla Jumalan karitsan
(Jeesuksen) uhrisovitukseen?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 1:29.....Johannes sanoi: "Katsokaa:
Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!
Roomalaisille 3:24-28*.....24. Kristus Jeesus on
lunastanut heidät vapaiksi. 25. Hänet Jumala on
asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo
sovituksen uskossa vastaanotettavaksi... 28.
Katsomme siis, että ihminen tulee vanhurskaaksi,
kun hän uskoo, ilman lain vaatimia tekoja.
Efesolaisille 1:7*.....Kristuksen veressä meillä on
lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Näin Jumala on
antanut armonsa rikkauden.
Efesolaisille 2:8.....Armosta Jumala on teidät
pelastanut...
-----------------------------------------------En’am 6:164.....Jokainen sielu on vastuussa vain
itsestään, eikä kukaan joudu kantamaan toisen
taakkaa.
İsra 17:15*.....eikä kukaan voi kantaa toisen
taakkaa...
Nejm 53:38*....Yksikään sielu ei voi kantaa toisen
taakkaa.

114.
Jotta ihminen voisi saavuttaa ikuisen elämän,
täytyykö hänen ensin kuulla ja ymmärtää ilosanoma
Jeesuksesta Kristuksesta sekä uskoa, että Jumala
lähetti hänet Messiaaksi, maailman Pelastajaksi?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Roomalaisille 10:9-10 & 17*.....9. Jos sinä
suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja
sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet
kuolleista, olet pelastuva. 10. Sydämen usko tuo
vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen... 17.
Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen
synnyttää Kristuksen sana.
------------------------------------------------Bakara 2:119-120*.....119. Me olemme lähettäneet
sinut (Muhammed) tuomaan ilosanoman ja varoituksen...
Eivät juutalaiset eivätkä kristityt ole sinuun
tyytyväisiä ennen kuin seuraat heidän uskontoaan.
Sano: Jumalan johdatus on oikea johdatus!

113.
Voiko Jumalan järjestämästä pelastuksesta päästä
osalliseksi vain uskomalla Jumalan karitsan
(Jeesuksen) uhrisovitukseen?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 1:29.....Johannes sanoi: "Katsokaa:
Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!
Roomalaisille 3:24-28*.....24. Kristus Jeesus on
lunastanut heidät vapaiksi. 25. Hänet Jumala on
asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo
sovituksen uskossa vastaanotettavaksi... 28.
Katsomme siis, että ihminen tulee vanhurskaaksi,
kun hän uskoo, ilman lain vaatimia tekoja.
Efesolaisille 1:7*.....Kristuksen veressä meillä on
lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Näin Jumala on
antanut armonsa rikkauden.
Efesolaisille 2:8.....Armosta Jumala on teidät
pelastanut...
-----------------------------------------------En’am 6:164.....Jokainen sielu on vastuussa vain
itsestään, eikä kukaan joudu kantamaan toisen
taakkaa.
İsra 17:15*.....eikä kukaan voi kantaa toisen
taakkaa...
Nejm 53:38*....Yksikään sielu ei voi kantaa toisen
taakkaa.

114.
Jotta ihminen voisi saavuttaa ikuisen elämän,
täytyykö hänen ensin kuulla ja ymmärtää ilosanoma
Jeesuksesta Kristuksesta sekä uskoa, että Jumala
lähetti hänet Messiaaksi, maailman Pelastajaksi?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Roomalaisille 10:9-10 & 17*.....9. Jos sinä
suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja
sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet
kuolleista, olet pelastuva. 10. Sydämen usko tuo
vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen... 17.
Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen
synnyttää Kristuksen sana.
------------------------------------------------Bakara 2:119-120*.....119. Me olemme lähettäneet
sinut (Muhammed) tuomaan ilosanoman ja varoituksen...
Eivät juutalaiset eivätkä kristityt ole sinuun
tyytyväisiä ennen kuin seuraat heidän uskontoaan.
Sano: Jumalan johdatus on oikea johdatus!

113.

113.

Voiko Jumalan järjestämästä pelastuksesta päästä
osalliseksi vain uskomalla Jumalan karitsan
(Jeesuksen) uhrisovitukseen?
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taakkaa.

Voiko Jumalan järjestämästä pelastuksesta päästä
osalliseksi vain uskomalla Jumalan karitsan
(Jeesuksen) uhrisovitukseen?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 1:29.....Johannes sanoi: "Katsokaa:
Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!
Roomalaisille 3:24-28*.....24. Kristus Jeesus on
lunastanut heidät vapaiksi. 25. Hänet Jumala on
asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo
sovituksen uskossa vastaanotettavaksi... 28.
Katsomme siis, että ihminen tulee vanhurskaaksi,
kun hän uskoo, ilman lain vaatimia tekoja.
Efesolaisille 1:7*.....Kristuksen veressä meillä on
lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Näin Jumala on
antanut armonsa rikkauden.
Efesolaisille 2:8.....Armosta Jumala on teidät
pelastanut...
-----------------------------------------------En’am 6:164.....Jokainen sielu on vastuussa vain
itsestään, eikä kukaan joudu kantamaan toisen
taakkaa.
İsra 17:15*.....eikä kukaan voi kantaa toisen
taakkaa...
Nejm 53:38*....Yksikään sielu ei voi kantaa toisen
taakkaa.

114.

114.

Jotta ihminen voisi saavuttaa ikuisen elämän,
täytyykö hänen ensin kuulla ja ymmärtää ilosanoma
Jeesuksesta Kristuksesta sekä uskoa, että Jumala
lähetti hänet Messiaaksi, maailman Pelastajaksi?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Roomalaisille 10:9-10 & 17*.....9. Jos sinä
suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja
sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet
kuolleista, olet pelastuva. 10. Sydämen usko tuo
vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen... 17.
Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen
synnyttää Kristuksen sana.
------------------------------------------------Bakara 2:119-120*.....119. Me olemme lähettäneet
sinut (Muhammed) tuomaan ilosanoman ja varoituksen...
Eivät juutalaiset eivätkä kristityt ole sinuun
tyytyväisiä ennen kuin seuraat heidän uskontoaan.
Sano: Jumalan johdatus on oikea johdatus!

Jotta ihminen voisi saavuttaa ikuisen elämän,
täytyykö hänen ensin kuulla ja ymmärtää ilosanoma
Jeesuksesta Kristuksesta sekä uskoa, että Jumala
lähetti hänet Messiaaksi, maailman Pelastajaksi?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Roomalaisille 10:9-10 & 17*.....9. Jos sinä
suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja
sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet
kuolleista, olet pelastuva. 10. Sydämen usko tuo
vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen... 17.
Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen
synnyttää Kristuksen sana.
------------------------------------------------Bakara 2:119-120*.....119. Me olemme lähettäneet
sinut (Muhammed) tuomaan ilosanoman ja varoituksen...
Eivät juutalaiset eivätkä kristityt ole sinuun
tyytyväisiä ennen kuin seuraat heidän uskontoaan.
Sano: Jumalan johdatus on oikea johdatus!

115.*

115.*

Pitääkö paikkansa, että ainoa keino saada synnit
anteeksi ja saavuttaa ikuinen elämä on usko
Jeesukseen Kristukseen Pelastajana sekä Herrana?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 11:25.....Jeesus... Minä olen
ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa
elää, vaikka kuoleekin.
Johanneksen 14:6.....Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei
kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.
Johanneksen 17:3.....Ja ikuinen elämä on sitä,
että he tuntevat sinut, ainoan todellisen
Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt,
Jeesuksen Kristuksen.
----------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20*.....19. Jumalan edessä oikea
uskonto on islam. Ne, jotka ovat saaneet Kirjan, ovat
keskinäisessä kateudessaan ruvenneet riitelemään
saatuaan tiedon... 20. Jos he alistuvat, he kulkevat
oikealla tiellä, mutta jos he kääntyvät pois, ei
sinun tehtäväsi ole kuin viedä viestimme.
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116.

116.

Vaaditaanko nykypäivän uskovalta vesikastetta?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 28:19-20*.....19. Menkää siis ja
tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni:
kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen 20. ja opettakaa heitä noudattamaan
kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän
noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne
kaikki päivät maailman loppuun asti.
Markuksen 16:16.....Joka sen uskoo ja saa kasteen,
on pelastuva.
Apostolien Teot 2:38*.....Pietari vastasi:
"Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen
Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin
anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän
Hengen.
Apostolien Teot 22:16.....Älä vitkastele. Huuda
avuksi hänen nimeään, nouse ja anna kastaa
itsesi, anna pestä syntisi pois.
------------------------------------------------Huomio: Koraanissa ei ole vesikasteeseen
liittyviä jakeita.
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Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin
anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän
Hengen.
Apostolien Teot 22:16.....Älä vitkastele. Huuda
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------------------------------------------------Huomio: Koraanissa ei ole vesikasteeseen
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117.

Vaaditaanko nykypäivän uskovalta mieheltä
ympärileikkausta?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Apostolien Teot 15:5-11.....Miksi te siis nyt...
panette opetuslasten harteille ikeen...
1 Korinttilaisille 7:18 & 20*.....18. Jos joku on
saanut kutsun ympärileikattuna, hän älköön pyrkikö
eroon ympärileikkauksestaan. Se taas, joka on saanut
kutsun ympärileikkaamattomana, älköön
ympärileikkauttako itseään... 20. Jokaisen tulee
pysyä siinä osassa, jossa hän oli kutsun saadessaan.
Galatalaisille 5:2....Minä, Paavali, sanon teille:
jos annatte ympärileikata itsenne, teille ei ole
Kristuksesta mitään hyötyä.
Galatalaisille 5:6*.....Kristuksessa Jeesuksessa on
yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei.
Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko.
------------------------------------------------Nahl 16:123*....Sitten me annoimme sinulle
(Muhammed) ilmoituksen: “Seuraa Abrahamin
uskontoa...”
Huomio: Islam katsoo, että ympärileikkaus kuuluu
Abrahamin uskontoon, ja siksi se velvoittaa myös
muslimeja. Tämä on nähtävissä myös haditheissa:
Bukhari 1252, Fatih al-Bari 6:388; sekä Muslim
4:2370.

118.

Onko pyhissä kirjoissa jakeita, jotka käskevät
ihmisiä olemaan “pyhiä”, ja onko tällainen
“pyhyys” vaatimus taivaaseen pääsemiselle?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Kolmas Mooseksen 11:44*.....Minä, Herra, teidän
Jumalanne, olen pyhä, ja siksi teidän tulee pitää
itsenne puhtaina ja pyhinä.
1 Korinttilaisille 3:16-17.....16. Te olette Jumalan
temppeli... 17. Jumalan temppeli on pyhä, ja tämä
temppeli olette te.
Heprealaisille 12:14*.....Tavoitelkaa rauhaa
kaikkien kanssa ja pyrkikää pyhitykseen, sillä
ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa.
1 Pietarin 1:15-16.....15. Niin kuin hän, joka
teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin
pyhiksi kaikessa mitä teette. 16. Onhan
kirjoitettu: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä."
Johanneksen Ilmestys 22:11.....Pyhä edetköön
pyhyyden tiellä.
------------------------------------------------Huomio: Koraanissa ei ole kohtia, joissa ihmisiä
komennetaan pyhyyteen, eikä myöskään mitään
viittausta siihen, että ihmiset voisivat olla
pyhiä.
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ihmisiä olemaan “pyhiä”, ja onko tällainen
“pyhyys” vaatimus taivaaseen pääsemiselle?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Kolmas Mooseksen 11:44*.....Minä, Herra, teidän
Jumalanne, olen pyhä, ja siksi teidän tulee pitää
itsenne puhtaina ja pyhinä.
1 Korinttilaisille 3:16-17.....16. Te olette Jumalan
temppeli... 17. Jumalan temppeli on pyhä, ja tämä
temppeli olette te.
Heprealaisille 12:14*.....Tavoitelkaa rauhaa
kaikkien kanssa ja pyrkikää pyhitykseen, sillä
ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa.
1 Pietarin 1:15-16.....15. Niin kuin hän, joka
teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin
pyhiksi kaikessa mitä teette. 16. Onhan
kirjoitettu: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä."
Johanneksen Ilmestys 22:11.....Pyhä edetköön
pyhyyden tiellä.
------------------------------------------------Huomio: Koraanissa ei ole kohtia, joissa ihmisiä
komennetaan pyhyyteen, eikä myöskään mitään
viittausta siihen, että ihmiset voisivat olla
pyhiä.

118.

118.

119.

119.

Voivatko ihmiset oman vapaan tahtonsa kautta
valita ryhtyvänsä Jumalan lapsiksi?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 1:12*.....Mutta kaikille, jotka
ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla
Jumalan lapsiksi...
Roomalaisille 8:14 & 16.....14. Kaikki, joita
Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan lapsia... 16.
Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme
kanssa, että olemme Jumalan lapsia.
Galatalaisille 3:26*.....Te kaikki olette Jumalan
lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen.
Heprealaisille 12:5.....5. rohkaisee...poikiaan:
Älä väheksy, poikani, Herran kuritusta... 6. jota
Herra rakastaa, sitä hän kurittaa...
------------------------------------------------Maide 5:18*.....Juutalaiset ja kristityt sanovat:
“Me olemme Jumalan lapsia, ja Hän rakastaa
meitä.” Sano: Miksi Hän sitten rankaisee teitä
teidän synneistänne? Ei, te olette vain ihmisiä,
jotka Hän on luonut.

Voivatko ihmiset oman vapaan tahtonsa kautta
valita ryhtyvänsä Jumalan lapsiksi?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 1:12*.....Mutta kaikille, jotka
ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla
Jumalan lapsiksi...
Roomalaisille 8:14 & 16.....14. Kaikki, joita
Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan lapsia... 16.
Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme
kanssa, että olemme Jumalan lapsia.
Galatalaisille 3:26*.....Te kaikki olette Jumalan
lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen.
Heprealaisille 12:5.....5. rohkaisee...poikiaan:
Älä väheksy, poikani, Herran kuritusta... 6. jota
Herra rakastaa, sitä hän kurittaa...
------------------------------------------------Maide 5:18*.....Juutalaiset ja kristityt sanovat:
“Me olemme Jumalan lapsia, ja Hän rakastaa
meitä.” Sano: Miksi Hän sitten rankaisee teitä
teidän synneistänne? Ei, te olette vain ihmisiä,
jotka Hän on luonut.

120.*

120.*

Onko ihmisen kohtalo täysin Jumalan ennalta
määrittämä? (Kader tai Kısmet)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Viides Mooseksen 11:26-27.....26. Minä annan
teidän nyt valita siunauksen tai kirouksen. 27.
Siunauksen saatte, jos tottelette... käskyjä...
Viides Mooseksen 30:19*.....Minä olen pannut
teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman,
siunauksen ja kirouksen. Valitkaa siis elämä...
Joosua 24:15*.....Valitkaa tänä päivänä, ketä
palvelette... Minä ja minun perheeni palvelemme
Herraa.
------------------------------------------------Tevbe 9:51*.....Sano: Meitä kohtaa vain se, mitä
Jumala on meille säätänyt.
Kasas 28:68.....Eivät ihmiset voi valita.
Ahzab 33:38*.....Jumalan käsky on toteutuva
kohtalo.
Huomio: Myös kristinuskon piirissä on eroja:
esimerkiksi arminiolaisuuden kannattajat sanovat
“Ei”, kun taas kalvinistit sanovat “Kyllä”.

Onko ihmisen kohtalo täysin Jumalan ennalta
määrittämä? (Kader tai Kısmet)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Viides Mooseksen 11:26-27.....26. Minä annan
teidän nyt valita siunauksen tai kirouksen. 27.
Siunauksen saatte, jos tottelette... käskyjä...
Viides Mooseksen 30:19*.....Minä olen pannut
teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman,
siunauksen ja kirouksen. Valitkaa siis elämä...
Joosua 24:15*.....Valitkaa tänä päivänä, ketä
palvelette... Minä ja minun perheeni palvelemme
Herraa.
------------------------------------------------Tevbe 9:51*.....Sano: Meitä kohtaa vain se, mitä
Jumala on meille säätänyt.
Kasas 28:68.....Eivät ihmiset voi valita.
Ahzab 33:38*.....Jumalan käsky on toteutuva
kohtalo.
Huomio: Myös kristinuskon piirissä on eroja:
esimerkiksi arminiolaisuuden kannattajat sanovat
“Ei”, kun taas kalvinistit sanovat “Kyllä”.

119.

119.

Voivatko ihmiset oman vapaan tahtonsa kautta
valita ryhtyvänsä Jumalan lapsiksi?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 1:12*.....Mutta kaikille, jotka
ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla
Jumalan lapsiksi...
Roomalaisille 8:14 & 16.....14. Kaikki, joita
Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan lapsia... 16.
Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme
kanssa, että olemme Jumalan lapsia.
Galatalaisille 3:26*.....Te kaikki olette Jumalan
lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen.
Heprealaisille 12:5.....5. rohkaisee...poikiaan:
Älä väheksy, poikani, Herran kuritusta... 6. jota
Herra rakastaa, sitä hän kurittaa...
------------------------------------------------Maide 5:18*.....Juutalaiset ja kristityt sanovat:
“Me olemme Jumalan lapsia, ja Hän rakastaa
meitä.” Sano: Miksi Hän sitten rankaisee teitä
teidän synneistänne? Ei, te olette vain ihmisiä,
jotka Hän on luonut.

Voivatko ihmiset oman vapaan tahtonsa kautta
valita ryhtyvänsä Jumalan lapsiksi?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 1:12*.....Mutta kaikille, jotka
ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla
Jumalan lapsiksi...
Roomalaisille 8:14 & 16.....14. Kaikki, joita
Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan lapsia... 16.
Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme
kanssa, että olemme Jumalan lapsia.
Galatalaisille 3:26*.....Te kaikki olette Jumalan
lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen.
Heprealaisille 12:5.....5. rohkaisee...poikiaan:
Älä väheksy, poikani, Herran kuritusta... 6. jota
Herra rakastaa, sitä hän kurittaa...
------------------------------------------------Maide 5:18*.....Juutalaiset ja kristityt sanovat:
“Me olemme Jumalan lapsia, ja Hän rakastaa
meitä.” Sano: Miksi Hän sitten rankaisee teitä
teidän synneistänne? Ei, te olette vain ihmisiä,
jotka Hän on luonut.

120.*

120.*

Onko ihmisen kohtalo täysin Jumalan ennalta
määrittämä? (Kader tai Kısmet)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Viides Mooseksen 11:26-27.....26. Minä annan
teidän nyt valita siunauksen tai kirouksen. 27.
Siunauksen saatte, jos tottelette... käskyjä...
Viides Mooseksen 30:19*.....Minä olen pannut
teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman,
siunauksen ja kirouksen. Valitkaa siis elämä...
Joosua 24:15*.....Valitkaa tänä päivänä, ketä
palvelette... Minä ja minun perheeni palvelemme
Herraa.
------------------------------------------------Tevbe 9:51*.....Sano: Meitä kohtaa vain se, mitä
Jumala on meille säätänyt.
Kasas 28:68.....Eivät ihmiset voi valita.
Ahzab 33:38*.....Jumalan käsky on toteutuva
kohtalo.
Huomio: Myös kristinuskon piirissä on eroja:
esimerkiksi arminiolaisuuden kannattajat sanovat
“Ei”, kun taas kalvinistit sanovat “Kyllä”.

Onko ihmisen kohtalo täysin Jumalan ennalta
määrittämä? (Kader tai Kısmet)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Viides Mooseksen 11:26-27.....26. Minä annan
teidän nyt valita siunauksen tai kirouksen. 27.
Siunauksen saatte, jos tottelette... käskyjä...
Viides Mooseksen 30:19*.....Minä olen pannut
teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman,
siunauksen ja kirouksen. Valitkaa siis elämä...
Joosua 24:15*.....Valitkaa tänä päivänä, ketä
palvelette... Minä ja minun perheeni palvelemme
Herraa.
------------------------------------------------Tevbe 9:51*.....Sano: Meitä kohtaa vain se, mitä
Jumala on meille säätänyt.
Kasas 28:68.....Eivät ihmiset voi valita.
Ahzab 33:38*.....Jumalan käsky on toteutuva
kohtalo.
Huomio: Myös kristinuskon piirissä on eroja:
esimerkiksi arminiolaisuuden kannattajat sanovat
“Ei”, kun taas kalvinistit sanovat “Kyllä”.

121.

121.

Punnitseeko Jumala ihmisen hyvät ja pahat teot
määrittääkseen, pääseekö hän taivaaseen vai
joutuuko hän helvettiin? (Terazi)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Efesolaisille 2:8-9*.....8. Armosta Jumala on
teidät pelastanut antamalla teille uskon.
Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on
Jumalan lahja. 9. Se ei perustu ihmisen tekoihin,
jottei kukaan voisi ylpeillä.
Titukselle 3:4-5*.....4. Mutta kun Jumalan,
meidän pelastajamme, hyvyys ja rakkaus ihmisiä
kohtaan tuli näkyviin, 5. hän pelasti meidät, ei
meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä
armosta.
------------------------------------------------A’raf 7:8-9.....8. Sinä päivänä punnitaan oikein,
ja jonka punnukset ovat raskaat, on onnellinen,
9. mutta jonka punnukset ovat kevyet, on joutunut
perikatoon...
Mü’minun 23:102-103*.....102. Joiden punnukset
ovat raskaat, ne saavat hyvän osan, 103. mutta
joiden punnukset ovat kevyet, ne joutuvat
perikatoon ja jäävät ikuisiksi ajoiksi
Helvettiin.

Punnitseeko Jumala ihmisen hyvät ja pahat teot
määrittääkseen, pääseekö hän taivaaseen vai
joutuuko hän helvettiin? (Terazi)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Efesolaisille 2:8-9*.....8. Armosta Jumala on
teidät pelastanut antamalla teille uskon.
Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on
Jumalan lahja. 9. Se ei perustu ihmisen tekoihin,
jottei kukaan voisi ylpeillä.
Titukselle 3:4-5*.....4. Mutta kun Jumalan,
meidän pelastajamme, hyvyys ja rakkaus ihmisiä
kohtaan tuli näkyviin, 5. hän pelasti meidät, ei
meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä
armosta.
------------------------------------------------A’raf 7:8-9.....8. Sinä päivänä punnitaan oikein,
ja jonka punnukset ovat raskaat, on onnellinen,
9. mutta jonka punnukset ovat kevyet, on joutunut
perikatoon...
Mü’minun 23:102-103*.....102. Joiden punnukset
ovat raskaat, ne saavat hyvän osan, 103. mutta
joiden punnukset ovat kevyet, ne joutuvat
perikatoon ja jäävät ikuisiksi ajoiksi
Helvettiin.

Onko ihmisen koettava “henkinen
uudelleensyntyminen” ja “synnyttävä uudelleen”,
jotta hän voisi päästä Jumalan valtakuntaan?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 1:12-13*.....12. Mutta kaikille,
jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden
tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat
häneen. 13. He eivät ole syntyneet verestä, eivät
ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan
Jumalasta.
Johanneksen 3:3*......Jeesus vastasi...jos
ihminen ei synny uudesti... hän ei pääse näkemään
Jumalan valtakuntaa."
2 Korinttilaisille 5:17.....Jokainen, joka on
Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on
kadonnut, uusi on tullut tilalle!
1 Pietarin 1:23*.....Olettehan te syntyneet
uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan
katoamattomasta, Jumalan elävästä ja pysyvästä
sanasta.
------------------------------------------------Huomio: Koraani ei sisällä minkäänlaista mainintaa
tarpeesta syntyä henkisesti uudelleen.

Onko ihmisen koettava “henkinen
uudelleensyntyminen” ja “synnyttävä uudelleen”,
jotta hän voisi päästä Jumalan valtakuntaan?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 1:12-13*.....12. Mutta kaikille,
jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden
tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat
häneen. 13. He eivät ole syntyneet verestä, eivät
ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan
Jumalasta.
Johanneksen 3:3*......Jeesus vastasi...jos
ihminen ei synny uudesti... hän ei pääse näkemään
Jumalan valtakuntaa."
2 Korinttilaisille 5:17.....Jokainen, joka on
Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on
kadonnut, uusi on tullut tilalle!
1 Pietarin 1:23*.....Olettehan te syntyneet
uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan
katoamattomasta, Jumalan elävästä ja pysyvästä
sanasta.
------------------------------------------------Huomio: Koraani ei sisällä minkäänlaista mainintaa
tarpeesta syntyä henkisesti uudelleen.

122.*

121.

122.*

121.

Punnitseeko Jumala ihmisen hyvät ja pahat teot
määrittääkseen, pääseekö hän taivaaseen vai
joutuuko hän helvettiin? (Terazi)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Efesolaisille 2:8-9*.....8. Armosta Jumala on
teidät pelastanut antamalla teille uskon.
Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on
Jumalan lahja. 9. Se ei perustu ihmisen tekoihin,
jottei kukaan voisi ylpeillä.
Titukselle 3:4-5*.....4. Mutta kun Jumalan,
meidän pelastajamme, hyvyys ja rakkaus ihmisiä
kohtaan tuli näkyviin, 5. hän pelasti meidät, ei
meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä
armosta.
------------------------------------------------A’raf 7:8-9.....8. Sinä päivänä punnitaan oikein,
ja jonka punnukset ovat raskaat, on onnellinen,
9. mutta jonka punnukset ovat kevyet, on joutunut
perikatoon...
Mü’minun 23:102-103*.....102. Joiden punnukset
ovat raskaat, ne saavat hyvän osan, 103. mutta
joiden punnukset ovat kevyet, ne joutuvat
perikatoon ja jäävät ikuisiksi ajoiksi
Helvettiin.

Punnitseeko Jumala ihmisen hyvät ja pahat teot
määrittääkseen, pääseekö hän taivaaseen vai
joutuuko hän helvettiin? (Terazi)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Efesolaisille 2:8-9*.....8. Armosta Jumala on
teidät pelastanut antamalla teille uskon.
Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on
Jumalan lahja. 9. Se ei perustu ihmisen tekoihin,
jottei kukaan voisi ylpeillä.
Titukselle 3:4-5*.....4. Mutta kun Jumalan,
meidän pelastajamme, hyvyys ja rakkaus ihmisiä
kohtaan tuli näkyviin, 5. hän pelasti meidät, ei
meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä
armosta.
------------------------------------------------A’raf 7:8-9.....8. Sinä päivänä punnitaan oikein,
ja jonka punnukset ovat raskaat, on onnellinen,
9. mutta jonka punnukset ovat kevyet, on joutunut
perikatoon...
Mü’minun 23:102-103*.....102. Joiden punnukset
ovat raskaat, ne saavat hyvän osan, 103. mutta
joiden punnukset ovat kevyet, ne joutuvat
perikatoon ja jäävät ikuisiksi ajoiksi
Helvettiin.

Onko ihmisen koettava “henkinen
uudelleensyntyminen” ja “synnyttävä uudelleen”,
jotta hän voisi päästä Jumalan valtakuntaan?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 1:12-13*.....12. Mutta kaikille,
jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden
tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat
häneen. 13. He eivät ole syntyneet verestä, eivät
ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan
Jumalasta.
Johanneksen 3:3*......Jeesus vastasi...jos
ihminen ei synny uudesti... hän ei pääse näkemään
Jumalan valtakuntaa."
2 Korinttilaisille 5:17.....Jokainen, joka on
Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on
kadonnut, uusi on tullut tilalle!
1 Pietarin 1:23*.....Olettehan te syntyneet
uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan
katoamattomasta, Jumalan elävästä ja pysyvästä
sanasta.
------------------------------------------------Huomio: Koraani ei sisällä minkäänlaista mainintaa
tarpeesta syntyä henkisesti uudelleen.

Onko ihmisen koettava “henkinen
uudelleensyntyminen” ja “synnyttävä uudelleen”,
jotta hän voisi päästä Jumalan valtakuntaan?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Johanneksen 1:12-13*.....12. Mutta kaikille,
jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden
tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat
häneen. 13. He eivät ole syntyneet verestä, eivät
ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan
Jumalasta.
Johanneksen 3:3*......Jeesus vastasi...jos
ihminen ei synny uudesti... hän ei pääse näkemään
Jumalan valtakuntaa."
2 Korinttilaisille 5:17.....Jokainen, joka on
Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on
kadonnut, uusi on tullut tilalle!
1 Pietarin 1:23*.....Olettehan te syntyneet
uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan
katoamattomasta, Jumalan elävästä ja pysyvästä
sanasta.
------------------------------------------------Huomio: Koraani ei sisällä minkäänlaista mainintaa
tarpeesta syntyä henkisesti uudelleen.

122.*

122.*

123.*

123.*

Takaako Jumala ikuisen elämän kaikille, jotka
todella uskovat Kristukseen?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Johanneksen 3:36....Sillä, joka uskoo Poikaan, on
ikuinen elämä.
Johanneksen 5:24*.....Joka kuulee minun sanani ja uskoo
minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 & 113-115*.....55. Jumala sanoi:
“Jeesus, Minä...asetan seuraajasi ylösnuosemuksen
päivään asti uskottomien yläpuolelle... 113. Osa
Kirjan ihmisistä on yölläkin jalkeilla lukien
Jumalan merkkejä... 115. Heidän hyvät tekonsa
eivät jää palkitsematta.
Maide 5:47 & 69*.....47. Evankeliumiin uskovat...
69. kristittyjen, jotka uskovat Jumalaan ja
viimeiseen päivään ja tekevät hyviä töitä, ei
tarvitse pelätä...

Takaako Jumala ikuisen elämän kaikille, jotka
todella uskovat Kristukseen?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Johanneksen 3:36....Sillä, joka uskoo Poikaan, on
ikuinen elämä.
Johanneksen 5:24*.....Joka kuulee minun sanani ja uskoo
minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 & 113-115*.....55. Jumala sanoi:
“Jeesus, Minä...asetan seuraajasi ylösnuosemuksen
päivään asti uskottomien yläpuolelle... 113. Osa
Kirjan ihmisistä on yölläkin jalkeilla lukien
Jumalan merkkejä... 115. Heidän hyvät tekonsa
eivät jää palkitsematta.
Maide 5:47 & 69*.....47. Evankeliumiin uskovat...
69. kristittyjen, jotka uskovat Jumalaan ja
viimeiseen päivään ja tekevät hyviä töitä, ei
tarvitse pelätä...

Tulevaisuus
124.*

Tulevaisuus
124.*

Käytetäänkö termejä “profeetta” ja “profetia”
ensisijaisesti viittaamaan henkilöön, jolle
Jumala on lahjoittanut kyvyn tietää asioista,
jotka tapahtuvat vasta tulevaisuudessa? (Nebi)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Ensimmäinen Samuelin Kirja 9:9*.....Saul vastasi
hänelle: "Hyvä on, lähdetään sitten." Ja he
menivät kaupunkiin, jossa Jumalan mies asui.
Johanneksen Ilmestys 19:10*.....Jeesuksen
todistajissa on profetoimisen Henki.
------------------------------------------------A’raf 7:158 & 188*.....158. Uskokaa Jumalaan ja
hänen lähettilääseensä, kansan parista
nousseeseen profeettaan... Minä vain varoitan ja
tuon ilosanoman uskoville.
Ahkaf 46:9*.....Sano: En minä ole poikkeus aiemmista
lähettiläistä enkä minä tiedä, mitä teille tai minulle
tapahtuu. Minä vain seuraan sitä, mitä on minulle
ilmoitettu. Minä olen vain selkeä varoittaja.

Käytetäänkö termejä “profeetta” ja “profetia”
ensisijaisesti viittaamaan henkilöön, jolle
Jumala on lahjoittanut kyvyn tietää asioista,
jotka tapahtuvat vasta tulevaisuudessa? (Nebi)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Ensimmäinen Samuelin Kirja 9:9*.....Saul vastasi
hänelle: "Hyvä on, lähdetään sitten." Ja he
menivät kaupunkiin, jossa Jumalan mies asui.
Johanneksen Ilmestys 19:10*.....Jeesuksen
todistajissa on profetoimisen Henki.
------------------------------------------------A’raf 7:158 & 188*.....158. Uskokaa Jumalaan ja
hänen lähettilääseensä, kansan parista
nousseeseen profeettaan... Minä vain varoitan ja
tuon ilosanoman uskoville.
Ahkaf 46:9*.....Sano: En minä ole poikkeus aiemmista
lähettiläistä enkä minä tiedä, mitä teille tai minulle
tapahtuu. Minä vain seuraan sitä, mitä on minulle
ilmoitettu. Minä olen vain selkeä varoittaja.

123.*

123.*

Takaako Jumala ikuisen elämän kaikille, jotka
todella uskovat Kristukseen?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Johanneksen 3:36....Sillä, joka uskoo Poikaan, on
ikuinen elämä.
Johanneksen 5:24*.....Joka kuulee minun sanani ja uskoo
minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 & 113-115*.....55. Jumala sanoi:
“Jeesus, Minä...asetan seuraajasi ylösnuosemuksen
päivään asti uskottomien yläpuolelle... 113. Osa
Kirjan ihmisistä on yölläkin jalkeilla lukien
Jumalan merkkejä... 115. Heidän hyvät tekonsa
eivät jää palkitsematta.
Maide 5:47 & 69*.....47. Evankeliumiin uskovat...
69. kristittyjen, jotka uskovat Jumalaan ja
viimeiseen päivään ja tekevät hyviä töitä, ei
tarvitse pelätä...

Takaako Jumala ikuisen elämän kaikille, jotka
todella uskovat Kristukseen?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Johanneksen 3:36....Sillä, joka uskoo Poikaan, on
ikuinen elämä.
Johanneksen 5:24*.....Joka kuulee minun sanani ja uskoo
minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 & 113-115*.....55. Jumala sanoi:
“Jeesus, Minä...asetan seuraajasi ylösnuosemuksen
päivään asti uskottomien yläpuolelle... 113. Osa
Kirjan ihmisistä on yölläkin jalkeilla lukien
Jumalan merkkejä... 115. Heidän hyvät tekonsa
eivät jää palkitsematta.
Maide 5:47 & 69*.....47. Evankeliumiin uskovat...
69. kristittyjen, jotka uskovat Jumalaan ja
viimeiseen päivään ja tekevät hyviä töitä, ei
tarvitse pelätä...

Tulevaisuus
124.*

Tulevaisuus
124.*

Käytetäänkö termejä “profeetta” ja “profetia”
ensisijaisesti viittaamaan henkilöön, jolle
Jumala on lahjoittanut kyvyn tietää asioista,
jotka tapahtuvat vasta tulevaisuudessa? (Nebi)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Ensimmäinen Samuelin Kirja 9:9*.....Saul vastasi
hänelle: "Hyvä on, lähdetään sitten." Ja he
menivät kaupunkiin, jossa Jumalan mies asui.
Johanneksen Ilmestys 19:10*.....Jeesuksen
todistajissa on profetoimisen Henki.
------------------------------------------------A’raf 7:158 & 188*.....158. Uskokaa Jumalaan ja
hänen lähettilääseensä, kansan parista
nousseeseen profeettaan... Minä vain varoitan ja
tuon ilosanoman uskoville.
Ahkaf 46:9*.....Sano: En minä ole poikkeus aiemmista
lähettiläistä enkä minä tiedä, mitä teille tai minulle
tapahtuu. Minä vain seuraan sitä, mitä on minulle
ilmoitettu. Minä olen vain selkeä varoittaja.

Käytetäänkö termejä “profeetta” ja “profetia”
ensisijaisesti viittaamaan henkilöön, jolle
Jumala on lahjoittanut kyvyn tietää asioista,
jotka tapahtuvat vasta tulevaisuudessa? (Nebi)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Ensimmäinen Samuelin Kirja 9:9*.....Saul vastasi
hänelle: "Hyvä on, lähdetään sitten." Ja he
menivät kaupunkiin, jossa Jumalan mies asui.
Johanneksen Ilmestys 19:10*.....Jeesuksen
todistajissa on profetoimisen Henki.
------------------------------------------------A’raf 7:158 & 188*.....158. Uskokaa Jumalaan ja
hänen lähettilääseensä, kansan parista
nousseeseen profeettaan... Minä vain varoitan ja
tuon ilosanoman uskoville.
Ahkaf 46:9*.....Sano: En minä ole poikkeus aiemmista
lähettiläistä enkä minä tiedä, mitä teille tai minulle
tapahtuu. Minä vain seuraan sitä, mitä on minulle
ilmoitettu. Minä olen vain selkeä varoittaja.

125.*

125.*

Onko tulevista lopun ajan tapahtumista annettu
tarkkaa tietoa? (Eskatologia / Gayb Haber)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 24:3, 14 & 25*.....3. Sano meille, milloin
se kaikki tapahtuu. Mikä on merkkinä sinun tulostasi
ja tämän maailman lopusta?... 14. Tämä valtakunnan
evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan,
kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee
loppu... 25. Tämän minä olen teille nyt ennalta
ilmoittanut.
Johanneksen Ilmestys 1:1*.....Jeesuksen Kristuksen
ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen
palvelijoilleen, mitä pian on tapahtuva.
------------------------------------------------En’am 6:50*.....Sano: En minä väitä teille, että
Jumalan aarrekammiot kuuluvat minulle, enkä väitä
tietäväni salattua. En väitä teille olevani enkeli.
Minä noudatan vain sitä, mikä minulle on ilmoitettu.

Onko tulevista lopun ajan tapahtumista annettu
tarkkaa tietoa? (Eskatologia / Gayb Haber)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 24:3, 14 & 25*.....3. Sano meille, milloin
se kaikki tapahtuu. Mikä on merkkinä sinun tulostasi
ja tämän maailman lopusta?... 14. Tämä valtakunnan
evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan,
kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee
loppu... 25. Tämän minä olen teille nyt ennalta
ilmoittanut.
Johanneksen Ilmestys 1:1*.....Jeesuksen Kristuksen
ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen
palvelijoilleen, mitä pian on tapahtuva.
------------------------------------------------En’am 6:50*.....Sano: En minä väitä teille, että
Jumalan aarrekammiot kuuluvat minulle, enkä väitä
tietäväni salattua. En väitä teille olevani enkeli.
Minä noudatan vain sitä, mikä minulle on ilmoitettu.

126.

126.

Ennustavatko jotkin profetiat, että viimeisten
päivien aikana saapuu voimakas, saatanallinen
maailmanvaltias? (Antikristus / Mehdi)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 24:21-25.....23. älkää uskoko. 24.
Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja
ilmaantuu...
2 Tessalonikalaisille 2:7-9*.....8. Silloin
ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra
Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä... 9.
Vääryyden ihminen tulee Saatanan vaikutuksesta...
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 2:18*.....Lapseni,
viimeinen aika on käsillä. Te olette kuulleet,
että on tulossa Antikristus, ja niin onkin nyt
monia antikristuksia ilmaantunut. Tästä me
tiedämme, että viimeinen aika on käsillä.
Johanneksen Ilmestys 6:1-2.....2. Ja siinä
samassa näin valkoisen hevosen, ja sillä, joka
istui hevosen selässä, oli jousi. Hänelle
annettiin seppele, ja seppelöitynä voittajana hän
lähti uusia voittoja kohti.
------------------------------------------------Huomio: Koraani ei mainitse Antikristuksen tai
Mehdin tulemista.

Ennustavatko jotkin profetiat, että viimeisten
päivien aikana saapuu voimakas, saatanallinen
maailmanvaltias? (Antikristus / Mehdi)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 24:21-25.....23. älkää uskoko. 24.
Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja
ilmaantuu...
2 Tessalonikalaisille 2:7-9*.....8. Silloin
ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra
Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä... 9.
Vääryyden ihminen tulee Saatanan vaikutuksesta...
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 2:18*.....Lapseni,
viimeinen aika on käsillä. Te olette kuulleet,
että on tulossa Antikristus, ja niin onkin nyt
monia antikristuksia ilmaantunut. Tästä me
tiedämme, että viimeinen aika on käsillä.
Johanneksen Ilmestys 6:1-2.....2. Ja siinä
samassa näin valkoisen hevosen, ja sillä, joka
istui hevosen selässä, oli jousi. Hänelle
annettiin seppele, ja seppelöitynä voittajana hän
lähti uusia voittoja kohti.
------------------------------------------------Huomio: Koraani ei mainitse Antikristuksen tai
Mehdin tulemista.

125.*

125.*

Onko tulevista lopun ajan tapahtumista annettu
tarkkaa tietoa? (Eskatologia / Gayb Haber)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 24:3, 14 & 25*.....3. Sano meille, milloin
se kaikki tapahtuu. Mikä on merkkinä sinun tulostasi
ja tämän maailman lopusta?... 14. Tämä valtakunnan
evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan,
kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee
loppu... 25. Tämän minä olen teille nyt ennalta
ilmoittanut.
Johanneksen Ilmestys 1:1*.....Jeesuksen Kristuksen
ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen
palvelijoilleen, mitä pian on tapahtuva.
------------------------------------------------En’am 6:50*.....Sano: En minä väitä teille, että
Jumalan aarrekammiot kuuluvat minulle, enkä väitä
tietäväni salattua. En väitä teille olevani enkeli.
Minä noudatan vain sitä, mikä minulle on ilmoitettu.

Onko tulevista lopun ajan tapahtumista annettu
tarkkaa tietoa? (Eskatologia / Gayb Haber)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 24:3, 14 & 25*.....3. Sano meille, milloin
se kaikki tapahtuu. Mikä on merkkinä sinun tulostasi
ja tämän maailman lopusta?... 14. Tämä valtakunnan
evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan,
kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee
loppu... 25. Tämän minä olen teille nyt ennalta
ilmoittanut.
Johanneksen Ilmestys 1:1*.....Jeesuksen Kristuksen
ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen
palvelijoilleen, mitä pian on tapahtuva.
------------------------------------------------En’am 6:50*.....Sano: En minä väitä teille, että
Jumalan aarrekammiot kuuluvat minulle, enkä väitä
tietäväni salattua. En väitä teille olevani enkeli.
Minä noudatan vain sitä, mikä minulle on ilmoitettu.

126.

126.

Ennustavatko jotkin profetiat, että viimeisten
päivien aikana saapuu voimakas, saatanallinen
maailmanvaltias? (Antikristus / Mehdi)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 24:21-25.....23. älkää uskoko. 24.
Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja
ilmaantuu...
2 Tessalonikalaisille 2:7-9*.....8. Silloin
ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra
Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä... 9.
Vääryyden ihminen tulee Saatanan vaikutuksesta...
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 2:18*.....Lapseni,
viimeinen aika on käsillä. Te olette kuulleet,
että on tulossa Antikristus, ja niin onkin nyt
monia antikristuksia ilmaantunut. Tästä me
tiedämme, että viimeinen aika on käsillä.
Johanneksen Ilmestys 6:1-2.....2. Ja siinä
samassa näin valkoisen hevosen, ja sillä, joka
istui hevosen selässä, oli jousi. Hänelle
annettiin seppele, ja seppelöitynä voittajana hän
lähti uusia voittoja kohti.
------------------------------------------------Huomio: Koraani ei mainitse Antikristuksen tai
Mehdin tulemista.

Ennustavatko jotkin profetiat, että viimeisten
päivien aikana saapuu voimakas, saatanallinen
maailmanvaltias? (Antikristus / Mehdi)
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 24:21-25.....23. älkää uskoko. 24.
Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja
ilmaantuu...
2 Tessalonikalaisille 2:7-9*.....8. Silloin
ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra
Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä... 9.
Vääryyden ihminen tulee Saatanan vaikutuksesta...
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 2:18*.....Lapseni,
viimeinen aika on käsillä. Te olette kuulleet,
että on tulossa Antikristus, ja niin onkin nyt
monia antikristuksia ilmaantunut. Tästä me
tiedämme, että viimeinen aika on käsillä.
Johanneksen Ilmestys 6:1-2.....2. Ja siinä
samassa näin valkoisen hevosen, ja sillä, joka
istui hevosen selässä, oli jousi. Hänelle
annettiin seppele, ja seppelöitynä voittajana hän
lähti uusia voittoja kohti.
------------------------------------------------Huomio: Koraani ei mainitse Antikristuksen tai
Mehdin tulemista.

127.*
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Tuleeko lopulta Tuomiopäivä, jolloin Jumala
herättää jokaisen ihmisen kuolleista ja päättää,
pääsevätkö he taivaaseen vai joutuvatko he
helvettiin? (Ahiret Günü)
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Heprealaisille 9:27.....Jokaisen ihmisen osana on
kerran kuolla ja sitten joutua tuomiolle.
2 Pietarin 2:9.....Herra siis voi pelastaa
koetuksesta ne, jotka häntä pelkäävät, mutta
jumalattomien hän antaa rangaistuksen alaisina
odottaa tuomion päivää.
Johanneksen Ilmestys 20:11-15*.....12. Kuolleet
tuomittiin... 15. Jokainen, jonka nimeä ei
löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuohon
tuliseen järveen.
------------------------------------------------Bakara 2:113*.....ylösnousemuksen päivänä Jumala
ratkaisee heidän kiistansa.
Al-i İmran 3:185*.....Jokainen sielu saa maistaa
kuolemaa. Ylösnousemuksen päivänä te saatte
täyden palkkanne.

Tuleeko lopulta Tuomiopäivä, jolloin Jumala
herättää jokaisen ihmisen kuolleista ja päättää,
pääsevätkö he taivaaseen vai joutuvatko he
helvettiin? (Ahiret Günü)
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Heprealaisille 9:27.....Jokaisen ihmisen osana on
kerran kuolla ja sitten joutua tuomiolle.
2 Pietarin 2:9.....Herra siis voi pelastaa
koetuksesta ne, jotka häntä pelkäävät, mutta
jumalattomien hän antaa rangaistuksen alaisina
odottaa tuomion päivää.
Johanneksen Ilmestys 20:11-15*.....12. Kuolleet
tuomittiin... 15. Jokainen, jonka nimeä ei
löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuohon
tuliseen järveen.
------------------------------------------------Bakara 2:113*.....ylösnousemuksen päivänä Jumala
ratkaisee heidän kiistansa.
Al-i İmran 3:185*.....Jokainen sielu saa maistaa
kuolemaa. Ylösnousemuksen päivänä te saatte
täyden palkkanne.

128.*

128.*

Joutuuko jokainen kärsimään jonkin aikaa
helvetissä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Johanneksen 5:24*.....Se, joka kuulee minun sanani
ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen
elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on jo
siirtynyt kuolemasta elämään.
Roomalaisille 8:1*.....Mikään kadotustuomio ei siis
kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa.
1 Tessalonikalaisille 5:9..... Jumala ei ole
tarkoittanut, että saisimme osaksemme vihan vaan että
pelastuisimme Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:185.....Se, jota varjellaan tulelta ja
joka viedään Paratiisiin...
Meryem 19:70-72*.....70. Sitten me kyllä tiedämme
parhaiten, keiden heistä sopii parhaiten siellä
korventua. 71. Jokaisen teistä täytyy mennä sen
äärelle. Näin on Herrasi päättänyt. 72. Sitten me
pelastamme ne, jotka olivat jumalaapelkääviä,
mutta jätämme väärintekijät sinne polvilleen.

Joutuuko jokainen kärsimään jonkin aikaa
helvetissä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Johanneksen 5:24*.....Se, joka kuulee minun sanani
ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen
elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on jo
siirtynyt kuolemasta elämään.
Roomalaisille 8:1*.....Mikään kadotustuomio ei siis
kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa.
1 Tessalonikalaisille 5:9..... Jumala ei ole
tarkoittanut, että saisimme osaksemme vihan vaan että
pelastuisimme Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:185.....Se, jota varjellaan tulelta ja
joka viedään Paratiisiin...
Meryem 19:70-72*.....70. Sitten me kyllä tiedämme
parhaiten, keiden heistä sopii parhaiten siellä
korventua. 71. Jokaisen teistä täytyy mennä sen
äärelle. Näin on Herrasi päättänyt. 72. Sitten me
pelastamme ne, jotka olivat jumalaapelkääviä,
mutta jätämme väärintekijät sinne polvilleen.

127.*

127.*

Tuleeko lopulta Tuomiopäivä, jolloin Jumala
herättää jokaisen ihmisen kuolleista ja päättää,
pääsevätkö he taivaaseen vai joutuvatko he
helvettiin? (Ahiret Günü)
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Heprealaisille 9:27.....Jokaisen ihmisen osana on
kerran kuolla ja sitten joutua tuomiolle.
2 Pietarin 2:9.....Herra siis voi pelastaa
koetuksesta ne, jotka häntä pelkäävät, mutta
jumalattomien hän antaa rangaistuksen alaisina
odottaa tuomion päivää.
Johanneksen Ilmestys 20:11-15*.....12. Kuolleet
tuomittiin... 15. Jokainen, jonka nimeä ei
löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuohon
tuliseen järveen.
------------------------------------------------Bakara 2:113*.....ylösnousemuksen päivänä Jumala
ratkaisee heidän kiistansa.
Al-i İmran 3:185*.....Jokainen sielu saa maistaa
kuolemaa. Ylösnousemuksen päivänä te saatte
täyden palkkanne.

Tuleeko lopulta Tuomiopäivä, jolloin Jumala
herättää jokaisen ihmisen kuolleista ja päättää,
pääsevätkö he taivaaseen vai joutuvatko he
helvettiin? (Ahiret Günü)
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Heprealaisille 9:27.....Jokaisen ihmisen osana on
kerran kuolla ja sitten joutua tuomiolle.
2 Pietarin 2:9.....Herra siis voi pelastaa
koetuksesta ne, jotka häntä pelkäävät, mutta
jumalattomien hän antaa rangaistuksen alaisina
odottaa tuomion päivää.
Johanneksen Ilmestys 20:11-15*.....12. Kuolleet
tuomittiin... 15. Jokainen, jonka nimeä ei
löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuohon
tuliseen järveen.
------------------------------------------------Bakara 2:113*.....ylösnousemuksen päivänä Jumala
ratkaisee heidän kiistansa.
Al-i İmran 3:185*.....Jokainen sielu saa maistaa
kuolemaa. Ylösnousemuksen päivänä te saatte
täyden palkkanne.

128.*

128.*

Joutuuko jokainen kärsimään jonkin aikaa
helvetissä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Johanneksen 5:24*.....Se, joka kuulee minun sanani
ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen
elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on jo
siirtynyt kuolemasta elämään.
Roomalaisille 8:1*.....Mikään kadotustuomio ei siis
kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa.
1 Tessalonikalaisille 5:9..... Jumala ei ole
tarkoittanut, että saisimme osaksemme vihan vaan että
pelastuisimme Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:185.....Se, jota varjellaan tulelta ja
joka viedään Paratiisiin...
Meryem 19:70-72*.....70. Sitten me kyllä tiedämme
parhaiten, keiden heistä sopii parhaiten siellä
korventua. 71. Jokaisen teistä täytyy mennä sen
äärelle. Näin on Herrasi päättänyt. 72. Sitten me
pelastamme ne, jotka olivat jumalaapelkääviä,
mutta jätämme väärintekijät sinne polvilleen.

Joutuuko jokainen kärsimään jonkin aikaa
helvetissä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Johanneksen 5:24*.....Se, joka kuulee minun sanani
ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen
elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on jo
siirtynyt kuolemasta elämään.
Roomalaisille 8:1*.....Mikään kadotustuomio ei siis
kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa.
1 Tessalonikalaisille 5:9..... Jumala ei ole
tarkoittanut, että saisimme osaksemme vihan vaan että
pelastuisimme Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:185.....Se, jota varjellaan tulelta ja
joka viedään Paratiisiin...
Meryem 19:70-72*.....70. Sitten me kyllä tiedämme
parhaiten, keiden heistä sopii parhaiten siellä
korventua. 71. Jokaisen teistä täytyy mennä sen
äärelle. Näin on Herrasi päättänyt. 72. Sitten me
pelastamme ne, jotka olivat jumalaapelkääviä,
mutta jätämme väärintekijät sinne polvilleen.

129.*

129.*

Jos ihminen joutuu helvettiin, onko hänen koskaan
mahdollista päästä myöhemmin pois ja siirtyä
taivaaseen?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Matteuksen 25:41 & 46*.....41. Sitten hän sanoo
vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois
minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka
on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen...
46. Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen
rangaistukseen...
Luukkaan 16:25-26*.....25. Abraham sanoi... Nyt
hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä
saat kärsiä tuskaa... 26. meidän välillämme on
syvä, ylipääsemätön kuilu, niin ettei täältä
kukaan voi tulla teidän luoksenne, vaikka
tahtoisikin, eikä sieltä pääse kukaan kuilun yli
meidän puolellemme.
------------------------------------------------En’am 6:128*.....Jumala sanoo: “Te saatte sijanne
tulesta, johon te jäätte ikuisiksi ajoiksi” –
paitsi jos Jumala tahtoo toisin.
Hud 11:106-107*.....106. Ne, jotka ovat kurjia,
joutuvat tuleen... 107. He pysyvät ikuisesti
siellä... paitsi jos Herrasi tahtoo toisin.

Jos ihminen joutuu helvettiin, onko hänen koskaan
mahdollista päästä myöhemmin pois ja siirtyä
taivaaseen?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Matteuksen 25:41 & 46*.....41. Sitten hän sanoo
vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois
minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka
on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen...
46. Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen
rangaistukseen...
Luukkaan 16:25-26*.....25. Abraham sanoi... Nyt
hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä
saat kärsiä tuskaa... 26. meidän välillämme on
syvä, ylipääsemätön kuilu, niin ettei täältä
kukaan voi tulla teidän luoksenne, vaikka
tahtoisikin, eikä sieltä pääse kukaan kuilun yli
meidän puolellemme.
------------------------------------------------En’am 6:128*.....Jumala sanoo: “Te saatte sijanne
tulesta, johon te jäätte ikuisiksi ajoiksi” –
paitsi jos Jumala tahtoo toisin.
Hud 11:106-107*.....106. Ne, jotka ovat kurjia,
joutuvat tuleen... 107. He pysyvät ikuisesti
siellä... paitsi jos Herrasi tahtoo toisin.

Onko uudelleensyntynyt ruumis fyysinen ruumis,
joka koostuu lihasta, luusta ja verestä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Korinttilaisille 15:35-50*.....35. Millä tavoin
kuolleet herätetään? Millainen ruumis heillä
silloin on?... 44. Kylvetään ajallinen ruumis,
nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on olemassa
ajallinen ruumis, on myös hengellinen... 50. (sen
sanon,) ettei liha ja veri voi saada omakseen
Jumalan valtakuntaa...
------------------------------------------------Bakara 2:25 & 259*.....Heitä odottavat siellä
myös puhtaat puolisot, ja he saavat asua siellä
ikuisesti.
Zuhruf 43:70.....Käykää onnellisina Paratiisiin
puolisoittenne kanssa!
Vakia 56:35-38.....35. Me olemme kasvattaneet 36. ja
tehneet heille neitsyitä, 37. rakastavia ja nuoria...
Nebe 78:33*.....pyöreärintaiset nuoret tytöt...

Onko uudelleensyntynyt ruumis fyysinen ruumis,
joka koostuu lihasta, luusta ja verestä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Korinttilaisille 15:35-50*.....35. Millä tavoin
kuolleet herätetään? Millainen ruumis heillä
silloin on?... 44. Kylvetään ajallinen ruumis,
nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on olemassa
ajallinen ruumis, on myös hengellinen... 50. (sen
sanon,) ettei liha ja veri voi saada omakseen
Jumalan valtakuntaa...
------------------------------------------------Bakara 2:25 & 259*.....Heitä odottavat siellä
myös puhtaat puolisot, ja he saavat asua siellä
ikuisesti.
Zuhruf 43:70.....Käykää onnellisina Paratiisiin
puolisoittenne kanssa!
Vakia 56:35-38.....35. Me olemme kasvattaneet 36. ja
tehneet heille neitsyitä, 37. rakastavia ja nuoria...
Nebe 78:33*.....pyöreärintaiset nuoret tytöt...
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Jos ihminen joutuu helvettiin, onko hänen koskaan
mahdollista päästä myöhemmin pois ja siirtyä
taivaaseen?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Matteuksen 25:41 & 46*.....41. Sitten hän sanoo
vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois
minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka
on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen...
46. Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen
rangaistukseen...
Luukkaan 16:25-26*.....25. Abraham sanoi... Nyt
hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä
saat kärsiä tuskaa... 26. meidän välillämme on
syvä, ylipääsemätön kuilu, niin ettei täältä
kukaan voi tulla teidän luoksenne, vaikka
tahtoisikin, eikä sieltä pääse kukaan kuilun yli
meidän puolellemme.
------------------------------------------------En’am 6:128*.....Jumala sanoo: “Te saatte sijanne
tulesta, johon te jäätte ikuisiksi ajoiksi” –
paitsi jos Jumala tahtoo toisin.
Hud 11:106-107*.....106. Ne, jotka ovat kurjia,
joutuvat tuleen... 107. He pysyvät ikuisesti
siellä... paitsi jos Herrasi tahtoo toisin.

Jos ihminen joutuu helvettiin, onko hänen koskaan
mahdollista päästä myöhemmin pois ja siirtyä
taivaaseen?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Matteuksen 25:41 & 46*.....41. Sitten hän sanoo
vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois
minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka
on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen...
46. Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen
rangaistukseen...
Luukkaan 16:25-26*.....25. Abraham sanoi... Nyt
hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä
saat kärsiä tuskaa... 26. meidän välillämme on
syvä, ylipääsemätön kuilu, niin ettei täältä
kukaan voi tulla teidän luoksenne, vaikka
tahtoisikin, eikä sieltä pääse kukaan kuilun yli
meidän puolellemme.
------------------------------------------------En’am 6:128*.....Jumala sanoo: “Te saatte sijanne
tulesta, johon te jäätte ikuisiksi ajoiksi” –
paitsi jos Jumala tahtoo toisin.
Hud 11:106-107*.....106. Ne, jotka ovat kurjia,
joutuvat tuleen... 107. He pysyvät ikuisesti
siellä... paitsi jos Herrasi tahtoo toisin.

Onko uudelleensyntynyt ruumis fyysinen ruumis,
joka koostuu lihasta, luusta ja verestä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Korinttilaisille 15:35-50*.....35. Millä tavoin
kuolleet herätetään? Millainen ruumis heillä
silloin on?... 44. Kylvetään ajallinen ruumis,
nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on olemassa
ajallinen ruumis, on myös hengellinen... 50. (sen
sanon,) ettei liha ja veri voi saada omakseen
Jumalan valtakuntaa...
------------------------------------------------Bakara 2:25 & 259*.....Heitä odottavat siellä
myös puhtaat puolisot, ja he saavat asua siellä
ikuisesti.
Zuhruf 43:70.....Käykää onnellisina Paratiisiin
puolisoittenne kanssa!
Vakia 56:35-38.....35. Me olemme kasvattaneet 36. ja
tehneet heille neitsyitä, 37. rakastavia ja nuoria...
Nebe 78:33*.....pyöreärintaiset nuoret tytöt...

Onko uudelleensyntynyt ruumis fyysinen ruumis,
joka koostuu lihasta, luusta ja verestä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Korinttilaisille 15:35-50*.....35. Millä tavoin
kuolleet herätetään? Millainen ruumis heillä
silloin on?... 44. Kylvetään ajallinen ruumis,
nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on olemassa
ajallinen ruumis, on myös hengellinen... 50. (sen
sanon,) ettei liha ja veri voi saada omakseen
Jumalan valtakuntaa...
------------------------------------------------Bakara 2:25 & 259*.....Heitä odottavat siellä
myös puhtaat puolisot, ja he saavat asua siellä
ikuisesti.
Zuhruf 43:70.....Käykää onnellisina Paratiisiin
puolisoittenne kanssa!
Vakia 56:35-38.....35. Me olemme kasvattaneet 36. ja
tehneet heille neitsyitä, 37. rakastavia ja nuoria...
Nebe 78:33*.....pyöreärintaiset nuoret tytöt...
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131.*

Onko taivaassa seksuaalisia suhteita ja
avioliittoja? (Houris)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani

Onko taivaassa seksuaalisia suhteita ja
avioliittoja? (Houris)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani

Matteuksen 22:28-33*.....28. Kenen vaimo hän on
oleva ylösnousemuksessa? Hänhän on ollut
naimisissa heidän jokaisen kanssa. 29. Jeesus
vastasi... Te kuljette eksyksissä, koska ette
tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.
30. Ei ylösnousemuksessa oteta vaimoa eikä mennä
vaimoksi. Ylösnousseet ovat kuin enkelit
taivaassa.
1 Korinttilaisille 15:50*....(Sen sanon,) ettei
liha ja veri voi saada omakseen Jumalan
valtakuntaa ja ettei katoava voi saada omakseen
katoamattomuutta.
------------------------------------------------Tur 52:20.....ja me annamme heille puolisoiksi
tummasilmäisiä tyttöjä.
Rahman 55:55-56, 70-72*.....55. Minkä Herranne
armotöistä te siis kiistätte? 56. Siellä on kainoja
neitoja, joihin ihminen tai jinni ei ole koskenut
ennen heitä... 70. Niissä on sorjia, kauniita
tyttöjä... 72. tummasilmäisiä, teltoissa varjeltuja.

Matteuksen 22:28-33*.....28. Kenen vaimo hän on
oleva ylösnousemuksessa? Hänhän on ollut
naimisissa heidän jokaisen kanssa. 29. Jeesus
vastasi... Te kuljette eksyksissä, koska ette
tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.
30. Ei ylösnousemuksessa oteta vaimoa eikä mennä
vaimoksi. Ylösnousseet ovat kuin enkelit
taivaassa.
1 Korinttilaisille 15:50*....(Sen sanon,) ettei
liha ja veri voi saada omakseen Jumalan
valtakuntaa ja ettei katoava voi saada omakseen
katoamattomuutta.
------------------------------------------------Tur 52:20.....ja me annamme heille puolisoiksi
tummasilmäisiä tyttöjä.
Rahman 55:55-56, 70-72*.....55. Minkä Herranne
armotöistä te siis kiistätte? 56. Siellä on kainoja
neitoja, joihin ihminen tai jinni ei ole koskenut
ennen heitä... 70. Niissä on sorjia, kauniita
tyttöjä... 72. tummasilmäisiä, teltoissa varjeltuja.

Pidetäänkö maailmanlaajuista kirkkoa “Kristuksen
morsiammena”?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Efesolaisille 5:23, 25, & 32*.....23. Kristus on
seurakunnan pää... 25. Miehet, rakastakaa vaimoanne
niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi
henkensä sen puolesta... 32. Tämä on suuri salaisuus;
minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.
Johanneksen Ilmestys 19:7*.....Iloitkaamme ja
riemuitkaamme, antakaamme hänelle kunnia! Nyt on
tullut Karitsan häiden aika. Hänen morsiamensa on
valmiina.
Johanneksen Ilmestys 21:9.....Tule, minä näytän
sinulle morsiamen, Karitsan vaimon.
Johanneksen Ilmestys 22:17.....Henki ja morsian
sanovat: "Tule!" Joka tämän kuulee, sanokoon:
"Tule!" Joka on janoissaan, tulkoon. Joka haluaa,
saa lahjaksi elämän vettä.
------------------------------------------------Huomio: Koraani mainitsee kirkon vain kerran, eikä
mainitse “Kristuksen morsianta”: Hajj 22:40.

Pidetäänkö maailmanlaajuista kirkkoa “Kristuksen
morsiammena”?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Efesolaisille 5:23, 25, & 32*.....23. Kristus on
seurakunnan pää... 25. Miehet, rakastakaa vaimoanne
niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi
henkensä sen puolesta... 32. Tämä on suuri salaisuus;
minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.
Johanneksen Ilmestys 19:7*.....Iloitkaamme ja
riemuitkaamme, antakaamme hänelle kunnia! Nyt on
tullut Karitsan häiden aika. Hänen morsiamensa on
valmiina.
Johanneksen Ilmestys 21:9.....Tule, minä näytän
sinulle morsiamen, Karitsan vaimon.
Johanneksen Ilmestys 22:17.....Henki ja morsian
sanovat: "Tule!" Joka tämän kuulee, sanokoon:
"Tule!" Joka on janoissaan, tulkoon. Joka haluaa,
saa lahjaksi elämän vettä.
------------------------------------------------Huomio: Koraani mainitsee kirkon vain kerran, eikä
mainitse “Kristuksen morsianta”: Hajj 22:40.
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Onko taivaassa seksuaalisia suhteita ja
avioliittoja? (Houris)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani

Onko taivaassa seksuaalisia suhteita ja
avioliittoja? (Houris)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani

Matteuksen 22:28-33*.....28. Kenen vaimo hän on
oleva ylösnousemuksessa? Hänhän on ollut
naimisissa heidän jokaisen kanssa. 29. Jeesus
vastasi... Te kuljette eksyksissä, koska ette
tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.
30. Ei ylösnousemuksessa oteta vaimoa eikä mennä
vaimoksi. Ylösnousseet ovat kuin enkelit
taivaassa.
1 Korinttilaisille 15:50*....(Sen sanon,) ettei
liha ja veri voi saada omakseen Jumalan
valtakuntaa ja ettei katoava voi saada omakseen
katoamattomuutta.
------------------------------------------------Tur 52:20.....ja me annamme heille puolisoiksi
tummasilmäisiä tyttöjä.
Rahman 55:55-56, 70-72*.....55. Minkä Herranne
armotöistä te siis kiistätte? 56. Siellä on kainoja
neitoja, joihin ihminen tai jinni ei ole koskenut
ennen heitä... 70. Niissä on sorjia, kauniita
tyttöjä... 72. tummasilmäisiä, teltoissa varjeltuja.
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tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.
30. Ei ylösnousemuksessa oteta vaimoa eikä mennä
vaimoksi. Ylösnousseet ovat kuin enkelit
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1 Korinttilaisille 15:50*....(Sen sanon,) ettei
liha ja veri voi saada omakseen Jumalan
valtakuntaa ja ettei katoava voi saada omakseen
katoamattomuutta.
------------------------------------------------Tur 52:20.....ja me annamme heille puolisoiksi
tummasilmäisiä tyttöjä.
Rahman 55:55-56, 70-72*.....55. Minkä Herranne
armotöistä te siis kiistätte? 56. Siellä on kainoja
neitoja, joihin ihminen tai jinni ei ole koskenut
ennen heitä... 70. Niissä on sorjia, kauniita
tyttöjä... 72. tummasilmäisiä, teltoissa varjeltuja.
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morsiammena”?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Efesolaisille 5:23, 25, & 32*.....23. Kristus on
seurakunnan pää... 25. Miehet, rakastakaa vaimoanne
niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi
henkensä sen puolesta... 32. Tämä on suuri salaisuus;
minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.
Johanneksen Ilmestys 19:7*.....Iloitkaamme ja
riemuitkaamme, antakaamme hänelle kunnia! Nyt on
tullut Karitsan häiden aika. Hänen morsiamensa on
valmiina.
Johanneksen Ilmestys 21:9.....Tule, minä näytän
sinulle morsiamen, Karitsan vaimon.
Johanneksen Ilmestys 22:17.....Henki ja morsian
sanovat: "Tule!" Joka tämän kuulee, sanokoon:
"Tule!" Joka on janoissaan, tulkoon. Joka haluaa,
saa lahjaksi elämän vettä.
------------------------------------------------Huomio: Koraani mainitsee kirkon vain kerran, eikä
mainitse “Kristuksen morsianta”: Hajj 22:40.

Pidetäänkö maailmanlaajuista kirkkoa “Kristuksen
morsiammena”?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Efesolaisille 5:23, 25, & 32*.....23. Kristus on
seurakunnan pää... 25. Miehet, rakastakaa vaimoanne
niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi
henkensä sen puolesta... 32. Tämä on suuri salaisuus;
minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.
Johanneksen Ilmestys 19:7*.....Iloitkaamme ja
riemuitkaamme, antakaamme hänelle kunnia! Nyt on
tullut Karitsan häiden aika. Hänen morsiamensa on
valmiina.
Johanneksen Ilmestys 21:9.....Tule, minä näytän
sinulle morsiamen, Karitsan vaimon.
Johanneksen Ilmestys 22:17.....Henki ja morsian
sanovat: "Tule!" Joka tämän kuulee, sanokoon:
"Tule!" Joka on janoissaan, tulkoon. Joka haluaa,
saa lahjaksi elämän vettä.
------------------------------------------------Huomio: Koraani mainitsee kirkon vain kerran, eikä
mainitse “Kristuksen morsianta”: Hajj 22:40.
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Käytännön asioita

Käytännön asioita

133.

133.

Haluaako Jumala nykypäivän uskovien elävän lain
alaisuudessa? (Sharia)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Roomalaisille 6:14.....Synti ei enää ole teidän
herranne, sillä te ette ole lain vaan armon alaisia.
Roomalaisille 10:4.....Kristus on näet lain
loppu, ja niin tulee vanhurskaaksi jokainen, joka
uskoo.
Galatalaisille 3:11 & 25*.....11. On selvää,
ettei kukaan tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi
lakia noudattamalla, sillä "uskosta vanhurskas
saa elää"... 25. Nyt uskon ilmestyttyä emme enää
ole valvojan alaisia.
------------------------------------------------Maide 5:48*.....Jokaiselle teistä me olemme
antaneet oman lain ja oman tien.
Jathiyah 45:18*.....Sitten me annoimme sinulle
oman tiesi käskystämme.

Haluaako Jumala nykypäivän uskovien elävän lain
alaisuudessa? (Sharia)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Roomalaisille 6:14.....Synti ei enää ole teidän
herranne, sillä te ette ole lain vaan armon alaisia.
Roomalaisille 10:4.....Kristus on näet lain
loppu, ja niin tulee vanhurskaaksi jokainen, joka
uskoo.
Galatalaisille 3:11 & 25*.....11. On selvää,
ettei kukaan tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi
lakia noudattamalla, sillä "uskosta vanhurskas
saa elää"... 25. Nyt uskon ilmestyttyä emme enää
ole valvojan alaisia.
------------------------------------------------Maide 5:48*.....Jokaiselle teistä me olemme
antaneet oman lain ja oman tien.
Jathiyah 45:18*.....Sitten me annoimme sinulle
oman tiesi käskystämme.
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134.

Onko uskovan kiellettyä juoda viiniä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Luukkaan 7:34-35.....34. Ihmisen Poika on tullut,
hän syö ja juo, ja te sanotte: 'Mikä syömäri ja
juomari, publikaanien ja syntisten ystävä!' 35.
Mutta Viisauden tunnustavat oikeaksi kaikki
Viisauden lapset."
Johanneksen 2:1-11.....Viini loppui kesken...
Jeesus... Täyttäkää astiat vedellä... se oli
muuttunut viiniksi.
1 Timoteukselle 5:23*.....Älä enää juo pelkkää
vettä, vaan käytä vatsasi ja toistuvien vaivojesi
vuoksi vähän viiniäkin.
------------------------------------------------Bakara 2:219.....Sinulta kysytään viinistä ja
maisir-pelistä. Sano: Ne ovat suuri synti...
Maide 5:90-91*.....90. Uskovaiset! Viini, maisirpeli, uhrikivet ja arpanuolet ovat inhotus ja
Saatanan työtä. Välttäkää siis niitä, jotta
menestyisitte. 91. Herkeättekö te jo?

Onko uskovan kiellettyä juoda viiniä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Luukkaan 7:34-35.....34. Ihmisen Poika on tullut,
hän syö ja juo, ja te sanotte: 'Mikä syömäri ja
juomari, publikaanien ja syntisten ystävä!' 35.
Mutta Viisauden tunnustavat oikeaksi kaikki
Viisauden lapset."
Johanneksen 2:1-11.....Viini loppui kesken...
Jeesus... Täyttäkää astiat vedellä... se oli
muuttunut viiniksi.
1 Timoteukselle 5:23*.....Älä enää juo pelkkää
vettä, vaan käytä vatsasi ja toistuvien vaivojesi
vuoksi vähän viiniäkin.
------------------------------------------------Bakara 2:219.....Sinulta kysytään viinistä ja
maisir-pelistä. Sano: Ne ovat suuri synti...
Maide 5:90-91*.....90. Uskovaiset! Viini, maisirpeli, uhrikivet ja arpanuolet ovat inhotus ja
Saatanan työtä. Välttäkää siis niitä, jotta
menestyisitte. 91. Herkeättekö te jo?
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Haluaako Jumala nykypäivän uskovien elävän lain
alaisuudessa? (Sharia)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Roomalaisille 6:14.....Synti ei enää ole teidän
herranne, sillä te ette ole lain vaan armon alaisia.
Roomalaisille 10:4.....Kristus on näet lain
loppu, ja niin tulee vanhurskaaksi jokainen, joka
uskoo.
Galatalaisille 3:11 & 25*.....11. On selvää,
ettei kukaan tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi
lakia noudattamalla, sillä "uskosta vanhurskas
saa elää"... 25. Nyt uskon ilmestyttyä emme enää
ole valvojan alaisia.
------------------------------------------------Maide 5:48*.....Jokaiselle teistä me olemme
antaneet oman lain ja oman tien.
Jathiyah 45:18*.....Sitten me annoimme sinulle
oman tiesi käskystämme.

Haluaako Jumala nykypäivän uskovien elävän lain
alaisuudessa? (Sharia)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Roomalaisille 6:14.....Synti ei enää ole teidän
herranne, sillä te ette ole lain vaan armon alaisia.
Roomalaisille 10:4.....Kristus on näet lain
loppu, ja niin tulee vanhurskaaksi jokainen, joka
uskoo.
Galatalaisille 3:11 & 25*.....11. On selvää,
ettei kukaan tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi
lakia noudattamalla, sillä "uskosta vanhurskas
saa elää"... 25. Nyt uskon ilmestyttyä emme enää
ole valvojan alaisia.
------------------------------------------------Maide 5:48*.....Jokaiselle teistä me olemme
antaneet oman lain ja oman tien.
Jathiyah 45:18*.....Sitten me annoimme sinulle
oman tiesi käskystämme.
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Onko uskovan kiellettyä juoda viiniä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Luukkaan 7:34-35.....34. Ihmisen Poika on tullut,
hän syö ja juo, ja te sanotte: 'Mikä syömäri ja
juomari, publikaanien ja syntisten ystävä!' 35.
Mutta Viisauden tunnustavat oikeaksi kaikki
Viisauden lapset."
Johanneksen 2:1-11.....Viini loppui kesken...
Jeesus... Täyttäkää astiat vedellä... se oli
muuttunut viiniksi.
1 Timoteukselle 5:23*.....Älä enää juo pelkkää
vettä, vaan käytä vatsasi ja toistuvien vaivojesi
vuoksi vähän viiniäkin.
------------------------------------------------Bakara 2:219.....Sinulta kysytään viinistä ja
maisir-pelistä. Sano: Ne ovat suuri synti...
Maide 5:90-91*.....90. Uskovaiset! Viini, maisirpeli, uhrikivet ja arpanuolet ovat inhotus ja
Saatanan työtä. Välttäkää siis niitä, jotta
menestyisitte. 91. Herkeättekö te jo?

Onko uskovan kiellettyä juoda viiniä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Luukkaan 7:34-35.....34. Ihmisen Poika on tullut,
hän syö ja juo, ja te sanotte: 'Mikä syömäri ja
juomari, publikaanien ja syntisten ystävä!' 35.
Mutta Viisauden tunnustavat oikeaksi kaikki
Viisauden lapset."
Johanneksen 2:1-11.....Viini loppui kesken...
Jeesus... Täyttäkää astiat vedellä... se oli
muuttunut viiniksi.
1 Timoteukselle 5:23*.....Älä enää juo pelkkää
vettä, vaan käytä vatsasi ja toistuvien vaivojesi
vuoksi vähän viiniäkin.
------------------------------------------------Bakara 2:219.....Sinulta kysytään viinistä ja
maisir-pelistä. Sano: Ne ovat suuri synti...
Maide 5:90-91*.....90. Uskovaiset! Viini, maisirpeli, uhrikivet ja arpanuolet ovat inhotus ja
Saatanan työtä. Välttäkää siis niitä, jotta
menestyisitte. 91. Herkeättekö te jo?

135.
Onko uskovan kiellettyä syödä
sianlihaa?

135.
Onko uskovan kiellettyä syödä
sianlihaa?

Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Apostolien Teot 10:13-15*.....13. "Nouse, Pietari!
Teurasta ja syö!" 14. Mutta hän vastasi: "Ei, ei,
Herra! En ole koskaan syönyt mitään epäpuhdasta tai
kiellettyä." 15. Silloin ääni puhui uudelleen:
"Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano
epäpuhtaaksi."
1 Korinttilaisille 10:25*.....Syökää kaikkea,
mitä lihakaupoissa on tarjolla, tekemättä
kysymyksiä omantunnonsyistä.
Kolossalaisille 2:16.....Kukaan ei siis saa
tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte...
------------------------------------------------Maide 5:3*.....Teiltä on kielletty itsestään
kuolleet eläimet, veri, sianliha...
En’am 6:145*.....Sano: Siitä, mitä minulle on
ilmoitettu, en löydä muuta kiellettyä ruokaa kuin
itsestään kuolleet eläimet, vuodatetun veren ja
sianlihan...

Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Apostolien Teot 10:13-15*.....13. "Nouse, Pietari!
Teurasta ja syö!" 14. Mutta hän vastasi: "Ei, ei,
Herra! En ole koskaan syönyt mitään epäpuhdasta tai
kiellettyä." 15. Silloin ääni puhui uudelleen:
"Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano
epäpuhtaaksi."
1 Korinttilaisille 10:25*.....Syökää kaikkea,
mitä lihakaupoissa on tarjolla, tekemättä
kysymyksiä omantunnonsyistä.
Kolossalaisille 2:16.....Kukaan ei siis saa
tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte...
------------------------------------------------Maide 5:3*.....Teiltä on kielletty itsestään
kuolleet eläimet, veri, sianliha...
En’am 6:145*.....Sano: Siitä, mitä minulle on
ilmoitettu, en löydä muuta kiellettyä ruokaa kuin
itsestään kuolleet eläimet, vuodatetun veren ja
sianlihan...

Haluaako Jumala nykypäivän uskovien paastoavan?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Joel 2:12.....Vielä nytkin Herra sanoo: Kääntykää minun puoleeni, tehkää niin koko
sydämestänne, paastotkaa, itkekää ja valittakaa.
Matteuksen 6:17.....Kun sinä paastoat, voitele
hiuksesi ja pese kasvosi.
Markuksen 2:20*.....Vielä tulee sekin aika,
jolloin sulhanen on poissa, ja silloin, sinä
päivänä he paastoavat.
1 Korinttilaisille 7:5*.....jotta voitte
keskittyä rukoukseen; palatkaa sitten taas
yhteen.
------------------------------------------------Bakara 2:183 & 185*.....183. Teille, jotka
uskotte, säädetään paasto niin kuin niille, jotka
olivat ennen teitä... 185. Paastoaika on ramadankuukausi, jona Koraani on lähetetty... Joka
teistä on kotonaan sinä kuukautena, paastotkoon.
Ahzab 33:35*.....Jumala on valmistanut
anteeksiannon ja suuren palkan alistuville
miehille ja naisille, paastoaville miehille ja
naisille...

Haluaako Jumala nykypäivän uskovien paastoavan?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Joel 2:12.....Vielä nytkin Herra sanoo: Kääntykää minun puoleeni, tehkää niin koko
sydämestänne, paastotkaa, itkekää ja valittakaa.
Matteuksen 6:17.....Kun sinä paastoat, voitele
hiuksesi ja pese kasvosi.
Markuksen 2:20*.....Vielä tulee sekin aika,
jolloin sulhanen on poissa, ja silloin, sinä
päivänä he paastoavat.
1 Korinttilaisille 7:5*.....jotta voitte
keskittyä rukoukseen; palatkaa sitten taas
yhteen.
------------------------------------------------Bakara 2:183 & 185*.....183. Teille, jotka
uskotte, säädetään paasto niin kuin niille, jotka
olivat ennen teitä... 185. Paastoaika on ramadankuukausi, jona Koraani on lähetetty... Joka
teistä on kotonaan sinä kuukautena, paastotkoon.
Ahzab 33:35*.....Jumala on valmistanut
anteeksiannon ja suuren palkan alistuville
miehille ja naisille, paastoaville miehille ja
naisille...

135.
Onko uskovan kiellettyä syödä
sianlihaa?

135.
Onko uskovan kiellettyä syödä
sianlihaa?

Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Apostolien Teot 10:13-15*.....13. "Nouse, Pietari!
Teurasta ja syö!" 14. Mutta hän vastasi: "Ei, ei,
Herra! En ole koskaan syönyt mitään epäpuhdasta tai
kiellettyä." 15. Silloin ääni puhui uudelleen:
"Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano
epäpuhtaaksi."
1 Korinttilaisille 10:25*.....Syökää kaikkea,
mitä lihakaupoissa on tarjolla, tekemättä
kysymyksiä omantunnonsyistä.
Kolossalaisille 2:16.....Kukaan ei siis saa
tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte...
------------------------------------------------Maide 5:3*.....Teiltä on kielletty itsestään
kuolleet eläimet, veri, sianliha...
En’am 6:145*.....Sano: Siitä, mitä minulle on
ilmoitettu, en löydä muuta kiellettyä ruokaa kuin
itsestään kuolleet eläimet, vuodatetun veren ja
sianlihan...

Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Apostolien Teot 10:13-15*.....13. "Nouse, Pietari!
Teurasta ja syö!" 14. Mutta hän vastasi: "Ei, ei,
Herra! En ole koskaan syönyt mitään epäpuhdasta tai
kiellettyä." 15. Silloin ääni puhui uudelleen:
"Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano
epäpuhtaaksi."
1 Korinttilaisille 10:25*.....Syökää kaikkea,
mitä lihakaupoissa on tarjolla, tekemättä
kysymyksiä omantunnonsyistä.
Kolossalaisille 2:16.....Kukaan ei siis saa
tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte...
------------------------------------------------Maide 5:3*.....Teiltä on kielletty itsestään
kuolleet eläimet, veri, sianliha...
En’am 6:145*.....Sano: Siitä, mitä minulle on
ilmoitettu, en löydä muuta kiellettyä ruokaa kuin
itsestään kuolleet eläimet, vuodatetun veren ja
sianlihan...

Haluaako Jumala nykypäivän uskovien paastoavan?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Joel 2:12.....Vielä nytkin Herra sanoo: Kääntykää minun puoleeni, tehkää niin koko
sydämestänne, paastotkaa, itkekää ja valittakaa.
Matteuksen 6:17.....Kun sinä paastoat, voitele
hiuksesi ja pese kasvosi.
Markuksen 2:20*.....Vielä tulee sekin aika,
jolloin sulhanen on poissa, ja silloin, sinä
päivänä he paastoavat.
1 Korinttilaisille 7:5*.....jotta voitte
keskittyä rukoukseen; palatkaa sitten taas
yhteen.
------------------------------------------------Bakara 2:183 & 185*.....183. Teille, jotka
uskotte, säädetään paasto niin kuin niille, jotka
olivat ennen teitä... 185. Paastoaika on ramadankuukausi, jona Koraani on lähetetty... Joka
teistä on kotonaan sinä kuukautena, paastotkoon.
Ahzab 33:35*.....Jumala on valmistanut
anteeksiannon ja suuren palkan alistuville
miehille ja naisille, paastoaville miehille ja
naisille...

Haluaako Jumala nykypäivän uskovien paastoavan?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Joel 2:12.....Vielä nytkin Herra sanoo: Kääntykää minun puoleeni, tehkää niin koko
sydämestänne, paastotkaa, itkekää ja valittakaa.
Matteuksen 6:17.....Kun sinä paastoat, voitele
hiuksesi ja pese kasvosi.
Markuksen 2:20*.....Vielä tulee sekin aika,
jolloin sulhanen on poissa, ja silloin, sinä
päivänä he paastoavat.
1 Korinttilaisille 7:5*.....jotta voitte
keskittyä rukoukseen; palatkaa sitten taas
yhteen.
------------------------------------------------Bakara 2:183 & 185*.....183. Teille, jotka
uskotte, säädetään paasto niin kuin niille, jotka
olivat ennen teitä... 185. Paastoaika on ramadankuukausi, jona Koraani on lähetetty... Joka
teistä on kotonaan sinä kuukautena, paastotkoon.
Ahzab 33:35*.....Jumala on valmistanut
anteeksiannon ja suuren palkan alistuville
miehille ja naisille, paastoaville miehille ja
naisille...

136.

136.

136.

136.

137.

137.

Onko Jumalan mielestä parempi, että rukousta ja
paastoamista toteutetaan julkisesti siten, että
muutkin voivat sen nähdä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Matteuksen 6:5-8*.....6. Kun sinä rukoilet, mene
sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten
Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen,
mikä on salassa, palkitsee sinut.
Matteuksen 6:16-18*.....16. Kun paastoatte, älkää
olko synkän näköisiä... 18. Silloin sinun paastoasi
eivät näe ihmiset, vaan Isäsi, joka on salassa.
Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa,
palkitsee sinut.
------------------------------------------------Nisa 4:103*....Kun olette päättäneet rukouksenne,
muistakaa Jumalaa, kun seisotte, istutte tai
makaatte.
Jumah 62:9*.....Uskovaiset, kun teitä
perjantaisin kutsutaan rukoukseen, kiirehtikää
muistamaan Jumalaa ja jättäkää kaupanteko. Se on
teille parasta.

Onko Jumalan mielestä parempi, että rukousta ja
paastoamista toteutetaan julkisesti siten, että
muutkin voivat sen nähdä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Matteuksen 6:5-8*.....6. Kun sinä rukoilet, mene
sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten
Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen,
mikä on salassa, palkitsee sinut.
Matteuksen 6:16-18*.....16. Kun paastoatte, älkää
olko synkän näköisiä... 18. Silloin sinun paastoasi
eivät näe ihmiset, vaan Isäsi, joka on salassa.
Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa,
palkitsee sinut.
------------------------------------------------Nisa 4:103*....Kun olette päättäneet rukouksenne,
muistakaa Jumalaa, kun seisotte, istutte tai
makaatte.
Jumah 62:9*.....Uskovaiset, kun teitä
perjantaisin kutsutaan rukoukseen, kiirehtikää
muistamaan Jumalaa ja jättäkää kaupanteko. Se on
teille parasta.

138.*

138.*

Haluaako Jumala, että joka vuosi yhden kuukauden
ajan ihmiset paastoavat päiväsaikaan ja nauttivat
ruokaa yöaikaan? (Ramadan)
Raamattu
Ei / Joo Koraani
Jesaja 58:3-7*.....6. Toisenlaista paastoa minä
odotan: että vapautat syyttömät kahleista,
irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että
murskaat kaikki ikeet.
Matteuksen 6:16-18*.....16. Kun paastoatte, älkää
olko synkän näköisiä... 18. Silloin sinun paastoasi
eivät näe ihmiset, vaan Isäsi, joka on salassa.
------------------------------------------------Bakara 2:183-185*.....183. Teille, jotka uskotte,
säädetään paasto niin kuin niille, jotka olivat
ennen teitä... 185. ramadan-kuukausi... Joka
teistä on kotonaan sinä kuukautena, paastotkoon,
mutta joka on sairas tai matkalla, paastotkoon
muina päivinä. Jumala tahtoo, että teillä olisi
helppoa, ei vaikeaa. Paastotkaa siis täydet
määräpäivät...

Haluaako Jumala, että joka vuosi yhden kuukauden
ajan ihmiset paastoavat päiväsaikaan ja nauttivat
ruokaa yöaikaan? (Ramadan)
Raamattu
Ei / Joo Koraani
Jesaja 58:3-7*.....6. Toisenlaista paastoa minä
odotan: että vapautat syyttömät kahleista,
irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että
murskaat kaikki ikeet.
Matteuksen 6:16-18*.....16. Kun paastoatte, älkää
olko synkän näköisiä... 18. Silloin sinun paastoasi
eivät näe ihmiset, vaan Isäsi, joka on salassa.
------------------------------------------------Bakara 2:183-185*.....183. Teille, jotka uskotte,
säädetään paasto niin kuin niille, jotka olivat
ennen teitä... 185. ramadan-kuukausi... Joka
teistä on kotonaan sinä kuukautena, paastotkoon,
mutta joka on sairas tai matkalla, paastotkoon
muina päivinä. Jumala tahtoo, että teillä olisi
helppoa, ei vaikeaa. Paastotkaa siis täydet
määräpäivät...

137.

137.

Onko Jumalan mielestä parempi, että rukousta ja
paastoamista toteutetaan julkisesti siten, että
muutkin voivat sen nähdä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Matteuksen 6:5-8*.....6. Kun sinä rukoilet, mene
sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten
Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen,
mikä on salassa, palkitsee sinut.
Matteuksen 6:16-18*.....16. Kun paastoatte, älkää
olko synkän näköisiä... 18. Silloin sinun paastoasi
eivät näe ihmiset, vaan Isäsi, joka on salassa.
Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa,
palkitsee sinut.
------------------------------------------------Nisa 4:103*....Kun olette päättäneet rukouksenne,
muistakaa Jumalaa, kun seisotte, istutte tai
makaatte.
Jumah 62:9*.....Uskovaiset, kun teitä
perjantaisin kutsutaan rukoukseen, kiirehtikää
muistamaan Jumalaa ja jättäkää kaupanteko. Se on
teille parasta.

Onko Jumalan mielestä parempi, että rukousta ja
paastoamista toteutetaan julkisesti siten, että
muutkin voivat sen nähdä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Matteuksen 6:5-8*.....6. Kun sinä rukoilet, mene
sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten
Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen,
mikä on salassa, palkitsee sinut.
Matteuksen 6:16-18*.....16. Kun paastoatte, älkää
olko synkän näköisiä... 18. Silloin sinun paastoasi
eivät näe ihmiset, vaan Isäsi, joka on salassa.
Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa,
palkitsee sinut.
------------------------------------------------Nisa 4:103*....Kun olette päättäneet rukouksenne,
muistakaa Jumalaa, kun seisotte, istutte tai
makaatte.
Jumah 62:9*.....Uskovaiset, kun teitä
perjantaisin kutsutaan rukoukseen, kiirehtikää
muistamaan Jumalaa ja jättäkää kaupanteko. Se on
teille parasta.

138.*

138.*

Haluaako Jumala, että joka vuosi yhden kuukauden
ajan ihmiset paastoavat päiväsaikaan ja nauttivat
ruokaa yöaikaan? (Ramadan)
Raamattu
Ei / Joo Koraani
Jesaja 58:3-7*.....6. Toisenlaista paastoa minä
odotan: että vapautat syyttömät kahleista,
irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että
murskaat kaikki ikeet.
Matteuksen 6:16-18*.....16. Kun paastoatte, älkää
olko synkän näköisiä... 18. Silloin sinun paastoasi
eivät näe ihmiset, vaan Isäsi, joka on salassa.
------------------------------------------------Bakara 2:183-185*.....183. Teille, jotka uskotte,
säädetään paasto niin kuin niille, jotka olivat
ennen teitä... 185. ramadan-kuukausi... Joka
teistä on kotonaan sinä kuukautena, paastotkoon,
mutta joka on sairas tai matkalla, paastotkoon
muina päivinä. Jumala tahtoo, että teillä olisi
helppoa, ei vaikeaa. Paastotkaa siis täydet
määräpäivät...

Haluaako Jumala, että joka vuosi yhden kuukauden
ajan ihmiset paastoavat päiväsaikaan ja nauttivat
ruokaa yöaikaan? (Ramadan)
Raamattu
Ei / Joo Koraani
Jesaja 58:3-7*.....6. Toisenlaista paastoa minä
odotan: että vapautat syyttömät kahleista,
irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että
murskaat kaikki ikeet.
Matteuksen 6:16-18*.....16. Kun paastoatte, älkää
olko synkän näköisiä... 18. Silloin sinun paastoasi
eivät näe ihmiset, vaan Isäsi, joka on salassa.
------------------------------------------------Bakara 2:183-185*.....183. Teille, jotka uskotte,
säädetään paasto niin kuin niille, jotka olivat
ennen teitä... 185. ramadan-kuukausi... Joka
teistä on kotonaan sinä kuukautena, paastotkoon,
mutta joka on sairas tai matkalla, paastotkoon
muina päivinä. Jumala tahtoo, että teillä olisi
helppoa, ei vaikeaa. Paastotkaa siis täydet
määräpäivät...

139.

139.

Haluaako Jumala, että ihmiset antavat kymmenyksiä
ja almuja? (Zekat)
Raamattu
Joo / Joo Koraani
Malakia 3:8*.....Voiko ihminen riistää jotakin
Jumalalta? Sitä te kuitenkin yritätte. "Mitä me
sinulta riistämme?" te kysytte. Kymmenyksiä ja
uhrilahjoja!
Matteuksen 6:3*.....Kun annat almun, älköön vasen
kätesi tietäkö mitä oikea tekee.
Matteuksen 19:21-23.....Mene ja myy kaikki, mitä
sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin
sinulla on aarre taivaissa.
Luukkaan 11:41..... Mitä maljassa sisällä on, se
antakaa köyhille.
------------------------------------------------Bakara 2:177*.....Hurskautta on... suorittaa
rukouksensa, antaa almuveroa...
Tevbe 9:103-104*.....103. Ota almuja heidän
omaisuudestaan... 104. Jumala... ottaa heidän
almunsa vastaan...
Mu’minun 23:1 & 4.....1. Hyvä on uskovien osa...
4. (jotka) pitävät huolen almuistaan.

Haluaako Jumala, että ihmiset antavat kymmenyksiä
ja almuja? (Zekat)
Raamattu
Joo / Joo Koraani
Malakia 3:8*.....Voiko ihminen riistää jotakin
Jumalalta? Sitä te kuitenkin yritätte. "Mitä me
sinulta riistämme?" te kysytte. Kymmenyksiä ja
uhrilahjoja!
Matteuksen 6:3*.....Kun annat almun, älköön vasen
kätesi tietäkö mitä oikea tekee.
Matteuksen 19:21-23.....Mene ja myy kaikki, mitä
sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin
sinulla on aarre taivaissa.
Luukkaan 11:41..... Mitä maljassa sisällä on, se
antakaa köyhille.
------------------------------------------------Bakara 2:177*.....Hurskautta on... suorittaa
rukouksensa, antaa almuveroa...
Tevbe 9:103-104*.....103. Ota almuja heidän
omaisuudestaan... 104. Jumala... ottaa heidän
almunsa vastaan...
Mu’minun 23:1 & 4.....1. Hyvä on uskovien osa...
4. (jotka) pitävät huolen almuistaan.

Haluaako Jumala kuunnella rituaalisia rukouksia
kerta toisensa jälkeen viidesti päivässä, aina
samaan aikaan? (Namaz)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Matteuksen 6:7-8*.....7. Rukoillessanne älkää
hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka
kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain
latelevat sanoja. 8. Älkää ruvetko heidän
kaltaisikseen. Teidän Isänne kyllä tietää mitä te
tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä
pyytäneetkään.
Johanneksen 4:24*.....Jumala on henki, ja siksi
niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla
hengessä ja totuudessa.
------------------------------------------------Bakara 2:45....Etsikää tukea kärsivällisyydestä ja
rukouksesta...
Hud 11:114.....Pidä rukouksesi molemmin puolin
päivää ja yön varhaisina hetkinä.
İsra 17:78*.....Pidä rukouksesi auringon laskusta
yön hämärtymiseen ja muista päivänkoiton
lukeminen.

Haluaako Jumala kuunnella rituaalisia rukouksia
kerta toisensa jälkeen viidesti päivässä, aina
samaan aikaan? (Namaz)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Matteuksen 6:7-8*.....7. Rukoillessanne älkää
hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka
kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain
latelevat sanoja. 8. Älkää ruvetko heidän
kaltaisikseen. Teidän Isänne kyllä tietää mitä te
tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä
pyytäneetkään.
Johanneksen 4:24*.....Jumala on henki, ja siksi
niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla
hengessä ja totuudessa.
------------------------------------------------Bakara 2:45....Etsikää tukea kärsivällisyydestä ja
rukouksesta...
Hud 11:114.....Pidä rukouksesi molemmin puolin
päivää ja yön varhaisina hetkinä.
İsra 17:78*.....Pidä rukouksesi auringon laskusta
yön hämärtymiseen ja muista päivänkoiton
lukeminen.
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139.

Haluaako Jumala, että ihmiset antavat kymmenyksiä
ja almuja? (Zekat)
Raamattu
Joo / Joo Koraani
Malakia 3:8*.....Voiko ihminen riistää jotakin
Jumalalta? Sitä te kuitenkin yritätte. "Mitä me
sinulta riistämme?" te kysytte. Kymmenyksiä ja
uhrilahjoja!
Matteuksen 6:3*.....Kun annat almun, älköön vasen
kätesi tietäkö mitä oikea tekee.
Matteuksen 19:21-23.....Mene ja myy kaikki, mitä
sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin
sinulla on aarre taivaissa.
Luukkaan 11:41..... Mitä maljassa sisällä on, se
antakaa köyhille.
------------------------------------------------Bakara 2:177*.....Hurskautta on... suorittaa
rukouksensa, antaa almuveroa...
Tevbe 9:103-104*.....103. Ota almuja heidän
omaisuudestaan... 104. Jumala... ottaa heidän
almunsa vastaan...
Mu’minun 23:1 & 4.....1. Hyvä on uskovien osa...
4. (jotka) pitävät huolen almuistaan.

Haluaako Jumala, että ihmiset antavat kymmenyksiä
ja almuja? (Zekat)
Raamattu
Joo / Joo Koraani
Malakia 3:8*.....Voiko ihminen riistää jotakin
Jumalalta? Sitä te kuitenkin yritätte. "Mitä me
sinulta riistämme?" te kysytte. Kymmenyksiä ja
uhrilahjoja!
Matteuksen 6:3*.....Kun annat almun, älköön vasen
kätesi tietäkö mitä oikea tekee.
Matteuksen 19:21-23.....Mene ja myy kaikki, mitä
sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin
sinulla on aarre taivaissa.
Luukkaan 11:41..... Mitä maljassa sisällä on, se
antakaa köyhille.
------------------------------------------------Bakara 2:177*.....Hurskautta on... suorittaa
rukouksensa, antaa almuveroa...
Tevbe 9:103-104*.....103. Ota almuja heidän
omaisuudestaan... 104. Jumala... ottaa heidän
almunsa vastaan...
Mu’minun 23:1 & 4.....1. Hyvä on uskovien osa...
4. (jotka) pitävät huolen almuistaan.

Haluaako Jumala kuunnella rituaalisia rukouksia
kerta toisensa jälkeen viidesti päivässä, aina
samaan aikaan? (Namaz)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Matteuksen 6:7-8*.....7. Rukoillessanne älkää
hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka
kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain
latelevat sanoja. 8. Älkää ruvetko heidän
kaltaisikseen. Teidän Isänne kyllä tietää mitä te
tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä
pyytäneetkään.
Johanneksen 4:24*.....Jumala on henki, ja siksi
niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla
hengessä ja totuudessa.
------------------------------------------------Bakara 2:45....Etsikää tukea kärsivällisyydestä ja
rukouksesta...
Hud 11:114.....Pidä rukouksesi molemmin puolin
päivää ja yön varhaisina hetkinä.
İsra 17:78*.....Pidä rukouksesi auringon laskusta
yön hämärtymiseen ja muista päivänkoiton
lukeminen.
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Haluaako Jumala uskovan tekevän pyhiinvaelluksen
pyhään paikkaan ainakin kerran elämässään? (Hajj)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Matteuksen 24:24-26.....26. Jos siis teille
sanotaan: 'Hän on tuolla autiomaassa', älkää
lähtekö sinne...
Johanneksen 4:19-24*.....21. Jeesus vastasi: "Usko
minua, nainen: tulee aika, jolloin ette rukoile
Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa... 24.
Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä
rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja
totuudessa.
------------------------------------------------Bakara 2:196*.....Suurittakaa suuri ja pieni
pyhiinvaellus Jumalan kunniaksi...
Al-i İmran 3:97*.....Jotka kykenevät, ovat velkaa
Jumalalle pyhiinvaelluksen temppeliin.
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142.

Haluaako Jumala, että myös nykypäivän uskovat
tekevät eläinuhrauksia kerran vuodessa? (Kurban)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Psalmit 51:16-17*.....16. Jos toisin sinulle
teurasuhrin, se ei sinua miellytä,
polttouhriakaan et huoli. 17. Murtunut mieli on
minun uhrini, särkynyttä sydäntä et hylkää,
Jumala.
Heprealaisille 9:11-12 & 25-28*.....11. Kristus...
12. hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä,
astunut sisään kaikkeinpyhimpään ja hankkinut meille
ikiajoiksi lunastuksen... 25. Hänen tarkoituksenaan
ei myöskään ole antaa uhriaan toistuvasti... 26. Hän
on kuitenkin tullut tähän maailmaan vain kerran, nyt
aikojen lopulla, hävittääkseen synnin uhrillaan...
28. Samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän
ottaisi pois kaikkien synnit...
------------------------------------------------Bakara 2:196*.....Jos joku teistä on sairas tai
hänellä on vaiva päässään, korvaukseksi hän
paastotkoon, antakoon almuja tai uhratkoon.
Hajj 22:28 & 34*.....28. lausuakseen Jumalan nimen
tiettyinä päivinä niiden karjaeläinten yli,
joilla Hän on ravinnut heitä. Syökää niistä ja
antakaa köyhille raukoille... 34. Jokaiselle
kansakunnalle olemme antaneet pyhät tavat...
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Jos muslimilla on kysymys liittyen johonkin
kohtaan Raamatussa, onko hänen sopivaa kysyä
neuvoa kristityltä tai juutalaiselta?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
1 Pietarin 3:15*.....vaan pyhittäkää Herra Kristus
sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus
jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne
perustuu.
------------------------------------------------Yunus 10:94*.....Jos epäilet sitä, mitä olemme
sinulle lähettäneet, kysy niiltä, jotka ovat
lukeneet ennen sinua Kirjaa. Sinä ole saanut
totuuden Herraltasi; älä siis epäile!
Nahl 16:43*.....Me olemme lähettäneet ennen
sinuakin... olemme antaneet ilmoituksen. Jos ette
tiedä, kysykää niiltä, jotka ovat saaneet
varoituksen.

Jos muslimilla on kysymys liittyen johonkin
kohtaan Raamatussa, onko hänen sopivaa kysyä
neuvoa kristityltä tai juutalaiselta?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
1 Pietarin 3:15*.....vaan pyhittäkää Herra Kristus
sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus
jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne
perustuu.
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144.

Jos uskova suhtautuu varauksella johonkin pyhistä
kirjoista löytyvään kohtaan, tulisiko hänen välttää
rehellisten kysymysten esittämistä siinä pelossa,
että hän ei välttämättä pitäisi vastauksesta?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Apostolien Teot 17:11*....Juutalaiset olivat täällä
avarakatseisempia kuin Tessalonikassa. He ottivat
sanan halukkaasti vastaan ja tutkivat päivittäin
kirjoituksista, pitikö kaikki paikkansa.
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 4:1*....Rakkaat
ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne,
tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on
liikkeellä monia vääriä profeettoja.
------------------------------------------------Bakara 2:108*.....Tahdotteko te kysellä
lähettiläältänne niin kuin Moosekselta kyseltiin?
Joka vaihtaa uskon epäuskoon, harhautuu pois
suoralta tieltä.
Maide 5:101-102*.....101. Uskovaiset, älkää
kysykö asioista, jotka loukkaisivat teitä, jos ne
tulisivat ilmi. Jos kysytte niistä, kun Koraania
lähetetään, ne tuodaan teille ilmi... 102. Niistä
ovat kysyneet myös ihmiset ennen teitä, mutta
sitten he eivät uskoneetkaan niihin.
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145.

Ovatko ihmisten perinteiset sananlaskut ja
tulkinnat (muut kuin Johanneksen ilmestys)
luotettavia sekä tarpeellisia välineitä pyhien
kirjojen kunnolliseen ymmärtämiseen? (Hadith)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Roomalaisille 3:4*.....Ei toki! Vaikka kaikki
ihmiset olisivat valheellisia, Jumala on
luotettava. Onhan kirjoitettu: -- Näin sinun
sanasi osoittautuvat tosiksi ja sinä voitat, kun
joudut oikeuteen.
------------------------------------------------Nejm 52:33-34*.....33. Vai sanovatko he “Hän on sen
itse sepittänyt”?... 34. Jos he puhuvat totta, tehkööt
samanlaisen kertomuksen!
Huomio: Islamissa luotetuimmat ja useimmin käytetyt
hadithit kokosivat: Ibn Ishaq (k. 768); Ebu Davud (k.
775); Ibn Hisham (k. 833); Muhammad al-Bukhari (k. 870);
Sahih Muslim (k. 875); İbn Maje (k. 886); al-Tirmidhi
(k. 892); Ebu Jafer Taberi (k. 923); Kukaan heistä ei
ollut Muhammedin aikalainen eikä kukaan heistä elänyt
edes suurinpiirtein samoihin aikoihin (570-632). Bukhari
keräsi 16 vuoden aikana 600,000 hadithia, joista
autenttisiksi (sahih) hän katsoi 7,397 kappaletta. Hän
heitti pois 99% uskonnollisilta muslimeilta kokoamistaan
teksteistä, koska katsoi niiden olevan liioiteltuja tai
virheellisiä.
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Haluaako Jumala nykypäivän uskovien aktiivisesti
palvovan yhdessä ja levittävän uskoaan?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Matteuksen 28:19..... Menkää siis ja tehkää
kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa
heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
2 Korinttilaisille 5:20*.....Me olemme siis
Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille
meidän kauttamme.
1 Pietarin 3:15*.....Olkaa aina valmiit antamaan
vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän
toivonne perustuu.
------------------------------------------------Tevbe 9:33.....Hän on lähettänyt lähettiläänsä
tuomaan johdatuksen ja totuuden uskonnon
saattaakseen sen voittamaan kaikki muut uskonnot...
Nahl 16:125*.....Kutsu heitä Herrasi tielle
varoittamalla viisain ja sopivin sanoin ja kiistele
heidän kanssaan vain sopivalla tavalla...

Haluaako Jumala nykypäivän uskovien aktiivisesti
palvovan yhdessä ja levittävän uskoaan?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Matteuksen 28:19..... Menkää siis ja tehkää
kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa
heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
2 Korinttilaisille 5:20*.....Me olemme siis
Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille
meidän kauttamme.
1 Pietarin 3:15*.....Olkaa aina valmiit antamaan
vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän
toivonne perustuu.
------------------------------------------------Tevbe 9:33.....Hän on lähettänyt lähettiläänsä
tuomaan johdatuksen ja totuuden uskonnon
saattaakseen sen voittamaan kaikki muut uskonnot...
Nahl 16:125*.....Kutsu heitä Herrasi tielle
varoittamalla viisain ja sopivin sanoin ja kiistele
heidän kanssaan vain sopivalla tavalla...
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Ovatko ihmisten perinteiset sananlaskut ja
tulkinnat (muut kuin Johanneksen ilmestys)
luotettavia sekä tarpeellisia välineitä pyhien
kirjojen kunnolliseen ymmärtämiseen? (Hadith)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Roomalaisille 3:4*.....Ei toki! Vaikka kaikki
ihmiset olisivat valheellisia, Jumala on
luotettava. Onhan kirjoitettu: -- Näin sinun
sanasi osoittautuvat tosiksi ja sinä voitat, kun
joudut oikeuteen.
------------------------------------------------Nejm 52:33-34*.....33. Vai sanovatko he “Hän on sen
itse sepittänyt”?... 34. Jos he puhuvat totta, tehkööt
samanlaisen kertomuksen!
Huomio: Islamissa luotetuimmat ja useimmin käytetyt
hadithit kokosivat: Ibn Ishaq (k. 768); Ebu Davud (k.
775); Ibn Hisham (k. 833); Muhammad al-Bukhari (k. 870);
Sahih Muslim (k. 875); İbn Maje (k. 886); al-Tirmidhi
(k. 892); Ebu Jafer Taberi (k. 923); Kukaan heistä ei
ollut Muhammedin aikalainen eikä kukaan heistä elänyt
edes suurinpiirtein samoihin aikoihin (570-632). Bukhari
keräsi 16 vuoden aikana 600,000 hadithia, joista
autenttisiksi (sahih) hän katsoi 7,397 kappaletta. Hän
heitti pois 99% uskonnollisilta muslimeilta kokoamistaan
teksteistä, koska katsoi niiden olevan liioiteltuja tai
virheellisiä.

Ovatko ihmisten perinteiset sananlaskut ja
tulkinnat (muut kuin Johanneksen ilmestys)
luotettavia sekä tarpeellisia välineitä pyhien
kirjojen kunnolliseen ymmärtämiseen? (Hadith)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Roomalaisille 3:4*.....Ei toki! Vaikka kaikki
ihmiset olisivat valheellisia, Jumala on
luotettava. Onhan kirjoitettu: -- Näin sinun
sanasi osoittautuvat tosiksi ja sinä voitat, kun
joudut oikeuteen.
------------------------------------------------Nejm 52:33-34*.....33. Vai sanovatko he “Hän on sen
itse sepittänyt”?... 34. Jos he puhuvat totta, tehkööt
samanlaisen kertomuksen!
Huomio: Islamissa luotetuimmat ja useimmin käytetyt
hadithit kokosivat: Ibn Ishaq (k. 768); Ebu Davud (k.
775); Ibn Hisham (k. 833); Muhammad al-Bukhari (k. 870);
Sahih Muslim (k. 875); İbn Maje (k. 886); al-Tirmidhi
(k. 892); Ebu Jafer Taberi (k. 923); Kukaan heistä ei
ollut Muhammedin aikalainen eikä kukaan heistä elänyt
edes suurinpiirtein samoihin aikoihin (570-632). Bukhari
keräsi 16 vuoden aikana 600,000 hadithia, joista
autenttisiksi (sahih) hän katsoi 7,397 kappaletta. Hän
heitti pois 99% uskonnollisilta muslimeilta kokoamistaan
teksteistä, koska katsoi niiden olevan liioiteltuja tai
virheellisiä.

Haluaako Jumala nykypäivän uskovien aktiivisesti
palvovan yhdessä ja levittävän uskoaan?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Matteuksen 28:19..... Menkää siis ja tehkää
kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa
heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
2 Korinttilaisille 5:20*.....Me olemme siis
Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille
meidän kauttamme.
1 Pietarin 3:15*.....Olkaa aina valmiit antamaan
vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän
toivonne perustuu.
------------------------------------------------Tevbe 9:33.....Hän on lähettänyt lähettiläänsä
tuomaan johdatuksen ja totuuden uskonnon
saattaakseen sen voittamaan kaikki muut uskonnot...
Nahl 16:125*.....Kutsu heitä Herrasi tielle
varoittamalla viisain ja sopivin sanoin ja kiistele
heidän kanssaan vain sopivalla tavalla...

Haluaako Jumala nykypäivän uskovien aktiivisesti
palvovan yhdessä ja levittävän uskoaan?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Matteuksen 28:19..... Menkää siis ja tehkää
kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa
heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
2 Korinttilaisille 5:20*.....Me olemme siis
Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille
meidän kauttamme.
1 Pietarin 3:15*.....Olkaa aina valmiit antamaan
vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän
toivonne perustuu.
------------------------------------------------Tevbe 9:33.....Hän on lähettänyt lähettiläänsä
tuomaan johdatuksen ja totuuden uskonnon
saattaakseen sen voittamaan kaikki muut uskonnot...
Nahl 16:125*.....Kutsu heitä Herrasi tielle
varoittamalla viisain ja sopivin sanoin ja kiistele
heidän kanssaan vain sopivalla tavalla...
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Haluaako Jumala uskovien hajaantuvan erilaisiksi
lahkoiksi, uskontokunniksi ja muiksi
pirstaloituneiksi ryhmiksi?
Raamattu
Ei / Ei Koraani
1 Korinttilaisille 1:10*.....Veljet, Herramme
Jeesuksen Kristuksen nimeen kehotan teitä kaikkia
pitämään keskenänne yhtä, välttämään hajaannusta ja
elämään yksimielisinä.
1 Korinttilaisille 3:3-4*.....3. olette yhä
vanhan luontonne vallassa. Kun teillä kerran on
keskinäistä kateutta ja riitaa, silloinhan vanha
luontonne vallitsee teitä ja te elätte niin kuin
ihmiset elävät. 4. Jos yksi sanoo: "Minä olen
Paavalin puolella", toinen taas: "Minä
Apolloksen", ettekö silloin ole kuin ihmiset
ainakin?
------------------------------------------------Al-i İmran 3:103*.....Pitäkää kaikki yhdessä kiinni
Jumalan köydestä älkääkä hajaantuko...
En’am 6:159*.....Sinulla ei ole mitään tekemistä
niiden kanssa, jotka hajaantuivat uskossaan ja
muodostivat lahkoja. Heidän asiansa on Jumalan
vallassa, ja Hän kertoo heille, mitä he ovat tehneet.

Haluaako Jumala uskovien hajaantuvan erilaisiksi
lahkoiksi, uskontokunniksi ja muiksi
pirstaloituneiksi ryhmiksi?
Raamattu
Ei / Ei Koraani
1 Korinttilaisille 1:10*.....Veljet, Herramme
Jeesuksen Kristuksen nimeen kehotan teitä kaikkia
pitämään keskenänne yhtä, välttämään hajaannusta ja
elämään yksimielisinä.
1 Korinttilaisille 3:3-4*.....3. olette yhä
vanhan luontonne vallassa. Kun teillä kerran on
keskinäistä kateutta ja riitaa, silloinhan vanha
luontonne vallitsee teitä ja te elätte niin kuin
ihmiset elävät. 4. Jos yksi sanoo: "Minä olen
Paavalin puolella", toinen taas: "Minä
Apolloksen", ettekö silloin ole kuin ihmiset
ainakin?
------------------------------------------------Al-i İmran 3:103*.....Pitäkää kaikki yhdessä kiinni
Jumalan köydestä älkääkä hajaantuko...
En’am 6:159*.....Sinulla ei ole mitään tekemistä
niiden kanssa, jotka hajaantuivat uskossaan ja
muodostivat lahkoja. Heidän asiansa on Jumalan
vallassa, ja Hän kertoo heille, mitä he ovat tehneet.

Sisältävätkö pyhät kirjat kohtia, joissa ihmisiä
rohkaistaan iloiseen elämään maanpäällisen elämän
aikana?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Psalmit 5:11*....Iloitkoot kaikki, jotka sinuun
turvaavat, loppumaton olkoon heidän riemunsa...
jotka rakastavat sinua, sinä olet heidän ilonsa
lähde.
Roomalaisille 14:17.....Jumalan valtakunta ei ole
syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta,
rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa.
Filippiläisille 4:4.....Iloitkaa aina Herrassa!
Sanon vielä kerran: iloitkaa!
------------------------------------------------Zuhruf 43:70*.....Käykää onnellisina Paratiisiin
puolisoittenne kanssa!
İnsan 76:11*.....Mutta Jumala suojelee heitä tuon
päivän kauhuilta ja antaa heille onnen ja
autuuden.
Huomio: Koraanin ainoat iloiseen elämään
liittyvät kohdat viittaavat nimenomaan
tuonpuoleiseen elämään.

Sisältävätkö pyhät kirjat kohtia, joissa ihmisiä
rohkaistaan iloiseen elämään maanpäällisen elämän
aikana?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Psalmit 5:11*....Iloitkoot kaikki, jotka sinuun
turvaavat, loppumaton olkoon heidän riemunsa...
jotka rakastavat sinua, sinä olet heidän ilonsa
lähde.
Roomalaisille 14:17.....Jumalan valtakunta ei ole
syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta,
rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa.
Filippiläisille 4:4.....Iloitkaa aina Herrassa!
Sanon vielä kerran: iloitkaa!
------------------------------------------------Zuhruf 43:70*.....Käykää onnellisina Paratiisiin
puolisoittenne kanssa!
İnsan 76:11*.....Mutta Jumala suojelee heitä tuon
päivän kauhuilta ja antaa heille onnen ja
autuuden.
Huomio: Koraanin ainoat iloiseen elämään
liittyvät kohdat viittaavat nimenomaan
tuonpuoleiseen elämään.
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Haluaako Jumala uskovien hajaantuvan erilaisiksi
lahkoiksi, uskontokunniksi ja muiksi
pirstaloituneiksi ryhmiksi?
Raamattu
Ei / Ei Koraani
1 Korinttilaisille 1:10*.....Veljet, Herramme
Jeesuksen Kristuksen nimeen kehotan teitä kaikkia
pitämään keskenänne yhtä, välttämään hajaannusta ja
elämään yksimielisinä.
1 Korinttilaisille 3:3-4*.....3. olette yhä
vanhan luontonne vallassa. Kun teillä kerran on
keskinäistä kateutta ja riitaa, silloinhan vanha
luontonne vallitsee teitä ja te elätte niin kuin
ihmiset elävät. 4. Jos yksi sanoo: "Minä olen
Paavalin puolella", toinen taas: "Minä
Apolloksen", ettekö silloin ole kuin ihmiset
ainakin?
------------------------------------------------Al-i İmran 3:103*.....Pitäkää kaikki yhdessä kiinni
Jumalan köydestä älkääkä hajaantuko...
En’am 6:159*.....Sinulla ei ole mitään tekemistä
niiden kanssa, jotka hajaantuivat uskossaan ja
muodostivat lahkoja. Heidän asiansa on Jumalan
vallassa, ja Hän kertoo heille, mitä he ovat tehneet.

Haluaako Jumala uskovien hajaantuvan erilaisiksi
lahkoiksi, uskontokunniksi ja muiksi
pirstaloituneiksi ryhmiksi?
Raamattu
Ei / Ei Koraani
1 Korinttilaisille 1:10*.....Veljet, Herramme
Jeesuksen Kristuksen nimeen kehotan teitä kaikkia
pitämään keskenänne yhtä, välttämään hajaannusta ja
elämään yksimielisinä.
1 Korinttilaisille 3:3-4*.....3. olette yhä
vanhan luontonne vallassa. Kun teillä kerran on
keskinäistä kateutta ja riitaa, silloinhan vanha
luontonne vallitsee teitä ja te elätte niin kuin
ihmiset elävät. 4. Jos yksi sanoo: "Minä olen
Paavalin puolella", toinen taas: "Minä
Apolloksen", ettekö silloin ole kuin ihmiset
ainakin?
------------------------------------------------Al-i İmran 3:103*.....Pitäkää kaikki yhdessä kiinni
Jumalan köydestä älkääkä hajaantuko...
En’am 6:159*.....Sinulla ei ole mitään tekemistä
niiden kanssa, jotka hajaantuivat uskossaan ja
muodostivat lahkoja. Heidän asiansa on Jumalan
vallassa, ja Hän kertoo heille, mitä he ovat tehneet.

Sisältävätkö pyhät kirjat kohtia, joissa ihmisiä
rohkaistaan iloiseen elämään maanpäällisen elämän
aikana?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Psalmit 5:11*....Iloitkoot kaikki, jotka sinuun
turvaavat, loppumaton olkoon heidän riemunsa...
jotka rakastavat sinua, sinä olet heidän ilonsa
lähde.
Roomalaisille 14:17.....Jumalan valtakunta ei ole
syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta,
rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa.
Filippiläisille 4:4.....Iloitkaa aina Herrassa!
Sanon vielä kerran: iloitkaa!
------------------------------------------------Zuhruf 43:70*.....Käykää onnellisina Paratiisiin
puolisoittenne kanssa!
İnsan 76:11*.....Mutta Jumala suojelee heitä tuon
päivän kauhuilta ja antaa heille onnen ja
autuuden.
Huomio: Koraanin ainoat iloiseen elämään
liittyvät kohdat viittaavat nimenomaan
tuonpuoleiseen elämään.

Sisältävätkö pyhät kirjat kohtia, joissa ihmisiä
rohkaistaan iloiseen elämään maanpäällisen elämän
aikana?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Psalmit 5:11*....Iloitkoot kaikki, jotka sinuun
turvaavat, loppumaton olkoon heidän riemunsa...
jotka rakastavat sinua, sinä olet heidän ilonsa
lähde.
Roomalaisille 14:17.....Jumalan valtakunta ei ole
syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta,
rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa.
Filippiläisille 4:4.....Iloitkaa aina Herrassa!
Sanon vielä kerran: iloitkaa!
------------------------------------------------Zuhruf 43:70*.....Käykää onnellisina Paratiisiin
puolisoittenne kanssa!
İnsan 76:11*.....Mutta Jumala suojelee heitä tuon
päivän kauhuilta ja antaa heille onnen ja
autuuden.
Huomio: Koraanin ainoat iloiseen elämään
liittyvät kohdat viittaavat nimenomaan
tuonpuoleiseen elämään.
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Onko pyhissä kirjoissa kuvattu tilanteita, joissa
Jumala fyysisesti parantaa ihmisiä?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Toinen Mooseksen 15:26.....Minä, Herra, olen
sinun parantajasi.
Psalmit 103:2-3.....2. Ylistä Herraa, minun sieluni,
älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. 3. Hän
antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki
sairauteni.
Matteuksen 4:23*.....Jeesus kulki sitten joka
puolella Galileaa. Hän opetti seudun synagogissa,
julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja paransi
kaikki ihmisten taudit ja vaivat.
Apostolien Teot 5:15-16*.....Ihmiset toivat
sairaita kaduille ja panivat heidät vuoteille ja
paareille... ja kaikki nämä tulivat terveiksi.
1 Korinttilaisille 12:28 & 30.....28. toisilla
parantamisen lahja... 30. Eihän kaikilla ole
parantamisen lahjaa?
------------------------------------------------Huomio: Jeesuksen tekemiä parannustöitä on Uudessa
Testamentissa kuvattuna 26 kappaletta. Koraanissa ei
ole esimerkkejä tilanteista, joissa Jumala olisi
fyysisesti parantanut ihmisiä Muhammedin elinaikana.

Onko pyhissä kirjoissa kuvattu tilanteita, joissa
Jumala fyysisesti parantaa ihmisiä?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Toinen Mooseksen 15:26.....Minä, Herra, olen
sinun parantajasi.
Psalmit 103:2-3.....2. Ylistä Herraa, minun sieluni,
älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. 3. Hän
antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki
sairauteni.
Matteuksen 4:23*.....Jeesus kulki sitten joka
puolella Galileaa. Hän opetti seudun synagogissa,
julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja paransi
kaikki ihmisten taudit ja vaivat.
Apostolien Teot 5:15-16*.....Ihmiset toivat
sairaita kaduille ja panivat heidät vuoteille ja
paareille... ja kaikki nämä tulivat terveiksi.
1 Korinttilaisille 12:28 & 30.....28. toisilla
parantamisen lahja... 30. Eihän kaikilla ole
parantamisen lahjaa?
------------------------------------------------Huomio: Jeesuksen tekemiä parannustöitä on Uudessa
Testamentissa kuvattuna 26 kappaletta. Koraanissa ei
ole esimerkkejä tilanteista, joissa Jumala olisi
fyysisesti parantanut ihmisiä Muhammedin elinaikana.

Onko pyhissä kirjoissa kohtia, jotka rohkaisevat
uskovia käyttämään musiikkia, tanssia ja laulua
palvonnan keinona?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Viides Mooseksen 31:19.....Kirjoita siis muistiin
tämä laulu ja opeta se israelilaisille. Pane sen
sanat heidän suuhunsa, että voin käyttää niitä
todisteena heitä vastaan.
Psalmit 100:1-2..... Kohottakaa riemuhuuto
Herralle... 2. tulkaa hänen eteensä riemuiten.
Efesolaisille 5:18-19*.....18. antakaa Hengen
täyttää itsenne. 19. Veisatkaa yhdessä psalmeja,
ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja, soittakaa
ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle.
Kolossalaisille 3:16.....Opettakaa ja neuvokaa
toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa
kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä
ja hengellisiä lauluja.
------------------------------------------------Huomio: Raamatussa on yli 450 jaetta, jotka
rohkaisevat musiikkiin, tanssiin ja lauluun, kun
taas Koraanista ei löydy mitään vastaavaa.

Onko pyhissä kirjoissa kohtia, jotka rohkaisevat
uskovia käyttämään musiikkia, tanssia ja laulua
palvonnan keinona?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Viides Mooseksen 31:19.....Kirjoita siis muistiin
tämä laulu ja opeta se israelilaisille. Pane sen
sanat heidän suuhunsa, että voin käyttää niitä
todisteena heitä vastaan.
Psalmit 100:1-2..... Kohottakaa riemuhuuto
Herralle... 2. tulkaa hänen eteensä riemuiten.
Efesolaisille 5:18-19*.....18. antakaa Hengen
täyttää itsenne. 19. Veisatkaa yhdessä psalmeja,
ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja, soittakaa
ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle.
Kolossalaisille 3:16.....Opettakaa ja neuvokaa
toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa
kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä
ja hengellisiä lauluja.
------------------------------------------------Huomio: Raamatussa on yli 450 jaetta, jotka
rohkaisevat musiikkiin, tanssiin ja lauluun, kun
taas Koraanista ei löydy mitään vastaavaa.
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Onko pyhissä kirjoissa kuvattu tilanteita, joissa
Jumala fyysisesti parantaa ihmisiä?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Toinen Mooseksen 15:26.....Minä, Herra, olen
sinun parantajasi.
Psalmit 103:2-3.....2. Ylistä Herraa, minun sieluni,
älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. 3. Hän
antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki
sairauteni.
Matteuksen 4:23*.....Jeesus kulki sitten joka
puolella Galileaa. Hän opetti seudun synagogissa,
julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja paransi
kaikki ihmisten taudit ja vaivat.
Apostolien Teot 5:15-16*.....Ihmiset toivat
sairaita kaduille ja panivat heidät vuoteille ja
paareille... ja kaikki nämä tulivat terveiksi.
1 Korinttilaisille 12:28 & 30.....28. toisilla
parantamisen lahja... 30. Eihän kaikilla ole
parantamisen lahjaa?
------------------------------------------------Huomio: Jeesuksen tekemiä parannustöitä on Uudessa
Testamentissa kuvattuna 26 kappaletta. Koraanissa ei
ole esimerkkejä tilanteista, joissa Jumala olisi
fyysisesti parantanut ihmisiä Muhammedin elinaikana.

Onko pyhissä kirjoissa kuvattu tilanteita, joissa
Jumala fyysisesti parantaa ihmisiä?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Toinen Mooseksen 15:26.....Minä, Herra, olen
sinun parantajasi.
Psalmit 103:2-3.....2. Ylistä Herraa, minun sieluni,
älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. 3. Hän
antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki
sairauteni.
Matteuksen 4:23*.....Jeesus kulki sitten joka
puolella Galileaa. Hän opetti seudun synagogissa,
julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja paransi
kaikki ihmisten taudit ja vaivat.
Apostolien Teot 5:15-16*.....Ihmiset toivat
sairaita kaduille ja panivat heidät vuoteille ja
paareille... ja kaikki nämä tulivat terveiksi.
1 Korinttilaisille 12:28 & 30.....28. toisilla
parantamisen lahja... 30. Eihän kaikilla ole
parantamisen lahjaa?
------------------------------------------------Huomio: Jeesuksen tekemiä parannustöitä on Uudessa
Testamentissa kuvattuna 26 kappaletta. Koraanissa ei
ole esimerkkejä tilanteista, joissa Jumala olisi
fyysisesti parantanut ihmisiä Muhammedin elinaikana.

Onko pyhissä kirjoissa kohtia, jotka rohkaisevat
uskovia käyttämään musiikkia, tanssia ja laulua
palvonnan keinona?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Viides Mooseksen 31:19.....Kirjoita siis muistiin
tämä laulu ja opeta se israelilaisille. Pane sen
sanat heidän suuhunsa, että voin käyttää niitä
todisteena heitä vastaan.
Psalmit 100:1-2..... Kohottakaa riemuhuuto
Herralle... 2. tulkaa hänen eteensä riemuiten.
Efesolaisille 5:18-19*.....18. antakaa Hengen
täyttää itsenne. 19. Veisatkaa yhdessä psalmeja,
ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja, soittakaa
ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle.
Kolossalaisille 3:16.....Opettakaa ja neuvokaa
toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa
kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä
ja hengellisiä lauluja.
------------------------------------------------Huomio: Raamatussa on yli 450 jaetta, jotka
rohkaisevat musiikkiin, tanssiin ja lauluun, kun
taas Koraanista ei löydy mitään vastaavaa.

Onko pyhissä kirjoissa kohtia, jotka rohkaisevat
uskovia käyttämään musiikkia, tanssia ja laulua
palvonnan keinona?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Viides Mooseksen 31:19.....Kirjoita siis muistiin
tämä laulu ja opeta se israelilaisille. Pane sen
sanat heidän suuhunsa, että voin käyttää niitä
todisteena heitä vastaan.
Psalmit 100:1-2..... Kohottakaa riemuhuuto
Herralle... 2. tulkaa hänen eteensä riemuiten.
Efesolaisille 5:18-19*.....18. antakaa Hengen
täyttää itsenne. 19. Veisatkaa yhdessä psalmeja,
ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja, soittakaa
ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle.
Kolossalaisille 3:16.....Opettakaa ja neuvokaa
toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa
kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä
ja hengellisiä lauluja.
------------------------------------------------Huomio: Raamatussa on yli 450 jaetta, jotka
rohkaisevat musiikkiin, tanssiin ja lauluun, kun
taas Koraanista ei löydy mitään vastaavaa.

150.*

150.*

151.*

151.*

Onko Jumala tarkoittanut, että miehellä voi olla
useampi kuin yksi vaimo samanaikaisesti?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Viides Mooseksen 17:17*.....Kuninkaalla ei myöskään
saa olla lukuisia vaimoja, ettei hänen sydämensä
luopuisi Herrasta...
1 Korinttilaisille 7:2*.....tulee kunkin miehen
elää oman vaimonsa ja kunkin naisen oman miehensä
kanssa.
------------------------------------------------Nisa 4:3-5 & 24*....3. Jos pelkäätte, ettette kykene
olemaan oikeudenmukaisia orvoille, ottakaa niin monta
vaimoa kuin haluatte, kaksi, kolme tai neljä... 24.
Kiellettyjä ovat myös toisten miesten aviovaimot,
paitsi orjattaret...
Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50*.....21. Jumalan
lähettiläässä on kaunis esikuva... 32. Profeetan
vaimot! 38. Ei profeetalle lasketa synniksi sitä,
minkä Jumala on hänelle säätänyt... 50. uskovaiset
naiset, jotka haluavat antaa itsensä profeetalle, jos
profeetta haluaa ottaa heidät puolisoikseen. Nämä
kuuluvat erityisesti sinulle ennen muita uskovia.

Onko Jumala tarkoittanut, että miehellä voi olla
useampi kuin yksi vaimo samanaikaisesti?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Viides Mooseksen 17:17*.....Kuninkaalla ei myöskään
saa olla lukuisia vaimoja, ettei hänen sydämensä
luopuisi Herrasta...
1 Korinttilaisille 7:2*.....tulee kunkin miehen
elää oman vaimonsa ja kunkin naisen oman miehensä
kanssa.
------------------------------------------------Nisa 4:3-5 & 24*....3. Jos pelkäätte, ettette kykene
olemaan oikeudenmukaisia orvoille, ottakaa niin monta
vaimoa kuin haluatte, kaksi, kolme tai neljä... 24.
Kiellettyjä ovat myös toisten miesten aviovaimot,
paitsi orjattaret...
Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50*.....21. Jumalan
lähettiläässä on kaunis esikuva... 32. Profeetan
vaimot! 38. Ei profeetalle lasketa synniksi sitä,
minkä Jumala on hänelle säätänyt... 50. uskovaiset
naiset, jotka haluavat antaa itsensä profeetalle, jos
profeetta haluaa ottaa heidät puolisoikseen. Nämä
kuuluvat erityisesti sinulle ennen muita uskovia.

152.

152.

Jos miehellä on useampi vaimo samaan aikaan, onko
hänen mahdollista kohdella heitä kaikkia samalla
tavalla?
Raamattu
Ei / Ei Koraani
Viides Mooseksen 21:15.....Jos miehen kaksi
vaimoa, joista toinen on hänelle rakkaampi kuin
toinen...
Nehemia 13:26-27*.....26. Eikö Salomo, Israelin
kuningas, tehnyt juuri tuollaista syntiä...
muukalaisnaiset houkuttivat hänetkin tekemään
syntiä.
------------------------------------------------Nisa 4:3*.....3. Jos pelkäätte, ettette kykene
olemaan oikeudenmukaisia orvoille, ottakaa niin monta
vaimoa kuin haluatte, kaksi, kolme tai neljä, mutta
jos pelkäätte, ettette osaa olla tasapuolisia
vaimoillenne, ottakaa vain yksi vaimo tai
orjattarianne. Näin te pysytte parhaiten kaidalla
tiellä.
Nisa 4:129*....Ette te voi olla tasapuolisia
vaimoillenne vaikka kuinka haluaisitte...

Jos miehellä on useampi vaimo samaan aikaan, onko
hänen mahdollista kohdella heitä kaikkia samalla
tavalla?
Raamattu
Ei / Ei Koraani
Viides Mooseksen 21:15.....Jos miehen kaksi
vaimoa, joista toinen on hänelle rakkaampi kuin
toinen...
Nehemia 13:26-27*.....26. Eikö Salomo, Israelin
kuningas, tehnyt juuri tuollaista syntiä...
muukalaisnaiset houkuttivat hänetkin tekemään
syntiä.
------------------------------------------------Nisa 4:3*.....3. Jos pelkäätte, ettette kykene
olemaan oikeudenmukaisia orvoille, ottakaa niin monta
vaimoa kuin haluatte, kaksi, kolme tai neljä, mutta
jos pelkäätte, ettette osaa olla tasapuolisia
vaimoillenne, ottakaa vain yksi vaimo tai
orjattarianne. Näin te pysytte parhaiten kaidalla
tiellä.
Nisa 4:129*....Ette te voi olla tasapuolisia
vaimoillenne vaikka kuinka haluaisitte...

151.*
Onko Jumala tarkoittanut, että miehellä voi olla
useampi kuin yksi vaimo samanaikaisesti?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Viides Mooseksen 17:17*.....Kuninkaalla ei myöskään
saa olla lukuisia vaimoja, ettei hänen sydämensä
luopuisi Herrasta...
1 Korinttilaisille 7:2*.....tulee kunkin miehen
elää oman vaimonsa ja kunkin naisen oman miehensä
kanssa.
------------------------------------------------Nisa 4:3-5 & 24*....3. Jos pelkäätte, ettette kykene
olemaan oikeudenmukaisia orvoille, ottakaa niin monta
vaimoa kuin haluatte, kaksi, kolme tai neljä... 24.
Kiellettyjä ovat myös toisten miesten aviovaimot,
paitsi orjattaret...
Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50*.....21. Jumalan
lähettiläässä on kaunis esikuva... 32. Profeetan
vaimot! 38. Ei profeetalle lasketa synniksi sitä,
minkä Jumala on hänelle säätänyt... 50. uskovaiset
naiset, jotka haluavat antaa itsensä profeetalle, jos
profeetta haluaa ottaa heidät puolisoikseen. Nämä
kuuluvat erityisesti sinulle ennen muita uskovia.

152.
Jos miehellä on useampi vaimo samaan aikaan, onko
hänen mahdollista kohdella heitä kaikkia samalla
tavalla?
Raamattu
Ei / Ei Koraani
Viides Mooseksen 21:15.....Jos miehen kaksi
vaimoa, joista toinen on hänelle rakkaampi kuin
toinen...
Nehemia 13:26-27*.....26. Eikö Salomo, Israelin
kuningas, tehnyt juuri tuollaista syntiä...
muukalaisnaiset houkuttivat hänetkin tekemään
syntiä.
------------------------------------------------Nisa 4:3*.....3. Jos pelkäätte, ettette kykene
olemaan oikeudenmukaisia orvoille, ottakaa niin monta
vaimoa kuin haluatte, kaksi, kolme tai neljä, mutta
jos pelkäätte, ettette osaa olla tasapuolisia
vaimoillenne, ottakaa vain yksi vaimo tai
orjattarianne. Näin te pysytte parhaiten kaidalla
tiellä.
Nisa 4:129*....Ette te voi olla tasapuolisia
vaimoillenne vaikka kuinka haluaisitte...

151.*
Onko Jumala tarkoittanut, että miehellä voi olla
useampi kuin yksi vaimo samanaikaisesti?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Viides Mooseksen 17:17*.....Kuninkaalla ei myöskään
saa olla lukuisia vaimoja, ettei hänen sydämensä
luopuisi Herrasta...
1 Korinttilaisille 7:2*.....tulee kunkin miehen
elää oman vaimonsa ja kunkin naisen oman miehensä
kanssa.
------------------------------------------------Nisa 4:3-5 & 24*....3. Jos pelkäätte, ettette kykene
olemaan oikeudenmukaisia orvoille, ottakaa niin monta
vaimoa kuin haluatte, kaksi, kolme tai neljä... 24.
Kiellettyjä ovat myös toisten miesten aviovaimot,
paitsi orjattaret...
Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50*.....21. Jumalan
lähettiläässä on kaunis esikuva... 32. Profeetan
vaimot! 38. Ei profeetalle lasketa synniksi sitä,
minkä Jumala on hänelle säätänyt... 50. uskovaiset
naiset, jotka haluavat antaa itsensä profeetalle, jos
profeetta haluaa ottaa heidät puolisoikseen. Nämä
kuuluvat erityisesti sinulle ennen muita uskovia.

152.
Jos miehellä on useampi vaimo samaan aikaan, onko
hänen mahdollista kohdella heitä kaikkia samalla
tavalla?
Raamattu
Ei / Ei Koraani
Viides Mooseksen 21:15.....Jos miehen kaksi
vaimoa, joista toinen on hänelle rakkaampi kuin
toinen...
Nehemia 13:26-27*.....26. Eikö Salomo, Israelin
kuningas, tehnyt juuri tuollaista syntiä...
muukalaisnaiset houkuttivat hänetkin tekemään
syntiä.
------------------------------------------------Nisa 4:3*.....3. Jos pelkäätte, ettette kykene
olemaan oikeudenmukaisia orvoille, ottakaa niin monta
vaimoa kuin haluatte, kaksi, kolme tai neljä, mutta
jos pelkäätte, ettette osaa olla tasapuolisia
vaimoillenne, ottakaa vain yksi vaimo tai
orjattarianne. Näin te pysytte parhaiten kaidalla
tiellä.
Nisa 4:129*....Ette te voi olla tasapuolisia
vaimoillenne vaikka kuinka haluaisitte...

153.

153.

Ovatko tilapäiset avioliitot sallittuja? (Mut’ah
/ Nautinnon laki)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Malakia 2:16*.....Minä vihaan eroa, sanoo Herra,
Israelin Jumala... Varokaa hylkäämästä vaimoanne!
1 Korinttilaisille 7:10-13*.....10. Naimisissa
oleville taas annan käskyn, en minä vaan Herra:
vaimo ei saa erota miehestään... 11. Samoin ei
mies saa erota vaimostaan... 13. vaimon ei pidä
jättää miestään.
------------------------------------------------Nisa 4:24.....Kaikkia muita teidän on sallittua
tavoitella omaisuudellanne, mutta olkaa siveitä
älkääkä tehkö huorin. Jos nautitte heidän
suosiotaan, antakaa heille heidän säädetty
palkkansa, mutta jos te keskenänne sovitte
jotakin määräosan lisäksi, sitä ei lasketa teille
synniksi.
Maide 5:87.....Uskovaiset, älkää julistako
kielletyiksi niitä hyviä ruokia, jotka Jumala on
teille sallinut...

Ovatko tilapäiset avioliitot sallittuja? (Mut’ah
/ Nautinnon laki)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Malakia 2:16*.....Minä vihaan eroa, sanoo Herra,
Israelin Jumala... Varokaa hylkäämästä vaimoanne!
1 Korinttilaisille 7:10-13*.....10. Naimisissa
oleville taas annan käskyn, en minä vaan Herra:
vaimo ei saa erota miehestään... 11. Samoin ei
mies saa erota vaimostaan... 13. vaimon ei pidä
jättää miestään.
------------------------------------------------Nisa 4:24.....Kaikkia muita teidän on sallittua
tavoitella omaisuudellanne, mutta olkaa siveitä
älkääkä tehkö huorin. Jos nautitte heidän
suosiotaan, antakaa heille heidän säädetty
palkkansa, mutta jos te keskenänne sovitte
jotakin määräosan lisäksi, sitä ei lasketa teille
synniksi.
Maide 5:87.....Uskovaiset, älkää julistako
kielletyiksi niitä hyviä ruokia, jotka Jumala on
teille sallinut...

154.

154.

Pidetäänkö naisia pyhissä kirjoissa miestensä
seksiobjekteina, hyödykkeinä tai omaisuutena?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Pietarin 3:7*.....Samoin te, miehet, eläkää
vaimonne kanssa ymmärtäväisesti, muistaen, että
hän on heikompi osapuoli. Osoittakaa hänelle
kunnioitusta, sillä hän on yhtä lailla armon ja
elämän perillinen. Näin ei mikään tule esteeksi
rukouksillenne.
Efesolaisille 5:25*.....Miehet, rakastakaa
vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti
seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta.
----------------------------------------------------Bakara 2:223*.....Vaimonne ovat teidän
peltojanne. Käykää pelloillanne, milloin
tahdotte.
Al-i Imran 3:14*.....Ihmiset rakastavat naisia,
poikia, koottuja kulta- ja hopea-aarteita, jaloja
ratsuja, karjaa ja peltoja.

Pidetäänkö naisia pyhissä kirjoissa miestensä
seksiobjekteina, hyödykkeinä tai omaisuutena?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Pietarin 3:7*.....Samoin te, miehet, eläkää
vaimonne kanssa ymmärtäväisesti, muistaen, että
hän on heikompi osapuoli. Osoittakaa hänelle
kunnioitusta, sillä hän on yhtä lailla armon ja
elämän perillinen. Näin ei mikään tule esteeksi
rukouksillenne.
Efesolaisille 5:25*.....Miehet, rakastakaa
vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti
seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta.
----------------------------------------------------Bakara 2:223*.....Vaimonne ovat teidän
peltojanne. Käykää pelloillanne, milloin
tahdotte.
Al-i Imran 3:14*.....Ihmiset rakastavat naisia,
poikia, koottuja kulta- ja hopea-aarteita, jaloja
ratsuja, karjaa ja peltoja.

153.

153.

Ovatko tilapäiset avioliitot sallittuja? (Mut’ah
/ Nautinnon laki)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Malakia 2:16*.....Minä vihaan eroa, sanoo Herra,
Israelin Jumala... Varokaa hylkäämästä vaimoanne!
1 Korinttilaisille 7:10-13*.....10. Naimisissa
oleville taas annan käskyn, en minä vaan Herra:
vaimo ei saa erota miehestään... 11. Samoin ei
mies saa erota vaimostaan... 13. vaimon ei pidä
jättää miestään.
------------------------------------------------Nisa 4:24.....Kaikkia muita teidän on sallittua
tavoitella omaisuudellanne, mutta olkaa siveitä
älkääkä tehkö huorin. Jos nautitte heidän
suosiotaan, antakaa heille heidän säädetty
palkkansa, mutta jos te keskenänne sovitte
jotakin määräosan lisäksi, sitä ei lasketa teille
synniksi.
Maide 5:87.....Uskovaiset, älkää julistako
kielletyiksi niitä hyviä ruokia, jotka Jumala on
teille sallinut...

Ovatko tilapäiset avioliitot sallittuja? (Mut’ah
/ Nautinnon laki)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Malakia 2:16*.....Minä vihaan eroa, sanoo Herra,
Israelin Jumala... Varokaa hylkäämästä vaimoanne!
1 Korinttilaisille 7:10-13*.....10. Naimisissa
oleville taas annan käskyn, en minä vaan Herra:
vaimo ei saa erota miehestään... 11. Samoin ei
mies saa erota vaimostaan... 13. vaimon ei pidä
jättää miestään.
------------------------------------------------Nisa 4:24.....Kaikkia muita teidän on sallittua
tavoitella omaisuudellanne, mutta olkaa siveitä
älkääkä tehkö huorin. Jos nautitte heidän
suosiotaan, antakaa heille heidän säädetty
palkkansa, mutta jos te keskenänne sovitte
jotakin määräosan lisäksi, sitä ei lasketa teille
synniksi.
Maide 5:87.....Uskovaiset, älkää julistako
kielletyiksi niitä hyviä ruokia, jotka Jumala on
teille sallinut...

154.

154.

Pidetäänkö naisia pyhissä kirjoissa miestensä
seksiobjekteina, hyödykkeinä tai omaisuutena?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Pietarin 3:7*.....Samoin te, miehet, eläkää
vaimonne kanssa ymmärtäväisesti, muistaen, että
hän on heikompi osapuoli. Osoittakaa hänelle
kunnioitusta, sillä hän on yhtä lailla armon ja
elämän perillinen. Näin ei mikään tule esteeksi
rukouksillenne.
Efesolaisille 5:25*.....Miehet, rakastakaa
vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti
seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta.
----------------------------------------------------Bakara 2:223*.....Vaimonne ovat teidän
peltojanne. Käykää pelloillanne, milloin
tahdotte.
Al-i Imran 3:14*.....Ihmiset rakastavat naisia,
poikia, koottuja kulta- ja hopea-aarteita, jaloja
ratsuja, karjaa ja peltoja.

Pidetäänkö naisia pyhissä kirjoissa miestensä
seksiobjekteina, hyödykkeinä tai omaisuutena?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Pietarin 3:7*.....Samoin te, miehet, eläkää
vaimonne kanssa ymmärtäväisesti, muistaen, että
hän on heikompi osapuoli. Osoittakaa hänelle
kunnioitusta, sillä hän on yhtä lailla armon ja
elämän perillinen. Näin ei mikään tule esteeksi
rukouksillenne.
Efesolaisille 5:25*.....Miehet, rakastakaa
vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti
seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta.
----------------------------------------------------Bakara 2:223*.....Vaimonne ovat teidän
peltojanne. Käykää pelloillanne, milloin
tahdotte.
Al-i Imran 3:14*.....Ihmiset rakastavat naisia,
poikia, koottuja kulta- ja hopea-aarteita, jaloja
ratsuja, karjaa ja peltoja.

155.*

155.*

Onko miehen sallittua ostaa tai vangita
orjatyttöjä ja harrastaa seksiä heidän kanssaan?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Korinttilaisille 7:23.....Jumala on ostanut
teidät täydestä hinnasta. Älkää ruvetko ihmisten
orjiksi!
1 Tessalonikalaisille 4:3-7*.....3. Jumalan tahto on,
että te pyhitytte. Kavahtakaa siveettömyyttä! 4.
Jokaisen teistä on opittava pitämään ruumiinsa*
pyhänä ja kunniassa. 5. Älkää antako sitä himon ja
kiihkon valtaan, niin kuin tekevät pakanat, jotka
eivät tunne Jumalaa.
----------------------------------------------------Nisa 4:24.....Kiellettyjä ovat myös toisten
miesten aviovaimot, paitsi orjattaret...
Mü’minun 23:5-6*.....5. ja varjelevat siveyttään
6. mulita kuin puolisoiltaan tai orjatytöiltä;
näiden takia heitä ei sovi moittia.
Ma’arij 70:22 & 29-30*.....22. rukoilijat... 29.
jotka säilyttävät siveytensä, 30. – Heitä ei
kuitenkaan moitita siitä, mitä he tekevät
puolisoittensa ja orjattariensa kanssa.

Onko miehen sallittua ostaa tai vangita
orjatyttöjä ja harrastaa seksiä heidän kanssaan?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Korinttilaisille 7:23.....Jumala on ostanut
teidät täydestä hinnasta. Älkää ruvetko ihmisten
orjiksi!
1 Tessalonikalaisille 4:3-7*.....3. Jumalan tahto on,
että te pyhitytte. Kavahtakaa siveettömyyttä! 4.
Jokaisen teistä on opittava pitämään ruumiinsa*
pyhänä ja kunniassa. 5. Älkää antako sitä himon ja
kiihkon valtaan, niin kuin tekevät pakanat, jotka
eivät tunne Jumalaa.
----------------------------------------------------Nisa 4:24.....Kiellettyjä ovat myös toisten
miesten aviovaimot, paitsi orjattaret...
Mü’minun 23:5-6*.....5. ja varjelevat siveyttään
6. mulita kuin puolisoiltaan tai orjatytöiltä;
näiden takia heitä ei sovi moittia.
Ma’arij 70:22 & 29-30*.....22. rukoilijat... 29.
jotka säilyttävät siveytensä, 30. – Heitä ei
kuitenkaan moitita siitä, mitä he tekevät
puolisoittensa ja orjattariensa kanssa.

156.*

156.*

Tuleeko naisten käyttää huivia kodin ulkopuolella?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Korinttilaisille 11:15*.....mutta naiselle
kunniaksi. Pitkät hiukset on annettu naiselle
hunnuksi.
Galatalaisille 5:1.....Vapauteen Kristus meidät
vapautti. Pysykää siis lujina älkääkä alistuko
uudelleen orjuuden ikeeseen.
Kolossalaisille 2:20.....miksi yhä... alistutte
sellaisiin sääntöihin...
------------------------------------------------Nur 24:30-31*.....30. Ja käske uskovien
naisten... 31. peittää kaulansa hunnulla. Heidän
ei tule näyttää sulojaan muille kuin
aviomiehelleen...
Ahzab 33:59*.....Profeetta, sano puolisollesi,
tyttärillesi ja uskovien vaimoille, että he
panisivat vaatteen päänsä yli. Tämä on parasta,
jotta heidät tunnettaisiin eikä heitä
häirittäisi.

Tuleeko naisten käyttää huivia kodin ulkopuolella?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Korinttilaisille 11:15*.....mutta naiselle
kunniaksi. Pitkät hiukset on annettu naiselle
hunnuksi.
Galatalaisille 5:1.....Vapauteen Kristus meidät
vapautti. Pysykää siis lujina älkääkä alistuko
uudelleen orjuuden ikeeseen.
Kolossalaisille 2:20.....miksi yhä... alistutte
sellaisiin sääntöihin...
------------------------------------------------Nur 24:30-31*.....30. Ja käske uskovien
naisten... 31. peittää kaulansa hunnulla. Heidän
ei tule näyttää sulojaan muille kuin
aviomiehelleen...
Ahzab 33:59*.....Profeetta, sano puolisollesi,
tyttärillesi ja uskovien vaimoille, että he
panisivat vaatteen päänsä yli. Tämä on parasta,
jotta heidät tunnettaisiin eikä heitä
häirittäisi.

155.*

155.*

Onko miehen sallittua ostaa tai vangita
orjatyttöjä ja harrastaa seksiä heidän kanssaan?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Korinttilaisille 7:23.....Jumala on ostanut
teidät täydestä hinnasta. Älkää ruvetko ihmisten
orjiksi!
1 Tessalonikalaisille 4:3-7*.....3. Jumalan tahto on,
että te pyhitytte. Kavahtakaa siveettömyyttä! 4.
Jokaisen teistä on opittava pitämään ruumiinsa*
pyhänä ja kunniassa. 5. Älkää antako sitä himon ja
kiihkon valtaan, niin kuin tekevät pakanat, jotka
eivät tunne Jumalaa.
----------------------------------------------------Nisa 4:24.....Kiellettyjä ovat myös toisten
miesten aviovaimot, paitsi orjattaret...
Mü’minun 23:5-6*.....5. ja varjelevat siveyttään
6. mulita kuin puolisoiltaan tai orjatytöiltä;
näiden takia heitä ei sovi moittia.
Ma’arij 70:22 & 29-30*.....22. rukoilijat... 29.
jotka säilyttävät siveytensä, 30. – Heitä ei
kuitenkaan moitita siitä, mitä he tekevät
puolisoittensa ja orjattariensa kanssa.

Onko miehen sallittua ostaa tai vangita
orjatyttöjä ja harrastaa seksiä heidän kanssaan?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Korinttilaisille 7:23.....Jumala on ostanut
teidät täydestä hinnasta. Älkää ruvetko ihmisten
orjiksi!
1 Tessalonikalaisille 4:3-7*.....3. Jumalan tahto on,
että te pyhitytte. Kavahtakaa siveettömyyttä! 4.
Jokaisen teistä on opittava pitämään ruumiinsa*
pyhänä ja kunniassa. 5. Älkää antako sitä himon ja
kiihkon valtaan, niin kuin tekevät pakanat, jotka
eivät tunne Jumalaa.
----------------------------------------------------Nisa 4:24.....Kiellettyjä ovat myös toisten
miesten aviovaimot, paitsi orjattaret...
Mü’minun 23:5-6*.....5. ja varjelevat siveyttään
6. mulita kuin puolisoiltaan tai orjatytöiltä;
näiden takia heitä ei sovi moittia.
Ma’arij 70:22 & 29-30*.....22. rukoilijat... 29.
jotka säilyttävät siveytensä, 30. – Heitä ei
kuitenkaan moitita siitä, mitä he tekevät
puolisoittensa ja orjattariensa kanssa.

156.*

156.*

Tuleeko naisten käyttää huivia kodin ulkopuolella?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Korinttilaisille 11:15*.....mutta naiselle
kunniaksi. Pitkät hiukset on annettu naiselle
hunnuksi.
Galatalaisille 5:1.....Vapauteen Kristus meidät
vapautti. Pysykää siis lujina älkääkä alistuko
uudelleen orjuuden ikeeseen.
Kolossalaisille 2:20.....miksi yhä... alistutte
sellaisiin sääntöihin...
------------------------------------------------Nur 24:30-31*.....30. Ja käske uskovien
naisten... 31. peittää kaulansa hunnulla. Heidän
ei tule näyttää sulojaan muille kuin
aviomiehelleen...
Ahzab 33:59*.....Profeetta, sano puolisollesi,
tyttärillesi ja uskovien vaimoille, että he
panisivat vaatteen päänsä yli. Tämä on parasta,
jotta heidät tunnettaisiin eikä heitä
häirittäisi.

Tuleeko naisten käyttää huivia kodin ulkopuolella?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Korinttilaisille 11:15*.....mutta naiselle
kunniaksi. Pitkät hiukset on annettu naiselle
hunnuksi.
Galatalaisille 5:1.....Vapauteen Kristus meidät
vapautti. Pysykää siis lujina älkääkä alistuko
uudelleen orjuuden ikeeseen.
Kolossalaisille 2:20.....miksi yhä... alistutte
sellaisiin sääntöihin...
------------------------------------------------Nur 24:30-31*.....30. Ja käske uskovien
naisten... 31. peittää kaulansa hunnulla. Heidän
ei tule näyttää sulojaan muille kuin
aviomiehelleen...
Ahzab 33:59*.....Profeetta, sano puolisollesi,
tyttärillesi ja uskovien vaimoille, että he
panisivat vaatteen päänsä yli. Tämä on parasta,
jotta heidät tunnettaisiin eikä heitä
häirittäisi.

157.

157.

Ovatko naisten oikeudet samat kuin miesten?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Viides Mooseksen 16:19.....älkääkä olko
puolueellisia.
Toinen Aikakirja 19:7..... Herra, meidän Jumalamme, ei
suvaitse... puolueellisuutta...
Roomalaisille 2:11.....Jumala ei tee eroa ihmisten
välillä.
Galatalaisille 2:6.....Jumala ei tee eroa ihmisten
välillä.
Galatalaisille 3:28.....Yhdentekevää, oletko
juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies
vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki
olette yksi.
Jaakob 2:9.....Mutta jos te erottelette ihmisiä, te
teette syntiä, ja laki osoittaa teidät rikkojiksi.
------------------------------------------------Bakara 2:228 & 282*.....228. Naisella on samat
velvollisuudet ja samat oikeudet... mutta mies on
häntä asteen korkeammalla... 282. Ottakaa kaksi
miestä todistajiksi, mutta jos kahta miestä ei
ole saatavilla, ottakaa mies ja kaksi naista...
Nisa 4:3, 11 & 176*.....3. ottakaa niin monta
vaimoa kuin haluatte, kaksi, kolme tai neljä...
11. Pojalle kuuluu sama osuus kuin kahdelle
tytölle...

Ovatko naisten oikeudet samat kuin miesten?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Viides Mooseksen 16:19.....älkääkä olko
puolueellisia.
Toinen Aikakirja 19:7..... Herra, meidän Jumalamme, ei
suvaitse... puolueellisuutta...
Roomalaisille 2:11.....Jumala ei tee eroa ihmisten
välillä.
Galatalaisille 2:6.....Jumala ei tee eroa ihmisten
välillä.
Galatalaisille 3:28.....Yhdentekevää, oletko
juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies
vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki
olette yksi.
Jaakob 2:9.....Mutta jos te erottelette ihmisiä, te
teette syntiä, ja laki osoittaa teidät rikkojiksi.
------------------------------------------------Bakara 2:228 & 282*.....228. Naisella on samat
velvollisuudet ja samat oikeudet... mutta mies on
häntä asteen korkeammalla... 282. Ottakaa kaksi
miestä todistajiksi, mutta jos kahta miestä ei
ole saatavilla, ottakaa mies ja kaksi naista...
Nisa 4:3, 11 & 176*.....3. ottakaa niin monta
vaimoa kuin haluatte, kaksi, kolme tai neljä...
11. Pojalle kuuluu sama osuus kuin kahdelle
tytölle...

Onko miehen missään tilanteessa sallittua lyödä
vaimoansa?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Efesolaisille 5:25-29*.....25. Miehet, rakastakaa
vaimoanne... 28. Samoin aviomiehenkin
velvollisuus on rakastaa vaimoaan niin kuin omaa
ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa
itseään. 29. Eihän kukaan vihaa omaa ruumistaan,
vaan jokainen ravitsee ja vaalii sitä. Juuri niin
hoitaa Kristuskin seurakuntaansa,
Kolossalaisille 3:19.....Miehet, rakastakaa
vaimoanne, älkää kohdelko häntä tylysti.
1 Pietarin 3:7*.....Te, miehet, eläkää vaimonne
kanssa ymmärtäväisesti, muistaen, että hän on
heikompi osapuoli...
------------------------------------------------Nisa 4:34*.....Jos pelkäätte vaimonne olevan
uppiniskainen, varoittakaa häntä, välttäkää häntä
vuoteessa ja lyökää häntä, mutta jos hän sitten
tottelee teitä, älkää ahdistako häntä enää.
Jumala on Korkea, Mahtava.

Onko miehen missään tilanteessa sallittua lyödä
vaimoansa?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Efesolaisille 5:25-29*.....25. Miehet, rakastakaa
vaimoanne... 28. Samoin aviomiehenkin
velvollisuus on rakastaa vaimoaan niin kuin omaa
ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa
itseään. 29. Eihän kukaan vihaa omaa ruumistaan,
vaan jokainen ravitsee ja vaalii sitä. Juuri niin
hoitaa Kristuskin seurakuntaansa,
Kolossalaisille 3:19.....Miehet, rakastakaa
vaimoanne, älkää kohdelko häntä tylysti.
1 Pietarin 3:7*.....Te, miehet, eläkää vaimonne
kanssa ymmärtäväisesti, muistaen, että hän on
heikompi osapuoli...
------------------------------------------------Nisa 4:34*.....Jos pelkäätte vaimonne olevan
uppiniskainen, varoittakaa häntä, välttäkää häntä
vuoteessa ja lyökää häntä, mutta jos hän sitten
tottelee teitä, älkää ahdistako häntä enää.
Jumala on Korkea, Mahtava.

158.*

157.

Ovatko naisten oikeudet samat kuin miesten?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Viides Mooseksen 16:19.....älkääkä olko
puolueellisia.
Toinen Aikakirja 19:7..... Herra, meidän Jumalamme, ei
suvaitse... puolueellisuutta...
Roomalaisille 2:11.....Jumala ei tee eroa ihmisten
välillä.
Galatalaisille 2:6.....Jumala ei tee eroa ihmisten
välillä.
Galatalaisille 3:28.....Yhdentekevää, oletko
juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies
vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki
olette yksi.
Jaakob 2:9.....Mutta jos te erottelette ihmisiä, te
teette syntiä, ja laki osoittaa teidät rikkojiksi.
------------------------------------------------Bakara 2:228 & 282*.....228. Naisella on samat
velvollisuudet ja samat oikeudet... mutta mies on
häntä asteen korkeammalla... 282. Ottakaa kaksi
miestä todistajiksi, mutta jos kahta miestä ei
ole saatavilla, ottakaa mies ja kaksi naista...
Nisa 4:3, 11 & 176*.....3. ottakaa niin monta
vaimoa kuin haluatte, kaksi, kolme tai neljä...
11. Pojalle kuuluu sama osuus kuin kahdelle
tytölle...

158.*

Onko miehen missään tilanteessa sallittua lyödä
vaimoansa?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Efesolaisille 5:25-29*.....25. Miehet, rakastakaa
vaimoanne... 28. Samoin aviomiehenkin
velvollisuus on rakastaa vaimoaan niin kuin omaa
ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa
itseään. 29. Eihän kukaan vihaa omaa ruumistaan,
vaan jokainen ravitsee ja vaalii sitä. Juuri niin
hoitaa Kristuskin seurakuntaansa,
Kolossalaisille 3:19.....Miehet, rakastakaa
vaimoanne, älkää kohdelko häntä tylysti.
1 Pietarin 3:7*.....Te, miehet, eläkää vaimonne
kanssa ymmärtäväisesti, muistaen, että hän on
heikompi osapuoli...
------------------------------------------------Nisa 4:34*.....Jos pelkäätte vaimonne olevan
uppiniskainen, varoittakaa häntä, välttäkää häntä
vuoteessa ja lyökää häntä, mutta jos hän sitten
tottelee teitä, älkää ahdistako häntä enää.
Jumala on Korkea, Mahtava.

158.*

157.

Ovatko naisten oikeudet samat kuin miesten?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Viides Mooseksen 16:19.....älkääkä olko
puolueellisia.
Toinen Aikakirja 19:7..... Herra, meidän Jumalamme, ei
suvaitse... puolueellisuutta...
Roomalaisille 2:11.....Jumala ei tee eroa ihmisten
välillä.
Galatalaisille 2:6.....Jumala ei tee eroa ihmisten
välillä.
Galatalaisille 3:28.....Yhdentekevää, oletko
juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies
vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki
olette yksi.
Jaakob 2:9.....Mutta jos te erottelette ihmisiä, te
teette syntiä, ja laki osoittaa teidät rikkojiksi.
------------------------------------------------Bakara 2:228 & 282*.....228. Naisella on samat
velvollisuudet ja samat oikeudet... mutta mies on
häntä asteen korkeammalla... 282. Ottakaa kaksi
miestä todistajiksi, mutta jos kahta miestä ei
ole saatavilla, ottakaa mies ja kaksi naista...
Nisa 4:3, 11 & 176*.....3. ottakaa niin monta
vaimoa kuin haluatte, kaksi, kolme tai neljä...
11. Pojalle kuuluu sama osuus kuin kahdelle
tytölle...

158.*

Onko miehen missään tilanteessa sallittua lyödä
vaimoansa?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Efesolaisille 5:25-29*.....25. Miehet, rakastakaa
vaimoanne... 28. Samoin aviomiehenkin
velvollisuus on rakastaa vaimoaan niin kuin omaa
ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa
itseään. 29. Eihän kukaan vihaa omaa ruumistaan,
vaan jokainen ravitsee ja vaalii sitä. Juuri niin
hoitaa Kristuskin seurakuntaansa,
Kolossalaisille 3:19.....Miehet, rakastakaa
vaimoanne, älkää kohdelko häntä tylysti.
1 Pietarin 3:7*.....Te, miehet, eläkää vaimonne
kanssa ymmärtäväisesti, muistaen, että hän on
heikompi osapuoli...
------------------------------------------------Nisa 4:34*.....Jos pelkäätte vaimonne olevan
uppiniskainen, varoittakaa häntä, välttäkää häntä
vuoteessa ja lyökää häntä, mutta jos hän sitten
tottelee teitä, älkää ahdistako häntä enää.
Jumala on Korkea, Mahtava.

159.*

159.*

Onko kristityn tai muslimin sallittua mennä
naimisiin toisen uskonnon edustajan kanssa?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Viides Mooseksen 7:3.....Älkää avioituko näihin
kansoihin kuuluvien kanssa...
1 Korinttilaisille 7:28 & 39*.....28. jos
naimaton nainen menee naimisiin, hänkään ei tee
väärin... 39. hän on vapaa menemään naimisiin
kenen kanssa haluaa, kunhan se vain tapahtuu
Herrassa.
2 Korinttilaisille 6:14 & 17*.....14. Älkää
ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä
on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä
yhteistä on valolla ja pimeydellä?... 17. Siksi
Herra sanoo: - Lähtekää pois heidän joukostaan ja
erotkaa heistä...
------------------------------------------------Maide 5:5*.....Tänään teille on sallittu kaikki
hyvät ruoat... Teidän on sallittua ottaa
vaimoiksenne siveitä uskovaisia ja myös siveitä
naisia niiden joukosta, joille on annettu Kirja
ennen teitä. Teidän on sallittua antaa heille
heidän palkkansa, mutta olkaa siveitä...

Onko kristityn tai muslimin sallittua mennä
naimisiin toisen uskonnon edustajan kanssa?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Viides Mooseksen 7:3.....Älkää avioituko näihin
kansoihin kuuluvien kanssa...
1 Korinttilaisille 7:28 & 39*.....28. jos
naimaton nainen menee naimisiin, hänkään ei tee
väärin... 39. hän on vapaa menemään naimisiin
kenen kanssa haluaa, kunhan se vain tapahtuu
Herrassa.
2 Korinttilaisille 6:14 & 17*.....14. Älkää
ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä
on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä
yhteistä on valolla ja pimeydellä?... 17. Siksi
Herra sanoo: - Lähtekää pois heidän joukostaan ja
erotkaa heistä...
------------------------------------------------Maide 5:5*.....Tänään teille on sallittu kaikki
hyvät ruoat... Teidän on sallittua ottaa
vaimoiksenne siveitä uskovaisia ja myös siveitä
naisia niiden joukosta, joille on annettu Kirja
ennen teitä. Teidän on sallittua antaa heille
heidän palkkansa, mutta olkaa siveitä...

160.

160.

Saako ihminen mennä uudestaan naimisiin, jos hän
ottaa eron aviopuolisostaan muun kuin
aviorikoksen takia?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Matteuksen 5:32.....Jokainen, joka hylkää vaimonsa
muun syyn kuin haureuden tähden, ajaa hänet
aviorikokseen. Ja aviorikoksen tekee myös se, joka
nai miehensä hylkäämän naisen.
Matteuksen 19:9*..... Minä sanon teille: se, joka
hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden ja
menee naimisiin toisen kanssa, tekee aviorikoksen.
Aviorikoksen tekee myös se, joka nai miehensä
hylkäämän naisen. (kts. raamatunkäännöksen huomiot)
------------------------------------------------Bakara 2:231*....Kun olette eronneet
vaimostanne... päästäkää menemään sovussa.
Tahrim 66:5*.....Voihan olla, että jos hän eroaa
teistä, Jumala antaa hänelle parempia vaimoja
kuin te... leskiä ja neitsyitä.

Saako ihminen mennä uudestaan naimisiin, jos hän
ottaa eron aviopuolisostaan muun kuin
aviorikoksen takia?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Matteuksen 5:32.....Jokainen, joka hylkää vaimonsa
muun syyn kuin haureuden tähden, ajaa hänet
aviorikokseen. Ja aviorikoksen tekee myös se, joka
nai miehensä hylkäämän naisen.
Matteuksen 19:9*..... Minä sanon teille: se, joka
hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden ja
menee naimisiin toisen kanssa, tekee aviorikoksen.
Aviorikoksen tekee myös se, joka nai miehensä
hylkäämän naisen. (kts. raamatunkäännöksen huomiot)
------------------------------------------------Bakara 2:231*....Kun olette eronneet
vaimostanne... päästäkää menemään sovussa.
Tahrim 66:5*.....Voihan olla, että jos hän eroaa
teistä, Jumala antaa hänelle parempia vaimoja
kuin te... leskiä ja neitsyitä.

159.*

159.*

Onko kristityn tai muslimin sallittua mennä
naimisiin toisen uskonnon edustajan kanssa?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Viides Mooseksen 7:3.....Älkää avioituko näihin
kansoihin kuuluvien kanssa...
1 Korinttilaisille 7:28 & 39*.....28. jos
naimaton nainen menee naimisiin, hänkään ei tee
väärin... 39. hän on vapaa menemään naimisiin
kenen kanssa haluaa, kunhan se vain tapahtuu
Herrassa.
2 Korinttilaisille 6:14 & 17*.....14. Älkää
ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä
on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä
yhteistä on valolla ja pimeydellä?... 17. Siksi
Herra sanoo: - Lähtekää pois heidän joukostaan ja
erotkaa heistä...
------------------------------------------------Maide 5:5*.....Tänään teille on sallittu kaikki
hyvät ruoat... Teidän on sallittua ottaa
vaimoiksenne siveitä uskovaisia ja myös siveitä
naisia niiden joukosta, joille on annettu Kirja
ennen teitä. Teidän on sallittua antaa heille
heidän palkkansa, mutta olkaa siveitä...

Onko kristityn tai muslimin sallittua mennä
naimisiin toisen uskonnon edustajan kanssa?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Viides Mooseksen 7:3.....Älkää avioituko näihin
kansoihin kuuluvien kanssa...
1 Korinttilaisille 7:28 & 39*.....28. jos
naimaton nainen menee naimisiin, hänkään ei tee
väärin... 39. hän on vapaa menemään naimisiin
kenen kanssa haluaa, kunhan se vain tapahtuu
Herrassa.
2 Korinttilaisille 6:14 & 17*.....14. Älkää
ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä
on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä
yhteistä on valolla ja pimeydellä?... 17. Siksi
Herra sanoo: - Lähtekää pois heidän joukostaan ja
erotkaa heistä...
------------------------------------------------Maide 5:5*.....Tänään teille on sallittu kaikki
hyvät ruoat... Teidän on sallittua ottaa
vaimoiksenne siveitä uskovaisia ja myös siveitä
naisia niiden joukosta, joille on annettu Kirja
ennen teitä. Teidän on sallittua antaa heille
heidän palkkansa, mutta olkaa siveitä...

160.

160.

Saako ihminen mennä uudestaan naimisiin, jos hän
ottaa eron aviopuolisostaan muun kuin
aviorikoksen takia?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Matteuksen 5:32.....Jokainen, joka hylkää vaimonsa
muun syyn kuin haureuden tähden, ajaa hänet
aviorikokseen. Ja aviorikoksen tekee myös se, joka
nai miehensä hylkäämän naisen.
Matteuksen 19:9*..... Minä sanon teille: se, joka
hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden ja
menee naimisiin toisen kanssa, tekee aviorikoksen.
Aviorikoksen tekee myös se, joka nai miehensä
hylkäämän naisen. (kts. raamatunkäännöksen huomiot)
------------------------------------------------Bakara 2:231*....Kun olette eronneet
vaimostanne... päästäkää menemään sovussa.
Tahrim 66:5*.....Voihan olla, että jos hän eroaa
teistä, Jumala antaa hänelle parempia vaimoja
kuin te... leskiä ja neitsyitä.

Saako ihminen mennä uudestaan naimisiin, jos hän
ottaa eron aviopuolisostaan muun kuin
aviorikoksen takia?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Matteuksen 5:32.....Jokainen, joka hylkää vaimonsa
muun syyn kuin haureuden tähden, ajaa hänet
aviorikokseen. Ja aviorikoksen tekee myös se, joka
nai miehensä hylkäämän naisen.
Matteuksen 19:9*..... Minä sanon teille: se, joka
hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden ja
menee naimisiin toisen kanssa, tekee aviorikoksen.
Aviorikoksen tekee myös se, joka nai miehensä
hylkäämän naisen. (kts. raamatunkäännöksen huomiot)
------------------------------------------------Bakara 2:231*....Kun olette eronneet
vaimostanne... päästäkää menemään sovussa.
Tahrim 66:5*.....Voihan olla, että jos hän eroaa
teistä, Jumala antaa hänelle parempia vaimoja
kuin te... leskiä ja neitsyitä.

161.

161.

Onko kristityn tavoite toimia kuten Kristus ja
muslimin tavoite toimia kuten Muhammed?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Matteuksen 10:24-25.....25. Tyytyköön opetuslapsi
samaan kuin opettaja...
Luukkaan 6:40.....Ei oppilas ole opettajaansa
etevämpi, mutta kyllin oppia saatuaan jokainen on
opettajansa veroinen.
Johanneksen 14:15 & 23-24*.....15. Jos te
rakastatte minua, te noudatatte minun
käskyjäni... 23. Jeesus... Jos joku rakastaa
minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni
rakastaa häntä... 24. Se, joka ei minua rakasta,
ei noudata minun sanaani...
------------------------------------------------Al-i İmran 3:31*......Sano: Jos rakastatte Jumalaa,
seuratkaa minua, niin Jumala rakastaa teitäkin ja
antaa teille teidän syntinne anteeksi.
Nisa 4:80*....Joka tottelee lähettilästä, tottelee
Jumalaa...
Ahzab 33:21*.....Jumalan lähettiläässä on kaunis
esikuva...
Zukhruf 43:63.....Jeesus... pelätkää Jumalaa ja
totelkaa minua.

Onko kristityn tavoite toimia kuten Kristus ja
muslimin tavoite toimia kuten Muhammed?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Matteuksen 10:24-25.....25. Tyytyköön opetuslapsi
samaan kuin opettaja...
Luukkaan 6:40.....Ei oppilas ole opettajaansa
etevämpi, mutta kyllin oppia saatuaan jokainen on
opettajansa veroinen.
Johanneksen 14:15 & 23-24*.....15. Jos te
rakastatte minua, te noudatatte minun
käskyjäni... 23. Jeesus... Jos joku rakastaa
minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni
rakastaa häntä... 24. Se, joka ei minua rakasta,
ei noudata minun sanaani...
------------------------------------------------Al-i İmran 3:31*......Sano: Jos rakastatte Jumalaa,
seuratkaa minua, niin Jumala rakastaa teitäkin ja
antaa teille teidän syntinne anteeksi.
Nisa 4:80*....Joka tottelee lähettilästä, tottelee
Jumalaa...
Ahzab 33:21*.....Jumalan lähettiläässä on kaunis
esikuva...
Zukhruf 43:63.....Jeesus... pelätkää Jumalaa ja
totelkaa minua.

Esiintyykö pyhissä kirjoissa selkeä teema, joka
rohkaisee yhtä uskontoa pyrkimään aktiivisesti
dominoimaan muita?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Luukkaan 17:20-21*.....20. Ei Jumalan valtakunta
tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla.
21. Eikä voida sanoa: 'Se on täällä', tai: 'Se on
tuolla.' Katsokaa: Jumalan valtakunta on teidän
keskellänne.
Roomalaisille 14:17 & 22*.....17. Jumalan
valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan
vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki
antaa... 22. Säilytä sinä oma uskosi Jumalan
edessä.
------------------------------------------------Tevbe 9:33*.....Hän on lähettänyt lähettiläänsä
tuomaan johdatuksen ja totuuden uskonnon
saattaakseen sen voittamaan kaikki muut uskonnot...
Saf 61:8-9*.....8. Jumala tekee valonsa
täydelliseksi, vaikka uskottomat sitä inhoaisivatkin.
9. Jumala on lähettänyt lähettiläänsä tuomaan
johdatuksen ja oikean uskonnon, jotta se voittaisi
kaikki muut uskonnot...
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21. Eikä voida sanoa: 'Se on täällä', tai: 'Se on
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Viholliset ja Sodankäynti
162.

161.

Viholliset ja Sodankäynti
162.

161.

Onko kristityn tavoite toimia kuten Kristus ja
muslimin tavoite toimia kuten Muhammed?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Matteuksen 10:24-25.....25. Tyytyköön opetuslapsi
samaan kuin opettaja...
Luukkaan 6:40.....Ei oppilas ole opettajaansa
etevämpi, mutta kyllin oppia saatuaan jokainen on
opettajansa veroinen.
Johanneksen 14:15 & 23-24*.....15. Jos te
rakastatte minua, te noudatatte minun
käskyjäni... 23. Jeesus... Jos joku rakastaa
minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni
rakastaa häntä... 24. Se, joka ei minua rakasta,
ei noudata minun sanaani...
------------------------------------------------Al-i İmran 3:31*......Sano: Jos rakastatte Jumalaa,
seuratkaa minua, niin Jumala rakastaa teitäkin ja
antaa teille teidän syntinne anteeksi.
Nisa 4:80*....Joka tottelee lähettilästä, tottelee
Jumalaa...
Ahzab 33:21*.....Jumalan lähettiläässä on kaunis
esikuva...
Zukhruf 43:63.....Jeesus... pelätkää Jumalaa ja
totelkaa minua.
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johdatuksen ja oikean uskonnon, jotta se voittaisi
kaikki muut uskonnot...

Esiintyykö pyhissä kirjoissa selkeä teema, joka
rohkaisee yhtä uskontoa pyrkimään aktiivisesti
dominoimaan muita?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Luukkaan 17:20-21*.....20. Ei Jumalan valtakunta
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163.*

163.*

Onko uskonnollisessa toiminnassa koskaan
sallittua käyttää väkivaltaa tai pakottamista?
Raamattu
Ei / Ei Koraani
2 Timoteukselle 2:24-25*.....24. Herran palvelija
ei saa riidellä, vaan hänen on oltava
ystävällinen kaikille, taitava opettamaan ja
kärsivällinen, 25. niin että hän lempeästi
ojentaa vastustelevia...
Filemonille 14*.....En kuitenkaan halua tehdä
mitään ilman sinun suostumustasi, jotta et tekisi
sitä hyvää, minkä teet, pakosta vaan
vapaaehtoisesti.
------------------------------------------------Bakara 2:256*.....Ei uskontoon pakoteta...
Al-i İmran 3:20.....Jos he alistuvat, he kulkevat
oikealla tiellä, mutta jos he kääntyvät pois, ei
sinun tehtäväsi ole kuin viedä viestimme.
Kaf 50:45.....ei sinulla ole valtaa heihin.
Varoita tällä Koraanilla...

Onko uskonnollisessa toiminnassa koskaan
sallittua käyttää väkivaltaa tai pakottamista?
Raamattu
Ei / Ei Koraani
2 Timoteukselle 2:24-25*.....24. Herran palvelija
ei saa riidellä, vaan hänen on oltava
ystävällinen kaikille, taitava opettamaan ja
kärsivällinen, 25. niin että hän lempeästi
ojentaa vastustelevia...
Filemonille 14*.....En kuitenkaan halua tehdä
mitään ilman sinun suostumustasi, jotta et tekisi
sitä hyvää, minkä teet, pakosta vaan
vapaaehtoisesti.
------------------------------------------------Bakara 2:256*.....Ei uskontoon pakoteta...
Al-i İmran 3:20.....Jos he alistuvat, he kulkevat
oikealla tiellä, mutta jos he kääntyvät pois, ei
sinun tehtäväsi ole kuin viedä viestimme.
Kaf 50:45.....ei sinulla ole valtaa heihin.
Varoita tällä Koraanilla...

Rohkaiseeko Jumala tämän päivän ihmisiä taistelemaan
muita uskontoja vastaan kunnes heidän oma uskontonsa
voittaa? (Pyhä sota / Jihad)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Roomalaisille 12:17-19*.....17. Älkää maksako
kenellekään pahaa pahalla... 18. Jos on mahdollista
ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien
kanssa. 19. Älkää ottako oikeutta omiin käsiinne,
rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan osoittaa
vihansa... "Minun on tuomio, minä maksan tekojen
mukaan" - näin sanoo Herra.
Heprealaisille 12:14.....Tavoitelkaa rauhaa kaikkien
kanssa ja pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei
kukaan ole näkevä Herraa.
------------------------------------------------Bakara 2:190-193 & 216*.....190. Taistelkaa Jumalan
tiellä... 191. Surmatkaa heidät, missä heitä
kohtaattekin... sillä epäjumalanpalvelus on pahempi
synti kuin tappaminen... 193. Taistelkaa... kunnes
epäjumalia ei enää palvota vaan yksin Jumalaa...
Tevbe 9:29*.....Taistelkaa niitä Kirjan ihmisiä
vastaan, jotka eivät usko Jumalaan...
Huomio: Jihad on Koraanin suurin aihealue: 139
jaetta 6,236 kokonaisjakeesta, eli joka 45. jae.
Hadithit liittyvät noin 21% jihadiin: Sira
(Muhammedin elämäkerta) kertoo 67% jihadista. 64%
Koraanista suhtautuu vihamielisesti kaffereihin
(uskottomiin).
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muita uskontoja vastaan kunnes heidän oma uskontonsa
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vastaan, jotka eivät usko Jumalaan...
Huomio: Jihad on Koraanin suurin aihealue: 139
jaetta 6,236 kokonaisjakeesta, eli joka 45. jae.
Hadithit liittyvät noin 21% jihadiin: Sira
(Muhammedin elämäkerta) kertoo 67% jihadista. 64%
Koraanista suhtautuu vihamielisesti kaffereihin
(uskottomiin).

164.*

163.*

164.*

163.*

Onko uskonnollisessa toiminnassa koskaan
sallittua käyttää väkivaltaa tai pakottamista?
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Filemonille 14*.....En kuitenkaan halua tehdä
mitään ilman sinun suostumustasi, jotta et tekisi
sitä hyvää, minkä teet, pakosta vaan
vapaaehtoisesti.
------------------------------------------------Bakara 2:256*.....Ei uskontoon pakoteta...
Al-i İmran 3:20.....Jos he alistuvat, he kulkevat
oikealla tiellä, mutta jos he kääntyvät pois, ei
sinun tehtäväsi ole kuin viedä viestimme.
Kaf 50:45.....ei sinulla ole valtaa heihin.
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(Muhammedin elämäkerta) kertoo 67% jihadista. 64%
Koraanista suhtautuu vihamielisesti kaffereihin
(uskottomiin).
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165.

165.

Tulisiko ihminen tappaa, jos tämä kääntyy
alkuperäisestä uskonnostaan toiseen uskontoon?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Heprealaisille 3:12–13*.....12. Varokaa siis,
veljet, ettei kukaan teistä ole sydämessään paha
ja epäuskoinen ja näin luovu elävästä Jumalasta.
13. Rohkaiskaa toinen toistanne joka päivä, niin
kauan kuin tuo sana "tänä päivänä" on voimassa,
ettei kukaan teistä lankeaisi synnin
viettelyksiin ja paatuisi.
------------------------------------------------Nisa 4:89*.....Jos he kääntyvät pois, vangitkaa
ja surmatkaa heitä, missä heihin törmäättekin.
Älkää ottako heitä ystäviksenne älkääkä
auttajiksinne...
Huomio: Seuraava sitaatti Muhammedilta liittyy
uskonluopioihin ja löytyy hadithista “Allahin
apostoli”: “Joka vaihtaa islamilaisen uskonsa,
hänet tapettakoon.” (Sahih Bukhari: Vol. 9, Kirja
84, Nro. 57-58, vrt. Vol. 4, Kirja 56, Nro. 808)

Tulisiko ihminen tappaa, jos tämä kääntyy
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Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
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13. Rohkaiskaa toinen toistanne joka päivä, niin
kauan kuin tuo sana "tänä päivänä" on voimassa,
ettei kukaan teistä lankeaisi synnin
viettelyksiin ja paatuisi.
------------------------------------------------Nisa 4:89*.....Jos he kääntyvät pois, vangitkaa
ja surmatkaa heitä, missä heihin törmäättekin.
Älkää ottako heitä ystäviksenne älkääkä
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Huomio: Seuraava sitaatti Muhammedilta liittyy
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apostoli”: “Joka vaihtaa islamilaisen uskonsa,
hänet tapettakoon.” (Sahih Bukhari: Vol. 9, Kirja
84, Nro. 57-58, vrt. Vol. 4, Kirja 56, Nro. 808)

166.

166.

Onko omaa perhettä, ystäviä tai jopa uskonveljiä
vastaan toisinaan taisteltava?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Korinttilaisille 7:13-24.....Ja jos uskovalla
naisella on aviomies, joka ei usko, ja tämä
suostuu asumaan hänen kanssaan, vaimon ei pidä
jättää miestään. 14. Mies, joka ei usko, on
uskovan vaimonsa pyhittämä, ja vaimo, joka ei
usko, on uskovan miehensä pyhittämä... 16. Ja
mistä tiedät, vaimo, voitko pelastaa miehesi? Tai
mies, mistä tiedät, voitko pelastaa vaimosi?
------------------------------------------------Mujadila 58:22*.....Kukaan niistä, jotka uskovat
Jumalaan ja viimeiseen päivään, ei rakasta niitä,
jotka vastustavat Jumalaa ja Hänen
lähettilästään, vaikka nämä olisivat heidän
isiään tai poikiaan, veljiään tai muita
sukulaisia.
Taghabun 64:14*.....Uskovaiset, jotkut
puolisoistanne ja lapsistanne ovat vihollisianne;
varokaa heitä.
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Jumalaan ja viimeiseen päivään, ei rakasta niitä,
jotka vastustavat Jumalaa ja Hänen
lähettilästään, vaikka nämä olisivat heidän
isiään tai poikiaan, veljiään tai muita
sukulaisia.
Taghabun 64:14*.....Uskovaiset, jotkut
puolisoistanne ja lapsistanne ovat vihollisianne;
varokaa heitä.

165.
Tulisiko ihminen tappaa, jos tämä kääntyy
alkuperäisestä uskonnostaan toiseen uskontoon?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Heprealaisille 3:12–13*.....12. Varokaa siis,
veljet, ettei kukaan teistä ole sydämessään paha
ja epäuskoinen ja näin luovu elävästä Jumalasta.
13. Rohkaiskaa toinen toistanne joka päivä, niin
kauan kuin tuo sana "tänä päivänä" on voimassa,
ettei kukaan teistä lankeaisi synnin
viettelyksiin ja paatuisi.
------------------------------------------------Nisa 4:89*.....Jos he kääntyvät pois, vangitkaa
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puolisoistanne ja lapsistanne ovat vihollisianne;
varokaa heitä.

165.
Tulisiko ihminen tappaa, jos tämä kääntyy
alkuperäisestä uskonnostaan toiseen uskontoon?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Heprealaisille 3:12–13*.....12. Varokaa siis,
veljet, ettei kukaan teistä ole sydämessään paha
ja epäuskoinen ja näin luovu elävästä Jumalasta.
13. Rohkaiskaa toinen toistanne joka päivä, niin
kauan kuin tuo sana "tänä päivänä" on voimassa,
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84, Nro. 57-58, vrt. Vol. 4, Kirja 56, Nro. 808)

166.
Onko omaa perhettä, ystäviä tai jopa uskonveljiä
vastaan toisinaan taisteltava?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Korinttilaisille 7:13-24.....Ja jos uskovalla
naisella on aviomies, joka ei usko, ja tämä
suostuu asumaan hänen kanssaan, vaimon ei pidä
jättää miestään. 14. Mies, joka ei usko, on
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usko, on uskovan miehensä pyhittämä... 16. Ja
mistä tiedät, vaimo, voitko pelastaa miehesi? Tai
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------------------------------------------------Mujadila 58:22*.....Kukaan niistä, jotka uskovat
Jumalaan ja viimeiseen päivään, ei rakasta niitä,
jotka vastustavat Jumalaa ja Hänen
lähettilästään, vaikka nämä olisivat heidän
isiään tai poikiaan, veljiään tai muita
sukulaisia.
Taghabun 64:14*.....Uskovaiset, jotkut
puolisoistanne ja lapsistanne ovat vihollisianne;
varokaa heitä.
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Haluaako Jumala nykypäivän uskovien tappavan
muiden uskontojen edustajia, vaikka se sotisi
uskovan omaatuntoa vastaan?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Apostolien Teot 24:16*.....Siksi teen kaikkeni,
että minulla aina olisi puhdas omatunto Jumalan
ja ihmisten edessä.
1 Timoteukselle 1:5*.....Kehotuksemme päämääränä
on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä,
hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta.
------------------------------------------------Bakara 2:216*.....Vaikka te ette pidäkään
taistelemisesta, se on määrätty teille, mutta
kenties te inhoatte jotakin, mikä onkin teille
hyväksi, aivan kuin te kenties rakastatte
jotakin, mikä on teille vahingoksi.
Enfal 8:17*.....Ette te heitä surmanneet vaan Jumala.
Kun ammuit nuolen, et ampuja ollut sinä vaan Jumala.
Hän teki näin koetellakseen uskovia parhaalla
koettelemuksella.

Haluaako Jumala nykypäivän uskovien tappavan
muiden uskontojen edustajia, vaikka se sotisi
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Raamattu
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Nähdäänkö muiden uskontojen edustajia vastaan
taisteleminen pohjimmiltaan hyvänä asiana?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Galatalaisille 5:19-21.....19. Lihan
aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä
ovat... 20. vihamielisyys, riidat, kiihkoilu,
kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus,
21 kateus... ja muu sellainen... ne, jotka
syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan
valtakuntaa.
Jaakob 4:1 & 8*.....1. Mistä teidän keskinäiset
kiistanne ja taistelunne syntyvät? Mistäpä muusta
kuin haluistanne... 8. Puhdistakaa kätenne,
synnintekijät...
------------------------------------------------Tebve 9:41*.....Kiiruhtakaa kevein tai raskain mielin
ja kamppailkaa Jumalan tiellä omaisuudellanne ja
hengellänne. Tämä on teille parasta. Kunpa vain
tietäisitte.
Ankebut 29:6.....Joka kilvoittelee, kilvoittelee
omaksi edukseen.
Saf 61:11*....kamppailkaa Jumalan tiellä
hengellänne ja omaisuudellanne. Tämä on teille
parasta. Kunpa vain tietäisitte.
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Olisiko Jumala rohkaissut Muhammedia aloittamaan
useita valloitussotia, jotta islam voisi levitä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Johanneksen 18:36*.....Jeesus... Minun
kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se
kuuluisi tähän maailmaan, minun mieheni olisivat
taistelleet...
2 Korinttilaisille 10:3-5*.....3. emme taistele
tämän maailman tavoin. 4. Taisteluaseemme eivät ole
ihmisten aseita
------------------------------------------------1. Badrin taistelu: (Maaliskuu 624)
Al-i İmran 3:13 & 123; Anfâl 8:5-19 & 41-44
2. Uhudin taistelu: (Maaliskuu 625)
Al-i İmran 3:121-122, 3:140 & 165-172
3. Hendekin taistelu: (Toukokuu 627) Juoksuhauta
Ahzab 33:9-12 & 25-27
4. Hudeybiyen taistelu: (Maaliskuu 628)
Fetih 48:1-3 & 22-27
5. Mutan taistelu: (629) Baqara 2:191-193
6. Hunaynin taistelu: (Elokuu 630)
Tevbe 9:25-27
7. Tebükin taistelu: (630) Tevbe 9:38-40,
42-52, 65-66, 81-83, 86-87,90, 93, 117
8. Mekan taistelu: (630) Tevbe 9:12, Kasas
28:85, Saf 61:13, Nasr, 110:1-3.

Olisiko Jumala rohkaissut Muhammedia aloittamaan
useita valloitussotia, jotta islam voisi levitä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Johanneksen 18:36*.....Jeesus... Minun
kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se
kuuluisi tähän maailmaan, minun mieheni olisivat
taistelleet...
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5. Mutan taistelu: (629) Baqara 2:191-193
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Rohkaisevatko pyhät kirjat taistelemaan
Raamattuun uskovia vastaan?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Roomalaisille 12:18.....Jos on mahdollista ja jos
teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa.
------------------------------------------------Tevbe 9:29*.....Taistelkaa niitä Kirjan ihmisiä
vastaan, jotka eivät usko Jumalaan eivätkä
viimeiseen päivään, eivät pidä kiellettynä sitä,
minkä Jumala ja Hänen lähettiläänsä ovat kieltäneet,
eivätkä ota uskonnokseen totuuden uskontoa.
Taistelkaa heitä vastaan, kunnes he maksavat nöyrinä
veronsa.
Ahzab 33:26*.....Ne Kirjan saaneet, jotka
auttoivat vihollisianne, Hän toi alas linnoistaan
ja heitti pelon heidän sydämeensä; toiset te
tapoitte, toiset otitte vangeiksi.
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veronsa.
Ahzab 33:26*.....Ne Kirjan saaneet, jotka
auttoivat vihollisianne, Hän toi alas linnoistaan
ja heitti pelon heidän sydämeensä; toiset te
tapoitte, toiset otitte vangeiksi.
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Rohkaistaanko nykypäivän uskovia pyhissä
kirjoissa agressiiviseen ja hyökkäävään
sodankäyntiin uskottomia vastaan? (Jihad)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Efesolaisille 6:12*.....Emmehän me taistele
ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia
vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja
avaruuden pahoja henkiä vastaan.
1 Timoteukselle 2:1-2*.....1. Kehotan ennen
kaikkea... 2. saisimme viettää tyyntä ja
rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja
arvokkaasti.
------------------------------------------------Nisa 4:76-77*.....76. Uskovaiset taistelevat
Jumalan tiellä... 77. Kun heidän osakseen sitten
säädettiin taisteleminen... “Herramme, miksi ole
käskenyt meidät taistelemaan? Miksi et antanut
meille edes vähän lykkäystä määrätyksi ajaksi?”
Sano: Tämän maailman väliaikainen nautinto on
lyhyt ja tuonpuoleinen hurskaille parempi.
Huomio: “Jihad” tai taistelu on Koraanin suurin
aihealue: 139 jaetta 6,236 kokonaisjakeesta =
joka 45. jae Koraanissa on sotaan liittyvä jae!
Agressiivisesta sodankäynnistä kirjoitetaan
Tevbessä: 9:29 & 123.
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Rohkaisisiko Jumala nykypäivän uskovia
ryöstelemään muiden uskontojen edustajia?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 14:23.....Minä en ota mitään
sinun omaasi... Silloin et voi sanoa: 'Minä olen
tehnyt Abramista rikkaan.'
Toinen Mooseksen 20:15 & 17*.....15. Älä varasta...
17. Älä tavoittele toisen taloa. Älä tavoittele
hänen vaimoaan...
Efesolaisille 4:28*.....Varas älköön enää
varastako, vaan tehköön työtä... niin että voi
myös antaa tarpeessa olevalle.
------------------------------------------------Enfal 8:1 & 41*.....1. He kysyvät sinulta
sotasaaliista. Sano: Sotasaaliit kuuluvat Jumalalle
ja lähettiläälle... 41. Tietäkää, että mitä
voitittekin, kuuluu viidennes Jumalale, Hänen
lähettiläälleen...

Rohkaisisiko Jumala nykypäivän uskovia
ryöstelemään muiden uskontojen edustajia?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 14:23.....Minä en ota mitään
sinun omaasi... Silloin et voi sanoa: 'Minä olen
tehnyt Abramista rikkaan.'
Toinen Mooseksen 20:15 & 17*.....15. Älä varasta...
17. Älä tavoittele toisen taloa. Älä tavoittele
hänen vaimoaan...
Efesolaisille 4:28*.....Varas älköön enää
varastako, vaan tehköön työtä... niin että voi
myös antaa tarpeessa olevalle.
------------------------------------------------Enfal 8:1 & 41*.....1. He kysyvät sinulta
sotasaaliista. Sano: Sotasaaliit kuuluvat Jumalalle
ja lähettiläälle... 41. Tietäkää, että mitä
voitittekin, kuuluu viidennes Jumalale, Hänen
lähettiläälleen...

171.

171.

Rohkaistaanko nykypäivän uskovia pyhissä
kirjoissa agressiiviseen ja hyökkäävään
sodankäyntiin uskottomia vastaan? (Jihad)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Efesolaisille 6:12*.....Emmehän me taistele
ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia
vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja
avaruuden pahoja henkiä vastaan.
1 Timoteukselle 2:1-2*.....1. Kehotan ennen
kaikkea... 2. saisimme viettää tyyntä ja
rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja
arvokkaasti.
------------------------------------------------Nisa 4:76-77*.....76. Uskovaiset taistelevat
Jumalan tiellä... 77. Kun heidän osakseen sitten
säädettiin taisteleminen... “Herramme, miksi ole
käskenyt meidät taistelemaan? Miksi et antanut
meille edes vähän lykkäystä määrätyksi ajaksi?”
Sano: Tämän maailman väliaikainen nautinto on
lyhyt ja tuonpuoleinen hurskaille parempi.
Huomio: “Jihad” tai taistelu on Koraanin suurin
aihealue: 139 jaetta 6,236 kokonaisjakeesta =
joka 45. jae Koraanissa on sotaan liittyvä jae!
Agressiivisesta sodankäynnistä kirjoitetaan
Tevbessä: 9:29 & 123.

Rohkaistaanko nykypäivän uskovia pyhissä
kirjoissa agressiiviseen ja hyökkäävään
sodankäyntiin uskottomia vastaan? (Jihad)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Efesolaisille 6:12*.....Emmehän me taistele
ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia
vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja
avaruuden pahoja henkiä vastaan.
1 Timoteukselle 2:1-2*.....1. Kehotan ennen
kaikkea... 2. saisimme viettää tyyntä ja
rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja
arvokkaasti.
------------------------------------------------Nisa 4:76-77*.....76. Uskovaiset taistelevat
Jumalan tiellä... 77. Kun heidän osakseen sitten
säädettiin taisteleminen... “Herramme, miksi ole
käskenyt meidät taistelemaan? Miksi et antanut
meille edes vähän lykkäystä määrätyksi ajaksi?”
Sano: Tämän maailman väliaikainen nautinto on
lyhyt ja tuonpuoleinen hurskaille parempi.
Huomio: “Jihad” tai taistelu on Koraanin suurin
aihealue: 139 jaetta 6,236 kokonaisjakeesta =
joka 45. jae Koraanissa on sotaan liittyvä jae!
Agressiivisesta sodankäynnistä kirjoitetaan
Tevbessä: 9:29 & 123.

172.

172.

Rohkaisisiko Jumala nykypäivän uskovia
ryöstelemään muiden uskontojen edustajia?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 14:23.....Minä en ota mitään
sinun omaasi... Silloin et voi sanoa: 'Minä olen
tehnyt Abramista rikkaan.'
Toinen Mooseksen 20:15 & 17*.....15. Älä varasta...
17. Älä tavoittele toisen taloa. Älä tavoittele
hänen vaimoaan...
Efesolaisille 4:28*.....Varas älköön enää
varastako, vaan tehköön työtä... niin että voi
myös antaa tarpeessa olevalle.
------------------------------------------------Enfal 8:1 & 41*.....1. He kysyvät sinulta
sotasaaliista. Sano: Sotasaaliit kuuluvat Jumalalle
ja lähettiläälle... 41. Tietäkää, että mitä
voitittekin, kuuluu viidennes Jumalale, Hänen
lähettiläälleen...

Rohkaisisiko Jumala nykypäivän uskovia
ryöstelemään muiden uskontojen edustajia?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 14:23.....Minä en ota mitään
sinun omaasi... Silloin et voi sanoa: 'Minä olen
tehnyt Abramista rikkaan.'
Toinen Mooseksen 20:15 & 17*.....15. Älä varasta...
17. Älä tavoittele toisen taloa. Älä tavoittele
hänen vaimoaan...
Efesolaisille 4:28*.....Varas älköön enää
varastako, vaan tehköön työtä... niin että voi
myös antaa tarpeessa olevalle.
------------------------------------------------Enfal 8:1 & 41*.....1. He kysyvät sinulta
sotasaaliista. Sano: Sotasaaliit kuuluvat Jumalalle
ja lähettiläälle... 41. Tietäkää, että mitä
voitittekin, kuuluu viidennes Jumalale, Hänen
lähettiläälleen...

173.

173.

Haluaako Jumala uskovien käyttävän kauhua ja
ankaruutta vihollisiaan vastaan?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Jeremia 22:3*.....Tehkää, mitä oikeus ja
vanhurskaus vaativat! Pelastakaa riistetty
riistäjän käsistä. Älkää sortako... Älkää
vuodattako tässä maassa viattomien ihmisten verta.
2 Timoteukselle 2:23-25*.....24. Herran palvelija
ei saa riidellä, vaan hänen on oltava
ystävällinen kaikille, taitava opettamaan ja
kärsivällinen, 25. niin että hän lempeästi
ojentaa vastustelevia.
------------------------------------------------A’raf 7:4*.....Kuinka monia kaupunkeja olemmekaan
tuhonneet. Meidän voimamme kohtasi niitä yöllä tai
niiden asukkaiden levätessä päivällä.
Enfal 8:12.....Minä asetan pelon uskottomien
sydämeen. Hakatakaa poikki heidän kaulansa ja
raajansa!
Enfal 8:67.....Profeetan ei sovi ottaa sotavankeja
ennen kuin hän on alistanut koko maan.

Haluaako Jumala uskovien käyttävän kauhua ja
ankaruutta vihollisiaan vastaan?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Jeremia 22:3*.....Tehkää, mitä oikeus ja
vanhurskaus vaativat! Pelastakaa riistetty
riistäjän käsistä. Älkää sortako... Älkää
vuodattako tässä maassa viattomien ihmisten verta.
2 Timoteukselle 2:23-25*.....24. Herran palvelija
ei saa riidellä, vaan hänen on oltava
ystävällinen kaikille, taitava opettamaan ja
kärsivällinen, 25. niin että hän lempeästi
ojentaa vastustelevia.
------------------------------------------------A’raf 7:4*.....Kuinka monia kaupunkeja olemmekaan
tuhonneet. Meidän voimamme kohtasi niitä yöllä tai
niiden asukkaiden levätessä päivällä.
Enfal 8:12.....Minä asetan pelon uskottomien
sydämeen. Hakatakaa poikki heidän kaulansa ja
raajansa!
Enfal 8:67.....Profeetan ei sovi ottaa sotavankeja
ennen kuin hän on alistanut koko maan.

174.*

174.*

Haluaisiko Jumala uskovien käyttävän koston
lakia? (silmä silmästä, hammas hampaasta / Kısas)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Matteuksen 5:39*.....Mutta minä sanon teille: älkää
tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua
oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin.
Roomalaisille 12:19-21*.....19. Älkää ottako oikeutta
omiin käsiinne, rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan
osoittaa vihansa. Onhan kirjoitettu: "Minun on
tuomio, minä maksan tekojen mukaan" - näin sanoo
Herra... 20. Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna
hänelle ruokaa, jos hänellä on jano, anna juotavaa...
21. Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä
paha hyvällä.
------------------------------------------------Bakara 2:194*.....Taistelkaa samalla tavalla niitä
vastaan, jotka taistelevat teitä vastaan.
Shura 42:40-41*.....40. Paha teko saa palkakseen
samanlaisen... 41. Sitä, joka auttaa itseään
koettuaan vääryyttä, ei voi moittia.

Haluaisiko Jumala uskovien käyttävän koston
lakia? (silmä silmästä, hammas hampaasta / Kısas)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Matteuksen 5:39*.....Mutta minä sanon teille: älkää
tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua
oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin.
Roomalaisille 12:19-21*.....19. Älkää ottako oikeutta
omiin käsiinne, rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan
osoittaa vihansa. Onhan kirjoitettu: "Minun on
tuomio, minä maksan tekojen mukaan" - näin sanoo
Herra... 20. Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna
hänelle ruokaa, jos hänellä on jano, anna juotavaa...
21. Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä
paha hyvällä.
------------------------------------------------Bakara 2:194*.....Taistelkaa samalla tavalla niitä
vastaan, jotka taistelevat teitä vastaan.
Shura 42:40-41*.....40. Paha teko saa palkakseen
samanlaisen... 41. Sitä, joka auttaa itseään
koettuaan vääryyttä, ei voi moittia.

173.
Haluaako Jumala uskovien käyttävän kauhua ja
ankaruutta vihollisiaan vastaan?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Jeremia 22:3*.....Tehkää, mitä oikeus ja
vanhurskaus vaativat! Pelastakaa riistetty
riistäjän käsistä. Älkää sortako... Älkää
vuodattako tässä maassa viattomien ihmisten verta.
2 Timoteukselle 2:23-25*.....24. Herran palvelija
ei saa riidellä, vaan hänen on oltava
ystävällinen kaikille, taitava opettamaan ja
kärsivällinen, 25. niin että hän lempeästi
ojentaa vastustelevia.
------------------------------------------------A’raf 7:4*.....Kuinka monia kaupunkeja olemmekaan
tuhonneet. Meidän voimamme kohtasi niitä yöllä tai
niiden asukkaiden levätessä päivällä.
Enfal 8:12.....Minä asetan pelon uskottomien
sydämeen. Hakatakaa poikki heidän kaulansa ja
raajansa!
Enfal 8:67.....Profeetan ei sovi ottaa sotavankeja
ennen kuin hän on alistanut koko maan.

174.*
Haluaisiko Jumala uskovien käyttävän koston
lakia? (silmä silmästä, hammas hampaasta / Kısas)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Matteuksen 5:39*.....Mutta minä sanon teille: älkää
tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua
oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin.
Roomalaisille 12:19-21*.....19. Älkää ottako oikeutta
omiin käsiinne, rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan
osoittaa vihansa. Onhan kirjoitettu: "Minun on
tuomio, minä maksan tekojen mukaan" - näin sanoo
Herra... 20. Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna
hänelle ruokaa, jos hänellä on jano, anna juotavaa...
21. Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä
paha hyvällä.
------------------------------------------------Bakara 2:194*.....Taistelkaa samalla tavalla niitä
vastaan, jotka taistelevat teitä vastaan.
Shura 42:40-41*.....40. Paha teko saa palkakseen
samanlaisen... 41. Sitä, joka auttaa itseään
koettuaan vääryyttä, ei voi moittia.

173.
Haluaako Jumala uskovien käyttävän kauhua ja
ankaruutta vihollisiaan vastaan?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Jeremia 22:3*.....Tehkää, mitä oikeus ja
vanhurskaus vaativat! Pelastakaa riistetty
riistäjän käsistä. Älkää sortako... Älkää
vuodattako tässä maassa viattomien ihmisten verta.
2 Timoteukselle 2:23-25*.....24. Herran palvelija
ei saa riidellä, vaan hänen on oltava
ystävällinen kaikille, taitava opettamaan ja
kärsivällinen, 25. niin että hän lempeästi
ojentaa vastustelevia.
------------------------------------------------A’raf 7:4*.....Kuinka monia kaupunkeja olemmekaan
tuhonneet. Meidän voimamme kohtasi niitä yöllä tai
niiden asukkaiden levätessä päivällä.
Enfal 8:12.....Minä asetan pelon uskottomien
sydämeen. Hakatakaa poikki heidän kaulansa ja
raajansa!
Enfal 8:67.....Profeetan ei sovi ottaa sotavankeja
ennen kuin hän on alistanut koko maan.

174.*
Haluaisiko Jumala uskovien käyttävän koston
lakia? (silmä silmästä, hammas hampaasta / Kısas)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Matteuksen 5:39*.....Mutta minä sanon teille: älkää
tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua
oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin.
Roomalaisille 12:19-21*.....19. Älkää ottako oikeutta
omiin käsiinne, rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan
osoittaa vihansa. Onhan kirjoitettu: "Minun on
tuomio, minä maksan tekojen mukaan" - näin sanoo
Herra... 20. Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna
hänelle ruokaa, jos hänellä on jano, anna juotavaa...
21. Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä
paha hyvällä.
------------------------------------------------Bakara 2:194*.....Taistelkaa samalla tavalla niitä
vastaan, jotka taistelevat teitä vastaan.
Shura 42:40-41*.....40. Paha teko saa palkakseen
samanlaisen... 41. Sitä, joka auttaa itseään
koettuaan vääryyttä, ei voi moittia.

175.*

175.*

Rohkaisisiko pyhä Jumala uskovia ottamaan koston
omiin käsiinsä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Viides Mooseksen 32:35-36*.....35. koston ja
rangaistuksen päivään saakka... 36. Herra
puolustaa kansaansa...
Roomalaisille 2:1-3*.....Sen tähden et voi mitenkään
puolustautua, ihmisparka, sinä joka tuomitset muita,
kuka sitten oletkin. Tuomitessasi toisen julistat
tuomion myös itsellesi...
Roomalaisille 12:14-18....14. Siunatkaa niitä, jotka
teitä vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko... 17.
Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla...
------------------------------------------------Bakara 2:179*.....Kosto suojelee teidän
elämäänne, te ymmärtäväiset. Ehkä te vielä opitte
pelkäämään Jumalaa.
Maide 5:45*.....Me olemme säätäneet heille Toorassa:
henki hengestä, silmä silmästä, nenä nenästä, korva
korvasta ja hammas hampaasta ja haavoista niiden
vastine.

Rohkaisisiko pyhä Jumala uskovia ottamaan koston
omiin käsiinsä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Viides Mooseksen 32:35-36*.....35. koston ja
rangaistuksen päivään saakka... 36. Herra
puolustaa kansaansa...
Roomalaisille 2:1-3*.....Sen tähden et voi mitenkään
puolustautua, ihmisparka, sinä joka tuomitset muita,
kuka sitten oletkin. Tuomitessasi toisen julistat
tuomion myös itsellesi...
Roomalaisille 12:14-18....14. Siunatkaa niitä, jotka
teitä vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko... 17.
Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla...
------------------------------------------------Bakara 2:179*.....Kosto suojelee teidän
elämäänne, te ymmärtäväiset. Ehkä te vielä opitte
pelkäämään Jumalaa.
Maide 5:45*.....Me olemme säätäneet heille Toorassa:
henki hengestä, silmä silmästä, nenä nenästä, korva
korvasta ja hammas hampaasta ja haavoista niiden
vastine.

176.

176.

Rohkaisisiko pyhä Jumala uskovia kiroamaan
vihollisensa?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Luukkaan 6:27-28*.....27. Mutta teille, jotka minua
kuulette, minä sanon: Rakastakaa vihamiehiänne,
tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. 28.
Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa
niiden puolesta, jotka parjaavat teitä.
Jaakob 3:10*.....Kiitos ja kirous lähtevät samasta
suusta. Tämä ei käy, veljeni!
------------------------------------------------Bakara 2:159*.....saavat osakseen Jumalan ja
muidenkin kirouksen.
Al-i İmran 3:61*.....Jos joku tahtoo kiistellä
kanssasi tiedosta, jonka olet saanut, sano:
“Tulkaamme poikinemme ja vaimoinemme ja
kirotkaamme toisemme ja asettakaamme Jumalan
kirous valehtelijoiden päälle.”

Rohkaisisiko pyhä Jumala uskovia kiroamaan
vihollisensa?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Luukkaan 6:27-28*.....27. Mutta teille, jotka minua
kuulette, minä sanon: Rakastakaa vihamiehiänne,
tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. 28.
Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa
niiden puolesta, jotka parjaavat teitä.
Jaakob 3:10*.....Kiitos ja kirous lähtevät samasta
suusta. Tämä ei käy, veljeni!
------------------------------------------------Bakara 2:159*.....saavat osakseen Jumalan ja
muidenkin kirouksen.
Al-i İmran 3:61*.....Jos joku tahtoo kiistellä
kanssasi tiedosta, jonka olet saanut, sano:
“Tulkaamme poikinemme ja vaimoinemme ja
kirotkaamme toisemme ja asettakaamme Jumalan
kirous valehtelijoiden päälle.”

175.*

175.*

Rohkaisisiko pyhä Jumala uskovia ottamaan koston
omiin käsiinsä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Viides Mooseksen 32:35-36*.....35. koston ja
rangaistuksen päivään saakka... 36. Herra
puolustaa kansaansa...
Roomalaisille 2:1-3*.....Sen tähden et voi mitenkään
puolustautua, ihmisparka, sinä joka tuomitset muita,
kuka sitten oletkin. Tuomitessasi toisen julistat
tuomion myös itsellesi...
Roomalaisille 12:14-18....14. Siunatkaa niitä, jotka
teitä vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko... 17.
Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla...
------------------------------------------------Bakara 2:179*.....Kosto suojelee teidän
elämäänne, te ymmärtäväiset. Ehkä te vielä opitte
pelkäämään Jumalaa.
Maide 5:45*.....Me olemme säätäneet heille Toorassa:
henki hengestä, silmä silmästä, nenä nenästä, korva
korvasta ja hammas hampaasta ja haavoista niiden
vastine.

Rohkaisisiko pyhä Jumala uskovia ottamaan koston
omiin käsiinsä?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Viides Mooseksen 32:35-36*.....35. koston ja
rangaistuksen päivään saakka... 36. Herra
puolustaa kansaansa...
Roomalaisille 2:1-3*.....Sen tähden et voi mitenkään
puolustautua, ihmisparka, sinä joka tuomitset muita,
kuka sitten oletkin. Tuomitessasi toisen julistat
tuomion myös itsellesi...
Roomalaisille 12:14-18....14. Siunatkaa niitä, jotka
teitä vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko... 17.
Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla...
------------------------------------------------Bakara 2:179*.....Kosto suojelee teidän
elämäänne, te ymmärtäväiset. Ehkä te vielä opitte
pelkäämään Jumalaa.
Maide 5:45*.....Me olemme säätäneet heille Toorassa:
henki hengestä, silmä silmästä, nenä nenästä, korva
korvasta ja hammas hampaasta ja haavoista niiden
vastine.

176.

176.

Rohkaisisiko pyhä Jumala uskovia kiroamaan
vihollisensa?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Luukkaan 6:27-28*.....27. Mutta teille, jotka minua
kuulette, minä sanon: Rakastakaa vihamiehiänne,
tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. 28.
Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa
niiden puolesta, jotka parjaavat teitä.
Jaakob 3:10*.....Kiitos ja kirous lähtevät samasta
suusta. Tämä ei käy, veljeni!
------------------------------------------------Bakara 2:159*.....saavat osakseen Jumalan ja
muidenkin kirouksen.
Al-i İmran 3:61*.....Jos joku tahtoo kiistellä
kanssasi tiedosta, jonka olet saanut, sano:
“Tulkaamme poikinemme ja vaimoinemme ja
kirotkaamme toisemme ja asettakaamme Jumalan
kirous valehtelijoiden päälle.”

Rohkaisisiko pyhä Jumala uskovia kiroamaan
vihollisensa?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Luukkaan 6:27-28*.....27. Mutta teille, jotka minua
kuulette, minä sanon: Rakastakaa vihamiehiänne,
tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. 28.
Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa
niiden puolesta, jotka parjaavat teitä.
Jaakob 3:10*.....Kiitos ja kirous lähtevät samasta
suusta. Tämä ei käy, veljeni!
------------------------------------------------Bakara 2:159*.....saavat osakseen Jumalan ja
muidenkin kirouksen.
Al-i İmran 3:61*.....Jos joku tahtoo kiistellä
kanssasi tiedosta, jonka olet saanut, sano:
“Tulkaamme poikinemme ja vaimoinemme ja
kirotkaamme toisemme ja asettakaamme Jumalan
kirous valehtelijoiden päälle.”

177.*

177.*

Ovatko juutalaiset Jumalan silmissä kirottu
kansakuntana?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Jeremia 31:37*.....Yhtä vähän kuin voidaan mitata
taivaan avaruus... yhtä mahdoton minun on hylätä
Israelin jälkeläisiä edes kaiken sen jälkeen,
mitä he ovat tehneet...
Roomalaisille 11:1-2*.....Kysyn siis: ei kai
Jumala ole hylännyt omaa kansaansa? Ei toki!...
Ei Jumala ole hylännyt kansaansa, jonka hän
edeltäkäsin on valinnut.
------------------------------------------------Bakara 2:88-89*.....88. He (juutalaiset)...
Jumala on kironnut heidät epäuskonsa takia... 89.
Jumala kirotkoon uskottomat!
Maide 5:12-13*.....12. Jumala teki liiton
israelilaisten kanssa... 13. Mutta koska he
rikkoivat liittonsa, me kirosimme heidät ja
kovetimme heidän sydämensä...
Note: Koraanin Medina-osuus on 11%
juutalaisvastainen. Hitlerin Mein Kampf oli vain 7%
juutalaisvastainen.

Ovatko juutalaiset Jumalan silmissä kirottu
kansakuntana?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Jeremia 31:37*.....Yhtä vähän kuin voidaan mitata
taivaan avaruus... yhtä mahdoton minun on hylätä
Israelin jälkeläisiä edes kaiken sen jälkeen,
mitä he ovat tehneet...
Roomalaisille 11:1-2*.....Kysyn siis: ei kai
Jumala ole hylännyt omaa kansaansa? Ei toki!...
Ei Jumala ole hylännyt kansaansa, jonka hän
edeltäkäsin on valinnut.
------------------------------------------------Bakara 2:88-89*.....88. He (juutalaiset)...
Jumala on kironnut heidät epäuskonsa takia... 89.
Jumala kirotkoon uskottomat!
Maide 5:12-13*.....12. Jumala teki liiton
israelilaisten kanssa... 13. Mutta koska he
rikkoivat liittonsa, me kirosimme heidät ja
kovetimme heidän sydämensä...
Note: Koraanin Medina-osuus on 11%
juutalaisvastainen. Hitlerin Mein Kampf oli vain 7%
juutalaisvastainen.

Pidetäänkö taistelevia parempina kuin heitä,
jotka eivät taistele?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Ensimmäinen Samuelin Kirja 30:23-24*.....23.
Daavid sanoi heille: "Veljet, noin ei saa tehdä
Herran antamalle saaliille! Herra on suojellut
meitä ja antanut meidän käsiimme rosvojoukon,
joka kävi kimppuumme... 24. Saman osan saakoon
varusteita vartioiva kuin taisteluun lähtevä,
yhdessä he jakakoot saaliin."
------------------------------------------------Nisa 4:95*.....Eivät taisteluista pois jäävät
uskovaiset – paitsi ne, joilla on jokin vamma –
ole samanveroisia kuin ne, jotka kilvoittelevat
Jumalan tiellä omaisuutensa ja oman henkensa
uhalla. Jumala suosii omaisuutensa ja oman
henkensä uhalla kilvoittelevia enemmän kuin
taistelusta pois jääviä.
Tevbe 9:20*.....Ne, jotka uskovat ja ovat
lähteneet kodeistaan kamppaillakseen Jumalan
tiellä omaisuudellaan ja hengellään, ovat Jumalan
edessä ylhäisempiä. He saavat suuren voiton.

Pidetäänkö taistelevia parempina kuin heitä,
jotka eivät taistele?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Ensimmäinen Samuelin Kirja 30:23-24*.....23.
Daavid sanoi heille: "Veljet, noin ei saa tehdä
Herran antamalle saaliille! Herra on suojellut
meitä ja antanut meidän käsiimme rosvojoukon,
joka kävi kimppuumme... 24. Saman osan saakoon
varusteita vartioiva kuin taisteluun lähtevä,
yhdessä he jakakoot saaliin."
------------------------------------------------Nisa 4:95*.....Eivät taisteluista pois jäävät
uskovaiset – paitsi ne, joilla on jokin vamma –
ole samanveroisia kuin ne, jotka kilvoittelevat
Jumalan tiellä omaisuutensa ja oman henkensa
uhalla. Jumala suosii omaisuutensa ja oman
henkensä uhalla kilvoittelevia enemmän kuin
taistelusta pois jääviä.
Tevbe 9:20*.....Ne, jotka uskovat ja ovat
lähteneet kodeistaan kamppaillakseen Jumalan
tiellä omaisuudellaan ja hengellään, ovat Jumalan
edessä ylhäisempiä. He saavat suuren voiton.

178.

178.

177.*

177.*

Ovatko juutalaiset Jumalan silmissä kirottu
kansakuntana?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Jeremia 31:37*.....Yhtä vähän kuin voidaan mitata
taivaan avaruus... yhtä mahdoton minun on hylätä
Israelin jälkeläisiä edes kaiken sen jälkeen,
mitä he ovat tehneet...
Roomalaisille 11:1-2*.....Kysyn siis: ei kai
Jumala ole hylännyt omaa kansaansa? Ei toki!...
Ei Jumala ole hylännyt kansaansa, jonka hän
edeltäkäsin on valinnut.
------------------------------------------------Bakara 2:88-89*.....88. He (juutalaiset)...
Jumala on kironnut heidät epäuskonsa takia... 89.
Jumala kirotkoon uskottomat!
Maide 5:12-13*.....12. Jumala teki liiton
israelilaisten kanssa... 13. Mutta koska he
rikkoivat liittonsa, me kirosimme heidät ja
kovetimme heidän sydämensä...
Note: Koraanin Medina-osuus on 11%
juutalaisvastainen. Hitlerin Mein Kampf oli vain 7%
juutalaisvastainen.

Ovatko juutalaiset Jumalan silmissä kirottu
kansakuntana?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Jeremia 31:37*.....Yhtä vähän kuin voidaan mitata
taivaan avaruus... yhtä mahdoton minun on hylätä
Israelin jälkeläisiä edes kaiken sen jälkeen,
mitä he ovat tehneet...
Roomalaisille 11:1-2*.....Kysyn siis: ei kai
Jumala ole hylännyt omaa kansaansa? Ei toki!...
Ei Jumala ole hylännyt kansaansa, jonka hän
edeltäkäsin on valinnut.
------------------------------------------------Bakara 2:88-89*.....88. He (juutalaiset)...
Jumala on kironnut heidät epäuskonsa takia... 89.
Jumala kirotkoon uskottomat!
Maide 5:12-13*.....12. Jumala teki liiton
israelilaisten kanssa... 13. Mutta koska he
rikkoivat liittonsa, me kirosimme heidät ja
kovetimme heidän sydämensä...
Note: Koraanin Medina-osuus on 11%
juutalaisvastainen. Hitlerin Mein Kampf oli vain 7%
juutalaisvastainen.

Pidetäänkö taistelevia parempina kuin heitä,
jotka eivät taistele?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Ensimmäinen Samuelin Kirja 30:23-24*.....23.
Daavid sanoi heille: "Veljet, noin ei saa tehdä
Herran antamalle saaliille! Herra on suojellut
meitä ja antanut meidän käsiimme rosvojoukon,
joka kävi kimppuumme... 24. Saman osan saakoon
varusteita vartioiva kuin taisteluun lähtevä,
yhdessä he jakakoot saaliin."
------------------------------------------------Nisa 4:95*.....Eivät taisteluista pois jäävät
uskovaiset – paitsi ne, joilla on jokin vamma –
ole samanveroisia kuin ne, jotka kilvoittelevat
Jumalan tiellä omaisuutensa ja oman henkensa
uhalla. Jumala suosii omaisuutensa ja oman
henkensä uhalla kilvoittelevia enemmän kuin
taistelusta pois jääviä.
Tevbe 9:20*.....Ne, jotka uskovat ja ovat
lähteneet kodeistaan kamppaillakseen Jumalan
tiellä omaisuudellaan ja hengellään, ovat Jumalan
edessä ylhäisempiä. He saavat suuren voiton.

Pidetäänkö taistelevia parempina kuin heitä,
jotka eivät taistele?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Ensimmäinen Samuelin Kirja 30:23-24*.....23.
Daavid sanoi heille: "Veljet, noin ei saa tehdä
Herran antamalle saaliille! Herra on suojellut
meitä ja antanut meidän käsiimme rosvojoukon,
joka kävi kimppuumme... 24. Saman osan saakoon
varusteita vartioiva kuin taisteluun lähtevä,
yhdessä he jakakoot saaliin."
------------------------------------------------Nisa 4:95*.....Eivät taisteluista pois jäävät
uskovaiset – paitsi ne, joilla on jokin vamma –
ole samanveroisia kuin ne, jotka kilvoittelevat
Jumalan tiellä omaisuutensa ja oman henkensa
uhalla. Jumala suosii omaisuutensa ja oman
henkensä uhalla kilvoittelevia enemmän kuin
taistelusta pois jääviä.
Tevbe 9:20*.....Ne, jotka uskovat ja ovat
lähteneet kodeistaan kamppaillakseen Jumalan
tiellä omaisuudellaan ja hengellään, ovat Jumalan
edessä ylhäisempiä. He saavat suuren voiton.

178.

178.

179.

179.

Rohkaisevatko pyhät kirjat sodankäyntiin
sanomalla että heille, jotka eivät taistele, on
varattu paikka helvetissä sekä vakuuttamalla,
että Jumalan puolesta taistelevat ja kuolevat
saavat palkkioksi pääsyn taivaaseen? (Jihad)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Jaakob 1:20.....sillä miehen viha ei johda
oikeudenmukaisuuteen, jota Jumala tahtoo.
Jaakob 4:1 & 8*.....1. Mistä teidän keskinäiset
kiistanne ja taistelunne syntyvät? Mistäpä muusta
kuin haluistanne... 8. Puhdistakaa kätenne,
synnintekijät...
------------------------------------------------Nisa 4:77.....“Herramme, miksi ole käskenyt meidät
taistelemaan?...” Sano:... tuonpuoleinen (on)
hurskaille parempi.
Fath 48:16*.....Sano niille beduiineille, jotka
jättäytyivät jälkeen: teitä kutsutaan vielä
voimakasta kansaa vastaan, ja te saatte taistella
sitä vastaan, ellei se alistu... jos te käännytte
pois niin kuin edellisellä kerralla, Hän antaa teille
tuskallisen rangaistuksen.

Rohkaisevatko pyhät kirjat sodankäyntiin
sanomalla että heille, jotka eivät taistele, on
varattu paikka helvetissä sekä vakuuttamalla,
että Jumalan puolesta taistelevat ja kuolevat
saavat palkkioksi pääsyn taivaaseen? (Jihad)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Jaakob 1:20.....sillä miehen viha ei johda
oikeudenmukaisuuteen, jota Jumala tahtoo.
Jaakob 4:1 & 8*.....1. Mistä teidän keskinäiset
kiistanne ja taistelunne syntyvät? Mistäpä muusta
kuin haluistanne... 8. Puhdistakaa kätenne,
synnintekijät...
------------------------------------------------Nisa 4:77.....“Herramme, miksi ole käskenyt meidät
taistelemaan?...” Sano:... tuonpuoleinen (on)
hurskaille parempi.
Fath 48:16*.....Sano niille beduiineille, jotka
jättäytyivät jälkeen: teitä kutsutaan vielä
voimakasta kansaa vastaan, ja te saatte taistella
sitä vastaan, ellei se alistu... jos te käännytte
pois niin kuin edellisellä kerralla, Hän antaa teille
tuskallisen rangaistuksen.

Historialliset tapahtumat
180.*

Historialliset tapahtumat
180.*

Lepäsikö Jumala seitsemäntenä päivänä maailman
luomisen jälkeen toimiakseen ihmiskunnalle
tärkeänä esimerkinä? (Sapatti tai shabbat)
Raamattu
Joo /
Ei Koraani
Toinen Mooseksen 20:8-10.....8. Muista pyhittää
lepopäivä. 9. Kuutena päivänä tee työtä ja hoida
kaikkia tehtäviäsi, 10. mutta seitsemäs päivä on
Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin et saa
tehdä mitään työtä, et sinä eikä sinun poikasi
eikä tyttäresi, orjasi
Heprealaisille 4:4 & 9-10*.....4. Kirjoituksissahan
on seitsemännestä päivästä sanottu: "Seitsemäntenä
päivänä Jumala lepäsi kaikesta työstään..." 9.
Jumalan kansalla on siis yhä sapattijuhla edessään.
------------------------------------------------Kaf 50:38*.....Me olemme kuudessa päivässä
luoneet taivaan ja maan ja kaiken, mitä niiden
välissä on, eikä väsymys meitä koetellut.

Lepäsikö Jumala seitsemäntenä päivänä maailman
luomisen jälkeen toimiakseen ihmiskunnalle
tärkeänä esimerkinä? (Sapatti tai shabbat)
Raamattu
Joo /
Ei Koraani
Toinen Mooseksen 20:8-10.....8. Muista pyhittää
lepopäivä. 9. Kuutena päivänä tee työtä ja hoida
kaikkia tehtäviäsi, 10. mutta seitsemäs päivä on
Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin et saa
tehdä mitään työtä, et sinä eikä sinun poikasi
eikä tyttäresi, orjasi
Heprealaisille 4:4 & 9-10*.....4. Kirjoituksissahan
on seitsemännestä päivästä sanottu: "Seitsemäntenä
päivänä Jumala lepäsi kaikesta työstään..." 9.
Jumalan kansalla on siis yhä sapattijuhla edessään.
------------------------------------------------Kaf 50:38*.....Me olemme kuudessa päivässä
luoneet taivaan ja maan ja kaiken, mitä niiden
välissä on, eikä väsymys meitä koetellut.

179.

179.

Rohkaisevatko pyhät kirjat sodankäyntiin
sanomalla että heille, jotka eivät taistele, on
varattu paikka helvetissä sekä vakuuttamalla,
että Jumalan puolesta taistelevat ja kuolevat
saavat palkkioksi pääsyn taivaaseen? (Jihad)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Jaakob 1:20.....sillä miehen viha ei johda
oikeudenmukaisuuteen, jota Jumala tahtoo.
Jaakob 4:1 & 8*.....1. Mistä teidän keskinäiset
kiistanne ja taistelunne syntyvät? Mistäpä muusta
kuin haluistanne... 8. Puhdistakaa kätenne,
synnintekijät...
------------------------------------------------Nisa 4:77.....“Herramme, miksi ole käskenyt meidät
taistelemaan?...” Sano:... tuonpuoleinen (on)
hurskaille parempi.
Fath 48:16*.....Sano niille beduiineille, jotka
jättäytyivät jälkeen: teitä kutsutaan vielä
voimakasta kansaa vastaan, ja te saatte taistella
sitä vastaan, ellei se alistu... jos te käännytte
pois niin kuin edellisellä kerralla, Hän antaa teille
tuskallisen rangaistuksen.

Rohkaisevatko pyhät kirjat sodankäyntiin
sanomalla että heille, jotka eivät taistele, on
varattu paikka helvetissä sekä vakuuttamalla,
että Jumalan puolesta taistelevat ja kuolevat
saavat palkkioksi pääsyn taivaaseen? (Jihad)
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Jaakob 1:20.....sillä miehen viha ei johda
oikeudenmukaisuuteen, jota Jumala tahtoo.
Jaakob 4:1 & 8*.....1. Mistä teidän keskinäiset
kiistanne ja taistelunne syntyvät? Mistäpä muusta
kuin haluistanne... 8. Puhdistakaa kätenne,
synnintekijät...
------------------------------------------------Nisa 4:77.....“Herramme, miksi ole käskenyt meidät
taistelemaan?...” Sano:... tuonpuoleinen (on)
hurskaille parempi.
Fath 48:16*.....Sano niille beduiineille, jotka
jättäytyivät jälkeen: teitä kutsutaan vielä
voimakasta kansaa vastaan, ja te saatte taistella
sitä vastaan, ellei se alistu... jos te käännytte
pois niin kuin edellisellä kerralla, Hän antaa teille
tuskallisen rangaistuksen.

Historialliset tapahtumat
180.*

Historialliset tapahtumat
180.*

Lepäsikö Jumala seitsemäntenä päivänä maailman
luomisen jälkeen toimiakseen ihmiskunnalle
tärkeänä esimerkinä? (Sapatti tai shabbat)
Raamattu
Joo /
Ei Koraani
Toinen Mooseksen 20:8-10.....8. Muista pyhittää
lepopäivä. 9. Kuutena päivänä tee työtä ja hoida
kaikkia tehtäviäsi, 10. mutta seitsemäs päivä on
Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin et saa
tehdä mitään työtä, et sinä eikä sinun poikasi
eikä tyttäresi, orjasi
Heprealaisille 4:4 & 9-10*.....4. Kirjoituksissahan
on seitsemännestä päivästä sanottu: "Seitsemäntenä
päivänä Jumala lepäsi kaikesta työstään..." 9.
Jumalan kansalla on siis yhä sapattijuhla edessään.
------------------------------------------------Kaf 50:38*.....Me olemme kuudessa päivässä
luoneet taivaan ja maan ja kaiken, mitä niiden
välissä on, eikä väsymys meitä koetellut.

Lepäsikö Jumala seitsemäntenä päivänä maailman
luomisen jälkeen toimiakseen ihmiskunnalle
tärkeänä esimerkinä? (Sapatti tai shabbat)
Raamattu
Joo /
Ei Koraani
Toinen Mooseksen 20:8-10.....8. Muista pyhittää
lepopäivä. 9. Kuutena päivänä tee työtä ja hoida
kaikkia tehtäviäsi, 10. mutta seitsemäs päivä on
Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin et saa
tehdä mitään työtä, et sinä eikä sinun poikasi
eikä tyttäresi, orjasi
Heprealaisille 4:4 & 9-10*.....4. Kirjoituksissahan
on seitsemännestä päivästä sanottu: "Seitsemäntenä
päivänä Jumala lepäsi kaikesta työstään..." 9.
Jumalan kansalla on siis yhä sapattijuhla edessään.
------------------------------------------------Kaf 50:38*.....Me olemme kuudessa päivässä
luoneet taivaan ja maan ja kaiken, mitä niiden
välissä on, eikä väsymys meitä koetellut.

181.

181.

Loiko Jumala ihmisen omaksi kuvakseen?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 1:26-27*.....26. Jumala
sanoi: "Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet
kuvaksemme, kaltaiseksemme... 27. Ja Jumala loi
ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi,
mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.
1 Korinttilaisille 11:7..... Miehen ei pidä peittää
päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa
hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen
kunniaa.
------------------------------------------------Nisa 4:28*.....ihminen on luotu heikoksi.
İbrahim 14:34....Onpa ihminen väärä ja
kiittämätön.
Shura 42:11*.....luoja... Hän on antanut sekä
teille että eläimille puolisoita... Mikään ei ole
Hänen kaltaisensa.
Asr 103:2.....Ihminen jää häviölle.

Loiko Jumala ihmisen omaksi kuvakseen?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 1:26-27*.....26. Jumala
sanoi: "Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet
kuvaksemme, kaltaiseksemme... 27. Ja Jumala loi
ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi,
mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.
1 Korinttilaisille 11:7..... Miehen ei pidä peittää
päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa
hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen
kunniaa.
------------------------------------------------Nisa 4:28*.....ihminen on luotu heikoksi.
İbrahim 14:34....Onpa ihminen väärä ja
kiittämätön.
Shura 42:11*.....luoja... Hän on antanut sekä
teille että eläimille puolisoita... Mikään ei ole
Hänen kaltaisensa.
Asr 103:2.....Ihminen jää häviölle.

Julistiko Jumala, että miehen ja naisen välillä
tulisi olemaan vihanpitoa, kun hän karkoitti
Aatamin ja Eevan Eedenin puutarhasta?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 3:13-15*.....13. Silloin Herra
Jumala sanoi naiselle: "Mitä oletkaan tehnyt!"
Nainen vastasi: "Käärme minut petti, ja minä söin."
15. Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille ja
sinun sukusi ja hänen sukunsa välille: ihminen on
iskevä sinun pääsi murskaksi, ja sinä olet iskevä
häntä kantapäähän.
----------------------------------------------------A’raf 7:23-25*.....23. He vastasivat: “Herramme,
me teimme väärin. Jos et anna meille anteeksi ja
armahda meitä, me joudumme perikatoon.” 24.
Jumala vastasi: “Syöksykää kaikki kolme alas
toistenne vihollisina. Maasta te saatte
lepopaikan ja ravinnon joksikin aikaa.” 25.
Jumala sanoi: “Siellä te saatte elää ja siellä
kuolla ja sieltä teidät herätetään esiin.”
Taha 20:123.....Jumala sanoi: “Syöksykää te kaksi
Paratiisista yhdessä, toinen toistenne
vihollisina...”
Huomio: Raamatussa Jumalan julistama vihanpito
oli Saatanan ja ihmiskunnan, ei Aatamin ja Eevan
välillä.

Julistiko Jumala, että miehen ja naisen välillä
tulisi olemaan vihanpitoa, kun hän karkoitti
Aatamin ja Eevan Eedenin puutarhasta?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 3:13-15*.....13. Silloin Herra
Jumala sanoi naiselle: "Mitä oletkaan tehnyt!"
Nainen vastasi: "Käärme minut petti, ja minä söin."
15. Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille ja
sinun sukusi ja hänen sukunsa välille: ihminen on
iskevä sinun pääsi murskaksi, ja sinä olet iskevä
häntä kantapäähän.
----------------------------------------------------A’raf 7:23-25*.....23. He vastasivat: “Herramme,
me teimme väärin. Jos et anna meille anteeksi ja
armahda meitä, me joudumme perikatoon.” 24.
Jumala vastasi: “Syöksykää kaikki kolme alas
toistenne vihollisina. Maasta te saatte
lepopaikan ja ravinnon joksikin aikaa.” 25.
Jumala sanoi: “Siellä te saatte elää ja siellä
kuolla ja sieltä teidät herätetään esiin.”
Taha 20:123.....Jumala sanoi: “Syöksykää te kaksi
Paratiisista yhdessä, toinen toistenne
vihollisina...”
Huomio: Raamatussa Jumalan julistama vihanpito
oli Saatanan ja ihmiskunnan, ei Aatamin ja Eevan
välillä.
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181.

181.

Loiko Jumala ihmisen omaksi kuvakseen?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 1:26-27*.....26. Jumala
sanoi: "Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet
kuvaksemme, kaltaiseksemme... 27. Ja Jumala loi
ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi,
mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.
1 Korinttilaisille 11:7..... Miehen ei pidä peittää
päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa
hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen
kunniaa.
------------------------------------------------Nisa 4:28*.....ihminen on luotu heikoksi.
İbrahim 14:34....Onpa ihminen väärä ja
kiittämätön.
Shura 42:11*.....luoja... Hän on antanut sekä
teille että eläimille puolisoita... Mikään ei ole
Hänen kaltaisensa.
Asr 103:2.....Ihminen jää häviölle.

Loiko Jumala ihmisen omaksi kuvakseen?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 1:26-27*.....26. Jumala
sanoi: "Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet
kuvaksemme, kaltaiseksemme... 27. Ja Jumala loi
ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi,
mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.
1 Korinttilaisille 11:7..... Miehen ei pidä peittää
päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa
hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen
kunniaa.
------------------------------------------------Nisa 4:28*.....ihminen on luotu heikoksi.
İbrahim 14:34....Onpa ihminen väärä ja
kiittämätön.
Shura 42:11*.....luoja... Hän on antanut sekä
teille että eläimille puolisoita... Mikään ei ole
Hänen kaltaisensa.
Asr 103:2.....Ihminen jää häviölle.

Julistiko Jumala, että miehen ja naisen välillä
tulisi olemaan vihanpitoa, kun hän karkoitti
Aatamin ja Eevan Eedenin puutarhasta?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 3:13-15*.....13. Silloin Herra
Jumala sanoi naiselle: "Mitä oletkaan tehnyt!"
Nainen vastasi: "Käärme minut petti, ja minä söin."
15. Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille ja
sinun sukusi ja hänen sukunsa välille: ihminen on
iskevä sinun pääsi murskaksi, ja sinä olet iskevä
häntä kantapäähän.
----------------------------------------------------A’raf 7:23-25*.....23. He vastasivat: “Herramme,
me teimme väärin. Jos et anna meille anteeksi ja
armahda meitä, me joudumme perikatoon.” 24.
Jumala vastasi: “Syöksykää kaikki kolme alas
toistenne vihollisina. Maasta te saatte
lepopaikan ja ravinnon joksikin aikaa.” 25.
Jumala sanoi: “Siellä te saatte elää ja siellä
kuolla ja sieltä teidät herätetään esiin.”
Taha 20:123.....Jumala sanoi: “Syöksykää te kaksi
Paratiisista yhdessä, toinen toistenne
vihollisina...”
Huomio: Raamatussa Jumalan julistama vihanpito
oli Saatanan ja ihmiskunnan, ei Aatamin ja Eevan
välillä.

Julistiko Jumala, että miehen ja naisen välillä
tulisi olemaan vihanpitoa, kun hän karkoitti
Aatamin ja Eevan Eedenin puutarhasta?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 3:13-15*.....13. Silloin Herra
Jumala sanoi naiselle: "Mitä oletkaan tehnyt!"
Nainen vastasi: "Käärme minut petti, ja minä söin."
15. Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille ja
sinun sukusi ja hänen sukunsa välille: ihminen on
iskevä sinun pääsi murskaksi, ja sinä olet iskevä
häntä kantapäähän.
----------------------------------------------------A’raf 7:23-25*.....23. He vastasivat: “Herramme,
me teimme väärin. Jos et anna meille anteeksi ja
armahda meitä, me joudumme perikatoon.” 24.
Jumala vastasi: “Syöksykää kaikki kolme alas
toistenne vihollisina. Maasta te saatte
lepopaikan ja ravinnon joksikin aikaa.” 25.
Jumala sanoi: “Siellä te saatte elää ja siellä
kuolla ja sieltä teidät herätetään esiin.”
Taha 20:123.....Jumala sanoi: “Syöksykää te kaksi
Paratiisista yhdessä, toinen toistenne
vihollisina...”
Huomio: Raamatussa Jumalan julistama vihanpito
oli Saatanan ja ihmiskunnan, ei Aatamin ja Eevan
välillä.

182.

182.

183.*

183.*

Kun yksi Nooan pojista hukkui tarinassa suuresta
vedenpaisumuksta, päätyikö Nooan arkki lepäämään
Judi-vuoren huipulle?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 7:7.....Hän vei poikansa,
vaimonsa ja poikiensa vaimot mukanaan arkkiin
vedenpaisumukselta turvaan.
Ensimmäinen Mooseksen 8:4 & 18.....4. Arkki
pysähtyi... Araratin vuoristoon.
Ensimmäinen Mooseksen 10:1.....Tämä on luettelo Nooan
poikien, Seemin, Haamin ja Jafetin, jälkeläisistä.
Vedenpaisumuksen jälkeen heille syntyi poikia.
1 Pietarin 3:20*.....Nooan päivinä... Vain muutama
ihminen, kaikkiaan kahdeksan, pelastui arkissa veden
kantamana.
------------------------------------------------Hud 11:42-44*.....42. Laiva kuljetti heitä
vuorenkorkuisten aaltojen halki, ja Nooa huusi
pojalleen, joka oli jättäytynyt syrjään: “Poikani, noise
laivaan meidän kanssamme äläkä jää uskottomien luo!” 43.
Hän vastasi: “Minä nousen vuorelle, joka kyllä suojelee
minua vedeltä”... Silloin aalto kohosi heidän väliinsä,
ja Nooan poika jäi hukkuvien joukkoon... 44. Laiva
tarttui Judi-vuoreen...

Kun yksi Nooan pojista hukkui tarinassa suuresta
vedenpaisumuksta, päätyikö Nooan arkki lepäämään
Judi-vuoren huipulle?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 7:7.....Hän vei poikansa,
vaimonsa ja poikiensa vaimot mukanaan arkkiin
vedenpaisumukselta turvaan.
Ensimmäinen Mooseksen 8:4 & 18.....4. Arkki
pysähtyi... Araratin vuoristoon.
Ensimmäinen Mooseksen 10:1.....Tämä on luettelo Nooan
poikien, Seemin, Haamin ja Jafetin, jälkeläisistä.
Vedenpaisumuksen jälkeen heille syntyi poikia.
1 Pietarin 3:20*.....Nooan päivinä... Vain muutama
ihminen, kaikkiaan kahdeksan, pelastui arkissa veden
kantamana.
------------------------------------------------Hud 11:42-44*.....42. Laiva kuljetti heitä
vuorenkorkuisten aaltojen halki, ja Nooa huusi
pojalleen, joka oli jättäytynyt syrjään: “Poikani, noise
laivaan meidän kanssamme äläkä jää uskottomien luo!” 43.
Hän vastasi: “Minä nousen vuorelle, joka kyllä suojelee
minua vedeltä”... Silloin aalto kohosi heidän väliinsä,
ja Nooan poika jäi hukkuvien joukkoon... 44. Laiva
tarttui Judi-vuoreen...

184.

184.

Sanoiko Jumala, että siunaus Abrahamin
jälkeläisille kulkisi nimenomaan Iisakin, ei
Ismaelin kautta?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 16:11-12*....11. Sitten
Herran enkeli sanoi hänelle: - Sinä olet
raskaana, ja kun synnytät pojan, anna hänelle
nimeksi Ismael... 12. Poikasi on oleva kuin
villiaasi, hänen kätensä on kaikkia vastaan, ja
kaikkien käsi on häntä vastaan...
Ensimmäinen Mooseksen 17:18-21*.....21. minun
liittoni jatkuu Iisakin kanssa, jonka Saara
synnyttää ensi vuonna tähän aikaan.
------------------------------------------------Nisa 4:163*.....Me olemme antaneet ilmoituksen
Abrahamille, Ismaelille... Jeesukselle...
Meryem 19:54*.....Ismael... hän oli lähettiläs ja
profeetta.

Sanoiko Jumala, että siunaus Abrahamin
jälkeläisille kulkisi nimenomaan Iisakin, ei
Ismaelin kautta?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 16:11-12*....11. Sitten
Herran enkeli sanoi hänelle: - Sinä olet
raskaana, ja kun synnytät pojan, anna hänelle
nimeksi Ismael... 12. Poikasi on oleva kuin
villiaasi, hänen kätensä on kaikkia vastaan, ja
kaikkien käsi on häntä vastaan...
Ensimmäinen Mooseksen 17:18-21*.....21. minun
liittoni jatkuu Iisakin kanssa, jonka Saara
synnyttää ensi vuonna tähän aikaan.
------------------------------------------------Nisa 4:163*.....Me olemme antaneet ilmoituksen
Abrahamille, Ismaelille... Jeesukselle...
Meryem 19:54*.....Ismael... hän oli lähettiläs ja
profeetta.

183.*
Kun yksi Nooan pojista hukkui tarinassa suuresta
vedenpaisumuksta, päätyikö Nooan arkki lepäämään
Judi-vuoren huipulle?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 7:7.....Hän vei poikansa,
vaimonsa ja poikiensa vaimot mukanaan arkkiin
vedenpaisumukselta turvaan.
Ensimmäinen Mooseksen 8:4 & 18.....4. Arkki
pysähtyi... Araratin vuoristoon.
Ensimmäinen Mooseksen 10:1.....Tämä on luettelo Nooan
poikien, Seemin, Haamin ja Jafetin, jälkeläisistä.
Vedenpaisumuksen jälkeen heille syntyi poikia.
1 Pietarin 3:20*.....Nooan päivinä... Vain muutama
ihminen, kaikkiaan kahdeksan, pelastui arkissa veden
kantamana.
------------------------------------------------Hud 11:42-44*.....42. Laiva kuljetti heitä
vuorenkorkuisten aaltojen halki, ja Nooa huusi
pojalleen, joka oli jättäytynyt syrjään: “Poikani, noise
laivaan meidän kanssamme äläkä jää uskottomien luo!” 43.
Hän vastasi: “Minä nousen vuorelle, joka kyllä suojelee
minua vedeltä”... Silloin aalto kohosi heidän väliinsä,
ja Nooan poika jäi hukkuvien joukkoon... 44. Laiva
tarttui Judi-vuoreen...

184.
Sanoiko Jumala, että siunaus Abrahamin
jälkeläisille kulkisi nimenomaan Iisakin, ei
Ismaelin kautta?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 16:11-12*....11. Sitten
Herran enkeli sanoi hänelle: - Sinä olet
raskaana, ja kun synnytät pojan, anna hänelle
nimeksi Ismael... 12. Poikasi on oleva kuin
villiaasi, hänen kätensä on kaikkia vastaan, ja
kaikkien käsi on häntä vastaan...
Ensimmäinen Mooseksen 17:18-21*.....21. minun
liittoni jatkuu Iisakin kanssa, jonka Saara
synnyttää ensi vuonna tähän aikaan.
------------------------------------------------Nisa 4:163*.....Me olemme antaneet ilmoituksen
Abrahamille, Ismaelille... Jeesukselle...
Meryem 19:54*.....Ismael... hän oli lähettiläs ja
profeetta.

183.*
Kun yksi Nooan pojista hukkui tarinassa suuresta
vedenpaisumuksta, päätyikö Nooan arkki lepäämään
Judi-vuoren huipulle?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 7:7.....Hän vei poikansa,
vaimonsa ja poikiensa vaimot mukanaan arkkiin
vedenpaisumukselta turvaan.
Ensimmäinen Mooseksen 8:4 & 18.....4. Arkki
pysähtyi... Araratin vuoristoon.
Ensimmäinen Mooseksen 10:1.....Tämä on luettelo Nooan
poikien, Seemin, Haamin ja Jafetin, jälkeläisistä.
Vedenpaisumuksen jälkeen heille syntyi poikia.
1 Pietarin 3:20*.....Nooan päivinä... Vain muutama
ihminen, kaikkiaan kahdeksan, pelastui arkissa veden
kantamana.
------------------------------------------------Hud 11:42-44*.....42. Laiva kuljetti heitä
vuorenkorkuisten aaltojen halki, ja Nooa huusi
pojalleen, joka oli jättäytynyt syrjään: “Poikani, noise
laivaan meidän kanssamme äläkä jää uskottomien luo!” 43.
Hän vastasi: “Minä nousen vuorelle, joka kyllä suojelee
minua vedeltä”... Silloin aalto kohosi heidän väliinsä,
ja Nooan poika jäi hukkuvien joukkoon... 44. Laiva
tarttui Judi-vuoreen...

184.
Sanoiko Jumala, että siunaus Abrahamin
jälkeläisille kulkisi nimenomaan Iisakin, ei
Ismaelin kautta?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 16:11-12*....11. Sitten
Herran enkeli sanoi hänelle: - Sinä olet
raskaana, ja kun synnytät pojan, anna hänelle
nimeksi Ismael... 12. Poikasi on oleva kuin
villiaasi, hänen kätensä on kaikkia vastaan, ja
kaikkien käsi on häntä vastaan...
Ensimmäinen Mooseksen 17:18-21*.....21. minun
liittoni jatkuu Iisakin kanssa, jonka Saara
synnyttää ensi vuonna tähän aikaan.
------------------------------------------------Nisa 4:163*.....Me olemme antaneet ilmoituksen
Abrahamille, Ismaelille... Jeesukselle...
Meryem 19:54*.....Ismael... hän oli lähettiläs ja
profeetta.

185.

185.

Matkustiko Abraham koskaan Mekkaan antaakseen
uhrilahjan Kaaballa?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1. Kaldean Ur (1. Moos. 11:31; Ap. 7:2-4)
2. Haran (1. Moos 12:1-4; Ap. 7:4)
3. Damaskos (1. Moos. 15:2)
4. Sikem (1. Moos. 12:6, 7)
5. Bethel (1. Moos. 12:8)
6. Egypti (1. Moos. 12:9-20)
7. Bethel (1. Moos. 13:1-9)
8. Hebron
(1. Moos. 13:10-18)
9. Dan (1. Moos. 14:1-14)
10. Hobah (1. Moos. 14:15, 16)
11. Salem (1. Moos. 14:17-21)
12. Hebron (1. Moos. 15:1-21; 17:1-27, Gen. 16)
13. Gerar (1. Moos. 20:1-18)
14. Beerseba (1. Moos. 21:1-34)
15. Moria (1. Moos. 22:1-18)
16. Hebron (1. Moos. 23:1-20)
------------------------------------------------Hajj 22:26*.....Me annoimme Abrahamin asettua
asumaan temppelin luo... pidä temppelini puhtaana
sen (Kaaban) kiertäjiä... varten.
Huomio: Raamatun mukaan Abraham ei koskaan
matkustanut Mekkaan. Hän kuoli 175-vuotiaana
Hebronissa.

Matkustiko Abraham koskaan Mekkaan antaakseen
uhrilahjan Kaaballa?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1. Kaldean Ur (1. Moos. 11:31; Ap. 7:2-4)
2. Haran (1. Moos 12:1-4; Ap. 7:4)
3. Damaskos (1. Moos. 15:2)
4. Sikem (1. Moos. 12:6, 7)
5. Bethel (1. Moos. 12:8)
6. Egypti (1. Moos. 12:9-20)
7. Bethel (1. Moos. 13:1-9)
8. Hebron
(1. Moos. 13:10-18)
9. Dan (1. Moos. 14:1-14)
10. Hobah (1. Moos. 14:15, 16)
11. Salem (1. Moos. 14:17-21)
12. Hebron (1. Moos. 15:1-21; 17:1-27, Gen. 16)
13. Gerar (1. Moos. 20:1-18)
14. Beerseba (1. Moos. 21:1-34)
15. Moria (1. Moos. 22:1-18)
16. Hebron (1. Moos. 23:1-20)
------------------------------------------------Hajj 22:26*.....Me annoimme Abrahamin asettua
asumaan temppelin luo... pidä temppelini puhtaana
sen (Kaaban) kiertäjiä... varten.
Huomio: Raamatun mukaan Abraham ei koskaan
matkustanut Mekkaan. Hän kuoli 175-vuotiaana
Hebronissa.

186.

186.

Oliko Abraham valmis uhraamaan ainoan legitiimin
poikansa Iisakin Jumalalle?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 22:2 & 9-12*.....Ota mukaasi ainoa
poikasi Iisak, jota rakastat, lähde Morian maahan ja
uhraa hänet siellä polttouhriksi...
------------------------------------------------Saaffat 37:100-107*.....102. Kun poika oli varttunut,
Abraham sanoi: “Poikani, näin unta, että uhrasin
sinut. Mitä sinä ajattelet tästä?” Poika vastasi:
“Isä, tee niin kuin sinua käsketään...” 107. me
lunastimme hänen poikansa suurella uhrilla.
Huomio: Koraanissa ei täsmennetä, minkä
pojistaan Abraham aikoi uhrata.

Oliko Abraham valmis uhraamaan ainoan legitiimin
poikansa Iisakin Jumalalle?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 22:2 & 9-12*.....Ota mukaasi ainoa
poikasi Iisak, jota rakastat, lähde Morian maahan ja
uhraa hänet siellä polttouhriksi...
------------------------------------------------Saaffat 37:100-107*.....102. Kun poika oli varttunut,
Abraham sanoi: “Poikani, näin unta, että uhrasin
sinut. Mitä sinä ajattelet tästä?” Poika vastasi:
“Isä, tee niin kuin sinua käsketään...” 107. me
lunastimme hänen poikansa suurella uhrilla.
Huomio: Koraanissa ei täsmennetä, minkä
pojistaan Abraham aikoi uhrata.

185.

185.

Matkustiko Abraham koskaan Mekkaan antaakseen
uhrilahjan Kaaballa?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1. Kaldean Ur (1. Moos. 11:31; Ap. 7:2-4)
2. Haran (1. Moos 12:1-4; Ap. 7:4)
3. Damaskos (1. Moos. 15:2)
4. Sikem (1. Moos. 12:6, 7)
5. Bethel (1. Moos. 12:8)
6. Egypti (1. Moos. 12:9-20)
7. Bethel (1. Moos. 13:1-9)
8. Hebron
(1. Moos. 13:10-18)
9. Dan (1. Moos. 14:1-14)
10. Hobah (1. Moos. 14:15, 16)
11. Salem (1. Moos. 14:17-21)
12. Hebron (1. Moos. 15:1-21; 17:1-27, Gen. 16)
13. Gerar (1. Moos. 20:1-18)
14. Beerseba (1. Moos. 21:1-34)
15. Moria (1. Moos. 22:1-18)
16. Hebron (1. Moos. 23:1-20)
------------------------------------------------Hajj 22:26*.....Me annoimme Abrahamin asettua
asumaan temppelin luo... pidä temppelini puhtaana
sen (Kaaban) kiertäjiä... varten.
Huomio: Raamatun mukaan Abraham ei koskaan
matkustanut Mekkaan. Hän kuoli 175-vuotiaana
Hebronissa.

Matkustiko Abraham koskaan Mekkaan antaakseen
uhrilahjan Kaaballa?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1. Kaldean Ur (1. Moos. 11:31; Ap. 7:2-4)
2. Haran (1. Moos 12:1-4; Ap. 7:4)
3. Damaskos (1. Moos. 15:2)
4. Sikem (1. Moos. 12:6, 7)
5. Bethel (1. Moos. 12:8)
6. Egypti (1. Moos. 12:9-20)
7. Bethel (1. Moos. 13:1-9)
8. Hebron
(1. Moos. 13:10-18)
9. Dan (1. Moos. 14:1-14)
10. Hobah (1. Moos. 14:15, 16)
11. Salem (1. Moos. 14:17-21)
12. Hebron (1. Moos. 15:1-21; 17:1-27, Gen. 16)
13. Gerar (1. Moos. 20:1-18)
14. Beerseba (1. Moos. 21:1-34)
15. Moria (1. Moos. 22:1-18)
16. Hebron (1. Moos. 23:1-20)
------------------------------------------------Hajj 22:26*.....Me annoimme Abrahamin asettua
asumaan temppelin luo... pidä temppelini puhtaana
sen (Kaaban) kiertäjiä... varten.
Huomio: Raamatun mukaan Abraham ei koskaan
matkustanut Mekkaan. Hän kuoli 175-vuotiaana
Hebronissa.

186.

186.

Oliko Abraham valmis uhraamaan ainoan legitiimin
poikansa Iisakin Jumalalle?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 22:2 & 9-12*.....Ota mukaasi ainoa
poikasi Iisak, jota rakastat, lähde Morian maahan ja
uhraa hänet siellä polttouhriksi...
------------------------------------------------Saaffat 37:100-107*.....102. Kun poika oli varttunut,
Abraham sanoi: “Poikani, näin unta, että uhrasin
sinut. Mitä sinä ajattelet tästä?” Poika vastasi:
“Isä, tee niin kuin sinua käsketään...” 107. me
lunastimme hänen poikansa suurella uhrilla.
Huomio: Koraanissa ei täsmennetä, minkä
pojistaan Abraham aikoi uhrata.

Oliko Abraham valmis uhraamaan ainoan legitiimin
poikansa Iisakin Jumalalle?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 22:2 & 9-12*.....Ota mukaasi ainoa
poikasi Iisak, jota rakastat, lähde Morian maahan ja
uhraa hänet siellä polttouhriksi...
------------------------------------------------Saaffat 37:100-107*.....102. Kun poika oli varttunut,
Abraham sanoi: “Poikani, näin unta, että uhrasin
sinut. Mitä sinä ajattelet tästä?” Poika vastasi:
“Isä, tee niin kuin sinua käsketään...” 107. me
lunastimme hänen poikansa suurella uhrilla.
Huomio: Koraanissa ei täsmennetä, minkä
pojistaan Abraham aikoi uhrata.

187.

187.

Pidetäänkö Abrahamin poikaa Ismaelia profeettana?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 16:7-15*....8. Hagar... 11.
Sinä olet raskaana, ja kun synnytät pojan, anna
hänelle nimeksi Ismael... 12. Poikasi on oleva kuin
villiaasi, hänen kätensä on kaikkia vastaan, ja
kaikkien käsi on häntä vastaan...
Galatalaisille 4:22-31*.....22. Pyhissä kirjoituksissa
kerrotaan, että Abrahamilla oli kaksi poikaa, joista
toisen synnytti orjatar, toisen vapaa nainen... 31. Me
emme siis, veljet, ole orjattaren vaan vapaan naisen
lapsia.
------------------------------------------------Nisa 4:163.....Me olemme lähettäneet sinulle
ilmoituksen niin kuin... Abrahamille,
Ismaelille...
Meryem 19:54*.....Mainitse Kirjassa myös Ismael.
Hänen saamansa lupaus oli tosi, ja hän oli
lähettiläs ja profeetta.

Pidetäänkö Abrahamin poikaa Ismaelia profeettana?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 16:7-15*....8. Hagar... 11.
Sinä olet raskaana, ja kun synnytät pojan, anna
hänelle nimeksi Ismael... 12. Poikasi on oleva kuin
villiaasi, hänen kätensä on kaikkia vastaan, ja
kaikkien käsi on häntä vastaan...
Galatalaisille 4:22-31*.....22. Pyhissä kirjoituksissa
kerrotaan, että Abrahamilla oli kaksi poikaa, joista
toisen synnytti orjatar, toisen vapaa nainen... 31. Me
emme siis, veljet, ole orjattaren vaan vapaan naisen
lapsia.
------------------------------------------------Nisa 4:163.....Me olemme lähettäneet sinulle
ilmoituksen niin kuin... Abrahamille,
Ismaelille...
Meryem 19:54*.....Mainitse Kirjassa myös Ismael.
Hänen saamansa lupaus oli tosi, ja hän oli
lähettiläs ja profeetta.

188.

188.

Heitettiinkö Abraham tuleen, koska hän kieltäytyi
palvomasta jumalkuvia?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Daniel 3:1-30*.....19. Silloin Nebukadnessar tuli
täyteen vihaa Sadrakia, Mesakia ja Abed-Negoa
kohtaan, ja hänen kasvonsa vääristyivät. Hän
käski heti kuumentaa uunin seitsemän kertaa
kuumemmaksi kuin tavallisesti.
------------------------------------------------Enbiya 21:51-71*.....66. Abraham sanoi: “Palvotteko
te Jumalan sijasta sellaisia, jotka eivät voi teitä
auttaa eivätkä haitata?”... 68. He sanoivat:
“Polttakaamme hänet ja auttakaamme siten jumaliamme,
jos aiomme tehdä jotakin.” 69. Me sanoimme: “Tuli,
ole vilpoinen ja vaaraton Abrahamille.”
Huomio: Raamatussa tuleen heitetty henkilö ei
ollut Abraham; tämä tarina viittaa Sadrakiin,
Mesakiin ja Abed-Negoon. Vrt. Ankebut 29:16-24 &
Saffat 37:83 & 97.

Heitettiinkö Abraham tuleen, koska hän kieltäytyi
palvomasta jumalkuvia?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Daniel 3:1-30*.....19. Silloin Nebukadnessar tuli
täyteen vihaa Sadrakia, Mesakia ja Abed-Negoa
kohtaan, ja hänen kasvonsa vääristyivät. Hän
käski heti kuumentaa uunin seitsemän kertaa
kuumemmaksi kuin tavallisesti.
------------------------------------------------Enbiya 21:51-71*.....66. Abraham sanoi: “Palvotteko
te Jumalan sijasta sellaisia, jotka eivät voi teitä
auttaa eivätkä haitata?”... 68. He sanoivat:
“Polttakaamme hänet ja auttakaamme siten jumaliamme,
jos aiomme tehdä jotakin.” 69. Me sanoimme: “Tuli,
ole vilpoinen ja vaaraton Abrahamille.”
Huomio: Raamatussa tuleen heitetty henkilö ei
ollut Abraham; tämä tarina viittaa Sadrakiin,
Mesakiin ja Abed-Negoon. Vrt. Ankebut 29:16-24 &
Saffat 37:83 & 97.

187.

187.

Pidetäänkö Abrahamin poikaa Ismaelia profeettana?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 16:7-15*....8. Hagar... 11.
Sinä olet raskaana, ja kun synnytät pojan, anna
hänelle nimeksi Ismael... 12. Poikasi on oleva kuin
villiaasi, hänen kätensä on kaikkia vastaan, ja
kaikkien käsi on häntä vastaan...
Galatalaisille 4:22-31*.....22. Pyhissä kirjoituksissa
kerrotaan, että Abrahamilla oli kaksi poikaa, joista
toisen synnytti orjatar, toisen vapaa nainen... 31. Me
emme siis, veljet, ole orjattaren vaan vapaan naisen
lapsia.
------------------------------------------------Nisa 4:163.....Me olemme lähettäneet sinulle
ilmoituksen niin kuin... Abrahamille,
Ismaelille...
Meryem 19:54*.....Mainitse Kirjassa myös Ismael.
Hänen saamansa lupaus oli tosi, ja hän oli
lähettiläs ja profeetta.

Pidetäänkö Abrahamin poikaa Ismaelia profeettana?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Ensimmäinen Mooseksen 16:7-15*....8. Hagar... 11.
Sinä olet raskaana, ja kun synnytät pojan, anna
hänelle nimeksi Ismael... 12. Poikasi on oleva kuin
villiaasi, hänen kätensä on kaikkia vastaan, ja
kaikkien käsi on häntä vastaan...
Galatalaisille 4:22-31*.....22. Pyhissä kirjoituksissa
kerrotaan, että Abrahamilla oli kaksi poikaa, joista
toisen synnytti orjatar, toisen vapaa nainen... 31. Me
emme siis, veljet, ole orjattaren vaan vapaan naisen
lapsia.
------------------------------------------------Nisa 4:163.....Me olemme lähettäneet sinulle
ilmoituksen niin kuin... Abrahamille,
Ismaelille...
Meryem 19:54*.....Mainitse Kirjassa myös Ismael.
Hänen saamansa lupaus oli tosi, ja hän oli
lähettiläs ja profeetta.

188.

188.

Heitettiinkö Abraham tuleen, koska hän kieltäytyi
palvomasta jumalkuvia?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Daniel 3:1-30*.....19. Silloin Nebukadnessar tuli
täyteen vihaa Sadrakia, Mesakia ja Abed-Negoa
kohtaan, ja hänen kasvonsa vääristyivät. Hän
käski heti kuumentaa uunin seitsemän kertaa
kuumemmaksi kuin tavallisesti.
------------------------------------------------Enbiya 21:51-71*.....66. Abraham sanoi: “Palvotteko
te Jumalan sijasta sellaisia, jotka eivät voi teitä
auttaa eivätkä haitata?”... 68. He sanoivat:
“Polttakaamme hänet ja auttakaamme siten jumaliamme,
jos aiomme tehdä jotakin.” 69. Me sanoimme: “Tuli,
ole vilpoinen ja vaaraton Abrahamille.”
Huomio: Raamatussa tuleen heitetty henkilö ei
ollut Abraham; tämä tarina viittaa Sadrakiin,
Mesakiin ja Abed-Negoon. Vrt. Ankebut 29:16-24 &
Saffat 37:83 & 97.

Heitettiinkö Abraham tuleen, koska hän kieltäytyi
palvomasta jumalkuvia?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Daniel 3:1-30*.....19. Silloin Nebukadnessar tuli
täyteen vihaa Sadrakia, Mesakia ja Abed-Negoa
kohtaan, ja hänen kasvonsa vääristyivät. Hän
käski heti kuumentaa uunin seitsemän kertaa
kuumemmaksi kuin tavallisesti.
------------------------------------------------Enbiya 21:51-71*.....66. Abraham sanoi: “Palvotteko
te Jumalan sijasta sellaisia, jotka eivät voi teitä
auttaa eivätkä haitata?”... 68. He sanoivat:
“Polttakaamme hänet ja auttakaamme siten jumaliamme,
jos aiomme tehdä jotakin.” 69. Me sanoimme: “Tuli,
ole vilpoinen ja vaaraton Abrahamille.”
Huomio: Raamatussa tuleen heitetty henkilö ei
ollut Abraham; tämä tarina viittaa Sadrakiin,
Mesakiin ja Abed-Negoon. Vrt. Ankebut 29:16-24 &
Saffat 37:83 & 97.

189.

189.

Kun Mooses pyysi nähdä Jumalan kunnian, antoiko
Jumala Mooseksen nähdä Jumalan takaapäin
ihmisenkaltaisessa muodossa?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Toinen Mooseksen 33:18-23*.....18. Silloin Mooses
sanoi: "Anna siis minun nähdä kunniasi." 22. Kun
minun kirkkauteni kulkee ohi, minä asetan sinut
kallionkoloon ja suojaan sinua kämmenelläni,
kunnes olen kulkenut ohi. 23. Sitten otan käteni
pois ja saat nähdä minut takaapäin, mutta minun
kasvojani ei kukaan saa nähdä.
------------------------------------------------A'raf 7:143*.....Kun Mooses tuli sovittuun
tapaamiseen, ja hänen Herransa puhui hänelle, hän
sanoi: “Herrani, anna minun katsoa sinuun.” Jumala
vastasi: “Sinä et voi katsoa Minuun suoraan. Katso
vuorta, ja jos se kestää paikallaan, saat sinäkin
nähdä Minut.” Kun hänen Herransa näyttäytyi
vuorelle, se murentui pölyksi. Mooses kaatui
tiedottomana maahan, ja kun hän tointui, hän sanoi:
“Ylistys sinulle! Minä käännyn katuvana puoleesi ja
uskon ensimmäisenä.”

Kun Mooses pyysi nähdä Jumalan kunnian, antoiko
Jumala Mooseksen nähdä Jumalan takaapäin
ihmisenkaltaisessa muodossa?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Toinen Mooseksen 33:18-23*.....18. Silloin Mooses
sanoi: "Anna siis minun nähdä kunniasi." 22. Kun
minun kirkkauteni kulkee ohi, minä asetan sinut
kallionkoloon ja suojaan sinua kämmenelläni,
kunnes olen kulkenut ohi. 23. Sitten otan käteni
pois ja saat nähdä minut takaapäin, mutta minun
kasvojani ei kukaan saa nähdä.
------------------------------------------------A'raf 7:143*.....Kun Mooses tuli sovittuun
tapaamiseen, ja hänen Herransa puhui hänelle, hän
sanoi: “Herrani, anna minun katsoa sinuun.” Jumala
vastasi: “Sinä et voi katsoa Minuun suoraan. Katso
vuorta, ja jos se kestää paikallaan, saat sinäkin
nähdä Minut.” Kun hänen Herransa näyttäytyi
vuorelle, se murentui pölyksi. Mooses kaatui
tiedottomana maahan, ja kun hän tointui, hän sanoi:
“Ylistys sinulle! Minä käännyn katuvana puoleesi ja
uskon ensimmäisenä.”

190.*

190.*

Elikö Haman samaan aikaan kuin Mooses ja Faarao?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Toinen Mooseksen 2:9-10*.....9. Faraon tytär sanoi
äidille: "Ota tämä lapsi mukaasi ja imetä se
minulle... 10. Faraon tytär antoi hänelle nimeksi
Mooses sanoen: "Olen nostanut hänet vedestä ylös."
Esterin 3:1*.....Näiden tapausten jälkeen
kuningas Kserkses ylensi Agagin jälkeläisen
Hamanin, Hammedatan pojan, korkeaan virkaan ja
arvoon ja asetti hänet kaikkien muiden
ruhtinaiden yläpuolelle.
------------------------------------------------Mü'min 40:23-24 & 36-37*.....23. Me lähetimme
Mooseksen viemään merkkimme ja selkeän valtuutuksen
24. Faraolle, Hamanille... 36. Farao sanoi: “Haman,
rakenna minulle torni, jotta yltäisin tiehen.”
Huomio: Mooses ja Faarao elivät noin 1450 eKr.;
Esterin kirjassa esiintyvä Haman sen sijaan eli 1000
vuotta myöhemmin Ahasveruksen (Kuningas Kserkses)
valtakautena 486-474 eKr.

Elikö Haman samaan aikaan kuin Mooses ja Faarao?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Toinen Mooseksen 2:9-10*.....9. Faraon tytär sanoi
äidille: "Ota tämä lapsi mukaasi ja imetä se
minulle... 10. Faraon tytär antoi hänelle nimeksi
Mooses sanoen: "Olen nostanut hänet vedestä ylös."
Esterin 3:1*.....Näiden tapausten jälkeen
kuningas Kserkses ylensi Agagin jälkeläisen
Hamanin, Hammedatan pojan, korkeaan virkaan ja
arvoon ja asetti hänet kaikkien muiden
ruhtinaiden yläpuolelle.
------------------------------------------------Mü'min 40:23-24 & 36-37*.....23. Me lähetimme
Mooseksen viemään merkkimme ja selkeän valtuutuksen
24. Faraolle, Hamanille... 36. Farao sanoi: “Haman,
rakenna minulle torni, jotta yltäisin tiehen.”
Huomio: Mooses ja Faarao elivät noin 1450 eKr.;
Esterin kirjassa esiintyvä Haman sen sijaan eli 1000
vuotta myöhemmin Ahasveruksen (Kuningas Kserkses)
valtakautena 486-474 eKr.

189.

189.

Kun Mooses pyysi nähdä Jumalan kunnian, antoiko
Jumala Mooseksen nähdä Jumalan takaapäin
ihmisenkaltaisessa muodossa?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Toinen Mooseksen 33:18-23*.....18. Silloin Mooses
sanoi: "Anna siis minun nähdä kunniasi." 22. Kun
minun kirkkauteni kulkee ohi, minä asetan sinut
kallionkoloon ja suojaan sinua kämmenelläni,
kunnes olen kulkenut ohi. 23. Sitten otan käteni
pois ja saat nähdä minut takaapäin, mutta minun
kasvojani ei kukaan saa nähdä.
------------------------------------------------A'raf 7:143*.....Kun Mooses tuli sovittuun
tapaamiseen, ja hänen Herransa puhui hänelle, hän
sanoi: “Herrani, anna minun katsoa sinuun.” Jumala
vastasi: “Sinä et voi katsoa Minuun suoraan. Katso
vuorta, ja jos se kestää paikallaan, saat sinäkin
nähdä Minut.” Kun hänen Herransa näyttäytyi
vuorelle, se murentui pölyksi. Mooses kaatui
tiedottomana maahan, ja kun hän tointui, hän sanoi:
“Ylistys sinulle! Minä käännyn katuvana puoleesi ja
uskon ensimmäisenä.”

Kun Mooses pyysi nähdä Jumalan kunnian, antoiko
Jumala Mooseksen nähdä Jumalan takaapäin
ihmisenkaltaisessa muodossa?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Toinen Mooseksen 33:18-23*.....18. Silloin Mooses
sanoi: "Anna siis minun nähdä kunniasi." 22. Kun
minun kirkkauteni kulkee ohi, minä asetan sinut
kallionkoloon ja suojaan sinua kämmenelläni,
kunnes olen kulkenut ohi. 23. Sitten otan käteni
pois ja saat nähdä minut takaapäin, mutta minun
kasvojani ei kukaan saa nähdä.
------------------------------------------------A'raf 7:143*.....Kun Mooses tuli sovittuun
tapaamiseen, ja hänen Herransa puhui hänelle, hän
sanoi: “Herrani, anna minun katsoa sinuun.” Jumala
vastasi: “Sinä et voi katsoa Minuun suoraan. Katso
vuorta, ja jos se kestää paikallaan, saat sinäkin
nähdä Minut.” Kun hänen Herransa näyttäytyi
vuorelle, se murentui pölyksi. Mooses kaatui
tiedottomana maahan, ja kun hän tointui, hän sanoi:
“Ylistys sinulle! Minä käännyn katuvana puoleesi ja
uskon ensimmäisenä.”

190.*

190.*

Elikö Haman samaan aikaan kuin Mooses ja Faarao?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Toinen Mooseksen 2:9-10*.....9. Faraon tytär sanoi
äidille: "Ota tämä lapsi mukaasi ja imetä se
minulle... 10. Faraon tytär antoi hänelle nimeksi
Mooses sanoen: "Olen nostanut hänet vedestä ylös."
Esterin 3:1*.....Näiden tapausten jälkeen
kuningas Kserkses ylensi Agagin jälkeläisen
Hamanin, Hammedatan pojan, korkeaan virkaan ja
arvoon ja asetti hänet kaikkien muiden
ruhtinaiden yläpuolelle.
------------------------------------------------Mü'min 40:23-24 & 36-37*.....23. Me lähetimme
Mooseksen viemään merkkimme ja selkeän valtuutuksen
24. Faraolle, Hamanille... 36. Farao sanoi: “Haman,
rakenna minulle torni, jotta yltäisin tiehen.”
Huomio: Mooses ja Faarao elivät noin 1450 eKr.;
Esterin kirjassa esiintyvä Haman sen sijaan eli 1000
vuotta myöhemmin Ahasveruksen (Kuningas Kserkses)
valtakautena 486-474 eKr.

Elikö Haman samaan aikaan kuin Mooses ja Faarao?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Toinen Mooseksen 2:9-10*.....9. Faraon tytär sanoi
äidille: "Ota tämä lapsi mukaasi ja imetä se
minulle... 10. Faraon tytär antoi hänelle nimeksi
Mooses sanoen: "Olen nostanut hänet vedestä ylös."
Esterin 3:1*.....Näiden tapausten jälkeen
kuningas Kserkses ylensi Agagin jälkeläisen
Hamanin, Hammedatan pojan, korkeaan virkaan ja
arvoon ja asetti hänet kaikkien muiden
ruhtinaiden yläpuolelle.
------------------------------------------------Mü'min 40:23-24 & 36-37*.....23. Me lähetimme
Mooseksen viemään merkkimme ja selkeän valtuutuksen
24. Faraolle, Hamanille... 36. Farao sanoi: “Haman,
rakenna minulle torni, jotta yltäisin tiehen.”
Huomio: Mooses ja Faarao elivät noin 1450 eKr.;
Esterin kirjassa esiintyvä Haman sen sijaan eli 1000
vuotta myöhemmin Ahasveruksen (Kuningas Kserkses)
valtakautena 486-474 eKr.

191.

191.

Säätikö Jumala happamattoman leivän juhlan (Pesah)
israelilaisten esikoiden pelastumisen muistoksi, kun
kuoleman enkeli kulki heidän ohitseen viimeisen
Jumalan Egyptiin lähettämän vitsauksen aikana?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Toinen Mooseksen 12:1-24*.....12. Sinä yönä minä
kuljen läpi Egyptin ja surmaan Egyptin jokaisen
esikoisen... 14. Tästä päivästä tulkoon teille
muistopäivä. Viettäkää sitä Herran juhlana. Pitäkää
tämä ikuisena säädöksenä sukupolvesta toiseen.
Matteuksen 26:17-19*....18. Jeesus sanoi... Sinun
luonasi minä syön pääsiäisaterian opetuslasteni
kanssa.
------------------------------------------------Isra 17:101*.....Moosekselle me annoimme yhdeksän
selkeää merkkiä... Farao sanoi hänelle: “Mooses,
luulen, että sinut on noiduttu.”
Neml 27:12-13*.....12. Tämä oli yksi Faraolle ja
hänen kansalleen annetuista yhdeksästä
merkistä... 13. Kun he omin silmin näkivät
merkkimme, he sanoivat: “Tämä on selvää
taikuutta.”

Säätikö Jumala happamattoman leivän juhlan (Pesah)
israelilaisten esikoiden pelastumisen muistoksi, kun
kuoleman enkeli kulki heidän ohitseen viimeisen
Jumalan Egyptiin lähettämän vitsauksen aikana?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Toinen Mooseksen 12:1-24*.....12. Sinä yönä minä
kuljen läpi Egyptin ja surmaan Egyptin jokaisen
esikoisen... 14. Tästä päivästä tulkoon teille
muistopäivä. Viettäkää sitä Herran juhlana. Pitäkää
tämä ikuisena säädöksenä sukupolvesta toiseen.
Matteuksen 26:17-19*....18. Jeesus sanoi... Sinun
luonasi minä syön pääsiäisaterian opetuslasteni
kanssa.
------------------------------------------------Isra 17:101*.....Moosekselle me annoimme yhdeksän
selkeää merkkiä... Farao sanoi hänelle: “Mooses,
luulen, että sinut on noiduttu.”
Neml 27:12-13*.....12. Tämä oli yksi Faraolle ja
hänen kansalleen annetuista yhdeksästä
merkistä... 13. Kun he omin silmin näkivät
merkkimme, he sanoivat: “Tämä on selvää
taikuutta.”

192.

192.

Oliko se Saul (Talut), joka sota-aikana testasi
sotilaitaan vedenjuonnin avulla?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Tuomarien Kirja 7:2-6*.....Herra sanoi hänelle
(Gideonille): "Erota kaikki ne, jotka latkivat vettä
kielellään niin kuin koirat, niistä, jotka
laskeutuvat polvilleen juomaan."
------------------------------------------------Bakara 2:247-252*.....247. Heidän profeettansa
sanoi heille: “Jumala on antanut teille Saulin
kuninkaaksi”... 249. Kun Saul lähti joukkoineen,
hän sanoi: “Joen rannalla Jumala koettelee teitä:
joka juo siitä, ei kuulu minun joukkooni, mutta
joka ei maista siitä enempää kuin kourallisen,
kuuluu minun joukkooni.”
Huomio: Raamatussa Gideon, ei Saul, testasi sotilaitaan
vedenjuonnin avulla. Saul eli Daavidin aikaan noin 1010
< 971 eKr., kun taas Gideo eli noin sata vuotta
heitä ennen noin 1162 < 1122 eKr.

Oliko se Saul (Talut), joka sota-aikana testasi
sotilaitaan vedenjuonnin avulla?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Tuomarien Kirja 7:2-6*.....Herra sanoi hänelle
(Gideonille): "Erota kaikki ne, jotka latkivat vettä
kielellään niin kuin koirat, niistä, jotka
laskeutuvat polvilleen juomaan."
------------------------------------------------Bakara 2:247-252*.....247. Heidän profeettansa
sanoi heille: “Jumala on antanut teille Saulin
kuninkaaksi”... 249. Kun Saul lähti joukkoineen,
hän sanoi: “Joen rannalla Jumala koettelee teitä:
joka juo siitä, ei kuulu minun joukkooni, mutta
joka ei maista siitä enempää kuin kourallisen,
kuuluu minun joukkooni.”
Huomio: Raamatussa Gideon, ei Saul, testasi sotilaitaan
vedenjuonnin avulla. Saul eli Daavidin aikaan noin 1010
< 971 eKr., kun taas Gideo eli noin sata vuotta
heitä ennen noin 1162 < 1122 eKr.

191.

191.

Säätikö Jumala happamattoman leivän juhlan (Pesah)
israelilaisten esikoiden pelastumisen muistoksi, kun
kuoleman enkeli kulki heidän ohitseen viimeisen
Jumalan Egyptiin lähettämän vitsauksen aikana?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Toinen Mooseksen 12:1-24*.....12. Sinä yönä minä
kuljen läpi Egyptin ja surmaan Egyptin jokaisen
esikoisen... 14. Tästä päivästä tulkoon teille
muistopäivä. Viettäkää sitä Herran juhlana. Pitäkää
tämä ikuisena säädöksenä sukupolvesta toiseen.
Matteuksen 26:17-19*....18. Jeesus sanoi... Sinun
luonasi minä syön pääsiäisaterian opetuslasteni
kanssa.
------------------------------------------------Isra 17:101*.....Moosekselle me annoimme yhdeksän
selkeää merkkiä... Farao sanoi hänelle: “Mooses,
luulen, että sinut on noiduttu.”
Neml 27:12-13*.....12. Tämä oli yksi Faraolle ja
hänen kansalleen annetuista yhdeksästä
merkistä... 13. Kun he omin silmin näkivät
merkkimme, he sanoivat: “Tämä on selvää
taikuutta.”

Säätikö Jumala happamattoman leivän juhlan (Pesah)
israelilaisten esikoiden pelastumisen muistoksi, kun
kuoleman enkeli kulki heidän ohitseen viimeisen
Jumalan Egyptiin lähettämän vitsauksen aikana?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Toinen Mooseksen 12:1-24*.....12. Sinä yönä minä
kuljen läpi Egyptin ja surmaan Egyptin jokaisen
esikoisen... 14. Tästä päivästä tulkoon teille
muistopäivä. Viettäkää sitä Herran juhlana. Pitäkää
tämä ikuisena säädöksenä sukupolvesta toiseen.
Matteuksen 26:17-19*....18. Jeesus sanoi... Sinun
luonasi minä syön pääsiäisaterian opetuslasteni
kanssa.
------------------------------------------------Isra 17:101*.....Moosekselle me annoimme yhdeksän
selkeää merkkiä... Farao sanoi hänelle: “Mooses,
luulen, että sinut on noiduttu.”
Neml 27:12-13*.....12. Tämä oli yksi Faraolle ja
hänen kansalleen annetuista yhdeksästä
merkistä... 13. Kun he omin silmin näkivät
merkkimme, he sanoivat: “Tämä on selvää
taikuutta.”

192.

192.

Oliko se Saul (Talut), joka sota-aikana testasi
sotilaitaan vedenjuonnin avulla?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Tuomarien Kirja 7:2-6*.....Herra sanoi hänelle
(Gideonille): "Erota kaikki ne, jotka latkivat vettä
kielellään niin kuin koirat, niistä, jotka
laskeutuvat polvilleen juomaan."
------------------------------------------------Bakara 2:247-252*.....247. Heidän profeettansa
sanoi heille: “Jumala on antanut teille Saulin
kuninkaaksi”... 249. Kun Saul lähti joukkoineen,
hän sanoi: “Joen rannalla Jumala koettelee teitä:
joka juo siitä, ei kuulu minun joukkooni, mutta
joka ei maista siitä enempää kuin kourallisen,
kuuluu minun joukkooni.”
Huomio: Raamatussa Gideon, ei Saul, testasi sotilaitaan
vedenjuonnin avulla. Saul eli Daavidin aikaan noin 1010
< 971 eKr., kun taas Gideo eli noin sata vuotta
heitä ennen noin 1162 < 1122 eKr.

Oliko se Saul (Talut), joka sota-aikana testasi
sotilaitaan vedenjuonnin avulla?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Tuomarien Kirja 7:2-6*.....Herra sanoi hänelle
(Gideonille): "Erota kaikki ne, jotka latkivat vettä
kielellään niin kuin koirat, niistä, jotka
laskeutuvat polvilleen juomaan."
------------------------------------------------Bakara 2:247-252*.....247. Heidän profeettansa
sanoi heille: “Jumala on antanut teille Saulin
kuninkaaksi”... 249. Kun Saul lähti joukkoineen,
hän sanoi: “Joen rannalla Jumala koettelee teitä:
joka juo siitä, ei kuulu minun joukkooni, mutta
joka ei maista siitä enempää kuin kourallisen,
kuuluu minun joukkooni.”
Huomio: Raamatussa Gideon, ei Saul, testasi sotilaitaan
vedenjuonnin avulla. Saul eli Daavidin aikaan noin 1010
< 971 eKr., kun taas Gideo eli noin sata vuotta
heitä ennen noin 1162 < 1122 eKr.

193.

193.

Syntyikö Jeesus tallissa Betlehemissä?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Miika 5:2*.....Sinä Betlehem... sinun keskuudestasi
nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat
muinaisuudessa, ikiaikojen takana.
Matteuksen 2:1-11..... 1. Kun Jeesus oli syntynyt
Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen
aikana... 3. Herodes... 4. tiedusteli heiltä,
missä messiaan oli määrä syntyä... 5. "Juudean
Betlehemissä", he vastasivat, "sillä näin on
ilmoitettu profeetan kirjassa:...
Luukkaan 2:4-16*.....4. Niin myös Joosef lähti...
Daavidin kaupunkiin Betlehemiin... 5. yhdessä
kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. 6.
Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen
aika.
------------------------------------------------Meryem 19:23*.....Synnytyspoltot saivat hänet
ottamaan tukea palmupuusta...

Syntyikö Jeesus tallissa Betlehemissä?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Miika 5:2*.....Sinä Betlehem... sinun keskuudestasi
nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat
muinaisuudessa, ikiaikojen takana.
Matteuksen 2:1-11..... 1. Kun Jeesus oli syntynyt
Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen
aikana... 3. Herodes... 4. tiedusteli heiltä,
missä messiaan oli määrä syntyä... 5. "Juudean
Betlehemissä", he vastasivat, "sillä näin on
ilmoitettu profeetan kirjassa:...
Luukkaan 2:4-16*.....4. Niin myös Joosef lähti...
Daavidin kaupunkiin Betlehemiin... 5. yhdessä
kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. 6.
Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen
aika.
------------------------------------------------Meryem 19:23*.....Synnytyspoltot saivat hänet
ottamaan tukea palmupuusta...

194.

194.

Seurasivatko kolme itämaan viisasta miestä tähteä
Betlehemiin, missä he löysivät Jeesuslapsen ja
heittäytyivät maahan hänen edessään?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 2:1-11*.....1. Kun Jeesus oli syntynyt
Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana,
Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. 2. He kysyivät:
"Missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on
syntynyt? Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle
ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme." 9.
tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle,
kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan
yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. 10.
Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri ilo.
11. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen
äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen
kumarsivat lasta...
------------------------------------------------Huomio: Koraanista ei löydy vastaavaa tarinaa.

Seurasivatko kolme itämaan viisasta miestä tähteä
Betlehemiin, missä he löysivät Jeesuslapsen ja
heittäytyivät maahan hänen edessään?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 2:1-11*.....1. Kun Jeesus oli syntynyt
Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana,
Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. 2. He kysyivät:
"Missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on
syntynyt? Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle
ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme." 9.
tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle,
kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan
yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. 10.
Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri ilo.
11. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen
äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen
kumarsivat lasta...
------------------------------------------------Huomio: Koraanista ei löydy vastaavaa tarinaa.

193.

193.

Syntyikö Jeesus tallissa Betlehemissä?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Miika 5:2*.....Sinä Betlehem... sinun keskuudestasi
nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat
muinaisuudessa, ikiaikojen takana.
Matteuksen 2:1-11..... 1. Kun Jeesus oli syntynyt
Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen
aikana... 3. Herodes... 4. tiedusteli heiltä,
missä messiaan oli määrä syntyä... 5. "Juudean
Betlehemissä", he vastasivat, "sillä näin on
ilmoitettu profeetan kirjassa:...
Luukkaan 2:4-16*.....4. Niin myös Joosef lähti...
Daavidin kaupunkiin Betlehemiin... 5. yhdessä
kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. 6.
Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen
aika.
------------------------------------------------Meryem 19:23*.....Synnytyspoltot saivat hänet
ottamaan tukea palmupuusta...

Syntyikö Jeesus tallissa Betlehemissä?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Miika 5:2*.....Sinä Betlehem... sinun keskuudestasi
nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat
muinaisuudessa, ikiaikojen takana.
Matteuksen 2:1-11..... 1. Kun Jeesus oli syntynyt
Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen
aikana... 3. Herodes... 4. tiedusteli heiltä,
missä messiaan oli määrä syntyä... 5. "Juudean
Betlehemissä", he vastasivat, "sillä näin on
ilmoitettu profeetan kirjassa:...
Luukkaan 2:4-16*.....4. Niin myös Joosef lähti...
Daavidin kaupunkiin Betlehemiin... 5. yhdessä
kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. 6.
Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen
aika.
------------------------------------------------Meryem 19:23*.....Synnytyspoltot saivat hänet
ottamaan tukea palmupuusta...

194.

194.

Seurasivatko kolme itämaan viisasta miestä tähteä
Betlehemiin, missä he löysivät Jeesuslapsen ja
heittäytyivät maahan hänen edessään?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 2:1-11*.....1. Kun Jeesus oli syntynyt
Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana,
Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. 2. He kysyivät:
"Missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on
syntynyt? Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle
ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme." 9.
tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle,
kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan
yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. 10.
Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri ilo.
11. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen
äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen
kumarsivat lasta...
------------------------------------------------Huomio: Koraanista ei löydy vastaavaa tarinaa.

Seurasivatko kolme itämaan viisasta miestä tähteä
Betlehemiin, missä he löysivät Jeesuslapsen ja
heittäytyivät maahan hänen edessään?
Raamattu
Kyllä /
Ei Koraani
Matteuksen 2:1-11*.....1. Kun Jeesus oli syntynyt
Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana,
Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. 2. He kysyivät:
"Missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on
syntynyt? Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle
ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme." 9.
tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle,
kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan
yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. 10.
Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri ilo.
11. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen
äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen
kumarsivat lasta...
------------------------------------------------Huomio: Koraanista ei löydy vastaavaa tarinaa.

195.

195.

Siteeraavatko pyhien kirjojen kirjoittajat
koskaan juutalaisia taruja historiallisina
faktoina?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Timoteukselle 1:4*.....ja harrastamasta
taruja... Ne johtavat vain turhiin tutkisteluihin
eivätkä palvele Jumalan suunnitelmaa...
2 Timoteukselle 4:4.....He tukkivat korvansa totuudelta
ja kääntyvät kuuntelemaan taruja.
2 Pietarin 1:16.....Emmehän me, silloin kun
saatoimme teidän tietoonne Herramme Jeesuksen
Kristuksen voiman ja tulemisen, olleet lähteneet
seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan
olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen
suuruutensa.
------------------------------------------------Enfal 8:31*.....Kun heille luetaan meidän
merkkejämme, he sanovat... “Nämähän ovat vain
muinaisia tarinoita.”
Huomio: Lisää syytöksiä tarujen käyttämisestä: En’am
6:25, Nahl 16:24, Mu’m’nun 23:83, Furkan 25:4-5, Neml
27:68, Akhaf 46:17, Kalem 68:15 & Mutaffifin 83:13.

Siteeraavatko pyhien kirjojen kirjoittajat
koskaan juutalaisia taruja historiallisina
faktoina?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Timoteukselle 1:4*.....ja harrastamasta
taruja... Ne johtavat vain turhiin tutkisteluihin
eivätkä palvele Jumalan suunnitelmaa...
2 Timoteukselle 4:4.....He tukkivat korvansa totuudelta
ja kääntyvät kuuntelemaan taruja.
2 Pietarin 1:16.....Emmehän me, silloin kun
saatoimme teidän tietoonne Herramme Jeesuksen
Kristuksen voiman ja tulemisen, olleet lähteneet
seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan
olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen
suuruutensa.
------------------------------------------------Enfal 8:31*.....Kun heille luetaan meidän
merkkejämme, he sanovat... “Nämähän ovat vain
muinaisia tarinoita.”
Huomio: Lisää syytöksiä tarujen käyttämisestä: En’am
6:25, Nahl 16:24, Mu’m’nun 23:83, Furkan 25:4-5, Neml
27:68, Akhaf 46:17, Kalem 68:15 & Mutaffifin 83:13.

Tekikö Jeesus mitään dokumentoituja ihmeitä
lapsena?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Luukkaan 3:21-23*....21. Kun myös Jeesus oli
kastettu... Jeesus oli noin kolmenkymmenen vuoden
ikäinen...
Johanneksen 2:9-11*.....9. vettä: se oli
muuttunut viiniksi... 11. Tämä oli Jeesuksen
tunnusteoista ensimmäinen, ja hän teki sen
Galilean Kaanassa.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:49*.....“Olen tuonut teille merkin
teidän Herraltanne. Minä teen savesta linnun hahmon
ja puhallan siihen, ja se muuttuu linnuksi Jumalan
luvalla...
Maide 5:110*....“Jeesus, Marian poika... autoin
sinua Pyhällä Hengellä, niin että saatoit puhua
ihmisille kehdosta ja vielä aikuisenakin... Sinä
loit savesta linnun hahmon Minun luvallani ja
puhalsit siihen, ja se muuttui linnuksi
luvallani...

Tekikö Jeesus mitään dokumentoituja ihmeitä
lapsena?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Luukkaan 3:21-23*....21. Kun myös Jeesus oli
kastettu... Jeesus oli noin kolmenkymmenen vuoden
ikäinen...
Johanneksen 2:9-11*.....9. vettä: se oli
muuttunut viiniksi... 11. Tämä oli Jeesuksen
tunnusteoista ensimmäinen, ja hän teki sen
Galilean Kaanassa.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:49*.....“Olen tuonut teille merkin
teidän Herraltanne. Minä teen savesta linnun hahmon
ja puhallan siihen, ja se muuttuu linnuksi Jumalan
luvalla...
Maide 5:110*....“Jeesus, Marian poika... autoin
sinua Pyhällä Hengellä, niin että saatoit puhua
ihmisille kehdosta ja vielä aikuisenakin... Sinä
loit savesta linnun hahmon Minun luvallani ja
puhalsit siihen, ja se muuttui linnuksi
luvallani...

196.*

196.*

195.

195.

Siteeraavatko pyhien kirjojen kirjoittajat
koskaan juutalaisia taruja historiallisina
faktoina?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Timoteukselle 1:4*.....ja harrastamasta
taruja... Ne johtavat vain turhiin tutkisteluihin
eivätkä palvele Jumalan suunnitelmaa...
2 Timoteukselle 4:4.....He tukkivat korvansa totuudelta
ja kääntyvät kuuntelemaan taruja.
2 Pietarin 1:16.....Emmehän me, silloin kun
saatoimme teidän tietoonne Herramme Jeesuksen
Kristuksen voiman ja tulemisen, olleet lähteneet
seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan
olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen
suuruutensa.
------------------------------------------------Enfal 8:31*.....Kun heille luetaan meidän
merkkejämme, he sanovat... “Nämähän ovat vain
muinaisia tarinoita.”
Huomio: Lisää syytöksiä tarujen käyttämisestä: En’am
6:25, Nahl 16:24, Mu’m’nun 23:83, Furkan 25:4-5, Neml
27:68, Akhaf 46:17, Kalem 68:15 & Mutaffifin 83:13.

Siteeraavatko pyhien kirjojen kirjoittajat
koskaan juutalaisia taruja historiallisina
faktoina?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Timoteukselle 1:4*.....ja harrastamasta
taruja... Ne johtavat vain turhiin tutkisteluihin
eivätkä palvele Jumalan suunnitelmaa...
2 Timoteukselle 4:4.....He tukkivat korvansa totuudelta
ja kääntyvät kuuntelemaan taruja.
2 Pietarin 1:16.....Emmehän me, silloin kun
saatoimme teidän tietoonne Herramme Jeesuksen
Kristuksen voiman ja tulemisen, olleet lähteneet
seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan
olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen
suuruutensa.
------------------------------------------------Enfal 8:31*.....Kun heille luetaan meidän
merkkejämme, he sanovat... “Nämähän ovat vain
muinaisia tarinoita.”
Huomio: Lisää syytöksiä tarujen käyttämisestä: En’am
6:25, Nahl 16:24, Mu’m’nun 23:83, Furkan 25:4-5, Neml
27:68, Akhaf 46:17, Kalem 68:15 & Mutaffifin 83:13.

Tekikö Jeesus mitään dokumentoituja ihmeitä
lapsena?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Luukkaan 3:21-23*....21. Kun myös Jeesus oli
kastettu... Jeesus oli noin kolmenkymmenen vuoden
ikäinen...
Johanneksen 2:9-11*.....9. vettä: se oli
muuttunut viiniksi... 11. Tämä oli Jeesuksen
tunnusteoista ensimmäinen, ja hän teki sen
Galilean Kaanassa.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:49*.....“Olen tuonut teille merkin
teidän Herraltanne. Minä teen savesta linnun hahmon
ja puhallan siihen, ja se muuttuu linnuksi Jumalan
luvalla...
Maide 5:110*....“Jeesus, Marian poika... autoin
sinua Pyhällä Hengellä, niin että saatoit puhua
ihmisille kehdosta ja vielä aikuisenakin... Sinä
loit savesta linnun hahmon Minun luvallani ja
puhalsit siihen, ja se muuttui linnuksi
luvallani...

Tekikö Jeesus mitään dokumentoituja ihmeitä
lapsena?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
Luukkaan 3:21-23*....21. Kun myös Jeesus oli
kastettu... Jeesus oli noin kolmenkymmenen vuoden
ikäinen...
Johanneksen 2:9-11*.....9. vettä: se oli
muuttunut viiniksi... 11. Tämä oli Jeesuksen
tunnusteoista ensimmäinen, ja hän teki sen
Galilean Kaanassa.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:49*.....“Olen tuonut teille merkin
teidän Herraltanne. Minä teen savesta linnun hahmon
ja puhallan siihen, ja se muuttuu linnuksi Jumalan
luvalla...
Maide 5:110*....“Jeesus, Marian poika... autoin
sinua Pyhällä Hengellä, niin että saatoit puhua
ihmisille kehdosta ja vielä aikuisenakin... Sinä
loit savesta linnun hahmon Minun luvallani ja
puhalsit siihen, ja se muuttui linnuksi
luvallani...

196.*

196.*

197.

197.

Heräsivätkö seitsemän miestä ja koira todella
luolasta nukuttuaan siellä 309 vuotta?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Timoteukselle 4:7*....Hylkää jumalattomat ja
joutavat tarut...
Titukselle 1:14*.....eivätkä enää kuuntelisi
juutalaisia taruja ja sellaisten ihmisten käskyjä,
jotka ovat kääntäneet selkänsä totuudelle.
2 Timoteukselle 4:4*.....He tukkivat korvansa
totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja.
------------------------------------------------Kehf 18:9-25*.....9. Arveletko, että Luolan
miehet ja Raqim olivat ihmeellisimpiä
merkkejämme?... 25. He viipyivät luolassaan
kolmesataa vuotta ja lisäksi vielä yhdeksän.
Huomio: Vanhimmat versiot tarinasta voidaan
jäljittää Jaakob Sarugilaiseen (n. 450-521) ja
Gregory Toursilaiseen (538-594 jKr.) Wikipedia:
“Seitsemän Unikekoa”.

Heräsivätkö seitsemän miestä ja koira todella
luolasta nukuttuaan siellä 309 vuotta?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Timoteukselle 4:7*....Hylkää jumalattomat ja
joutavat tarut...
Titukselle 1:14*.....eivätkä enää kuuntelisi
juutalaisia taruja ja sellaisten ihmisten käskyjä,
jotka ovat kääntäneet selkänsä totuudelle.
2 Timoteukselle 4:4*.....He tukkivat korvansa
totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja.
------------------------------------------------Kehf 18:9-25*.....9. Arveletko, että Luolan
miehet ja Raqim olivat ihmeellisimpiä
merkkejämme?... 25. He viipyivät luolassaan
kolmesataa vuotta ja lisäksi vielä yhdeksän.
Huomio: Vanhimmat versiot tarinasta voidaan
jäljittää Jaakob Sarugilaiseen (n. 450-521) ja
Gregory Toursilaiseen (538-594 jKr.) Wikipedia:
“Seitsemän Unikekoa”.

198.

198.

Kokosiko Salomo tosiaan armeijan demoneita
(jinn), ihmisiä ja lintuja?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Timoteukselle 4:7....Hylkää jumalattomat ja
joutavat tarut...
2 Timoteukselle 4:4*.....He tukkivat korvansa
totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja.
2 Pietarin 1:16*.....Emmehän me, silloin kun
saatoimme teidän tietoonne Herramme Jeesuksen
Kristuksen voiman ja tulemisen, olleet lähteneet
seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan
olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen
suuruutensa.
------------------------------------------------Neml 27:17*.....Salomon joukot, jinnit, ihmiset
ja linnut koottiin taistelujärjestykseen.
Note: Tarina kuningas Salomosta, hoppe-linnusta
ja Saban kuningattaresta Nemlissä 27:15-44 on
juutalainen taru, joka on otettu II Esterin
targumista 100-luvulta eKr.

Kokosiko Salomo tosiaan armeijan demoneita
(jinn), ihmisiä ja lintuja?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Timoteukselle 4:7....Hylkää jumalattomat ja
joutavat tarut...
2 Timoteukselle 4:4*.....He tukkivat korvansa
totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja.
2 Pietarin 1:16*.....Emmehän me, silloin kun
saatoimme teidän tietoonne Herramme Jeesuksen
Kristuksen voiman ja tulemisen, olleet lähteneet
seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan
olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen
suuruutensa.
------------------------------------------------Neml 27:17*.....Salomon joukot, jinnit, ihmiset
ja linnut koottiin taistelujärjestykseen.
Note: Tarina kuningas Salomosta, hoppe-linnusta
ja Saban kuningattaresta Nemlissä 27:15-44 on
juutalainen taru, joka on otettu II Esterin
targumista 100-luvulta eKr.

197.
Heräsivätkö seitsemän miestä ja koira todella
luolasta nukuttuaan siellä 309 vuotta?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Timoteukselle 4:7*....Hylkää jumalattomat ja
joutavat tarut...
Titukselle 1:14*.....eivätkä enää kuuntelisi
juutalaisia taruja ja sellaisten ihmisten käskyjä,
jotka ovat kääntäneet selkänsä totuudelle.
2 Timoteukselle 4:4*.....He tukkivat korvansa
totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja.
------------------------------------------------Kehf 18:9-25*.....9. Arveletko, että Luolan
miehet ja Raqim olivat ihmeellisimpiä
merkkejämme?... 25. He viipyivät luolassaan
kolmesataa vuotta ja lisäksi vielä yhdeksän.
Huomio: Vanhimmat versiot tarinasta voidaan
jäljittää Jaakob Sarugilaiseen (n. 450-521) ja
Gregory Toursilaiseen (538-594 jKr.) Wikipedia:
“Seitsemän Unikekoa”.

198.
Kokosiko Salomo tosiaan armeijan demoneita
(jinn), ihmisiä ja lintuja?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Timoteukselle 4:7....Hylkää jumalattomat ja
joutavat tarut...
2 Timoteukselle 4:4*.....He tukkivat korvansa
totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja.
2 Pietarin 1:16*.....Emmehän me, silloin kun
saatoimme teidän tietoonne Herramme Jeesuksen
Kristuksen voiman ja tulemisen, olleet lähteneet
seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan
olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen
suuruutensa.
------------------------------------------------Neml 27:17*.....Salomon joukot, jinnit, ihmiset
ja linnut koottiin taistelujärjestykseen.
Note: Tarina kuningas Salomosta, hoppe-linnusta
ja Saban kuningattaresta Nemlissä 27:15-44 on
juutalainen taru, joka on otettu II Esterin
targumista 100-luvulta eKr.

197.
Heräsivätkö seitsemän miestä ja koira todella
luolasta nukuttuaan siellä 309 vuotta?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Timoteukselle 4:7*....Hylkää jumalattomat ja
joutavat tarut...
Titukselle 1:14*.....eivätkä enää kuuntelisi
juutalaisia taruja ja sellaisten ihmisten käskyjä,
jotka ovat kääntäneet selkänsä totuudelle.
2 Timoteukselle 4:4*.....He tukkivat korvansa
totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja.
------------------------------------------------Kehf 18:9-25*.....9. Arveletko, että Luolan
miehet ja Raqim olivat ihmeellisimpiä
merkkejämme?... 25. He viipyivät luolassaan
kolmesataa vuotta ja lisäksi vielä yhdeksän.
Huomio: Vanhimmat versiot tarinasta voidaan
jäljittää Jaakob Sarugilaiseen (n. 450-521) ja
Gregory Toursilaiseen (538-594 jKr.) Wikipedia:
“Seitsemän Unikekoa”.

198.
Kokosiko Salomo tosiaan armeijan demoneita
(jinn), ihmisiä ja lintuja?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Timoteukselle 4:7....Hylkää jumalattomat ja
joutavat tarut...
2 Timoteukselle 4:4*.....He tukkivat korvansa
totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja.
2 Pietarin 1:16*.....Emmehän me, silloin kun
saatoimme teidän tietoonne Herramme Jeesuksen
Kristuksen voiman ja tulemisen, olleet lähteneet
seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan
olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen
suuruutensa.
------------------------------------------------Neml 27:17*.....Salomon joukot, jinnit, ihmiset
ja linnut koottiin taistelujärjestykseen.
Note: Tarina kuningas Salomosta, hoppe-linnusta
ja Saban kuningattaresta Nemlissä 27:15-44 on
juutalainen taru, joka on otettu II Esterin
targumista 100-luvulta eKr.

199.

199.

Muuttiko Jumala todella ihmisiä apinoiksi, koska he
eivät viettäneet sapattia?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Timoteukselle 1:4*.....ja harrastamasta
taruja... Ne johtavat vain turhiin tutkisteluihin
eivätkä palvele Jumalan suunnitelmaa...
1 Timoteukselle 4:7*....Hylkää jumalattomat ja
joutavat tarut...
------------------------------------------------Bakara 2:65-66*.....65. Tiedättehän te kyllä,
kuinka kävi niiden teistä, jotka rikkoivat
sapattia. Me sanoimme heille: “Muuttukaa
halveksituiksi apinoiksi!” 66. Me teimme heistä
varoittavan esimerkin silloisille ja myöhemmille
sukupolville ja kehotuksen jumalaapelkääville.
Huomio: Käännöksessään Pyhän Koraanin merkitys
Yusuf Ali myöntää, että kyseessä on vain taru: s.
34, alaviite 79).

Muuttiko Jumala todella ihmisiä apinoiksi, koska he
eivät viettäneet sapattia?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Timoteukselle 1:4*.....ja harrastamasta
taruja... Ne johtavat vain turhiin tutkisteluihin
eivätkä palvele Jumalan suunnitelmaa...
1 Timoteukselle 4:7*....Hylkää jumalattomat ja
joutavat tarut...
------------------------------------------------Bakara 2:65-66*.....65. Tiedättehän te kyllä,
kuinka kävi niiden teistä, jotka rikkoivat
sapattia. Me sanoimme heille: “Muuttukaa
halveksituiksi apinoiksi!” 66. Me teimme heistä
varoittavan esimerkin silloisille ja myöhemmille
sukupolville ja kehotuksen jumalaapelkääville.
Huomio: Käännöksessään Pyhän Koraanin merkitys
Yusuf Ali myöntää, että kyseessä on vain taru: s.
34, alaviite 79).

200.

200.

Lupasiko Jumala Palestiinan nimenomaan
juutalaisille?
Raamattu
Kyllä / Kyllä Koraani
Hesekiel 37:21-25*.....21. Näin sanoo Herra Jumala:
Minä otan israelilaiset niiden kansojen keskeltä,
joiden sekaan he ovat joutuneet, minä kokoan heidät
joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa. 22. Siinä
maassa, Israelin vuorilla, minä teen heistä yhden
kansan... 25. He saavat asua maassa, jonka minä annoin
palvelijalleni Jaakobille ja jossa teidän isänne ovat
asuneet. He asuvat siinä ikiaikoihin saakka, he ja
heidän lapsensa ja heidän lastensa lapset...
------------------------------------------------Maide 5:20-21*.....20. Mooses sanoi kansalleen:
“Kansani, muistakaa Jumalan teille osoittamaa armoa,
kun Hän asetti keskuuteenne profeettoja, teki heistä
kuninkaita ja antoi teille sellaista, mitä Hän ei
ole antanut kenellekään muulle. 21. Kansani, käykää
pyhään maahan, jonka Jumala on säätänyt teille...
İsra 17:104*.....Sen jälkeen me sanoimme
israelilaisille: “Asettukaa asumaan tähän (Kanaanin)
maahan...”
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Muuttiko Jumala todella ihmisiä apinoiksi, koska he
eivät viettäneet sapattia?
Raamattu
Ei / Kyllä Koraani
1 Timoteukselle 1:4*.....ja harrastamasta
taruja... Ne johtavat vain turhiin tutkisteluihin
eivätkä palvele Jumalan suunnitelmaa...
1 Timoteukselle 4:7*....Hylkää jumalattomat ja
joutavat tarut...
------------------------------------------------Bakara 2:65-66*.....65. Tiedättehän te kyllä,
kuinka kävi niiden teistä, jotka rikkoivat
sapattia. Me sanoimme heille: “Muuttukaa
halveksituiksi apinoiksi!” 66. Me teimme heistä
varoittavan esimerkin silloisille ja myöhemmille
sukupolville ja kehotuksen jumalaapelkääville.
Huomio: Käännöksessään Pyhän Koraanin merkitys
Yusuf Ali myöntää, että kyseessä on vain taru: s.
34, alaviite 79).
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Sananlaskut 21:4; Filippiläisille 2:8;
1 Pietarin 5:5.
Jesaja 45:21; Luukkaan 1:47; Johanneksen
3:17;
1 Timoteukselle 1:15.

Lisäjakeita
33.

Ensimmäinen Mooseksen 3:22 / Enbiya 21:35,
73 & 91.
34. Ensimmäinen Mooseksen 1:26-27; Matteuksen
3:16-17; Luukkaan 1:35 / Maide 5:116.
35. Johanneksen 7:18; Johanneksen 10:30;
Johanneksen 14:11; 2 Timoteukselle
2:13; Ensimmäinen Johanneksen Kirje 3:5 /
Maide 5:117-118.
36. Matteuksen 17:5; Johanneksen 12:28 & 30/
Taha 20:133.
37. Ensimmäinen Mooseksen 1:26; Jesaja 6:1-8;
Matteuksen 5:8;
Johanneksen 5:37; Filippiläisille 2:5-11;
Johanneksen Ilmestys 4:1-5; Johanneksen
Ilmestys 21:3; Johanneksen Ilmestys 22:3-4.
38. Johanneksen 12:27-30; Apostolien Teot 2:17.
39. Toinen Mooseksen 4:22-23; Viides Mooseksen
14:1-2; Roomalaisille 8:14-18 / Zuhruf 43:16.
40. Hoosea 3:1; Johanneksen 3:16; Efesolaisille
2:4-6; Johanneksen Ilmestys 22:17 / Nisa
4:107; En’am 6:141; Tevbe 9:108; Rum 30:45;
Shura 42:40; Saf 61:4.
41. Ensimmäinen Mooseksen 1:26; Johanneksen 1:12-13;
Johanneksen Ilmestys 21:1-2;
Johanneksen Ilmestys 22:17 / Bakara 2:23 & 30;
Isra 17:65.
42. Viides Mooseksen 10:17; Kolossalaisille 3:25;
Jaakobin 2:9 / Bakara 2:228 & 282; Nisa 4:11.
43. Jeremia 3:22; Hesekiel 18:25; Hesekiel
33:11; Luukkaan 14:22-23; Johanneksen 3:16;
1 Timoteukselle 2:3-4 / Isra 17:45-46;
Mu'min 40:35.
44. Habakuk 1:13; Titukselle 1:2; Jaakobin 1:17;
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 1:5 / Al-i
Imran 3:54; Maide 5:41; Sejde 32:17; Ahzab
33:17; Zuhruf 43:36; Mujadele 58:10.
45. Ensimmäinen Mooseksen 3:1; Ester 9:25;
Sananlaskut 16:30; Efesolaisille 6:11;
Toinen Johanneksen Kirje 1:7 / Enfal 8:30;
Yunus 10:21.
46. Efesolaisille 5:19-21; 2 Timoteukselle 2:13;
Jaakobin
1:13 / Maide 5:51.
47. 2 Timoteukselle 2:26; Jaakobin 1:13; 1
Pietarin 5:8;
2 Pietarin 3:9 / Nisa 4:155; Maide 5:13 &
41;
33. Ensimmäinen
3:22 /&Enbiya
21:35,
Enam 6:149; Mooseksen
A'raf 7:155-156
179; Ibrahim
73
& 91.
14:4;
Nahl 16:93.
34. Ensimmäinen Mooseksen 1:26-27; Matteuksen
3:16-17; Luukkaan 1:35 / Maide 5:116.
35. Johanneksen 7:18; Johanneksen 10:30;
Johanneksen 14:11; 2 Timoteukselle
2:13; Ensimmäinen Johanneksen Kirje 3:5 /
Maide 5:117-118.
36. Matteuksen 17:5; Johanneksen 12:28 & 30/
Taha 20:133.
37. Ensimmäinen Mooseksen 1:26; Jesaja 6:1-8;
Matteuksen 5:8;
Johanneksen 5:37; Filippiläisille 2:5-11;
Johanneksen Ilmestys 4:1-5; Johanneksen
Ilmestys 21:3; Johanneksen Ilmestys 22:3-4.
38. Johanneksen 12:27-30; Apostolien Teot 2:17.
39. Toinen Mooseksen 4:22-23; Viides Mooseksen
14:1-2; Roomalaisille 8:14-18 / Zuhruf 43:16.
40. Hoosea 3:1; Johanneksen 3:16; Efesolaisille
2:4-6; Johanneksen Ilmestys 22:17 / Nisa
4:107; En’am 6:141; Tevbe 9:108; Rum 30:45;
Shura 42:40; Saf 61:4.
41. Ensimmäinen Mooseksen 1:26; Johanneksen 1:12-13;
Johanneksen Ilmestys 21:1-2;
Johanneksen Ilmestys 22:17 / Bakara 2:23 & 30;
Isra 17:65.
42. Viides Mooseksen 10:17; Kolossalaisille 3:25;
Jaakobin 2:9 / Bakara 2:228 & 282; Nisa 4:11.
43. Jeremia 3:22; Hesekiel 18:25; Hesekiel
33:11; Luukkaan 14:22-23; Johanneksen 3:16;
1 Timoteukselle 2:3-4 / Isra 17:45-46;
Mu'min 40:35.
44. Habakuk 1:13; Titukselle 1:2; Jaakobin 1:17;
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 1:5 / Al-i
Imran 3:54; Maide 5:41; Sejde 32:17; Ahzab
33:17; Zuhruf 43:36; Mujadele 58:10.
45. Ensimmäinen Mooseksen 3:1; Ester 9:25;
Sananlaskut 16:30; Efesolaisille 6:11;
Toinen Johanneksen Kirje 1:7 / Enfal 8:30;
Yunus 10:21.
46. Efesolaisille 5:19-21; 2 Timoteukselle 2:13;
Jaakobin

Lisäjakeita

Lisäjakeita
33.

Ensimmäinen Mooseksen 3:22 / Enbiya 21:35,
73 & 91.
34. Ensimmäinen Mooseksen 1:26-27; Matteuksen
3:16-17; Luukkaan 1:35 / Maide 5:116.
35. Johanneksen 7:18; Johanneksen 10:30;
Johanneksen 14:11; 2 Timoteukselle
2:13; Ensimmäinen Johanneksen Kirje 3:5 /
Maide 5:117-118.
36. Matteuksen 17:5; Johanneksen 12:28 & 30/
Taha 20:133.
37. Ensimmäinen Mooseksen 1:26; Jesaja 6:1-8;
Matteuksen 5:8;
Johanneksen 5:37; Filippiläisille 2:5-11;
Johanneksen Ilmestys 4:1-5; Johanneksen
Ilmestys 21:3; Johanneksen Ilmestys 22:3-4.
38. Johanneksen 12:27-30; Apostolien Teot 2:17.
39. Toinen Mooseksen 4:22-23; Viides Mooseksen
14:1-2; Roomalaisille 8:14-18 / Zuhruf 43:16.
40. Hoosea 3:1; Johanneksen 3:16; Efesolaisille
2:4-6; Johanneksen Ilmestys 22:17 / Nisa
4:107; En’am 6:141; Tevbe 9:108; Rum 30:45;
Shura 42:40; Saf 61:4.
41. Ensimmäinen Mooseksen 1:26; Johanneksen 1:12-13;
Johanneksen Ilmestys 21:1-2;
Johanneksen Ilmestys 22:17 / Bakara 2:23 & 30;
Isra 17:65.
42. Viides Mooseksen 10:17; Kolossalaisille 3:25;
Jaakobin 2:9 / Bakara 2:228 & 282; Nisa 4:11.
43. Jeremia 3:22; Hesekiel 18:25; Hesekiel
33:11; Luukkaan 14:22-23; Johanneksen 3:16;
1 Timoteukselle 2:3-4 / Isra 17:45-46;
Mu'min 40:35.
44. Habakuk 1:13; Titukselle 1:2; Jaakobin 1:17;
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 1:5 / Al-i
Imran 3:54; Maide 5:41; Sejde 32:17; Ahzab
33:17; Zuhruf 43:36; Mujadele 58:10.
45. Ensimmäinen Mooseksen 3:1; Ester 9:25;
Sananlaskut 16:30; Efesolaisille 6:11;
Toinen Johanneksen Kirje 1:7 / Enfal 8:30;
Yunus 10:21.
46. Efesolaisille 5:19-21; 2 Timoteukselle 2:13;
Jaakobin
1:13 / Maide 5:51.
47. 2 Timoteukselle 2:26; Jaakobin 1:13; 1
Pietarin 5:8;
2 Pietarin 3:9 / Nisa 4:155; Maide 5:13 &
41;
33. Ensimmäinen
3:22 /&Enbiya
21:35,
Enam 6:149; Mooseksen
A'raf 7:155-156
179; Ibrahim
73
& 91.
14:4;
Nahl 16:93.
34. Ensimmäinen Mooseksen 1:26-27; Matteuksen
3:16-17; Luukkaan 1:35 / Maide 5:116.
35. Johanneksen 7:18; Johanneksen 10:30;
Johanneksen 14:11; 2 Timoteukselle
2:13; Ensimmäinen Johanneksen Kirje 3:5 /
Maide 5:117-118.
36. Matteuksen 17:5; Johanneksen 12:28 & 30/
Taha 20:133.
37. Ensimmäinen Mooseksen 1:26; Jesaja 6:1-8;
Matteuksen 5:8;
Johanneksen 5:37; Filippiläisille 2:5-11;
Johanneksen Ilmestys 4:1-5; Johanneksen
Ilmestys 21:3; Johanneksen Ilmestys 22:3-4.
38. Johanneksen 12:27-30; Apostolien Teot 2:17.
39. Toinen Mooseksen 4:22-23; Viides Mooseksen
14:1-2; Roomalaisille 8:14-18 / Zuhruf 43:16.
40. Hoosea 3:1; Johanneksen 3:16; Efesolaisille
2:4-6; Johanneksen Ilmestys 22:17 / Nisa
4:107; En’am 6:141; Tevbe 9:108; Rum 30:45;
Shura 42:40; Saf 61:4.
41. Ensimmäinen Mooseksen 1:26; Johanneksen 1:12-13;
Johanneksen Ilmestys 21:1-2;
Johanneksen Ilmestys 22:17 / Bakara 2:23 & 30;
Isra 17:65.
42. Viides Mooseksen 10:17; Kolossalaisille 3:25;
Jaakobin 2:9 / Bakara 2:228 & 282; Nisa 4:11.
43. Jeremia 3:22; Hesekiel 18:25; Hesekiel
33:11; Luukkaan 14:22-23; Johanneksen 3:16;
1 Timoteukselle 2:3-4 / Isra 17:45-46;
Mu'min 40:35.
44. Habakuk 1:13; Titukselle 1:2; Jaakobin 1:17;
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 1:5 / Al-i
Imran 3:54; Maide 5:41; Sejde 32:17; Ahzab
33:17; Zuhruf 43:36; Mujadele 58:10.
45. Ensimmäinen Mooseksen 3:1; Ester 9:25;
Sananlaskut 16:30; Efesolaisille 6:11;
Toinen Johanneksen Kirje 1:7 / Enfal 8:30;
Yunus 10:21.
46. Efesolaisille 5:19-21; 2 Timoteukselle 2:13;
Jaakobin

Lisäjakeita

Lisäjakeita
46.
47.

48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Efesolaisille 5:19-21; 2 Timoteukselle 2:13;
Jaakobin 1:13 / Maide 5:51.
2 Timoteukselle 2:26; Jaakobin 1:13;
1 Pietarin 5:8; 2 Pietarin 3:9 / Nisa 4:155;
Maide 5:13 & 41; Enam 6:149; A'raf 7:155-156
& 179; Ibrahim 14:4; Nahl 16:93.
Viides Mooseksen 7:9-10; Viides Mooseksen 32:4;
Heprealaisille 10:23; Jaakobin 1:13 / Ankebut
29:21; Shura 32:49-50; Fetih 48:14; Buruj
85:16.
Toinen Mooseksen 34:14; Matteuksen 4:10;
Apostolien Teot 10:25-26 / Enbiya 21:98;
Sebe’ 34:40-41; Zuhruf 43:20.
2 Timoteukselle 2:13; Titukselle 2:1 / A’raf
7:11-18; Hijr 15:28-34; Kehf 18:50-51; Taha
20:116; Sad 38:71-78.
Job 26:13; Jesaja 48:16; Matteuksen 3:16;
2 Korinttilaisille 3:17.
Ensimmäinen Mooseksen 2:7; Job 27:3;
Luukkaan 1:30-37; Johanneksen 4:24;
Heprealaisille 9:14 / Maide 5:116 & 118.
Matteuksen 1:19-23 / Meryem 19:17 & 19-24.
Markuksen 3:29; Johanneksen 10:35;
Johanneksen 12:48; 2 Timoteukselle
3:16; 2 Pietarin 1:20-21; Ensimmäinen
Johanneksen Kirje 5:16 / Tevbe 9:80.
1 Korinttilaisille 14:37-38; Efesolaisille 6:12;
1 Pietarin 2:5.
Luukkaan 24:49; Apostolien Teot 2:1-4 &
16-18; Roomalaisille 8:9.
Roomalaisille 1:11; 1 Tessalonikalaisille 2:8.
Apostolien Teot 3:5-11; Apostolien Teot
9:33-35; Apostolien Teot 9:36-41;
Apostolien Teot 28:8.
1 Korinttilaisille 14:11-2 & 26-27;
Juudaksen Kirje 1:20-21.
2 Pietarin 2:4.
Matteuksen 25:41; 2 Pietarin 2:4 / Nisa
4:38; A’raf 7:27; Yusuf 12:5.

Lisäjakeita
46.
47.

48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Lisäjakeita
46.
47.

48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Efesolaisille 5:19-21; 2 Timoteukselle 2:13;
Jaakobin 1:13 / Maide 5:51.
2 Timoteukselle 2:26; Jaakobin 1:13;
1 Pietarin 5:8; 2 Pietarin 3:9 / Nisa 4:155;
Maide 5:13 & 41; Enam 6:149; A'raf 7:155-156
& 179; Ibrahim 14:4; Nahl 16:93.
Viides Mooseksen 7:9-10; Viides Mooseksen 32:4;
Heprealaisille 10:23; Jaakobin 1:13 / Ankebut
29:21; Shura 32:49-50; Fetih 48:14; Buruj
85:16.
Toinen Mooseksen 34:14; Matteuksen 4:10;
Apostolien Teot 10:25-26 / Enbiya 21:98;
Sebe’ 34:40-41; Zuhruf 43:20.
2 Timoteukselle 2:13; Titukselle 2:1 / A’raf
7:11-18; Hijr 15:28-34; Kehf 18:50-51; Taha
20:116; Sad 38:71-78.
Job 26:13; Jesaja 48:16; Matteuksen 3:16;
2 Korinttilaisille 3:17.
Ensimmäinen Mooseksen 2:7; Job 27:3;
Luukkaan 1:30-37; Johanneksen 4:24;
Heprealaisille 9:14 / Maide 5:116 & 118.
Matteuksen 1:19-23 / Meryem 19:17 & 19-24.
Markuksen 3:29; Johanneksen 10:35;
Johanneksen 12:48; 2 Timoteukselle
3:16; 2 Pietarin 1:20-21; Ensimmäinen
Johanneksen Kirje 5:16 / Tevbe 9:80.
1 Korinttilaisille 14:37-38; Efesolaisille 6:12;
1 Pietarin 2:5.
Luukkaan 24:49; Apostolien Teot 2:1-4 &
16-18; Roomalaisille 8:9.
Roomalaisille 1:11; 1 Tessalonikalaisille 2:8.
Apostolien Teot 3:5-11; Apostolien Teot
9:33-35; Apostolien Teot 9:36-41;
Apostolien Teot 28:8.
1 Korinttilaisille 14:11-2 & 26-27;
Juudaksen Kirje 1:20-21.
2 Pietarin 2:4.
Matteuksen 25:41; 2 Pietarin 2:4 / Nisa
4:38; A’raf 7:27; Yusuf 12:5.

Efesolaisille 5:19-21; 2 Timoteukselle 2:13;
Jaakobin 1:13 / Maide 5:51.
2 Timoteukselle 2:26; Jaakobin 1:13;
1 Pietarin 5:8; 2 Pietarin 3:9 / Nisa 4:155;
Maide 5:13 & 41; Enam 6:149; A'raf 7:155-156
& 179; Ibrahim 14:4; Nahl 16:93.
Viides Mooseksen 7:9-10; Viides Mooseksen 32:4;
Heprealaisille 10:23; Jaakobin 1:13 / Ankebut
29:21; Shura 32:49-50; Fetih 48:14; Buruj
85:16.
Toinen Mooseksen 34:14; Matteuksen 4:10;
Apostolien Teot 10:25-26 / Enbiya 21:98;
Sebe’ 34:40-41; Zuhruf 43:20.
2 Timoteukselle 2:13; Titukselle 2:1 / A’raf
7:11-18; Hijr 15:28-34; Kehf 18:50-51; Taha
20:116; Sad 38:71-78.
Job 26:13; Jesaja 48:16; Matteuksen 3:16;
2 Korinttilaisille 3:17.
Ensimmäinen Mooseksen 2:7; Job 27:3;
Luukkaan 1:30-37; Johanneksen 4:24;
Heprealaisille 9:14 / Maide 5:116 & 118.
Matteuksen 1:19-23 / Meryem 19:17 & 19-24.
Markuksen 3:29; Johanneksen 10:35;
Johanneksen 12:48; 2 Timoteukselle
3:16; 2 Pietarin 1:20-21; Ensimmäinen
Johanneksen Kirje 5:16 / Tevbe 9:80.
1 Korinttilaisille 14:37-38; Efesolaisille 6:12;
1 Pietarin 2:5.
Luukkaan 24:49; Apostolien Teot 2:1-4 &
16-18; Roomalaisille 8:9.
Roomalaisille 1:11; 1 Tessalonikalaisille 2:8.
Apostolien Teot 3:5-11; Apostolien Teot
9:33-35; Apostolien Teot 9:36-41;
Apostolien Teot 28:8.
1 Korinttilaisille 14:11-2 & 26-27;
Juudaksen Kirje 1:20-21.
2 Pietarin 2:4.
Matteuksen 25:41; 2 Pietarin 2:4 / Nisa
4:38; A’raf 7:27; Yusuf 12:5.

Lisäjakeita
46.
47.

48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Efesolaisille 5:19-21; 2 Timoteukselle 2:13;
Jaakobin 1:13 / Maide 5:51.
2 Timoteukselle 2:26; Jaakobin 1:13;
1 Pietarin 5:8; 2 Pietarin 3:9 / Nisa 4:155;
Maide 5:13 & 41; Enam 6:149; A'raf 7:155-156
& 179; Ibrahim 14:4; Nahl 16:93.
Viides Mooseksen 7:9-10; Viides Mooseksen 32:4;
Heprealaisille 10:23; Jaakobin 1:13 / Ankebut
29:21; Shura 32:49-50; Fetih 48:14; Buruj
85:16.
Toinen Mooseksen 34:14; Matteuksen 4:10;
Apostolien Teot 10:25-26 / Enbiya 21:98;
Sebe’ 34:40-41; Zuhruf 43:20.
2 Timoteukselle 2:13; Titukselle 2:1 / A’raf
7:11-18; Hijr 15:28-34; Kehf 18:50-51; Taha
20:116; Sad 38:71-78.
Job 26:13; Jesaja 48:16; Matteuksen 3:16;
2 Korinttilaisille 3:17.
Ensimmäinen Mooseksen 2:7; Job 27:3;
Luukkaan 1:30-37; Johanneksen 4:24;
Heprealaisille 9:14 / Maide 5:116 & 118.
Matteuksen 1:19-23 / Meryem 19:17 & 19-24.
Markuksen 3:29; Johanneksen 10:35;
Johanneksen 12:48; 2 Timoteukselle
3:16; 2 Pietarin 1:20-21; Ensimmäinen
Johanneksen Kirje 5:16 / Tevbe 9:80.
1 Korinttilaisille 14:37-38; Efesolaisille 6:12;
1 Pietarin 2:5.
Luukkaan 24:49; Apostolien Teot 2:1-4 &
16-18; Roomalaisille 8:9.
Roomalaisille 1:11; 1 Tessalonikalaisille 2:8.
Apostolien Teot 3:5-11; Apostolien Teot
9:33-35; Apostolien Teot 9:36-41;
Apostolien Teot 28:8.
1 Korinttilaisille 14:11-2 & 26-27;
Juudaksen Kirje 1:20-21.
2 Pietarin 2:4.
Matteuksen 25:41; 2 Pietarin 2:4 / Nisa
4:38; A’raf 7:27; Yusuf 12:5.

Lisäjakeita
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.
80.
81.

Matteuksen 25:41; 2 Pietarin 2:4; Johanneksen
Ilmestys 12:9 / Ahkaf 46:29-31.
Matteuksen 8:28-32; Markuksen 1:25-26;
Markuksen 5:1-13, Luukkaan 8:33; Luukkaan
9:42 / Nahl 16:98.
Johanneksen Ilmestys 12:9 / Isra 17:62-65;
Hajj 22:52.
Johanneksen 16:11; 2 Korinttilaisille 11:14;
Efesolaisille 6:11-12 / Ibrahim 14:22; Nahl
16:100.
Luukkaan 1:26-35.
Johanneksen 7:18; 1 Pietarin 1:18-20 /
Bakara 2:87.
Matteuksen 24:3 & 25; Luukkaan 2:40 & 52;
Luukkaan 5:22; Johanneksen 2:24-25.
Markuksen 4:35-41; Markuksen 6:35-44.
Matteuksen 23:10; Luukkaan 8:25; Johanneksen
3:36; Johanneksen 8:51; Johanneksen 12:48.
Matteuksen 16:16-17 & 20 / Nisa 4:157; Maide
5:17, 72 & 75.
Miika 5:2; Johanneksen 6:51 & 62; Johanneksen
8:58; Johanneksen 17:5, 16 & 24.
Johanneksen 1:1-3 & 14; Johanneksen 6:51 &
62; Johanneksen 17:5 & 16.
Heprealaisille 2:14 / Al-i Imran 3:59.
Kolossalaisille 1:4, & 15-22.
Johanneksen 1:1-4, 10 & 14.
Luukkaan 3:22; Johanneksen 10:9; Roomalaisille
8:34; Heprealaisille 9:15; Heprealaisille
12:24; Ensimmäinen Johanneksen Kirje 2:1-2 /
Al-i Imran 3:59.
Jesaja 7:14; Ensimmäinen Johanneksen Kirje
2:22-23; Ensimmäinen Johanneksen Kirje 5:20 /
Furkan 25:2; Zuhruf 43:81; Jinn 72:3.
Jesaja 7:14; Jesaja 9:6; Daniel 3:25.
Matteuksen 8:2-3; Matteuksen 9:18;
Matteuksen 14:33; Luukkaan 24:52;
Heprealaisille 1:6; Johanneksen Ilmestys 5:12 & 14.
Luukkaan 7:48; Apostolien Teot 5:30-31 /
Maide 5:116 & 118.

Lisäjakeita
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.
80.
81.

Lisäjakeita
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.
80.
81.

Matteuksen 25:41; 2 Pietarin 2:4; Johanneksen
Ilmestys 12:9 / Ahkaf 46:29-31.
Matteuksen 8:28-32; Markuksen 1:25-26;
Markuksen 5:1-13, Luukkaan 8:33; Luukkaan
9:42 / Nahl 16:98.
Johanneksen Ilmestys 12:9 / Isra 17:62-65;
Hajj 22:52.
Johanneksen 16:11; 2 Korinttilaisille 11:14;
Efesolaisille 6:11-12 / Ibrahim 14:22; Nahl
16:100.
Luukkaan 1:26-35.
Johanneksen 7:18; 1 Pietarin 1:18-20 /
Bakara 2:87.
Matteuksen 24:3 & 25; Luukkaan 2:40 & 52;
Luukkaan 5:22; Johanneksen 2:24-25.
Markuksen 4:35-41; Markuksen 6:35-44.
Matteuksen 23:10; Luukkaan 8:25; Johanneksen
3:36; Johanneksen 8:51; Johanneksen 12:48.
Matteuksen 16:16-17 & 20 / Nisa 4:157; Maide
5:17, 72 & 75.
Miika 5:2; Johanneksen 6:51 & 62; Johanneksen
8:58; Johanneksen 17:5, 16 & 24.
Johanneksen 1:1-3 & 14; Johanneksen 6:51 &
62; Johanneksen 17:5 & 16.
Heprealaisille 2:14 / Al-i Imran 3:59.
Kolossalaisille 1:4, & 15-22.
Johanneksen 1:1-4, 10 & 14.
Luukkaan 3:22; Johanneksen 10:9; Roomalaisille
8:34; Heprealaisille 9:15; Heprealaisille
12:24; Ensimmäinen Johanneksen Kirje 2:1-2 /
Al-i Imran 3:59.
Jesaja 7:14; Ensimmäinen Johanneksen Kirje
2:22-23; Ensimmäinen Johanneksen Kirje 5:20 /
Furkan 25:2; Zuhruf 43:81; Jinn 72:3.
Jesaja 7:14; Jesaja 9:6; Daniel 3:25.
Matteuksen 8:2-3; Matteuksen 9:18;
Matteuksen 14:33; Luukkaan 24:52;
Heprealaisille 1:6; Johanneksen Ilmestys 5:12 & 14.
Luukkaan 7:48; Apostolien Teot 5:30-31 /
Maide 5:116 & 118.

Matteuksen 25:41; 2 Pietarin 2:4; Johanneksen
Ilmestys 12:9 / Ahkaf 46:29-31.
Matteuksen 8:28-32; Markuksen 1:25-26;
Markuksen 5:1-13, Luukkaan 8:33; Luukkaan
9:42 / Nahl 16:98.
Johanneksen Ilmestys 12:9 / Isra 17:62-65;
Hajj 22:52.
Johanneksen 16:11; 2 Korinttilaisille 11:14;
Efesolaisille 6:11-12 / Ibrahim 14:22; Nahl
16:100.
Luukkaan 1:26-35.
Johanneksen 7:18; 1 Pietarin 1:18-20 /
Bakara 2:87.
Matteuksen 24:3 & 25; Luukkaan 2:40 & 52;
Luukkaan 5:22; Johanneksen 2:24-25.
Markuksen 4:35-41; Markuksen 6:35-44.
Matteuksen 23:10; Luukkaan 8:25; Johanneksen
3:36; Johanneksen 8:51; Johanneksen 12:48.
Matteuksen 16:16-17 & 20 / Nisa 4:157; Maide
5:17, 72 & 75.
Miika 5:2; Johanneksen 6:51 & 62; Johanneksen
8:58; Johanneksen 17:5, 16 & 24.
Johanneksen 1:1-3 & 14; Johanneksen 6:51 &
62; Johanneksen 17:5 & 16.
Heprealaisille 2:14 / Al-i Imran 3:59.
Kolossalaisille 1:4, & 15-22.
Johanneksen 1:1-4, 10 & 14.
Luukkaan 3:22; Johanneksen 10:9; Roomalaisille
8:34; Heprealaisille 9:15; Heprealaisille
12:24; Ensimmäinen Johanneksen Kirje 2:1-2 /
Al-i Imran 3:59.
Jesaja 7:14; Ensimmäinen Johanneksen Kirje
2:22-23; Ensimmäinen Johanneksen Kirje 5:20 /
Furkan 25:2; Zuhruf 43:81; Jinn 72:3.
Jesaja 7:14; Jesaja 9:6; Daniel 3:25.
Matteuksen 8:2-3; Matteuksen 9:18;
Matteuksen 14:33; Luukkaan 24:52;
Heprealaisille 1:6; Johanneksen Ilmestys 5:12 & 14.
Luukkaan 7:48; Apostolien Teot 5:30-31 /
Maide 5:116 & 118.

Lisäjakeita
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.
80.
81.

Matteuksen 25:41; 2 Pietarin 2:4; Johanneksen
Ilmestys 12:9 / Ahkaf 46:29-31.
Matteuksen 8:28-32; Markuksen 1:25-26;
Markuksen 5:1-13, Luukkaan 8:33; Luukkaan
9:42 / Nahl 16:98.
Johanneksen Ilmestys 12:9 / Isra 17:62-65;
Hajj 22:52.
Johanneksen 16:11; 2 Korinttilaisille 11:14;
Efesolaisille 6:11-12 / Ibrahim 14:22; Nahl
16:100.
Luukkaan 1:26-35.
Johanneksen 7:18; 1 Pietarin 1:18-20 /
Bakara 2:87.
Matteuksen 24:3 & 25; Luukkaan 2:40 & 52;
Luukkaan 5:22; Johanneksen 2:24-25.
Markuksen 4:35-41; Markuksen 6:35-44.
Matteuksen 23:10; Luukkaan 8:25; Johanneksen
3:36; Johanneksen 8:51; Johanneksen 12:48.
Matteuksen 16:16-17 & 20 / Nisa 4:157; Maide
5:17, 72 & 75.
Miika 5:2; Johanneksen 6:51 & 62; Johanneksen
8:58; Johanneksen 17:5, 16 & 24.
Johanneksen 1:1-3 & 14; Johanneksen 6:51 &
62; Johanneksen 17:5 & 16.
Heprealaisille 2:14 / Al-i Imran 3:59.
Kolossalaisille 1:4, & 15-22.
Johanneksen 1:1-4, 10 & 14.
Luukkaan 3:22; Johanneksen 10:9; Roomalaisille
8:34; Heprealaisille 9:15; Heprealaisille
12:24; Ensimmäinen Johanneksen Kirje 2:1-2 /
Al-i Imran 3:59.
Jesaja 7:14; Ensimmäinen Johanneksen Kirje
2:22-23; Ensimmäinen Johanneksen Kirje 5:20 /
Furkan 25:2; Zuhruf 43:81; Jinn 72:3.
Jesaja 7:14; Jesaja 9:6; Daniel 3:25.
Matteuksen 8:2-3; Matteuksen 9:18;
Matteuksen 14:33; Luukkaan 24:52;
Heprealaisille 1:6; Johanneksen Ilmestys 5:12 & 14.
Luukkaan 7:48; Apostolien Teot 5:30-31 /
Maide 5:116 & 118.

Lisäjakeita
82.
83.

Maide 5:17; Maide 5:75; Maide 5:116 & 118.
Apostolien Teot 13:23; Titukselle 2:13; 2
Pietarin 1:1 & 11 / Maide 5:75; Zuhruf
43:57-59.
84. Johanneksen 6:48 & 51; Johanneksen 11:25;
Johanneksen 17:3 / Saf 61:8-9.
85. 1 Korinttilaisille 5:7; Heprealaisille 7:27;
Heprealaisille 9:11-2 & 22; Heprealaisille 10:12.
86. Psalmit 22:1-31.
87. Matteuksen 17:22-23; Matteuksen 20:17-19;
Johanneksen 2:18-20; Johanneksen 10:11, 15, 17 & 18.
88. Apostolien Teot 13:14-15; 1 Korinttilaisille
2:2; Johanneksen Ilmestys 1:18; Johanneksen
Ilmestys 5:9.
89. Johanneksen 5:28-29; Titukselle 2:13;
Heprealaisille 9:28.
90. Matteuksen 7:15-20; Luukkaan 24:27 / En’am 6:19
& 93.
91. Ensimmäinen Mooseksen 12:1-3 / Ibrahim 14:4.
92. Viides Mooseksen 19:15; Jesaja 8:20 / Nisa 4:79;
Nisa 4:166.
93. 2 Tessalonikalaisille 3:6 & 14; Ensimmäinen
Johanneksen Kirje 2:22-23 / Al-i Imran 3:3-4.
94. Johanneksen 5:31; Johanneksen 20:30-31 / Al-i
Imran 3:183; Ankebut 29:50; Kamer 54:1-2.
95. A’raf 7:188; Jinn 72:26-28; Tekvir 81:22-25.
96. Al-i Imran 3:97; Neml 27:91; Nejm 53:18-20;
Quraish 106:3.
97. Kolmas Mooseksen 18:15; Sananlaskut 20:9;
Apostolien Teot 17:30 / Ahzab 33:37; Mu’min
40:55; Fatih 48:1-2; Abese 80:1-11; Nasr 110:3.
98. Ahzab 33:21; Saf 61:9.
99. Ensimmäinen Mooseksen 3:6; Ensimmäinen Mooseksen
3:17.
100. Ensimmäinen Mooseksen 6:5; Jeremia 10:23;
Roomalaisille 5:12 & 19; Roomalaisille 7:18;
Roomalaisille 8:7.
101. Job 9:20; Psalmit 14:3; Jesaja 64:6.
22:8-9 / Al-i Imran 3:64.

Lisäjakeita
82.
83.

Maide 5:17; Maide 5:75; Maide 5:116 & 118.
Apostolien Teot 13:23; Titukselle 2:13; 2
Pietarin 1:1 & 11 / Maide 5:75; Zuhruf
43:57-59.
84. Johanneksen 6:48 & 51; Johanneksen 11:25;
Johanneksen 17:3 / Saf 61:8-9.
85. 1 Korinttilaisille 5:7; Heprealaisille 7:27;
Heprealaisille 9:11-2 & 22; Heprealaisille 10:12.
86. Psalmit 22:1-31.
87. Matteuksen 17:22-23; Matteuksen 20:17-19;
Johanneksen 2:18-20; Johanneksen 10:11, 15, 17 & 18.
88. Apostolien Teot 13:14-15; 1 Korinttilaisille
2:2; Johanneksen Ilmestys 1:18; Johanneksen
Ilmestys 5:9.
89. Johanneksen 5:28-29; Titukselle 2:13;
Heprealaisille 9:28.
90. Matteuksen 7:15-20; Luukkaan 24:27 / En’am 6:19
& 93.
91. Ensimmäinen Mooseksen 12:1-3 / Ibrahim 14:4.
92. Viides Mooseksen 19:15; Jesaja 8:20 / Nisa 4:79;
Nisa 4:166.
93. 2 Tessalonikalaisille 3:6 & 14; Ensimmäinen
Johanneksen Kirje 2:22-23 / Al-i Imran 3:3-4.
94. Johanneksen 5:31; Johanneksen 20:30-31 / Al-i
Imran 3:183; Ankebut 29:50; Kamer 54:1-2.
95. A’raf 7:188; Jinn 72:26-28; Tekvir 81:22-25.
96. Al-i Imran 3:97; Neml 27:91; Nejm 53:18-20;
Quraish 106:3.
97. Kolmas Mooseksen 18:15; Sananlaskut 20:9;
Apostolien Teot 17:30 / Ahzab 33:37; Mu’min
40:55; Fatih 48:1-2; Abese 80:1-11; Nasr 110:3.
98. Ahzab 33:21; Saf 61:9.
99. Ensimmäinen Mooseksen 3:6; Ensimmäinen Mooseksen
3:17.
100. Ensimmäinen Mooseksen 6:5; Jeremia 10:23;
Roomalaisille 5:12 & 19; Roomalaisille 7:18;
Roomalaisille 8:7.
101. Job 9:20; Psalmit 14:3; Jesaja 64:6.
22:8-9 / Al-i Imran 3:64.

Lisäjakeita
82.
83.

Maide 5:17; Maide 5:75; Maide 5:116 & 118.
Apostolien Teot 13:23; Titukselle 2:13; 2
Pietarin 1:1 & 11 / Maide 5:75; Zuhruf
43:57-59.
84. Johanneksen 6:48 & 51; Johanneksen 11:25;
Johanneksen 17:3 / Saf 61:8-9.
85. 1 Korinttilaisille 5:7; Heprealaisille 7:27;
Heprealaisille 9:11-2 & 22; Heprealaisille 10:12.
86. Psalmit 22:1-31.
87. Matteuksen 17:22-23; Matteuksen 20:17-19;
Johanneksen 2:18-20; Johanneksen 10:11, 15, 17 & 18.
88. Apostolien Teot 13:14-15; 1 Korinttilaisille
2:2; Johanneksen Ilmestys 1:18; Johanneksen
Ilmestys 5:9.
89. Johanneksen 5:28-29; Titukselle 2:13;
Heprealaisille 9:28.
90. Matteuksen 7:15-20; Luukkaan 24:27 / En’am 6:19
& 93.
91. Ensimmäinen Mooseksen 12:1-3 / Ibrahim 14:4.
92. Viides Mooseksen 19:15; Jesaja 8:20 / Nisa 4:79;
Nisa 4:166.
93. 2 Tessalonikalaisille 3:6 & 14; Ensimmäinen
Johanneksen Kirje 2:22-23 / Al-i Imran 3:3-4.
94. Johanneksen 5:31; Johanneksen 20:30-31 / Al-i
Imran 3:183; Ankebut 29:50; Kamer 54:1-2.
95. A’raf 7:188; Jinn 72:26-28; Tekvir 81:22-25.
96. Al-i Imran 3:97; Neml 27:91; Nejm 53:18-20;
Quraish 106:3.
97. Kolmas Mooseksen 18:15; Sananlaskut 20:9;
Apostolien Teot 17:30 / Ahzab 33:37; Mu’min
40:55; Fatih 48:1-2; Abese 80:1-11; Nasr 110:3.
98. Ahzab 33:21; Saf 61:9.
99. Ensimmäinen Mooseksen 3:6; Ensimmäinen Mooseksen
3:17.
100. Ensimmäinen Mooseksen 6:5; Jeremia 10:23;
Roomalaisille 5:12 & 19; Roomalaisille 7:18;
Roomalaisille 8:7.
101. Job 9:20; Psalmit 14:3; Jesaja 64:6.
22:8-9 / Al-i Imran 3:64.

Lisäjakeita
82.
83.

Maide 5:17; Maide 5:75; Maide 5:116 & 118.
Apostolien Teot 13:23; Titukselle 2:13; 2
Pietarin 1:1 & 11 / Maide 5:75; Zuhruf
43:57-59.
84. Johanneksen 6:48 & 51; Johanneksen 11:25;
Johanneksen 17:3 / Saf 61:8-9.
85. 1 Korinttilaisille 5:7; Heprealaisille 7:27;
Heprealaisille 9:11-2 & 22; Heprealaisille 10:12.
86. Psalmit 22:1-31.
87. Matteuksen 17:22-23; Matteuksen 20:17-19;
Johanneksen 2:18-20; Johanneksen 10:11, 15, 17 & 18.
88. Apostolien Teot 13:14-15; 1 Korinttilaisille
2:2; Johanneksen Ilmestys 1:18; Johanneksen
Ilmestys 5:9.
89. Johanneksen 5:28-29; Titukselle 2:13;
Heprealaisille 9:28.
90. Matteuksen 7:15-20; Luukkaan 24:27 / En’am 6:19
& 93.
91. Ensimmäinen Mooseksen 12:1-3 / Ibrahim 14:4.
92. Viides Mooseksen 19:15; Jesaja 8:20 / Nisa 4:79;
Nisa 4:166.
93. 2 Tessalonikalaisille 3:6 & 14; Ensimmäinen
Johanneksen Kirje 2:22-23 / Al-i Imran 3:3-4.
94. Johanneksen 5:31; Johanneksen 20:30-31 / Al-i
Imran 3:183; Ankebut 29:50; Kamer 54:1-2.
95. A’raf 7:188; Jinn 72:26-28; Tekvir 81:22-25.
96. Al-i Imran 3:97; Neml 27:91; Nejm 53:18-20;
Quraish 106:3.
97. Kolmas Mooseksen 18:15; Sananlaskut 20:9;
Apostolien Teot 17:30 / Ahzab 33:37; Mu’min
40:55; Fatih 48:1-2; Abese 80:1-11; Nasr 110:3.
98. Ahzab 33:21; Saf 61:9.
99. Ensimmäinen Mooseksen 3:6; Ensimmäinen Mooseksen
3:17.
100. Ensimmäinen Mooseksen 6:5; Jeremia 10:23;
Roomalaisille 5:12 & 19; Roomalaisille 7:18;
Roomalaisille 8:7.
101. Job 9:20; Psalmit 14:3; Jesaja 64:6.
22:8-9 / Al-i Imran 3:64.

Lisäjakeita
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

119.
120.
121.

Toinen Mooseksen 34:14; Luukkaan 1:46-49.
Jeremia 31:30; Sananlaskut 9:17-18;
Roomalaisille 6:23 / En’am 6:15.
Johanneksen 8:34; Galatalaisille 3:10;
Galatalaisille 5:9 / Nisa 4:31.
Toinen Mooseksen 20:15; Toinen Mooseksen 22:9;
Roomalaisille 12:17-21.
Psalmit 58:3; Johanneksen 8:44 / Al-i Imran
3:54; Tevbe 9:3; Nahl 16:106.
Ensimmäinen Kuningasten Kirja 14:24;
Roomalaisille 1:24.
Psalmit 94:21 & 23 / En’am 6:151; Kehf 18:46;
Mumtehine 60:12.
Galatalaisille 5:4; Efesolaisille 2:8-9.
Johanneksen 18:36; Ensimmäinen Johanneksen
Kirje 2:29; Ensimmäinen Johanneksen Kirje 4:7;
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 5:1.
Jaakobin 2:10 / Nejm 53:32.
Matteuksen 20:28; Johanneksen 1:29;
1 Korinttilaisille 5:7; Heprealaisille
7:27; Heprealaisille 10:12 / En’am 6:164.
Titukselle 3:5-6 / Yunus 10:108.
Johanneksen 1:41; Roomalaisille 15:20-21.
Johanneksen 3:16 & 36; Johanneksen 6:48 &
51; Apostolien Teot 4:10-12 / Al-i Imran 3:85.
Apostolien Teot 10:44-48; 1 Pietarin 3:20-21.
Apostolien Teot 15:28-29.
Kolmas Mooseksen 19:2; Kolmas Mooseksen
21:7; 2 Timoteukselle 1:9;
1 Tessalonikalaisille 3:13;
1 Tessalonikalaisille
4:7; Heprealaisille 12:10; 1 Pietarin 2:5.
2 Korinttilaisille 6:18; Galatalaisille
4:6-7; Ensimmäinen Johanneksen Kirje 3:1;
Johanneksen Ilmestys 3:20 / Zuhurf 43:16.
Psalmit 119:30; Psalmit 119:174;
Johanneksen 1:12 / Hadid 57:22.
Roomalaisille 3:20; 2 Timoteukselle 1:9;
Jaakobin 2:10 / Kaari’a 101:6-9.

Lisäjakeita
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

119.
120.
121.

Lisäjakeita
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

119.
120.
121.

Toinen Mooseksen 34:14; Luukkaan 1:46-49.
Jeremia 31:30; Sananlaskut 9:17-18;
Roomalaisille 6:23 / En’am 6:15.
Johanneksen 8:34; Galatalaisille 3:10;
Galatalaisille 5:9 / Nisa 4:31.
Toinen Mooseksen 20:15; Toinen Mooseksen 22:9;
Roomalaisille 12:17-21.
Psalmit 58:3; Johanneksen 8:44 / Al-i Imran
3:54; Tevbe 9:3; Nahl 16:106.
Ensimmäinen Kuningasten Kirja 14:24;
Roomalaisille 1:24.
Psalmit 94:21 & 23 / En’am 6:151; Kehf 18:46;
Mumtehine 60:12.
Galatalaisille 5:4; Efesolaisille 2:8-9.
Johanneksen 18:36; Ensimmäinen Johanneksen
Kirje 2:29; Ensimmäinen Johanneksen Kirje 4:7;
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 5:1.
Jaakobin 2:10 / Nejm 53:32.
Matteuksen 20:28; Johanneksen 1:29;
1 Korinttilaisille 5:7; Heprealaisille
7:27; Heprealaisille 10:12 / En’am 6:164.
Titukselle 3:5-6 / Yunus 10:108.
Johanneksen 1:41; Roomalaisille 15:20-21.
Johanneksen 3:16 & 36; Johanneksen 6:48 &
51; Apostolien Teot 4:10-12 / Al-i Imran 3:85.
Apostolien Teot 10:44-48; 1 Pietarin 3:20-21.
Apostolien Teot 15:28-29.
Kolmas Mooseksen 19:2; Kolmas Mooseksen
21:7; 2 Timoteukselle 1:9;
1 Tessalonikalaisille 3:13;
1 Tessalonikalaisille
4:7; Heprealaisille 12:10; 1 Pietarin 2:5.
2 Korinttilaisille 6:18; Galatalaisille
4:6-7; Ensimmäinen Johanneksen Kirje 3:1;
Johanneksen Ilmestys 3:20 / Zuhurf 43:16.
Psalmit 119:30; Psalmit 119:174;
Johanneksen 1:12 / Hadid 57:22.
Roomalaisille 3:20; 2 Timoteukselle 1:9;
Jaakobin 2:10 / Kaari’a 101:6-9.

Toinen Mooseksen 34:14; Luukkaan 1:46-49.
Jeremia 31:30; Sananlaskut 9:17-18;
Roomalaisille 6:23 / En’am 6:15.
Johanneksen 8:34; Galatalaisille 3:10;
Galatalaisille 5:9 / Nisa 4:31.
Toinen Mooseksen 20:15; Toinen Mooseksen 22:9;
Roomalaisille 12:17-21.
Psalmit 58:3; Johanneksen 8:44 / Al-i Imran
3:54; Tevbe 9:3; Nahl 16:106.
Ensimmäinen Kuningasten Kirja 14:24;
Roomalaisille 1:24.
Psalmit 94:21 & 23 / En’am 6:151; Kehf 18:46;
Mumtehine 60:12.
Galatalaisille 5:4; Efesolaisille 2:8-9.
Johanneksen 18:36; Ensimmäinen Johanneksen
Kirje 2:29; Ensimmäinen Johanneksen Kirje 4:7;
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 5:1.
Jaakobin 2:10 / Nejm 53:32.
Matteuksen 20:28; Johanneksen 1:29;
1 Korinttilaisille 5:7; Heprealaisille
7:27; Heprealaisille 10:12 / En’am 6:164.
Titukselle 3:5-6 / Yunus 10:108.
Johanneksen 1:41; Roomalaisille 15:20-21.
Johanneksen 3:16 & 36; Johanneksen 6:48 &
51; Apostolien Teot 4:10-12 / Al-i Imran 3:85.
Apostolien Teot 10:44-48; 1 Pietarin 3:20-21.
Apostolien Teot 15:28-29.
Kolmas Mooseksen 19:2; Kolmas Mooseksen
21:7; 2 Timoteukselle 1:9;
1 Tessalonikalaisille 3:13;
1 Tessalonikalaisille
4:7; Heprealaisille 12:10; 1 Pietarin 2:5.
2 Korinttilaisille 6:18; Galatalaisille
4:6-7; Ensimmäinen Johanneksen Kirje 3:1;
Johanneksen Ilmestys 3:20 / Zuhurf 43:16.
Psalmit 119:30; Psalmit 119:174;
Johanneksen 1:12 / Hadid 57:22.
Roomalaisille 3:20; 2 Timoteukselle 1:9;
Jaakobin 2:10 / Kaari’a 101:6-9.

Lisäjakeita
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

119.
120.
121.

Toinen Mooseksen 34:14; Luukkaan 1:46-49.
Jeremia 31:30; Sananlaskut 9:17-18;
Roomalaisille 6:23 / En’am 6:15.
Johanneksen 8:34; Galatalaisille 3:10;
Galatalaisille 5:9 / Nisa 4:31.
Toinen Mooseksen 20:15; Toinen Mooseksen 22:9;
Roomalaisille 12:17-21.
Psalmit 58:3; Johanneksen 8:44 / Al-i Imran
3:54; Tevbe 9:3; Nahl 16:106.
Ensimmäinen Kuningasten Kirja 14:24;
Roomalaisille 1:24.
Psalmit 94:21 & 23 / En’am 6:151; Kehf 18:46;
Mumtehine 60:12.
Galatalaisille 5:4; Efesolaisille 2:8-9.
Johanneksen 18:36; Ensimmäinen Johanneksen
Kirje 2:29; Ensimmäinen Johanneksen Kirje 4:7;
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 5:1.
Jaakobin 2:10 / Nejm 53:32.
Matteuksen 20:28; Johanneksen 1:29;
1 Korinttilaisille 5:7; Heprealaisille
7:27; Heprealaisille 10:12 / En’am 6:164.
Titukselle 3:5-6 / Yunus 10:108.
Johanneksen 1:41; Roomalaisille 15:20-21.
Johanneksen 3:16 & 36; Johanneksen 6:48 &
51; Apostolien Teot 4:10-12 / Al-i Imran 3:85.
Apostolien Teot 10:44-48; 1 Pietarin 3:20-21.
Apostolien Teot 15:28-29.
Kolmas Mooseksen 19:2; Kolmas Mooseksen
21:7; 2 Timoteukselle 1:9;
1 Tessalonikalaisille 3:13;
1 Tessalonikalaisille
4:7; Heprealaisille 12:10; 1 Pietarin 2:5.
2 Korinttilaisille 6:18; Galatalaisille
4:6-7; Ensimmäinen Johanneksen Kirje 3:1;
Johanneksen Ilmestys 3:20 / Zuhurf 43:16.
Psalmit 119:30; Psalmit 119:174;
Johanneksen 1:12 / Hadid 57:22.
Roomalaisille 3:20; 2 Timoteukselle 1:9;
Jaakobin 2:10 / Kaari’a 101:6-9.

Lisäjakeita
122.

123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

Titukselle 3:5-6; 1 Pietarin 2:2;
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 2:29;
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 4:7;
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 5:1.
Johanneksen 3:16; Johanneksen 10:28;
Roomalaisille 10:9; Ensimmäinen Johanneksen
Kirje 5:11.
Markuksen 13:23; Johanneksen 16:13;
Apostolien Teot 3:18; Johanneksen Ilmestys
1:1 / Bakara 2:119.
Johanneksen Ilmestys 8:6; Johanneksen
Ilmestys 15:1; Johanneksen Ilmestys 16:1 /
Ahkaf 46:9.
Johanneksen Ilmestys 13:1-7; Johanneksen
Ilmestys 13:11-18; Johanneksen Ilmestys
14:9-12; Johanneksen Ilmestys 19:20.
Psalmit 96:12-13 / Nisa 4:87; Nahl 16:92;
Enbiya 21:47.
Johanneksen 3:16 & 36; Roomalaisille 6:23 /
Sejde 32:13.
Matteuksen 18:8; Johanneksen Ilmestys
14:10-11 / Meryem 19:70-72.
Duhan 44:54; Tur 52:20; Rahman 55:55-56 &
70-74.
Bakara 2:25 & 259; Zuhruf 43:70; Muhammad
47:15; Vakia 56:17 & 22 & 35-37; Nebe 78:33.
Roomalaisille 7:4; 2 Korinttilaisille 11:2;
Efesolaisille 5:23, 25 & 32; Johanneksen
Ilmestys 21:2.
Roomalaisille 3:20 & 28; Galatalaisille 5:1
& 4; Efesolaisille 2:8-9.
Ensimmäinen Mooseksen 27:21-28; Neljäs
Mooseksen 6:20.
Roomalaisille 14:14; 1 Korinttilaisille
6:12; 1 Korinttilaisille 10:31 / Bakara
2:173; Nahl 16:115.
Matteuksen 9:15.
Bakara 2:183-185.
Nisa 4:103; Jumah 62:9.

Lisäjakeita
122.

123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

Lisäjakeita
122.

123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

Titukselle 3:5-6; 1 Pietarin 2:2;
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 2:29;
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 4:7;
Ensimmäinen Johanneksen Kirje 5:1.
Johanneksen 3:16; Johanneksen 10:28;
Roomalaisille 10:9; Ensimmäinen Johanneksen
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Al-i Imran 3:19-20; Al-i Imran 3:85; Tevbe
9:29; Zuhruf 43:52; Muhammad 47:4.
1 Pietarin 5:2 / Nisa 4:90; Tevbe 9:23;
Yunus 10:99-100; Hud 11:28; Kehf 18:29;
Gasiye 88:21-22.
Jaakobin 1:20; Jaakobin 2:11; Jaakobin 4:2
& 8 / Bakara 2:216; Al-i Imran 3:85 Nisa
4:76; Enfal 8:65; Tevbe 9:5, 33, 14, 111, &
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Juutalaiset olivat täällä
avarakatseisempia kuin Tessalonikassa.
He ottivat sanan halukkaasti vastaan ja
tutkivat päivittäin kirjoituksista,
pitikö kaikki paikkansa.
1 Timoteukselle 4:15-16
Huolehdi tästä kaikesta ja toimi näin,
jotta kaikki näkisivät sinun edistymisesi.
Valvo itseäsi ja opetustasi, pidä kiinni
näistä ohjeista! Silloin pelastat sekä
itsesi että ne, jotka kuulevat sinua.
2 Timoteukselle 2:15
Pyri kaikin voimin osoittautumaan Jumalan
silmissä luotettavaksi työntekijäksi, joka
ei häpeä työtään ja joka opettaa totuuden
sanaa oikein.
Al-i Imran 3:79
Tulkaa Herranne palvelijoiksi, koska te
opetatte Kirjaa ja koska te olette sitä
myös lukeneet.
Zumar 39:9
Voivatko tietävät ja tietämättömät olla
samanveroisia? Vain viisaat ottavat
neuvon vastaan.
Zuhruf 43:63
Kun Jeesus saapui selkeitä merkkejä
mukanaan, hän sanoi… “Pelätkää siis
Allahia ja totelkaa minua.”
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