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Τα Ιερά Βιβλία
1.*

Είναι αποδεκτό ότι ο Λόγος του Θεού είναι αιώνιος
και δεν αλλάζει; (Λεβί Μαφούζ)
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ἠσαΐας 40:8.....τὸ δὲ ρῆµα τοῦ Θεοῦ ἡµῶν µένει
εἰς τὸν αἰῶνα.
Ιωαννην 1:1.....Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος
ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.
1 Πετρου 1:23.....ἀλλὰ ἀφθάρτου, διὰ λόγου ζῶντος
Θεοῦ καὶ µένοντος εἰς τὸν αἰῶνα·
------------------------------------------------Yunus 10:64*.....Γι' αυτούς υπάρχουν Χαρούµενες
Ειδήσεις στη ζωή (αυτή) του κόσµου και στη Μελλοντική.
Καµιά αλλαγή (δεν µπορεί να υπάρξει) στους Λόγους του
ΑΛΛΑΧ. Αυτό είναι - πραγµατικά - η υπέρτατη Νίκη.
Kaf 50:29.....'Ό Λόγος δεν πρόκειται ν' αλλάξει
µπροστά Μου,
Σηµείωση: Στην Ισλαµική ιστορία, υπήρχαν δύο αντίθετες
απόψεις επί του θέµατος, πάνω στις οποίες οι Μουσουλµάνοι
κήρυξαν εµφύλιους πολέµους. Οι Μουταζιλίτες έλεγαν “Όχι”
σε αυτές τις ερωτήσεις, και οι Ασχαρίτες έλεγαν “Ναι”.
Οι περισσότεροι Μουσουλµάνοι σήµερα υποστηρίζουν το “Ναι”.
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2.*

Είναι αποδεκτό ότι η Αγία Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού;
(Τορά, Ψαλτήρι & Ευαγγέλιο)
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ρωµαιουσ 15:4.....ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν ἡµετέραν
διδασκαλίαν προεγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑποµονῆς καὶ τῆς
παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωµεν.
1 Κορινθιουσ 14:37.....Εἴ τις δοκεῖ προφήτης
εἶναι ἢ πνευµατικός, ἐπιγινωσκέτω ἃ γράφω ὑµῖν
ὅτι Κυρίου ἐστὶν ἐντολή·
-------------------------------------------------

Είναι αποδεκτό ότι η Αγία Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού;
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ὅτι Κυρίου ἐστὶν ἐντολή·
-------------------------------------------------

Nisa 4:136.....Ω! Σεις που πιστέψατε' Πιστέψτε στον ΑΛΛ
ΑΧ και τον Απόστολό Τ ου και στο Κορctνιο που έχει
στείλΕL στον Απόστολό Του, και στα ΌιΌλία που έχει
στείλει κάτω προηγουµένως σ' ι'Jσους ήλθαν πριν απ'
αυτόν.
Shura 42:15.....Δεν υπάρχει τίποτε το αξιόλογο µεταξύ
µας και µεταξύ σας.
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3.

Είναι αλήθεια ότι ο Θεός επέλεξε να µεταδώσει
τους γραπτούς χρησµούς Του στη Βίβλο συγκεκριµένα
µέσω των Εβραίων;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ρωµαιουσ 3:1-2.....1. Τί οὖν τὸ περισσὸν τοῦ
Ἰουδαίου, ἢ τίς ἡ ὠφέλεια τῆς περιτοµῆς; 2. πολὺ
κατὰ πάντα τρόπον. πρῶτον µὲν γὰρ ὅτι
ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ.
Ρωµαιουσ 9:4.....οἵτινές εἰσιν Ἰσραηλῖται, ὧν ἡ
υἱοθεσία καὶ ἡ δόξα καὶ αἱ διαθῆκαι καὶ ἡ
νοµοθεσία καὶ ἡ λατρεία καὶ αἱ ἐπαγγελίαι,
------------------------------------------------Ankebut 29:27.....Και χαρίσαµε (στον Αοραάµ) τον Ισαάκ
και τον Ιακώο και κάναµε (δώρο) στους aπογόνους του
(το χάρισµα) τη Προφητείας, και τη Βίολο
Jathiyah 45:16.....Βέοαια δώσαµε και στα Παιδιά του
Ισραήλ τη Βίολο, τη δύναµη της Κρίσης και της Προφητείας.

4.*

Είναι αλήθεια ότι ο Θεός έδωσε στους προφήτες της Βίβλου
την ικανότητα να εκτελούν οφθαλµοφανή θαύµατα ώστε να
επιβεβαιώνουν πως είναι απεσταλµένοι απο τον Θεό;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ἔξοδος 10:2.....ὅπως διηγήσησθε εἰς τὰ ὦτα τῶν
τέκνων ὑµῶν καὶ τοῖς τέκνοις τῶν τέκνων ὑµῶν, ὅσα
ἐµπέπαιχα τοῖς Αἰγυπτίοις, καὶ τὰ σηµεῖά µου, ἃ
ἐποίησα ἐν αὐτοῖς, καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ Κύριος.
Ιωαννην 14:11.....πιστεύετέ µοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ
ὁ πατὴρ ἐν ἐµοί· εἰ δὲ µή, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετέ µοι.
Εβραιουσ 2:4.....συνεπιµαρτυροῦντος τοῦ Θεοῦ
σηµείοις τε καὶ τέρασι καὶ ποικίλαις δυνάµεσι καὶ
Πνεύµατος ἁγίου µερισµοῖς κατὰ τὴν αὐτοῦ θέλησιν.
------------------------------------------------Bakara 2:92....Τότε ήλθε σε σας ο Μωυσής µε καθαρά Σηµεία
Al-i İmran 3:49.....'Έχω έρθει σε σας µε Σηµάδι
απ' τον Κύριό σας, απ' τη λάσπη (όπως είναι), θα
φτιάξω για οας τη µορφή του πτηνού θα φυσήξω σ'
αυτό και µε την άδεια του ΑΛΛΑΧ θα πάρει ζωή, θα
θεραπεύσω τους εκ γενεης τυφλούς
Al-i İmran 3:183.....Απάντησέ τους: Σας ήλθαν Απόστολοι
και πριν από µένα, µε καθαρά Σηµεία, κι ακόµη µ' αυτά
που είπατε.
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Ἰουδαίου, ἢ τίς ἡ ὠφέλεια τῆς περιτοµῆς; 2. πολὺ
κατὰ πάντα τρόπον. πρῶτον µὲν γὰρ ὅτι
ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ.
Ρωµαιουσ 9:4.....οἵτινές εἰσιν Ἰσραηλῖται, ὧν ἡ
υἱοθεσία καὶ ἡ δόξα καὶ αἱ διαθῆκαι καὶ ἡ
νοµοθεσία καὶ ἡ λατρεία καὶ αἱ ἐπαγγελίαι,
------------------------------------------------Ankebut 29:27.....Και χαρίσαµε (στον Αοραάµ) τον Ισαάκ
και τον Ιακώο και κάναµε (δώρο) στους aπογόνους του
(το χάρισµα) τη Προφητείας, και τη Βίολο
Jathiyah 45:16.....Βέοαια δώσαµε και στα Παιδιά του
Ισραήλ τη Βίολο, τη δύναµη της Κρίσης και της Προφητείας.
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Είναι αλήθεια ότι ο Θεός έδωσε στους προφήτες της Βίβλου
την ικανότητα να εκτελούν οφθαλµοφανή θαύµατα ώστε να
επιβεβαιώνουν πως είναι απεσταλµένοι απο τον Θεό;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ἔξοδος 10:2.....ὅπως διηγήσησθε εἰς τὰ ὦτα τῶν
τέκνων ὑµῶν καὶ τοῖς τέκνοις τῶν τέκνων ὑµῶν, ὅσα
ἐµπέπαιχα τοῖς Αἰγυπτίοις, καὶ τὰ σηµεῖά µου, ἃ
ἐποίησα ἐν αὐτοῖς, καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ Κύριος.
Ιωαννην 14:11.....πιστεύετέ µοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ
ὁ πατὴρ ἐν ἐµοί· εἰ δὲ µή, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετέ µοι.
Εβραιουσ 2:4.....συνεπιµαρτυροῦντος τοῦ Θεοῦ
σηµείοις τε καὶ τέρασι καὶ ποικίλαις δυνάµεσι καὶ
Πνεύµατος ἁγίου µερισµοῖς κατὰ τὴν αὐτοῦ θέλησιν.
------------------------------------------------Bakara 2:92....Τότε ήλθε σε σας ο Μωυσής µε καθαρά Σηµεία
Al-i İmran 3:49.....'Έχω έρθει σε σας µε Σηµάδι
απ' τον Κύριό σας, απ' τη λάσπη (όπως είναι), θα
φτιάξω για οας τη µορφή του πτηνού θα φυσήξω σ'
αυτό και µε την άδεια του ΑΛΛΑΧ θα πάρει ζωή, θα
θεραπεύσω τους εκ γενεης τυφλούς
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Al-i İmran 3:183.....Απάντησέ τους: Σας ήλθαν Απόστολοι
και πριν από µένα, µε καθαρά Σηµεία, κι ακόµη µ' αυτά
που είπατε.
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Ο Θεός “θέλει” να προστατεύσει όλες Του τις Άγιες
Γραφές απο την αλλαγή και την παραποίηση;
(Σκοπός / Πρόθεση)
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ψαλµοί 12:6-7.....6. ἀπὸ τῆς ταλαιπωρίας τῶν
πτωχῶν καὶ ἀπὸ τοῦ στεναγµοῦ τῶν πενήτων, νῦν
ἀναστήσοµαι, λέγει Κύριος· θήσοµαι ἐν σωτηρίῳ,
παῤῥησιάσοµαι ἐν αὐτῷ. 7. τὰ λόγια Κυρίου λόγια
ἁγνά, ἀργύριον πεπυρωµένον, δοκίµιον τῇ γῇ
κεκαθαρισµένον ἑπταπλασίως.
Ἠσαΐας 14:27.....ἃ γὰρ ὁ θεὸς ὁ ἅγιος
βεβούλευται, τίς διασκεδάσει; καὶ τὴν χεῖρα τὴν
ὑψηλὴν τίς ἀποστρέψει;
Ματθαιον 24:35.....ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ
παρελεύσεται, οἱ δὲ λόγοι µου οὐ µὴ παρέλθωσιν.
------------------------------------------------Hijr 15:9*.....(Κι όµως) ο άνθρωπος έχει
παραδοθεί στην αδικία και στην αχαριστία.
Saffat 37:3 & 7.....3. κι έτσι απαγγέλλουν το
Μήνυµα (του ΑΛΛΑΧ)! ¸ 7. (για οµορφιά) και για
προφύλαξη από κάθε πεισµατ(φη αποστάτη δαίµονα,

6.*

Είναι ο Θεός “ικανός” να προστατεύσει όλες Του
τις Άγιες Γραφές απο την αλλαγή και την
παραποίηση; (Δύναµη)
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ἠσαΐας 46:10.....καὶ εἶπα Πᾶσά µου ἡ βουλὴ στήσεται,
καὶ πάντα, ὅσα βεβούλευµαι, ποιήσω·
Μαρκον 12:24.....ἔφη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Οὐ διὰ τοῦτο
πλανᾶσθε µὴ εἰδότες τὰς γραφὰς µηδὲ τὴν δύναµιν τοῦ Θεοῦ;
Λουκαν 21:33.....ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ
δὲ λόγοι µου οὐ µὴ παρελεύσονται.
Ιωαννην 10:35.....καὶ οὐ δύναται λυθῆναι ἡ γραφή
------------------------------------------------Enam 6:115..... Οι λόγοι του Κυρίου σου… Κανείς δεν
µπορεί ν' αλλάξει τους λόγους Του,
Yunus 10:64*.....Γι' αυτούς υπάρχουν Χαρούµενες
Ειδήσεις στη ζωή (αυτή) του κόσµου και στη Μελλοντική.
Καµιά αλλαγή (δεν µπορεί να υπάρξει) στους Λόγους του
ΑΛΛΑΧ. Αυτό είναι - πραγµατικά - η υπέρτατη Νίκη.
Jinn 72:27.....Και τότε κάνει µια συνοδεία από φρουρους
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Θα επέτρεπε ποτέ ο Θεός στον Σατανά, στους
δαίµονες ή στον άνθρωπο να υπονοµεύσει τον
“σκοπό” και τη “δύναµή” Του αλλάζοντας και
παραποιώντας τα πραγµατικά κείµενα των Αγίων
Γραφών τα οποία αυτός έστειλε; (Tahrif bi’l-lafz)
Αγία Γραφή
όχι / όχι Κοράνι
Ἠσαΐας 55:11.....οὕτως ἔσται τὸ ρῆµά µου, ὃ ἐὰν ἐξέλθῃ
ἐκ τοῦ στόµατός µου, οὐ µὴ ἀποστραφῇ, ἕως ἂν τελεσθῇ ὅσα
ἂν ἠθέλησα καὶ εὐοδώσω τὰς ὁδούς µου καὶ τὰ ἐντάλµατά µου.
Λουκαν 16:17.....εὐκοπώτερον δέ ἐστιν τὸν οὐρανὸν
καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν ἢ τοῦ νόµου µίαν κεραίαν πεσεῖν.
------------------------------------------------Hajj 22:52*.....Και ποτέ δεν έχουµε στείλει έναν
απόστολο ή ένα προφήτη - πριν από σένα - χωρίς να
προσπαθήσει ο Σατανάς να µαταιώσει την επιθυµία
του (για την επιτυχία της αποστολής του). Ο ΑΛΛΑΧ
όµως εκµηδενίζει κ(~θε προσπάθεια του Σατανά κι
έπειτα αποκαθιστά ο ΑΛΛΑΧ τα Εδάφιά Του. Ο ΑΛΛΑΧ
είναι - πράγµατι- Παντογνώστης, Πάνσοφος.
Saffat 37:3 & 7.....3. κι έτσι απαγγέλλουν το
Μήνυµα (του ΑΛΛΑΧ)! 7. (για οµορφιά) και για
προφύλαξη από κάθε πεισµατ(φη αποστάτη δαίµονα,
Hakka 69:44-47 & 51.....45. θα τον πιάναµε
(αρπάζοντάς τον) από το δεξί του χέρι, (για
σκληρή τιµωρία), 46. και έπειτα θα κόοαµε απ'
αυτόν - οπωσδήποτε - την αρτηρία της καρδιάς του,

8.

Θα ήταν πιθανό για τον άνθρωπο να στρεβλώσει λεκτικά
τις Άγιες Γραφές µε το να τις παραποιήσει ή να τις
ερµηνεύσει λανθασµένα; (Tahrif bi’l-ma’na)
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Τιτον 1:11.....οὓς δεῖ ἐπιστοµίζειν, οἵτινες
ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν διδάσκοντες ἃ µὴ δεῖ
------------------------------------------------Ali-İmran 3:78*.....Είναι όµως απ' αυτούς η άλλη
οµάδα που διαστρέφουν τη Βίολο µε τις γλώσσες τους
(καθώς τη διαοάζουν), ώστε να νοµίζετε ότι όσα λένε,
είναι ένα µέρος Της. Κι όµως δεν αποτελεί κανένα
τµήµα της Βίολου, και λένε: "Αυτό είν' απ' τον
ΑΛΛΑΧ" κι όµως δεν είναι απ' τον ΑΛΛΑΧ! Αποδίδουν
ψέµα στον ΑΛΛΑΧ, γνωρίζοντας καλά τούτο.

7.*

Θα επέτρεπε ποτέ ο Θεός στον Σατανά, στους
δαίµονες ή στον άνθρωπο να υπονοµεύσει τον
“σκοπό” και τη “δύναµή” Του αλλάζοντας και
παραποιώντας τα πραγµατικά κείµενα των Αγίων
Γραφών τα οποία αυτός έστειλε; (Tahrif bi’l-lafz)
Αγία Γραφή
όχι / όχι Κοράνι
Ἠσαΐας 55:11.....οὕτως ἔσται τὸ ρῆµά µου, ὃ ἐὰν ἐξέλθῃ
ἐκ τοῦ στόµατός µου, οὐ µὴ ἀποστραφῇ, ἕως ἂν τελεσθῇ ὅσα
ἂν ἠθέλησα καὶ εὐοδώσω τὰς ὁδούς µου καὶ τὰ ἐντάλµατά µου.
Λουκαν 16:17.....εὐκοπώτερον δέ ἐστιν τὸν οὐρανὸν
καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν ἢ τοῦ νόµου µίαν κεραίαν πεσεῖν.
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όµως εκµηδενίζει κ(~θε προσπάθεια του Σατανά κι
έπειτα αποκαθιστά ο ΑΛΛΑΧ τα Εδάφιά Του. Ο ΑΛΛΑΧ
είναι - πράγµατι- Παντογνώστης, Πάνσοφος.
Saffat 37:3 & 7.....3. κι έτσι απαγγέλλουν το
Μήνυµα (του ΑΛΛΑΧ)! 7. (για οµορφιά) και για
προφύλαξη από κάθε πεισµατ(φη αποστάτη δαίµονα,
Hakka 69:44-47 & 51.....45. θα τον πιάναµε
(αρπάζοντάς τον) από το δεξί του χέρι, (για
σκληρή τιµωρία), 46. και έπειτα θα κόοαµε απ'
αυτόν - οπωσδήποτε - την αρτηρία της καρδιάς του,
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9.

Οι άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν πως η Βίβλος έχει
αλλάξει ή και παραποιηθεί είναι πράγµατι ένοχοι για
βλασφηµία ενάντια στον χαρακτήρα και τη φύση του
Θεού µε το να υπονοούν πως ο Θεός είτε δεν ήξερε,
δεν ενδιαφερόταν, είτε δεν µπορούσε Εκείνος να κάνει
τίποτα για τις αλλαγές στην Βίβλο;
(El-Alim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir)
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ἠσαΐας 14:24 & 27.....24. τάδε λέγει κύριος σαβαωθ ῝Ον
τρόπον εἴρηκα, οὕτως ἔσται, καὶ ὃν τρόπον βεβούλευµαι,
οὕτως µενεῖ, 27. ἃ γὰρ ὁ θεὸς ὁ ἅγιος βεβούλευται, τίς
διασκεδάσει; καὶ τὴν χεῖρα τὴν ὑψηλὴν τίς ἀποστρέψει;
------------------------------------------------Baqara 2:20 & 255.....20. γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι
Παντοδύναµος. 255. Ο ΑΛΛΑΧ! ΔΕν υπάρχει κανένας άλλος
θεός παρά µονάχα Αυτός, Έχει αιώνια ζωή, και προσέχει,
για πάντα, όλο τον κόσµο… Ο Θρόνος Του περιέχει τους
ουρανούς και τη γη και δεν αισθάνεται κόπο, φυλάγοντάς τα
- και συντηρώντας τα. Γιατί είναι ο Ύψιστος, ο Μέγιστος.
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Οι άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν πως η Βίβλος
έχει αλλάξει ή και παραποιηθεί είναι πράγµατι
ένοχοι για την εξύψωση του Σατανά πάνω απο τον
Θεό µε το να υπονοούν πως ο Σατανάς κέρδισε τη
µάχη για τη Βίβλο εις βάρος του Παντοδύναµου-Θεού;
(El-Aziz, El-Galib, El-Jebbar, El-Muktedir)
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ψαλµοί 94:7-9.....9. οὗ ἐπείρασαν οἱ πατέρες
ὑµῶν, ἐδοκίµασαν καὶ εἴδοσαν τὰ ἔργα µου.
Εβραιουσ 4:12-13.....12. Ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ
καὶ ἐνεργὴς καὶ τοµώτερος 13. καὶ οὐκ ἔστιν
κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον αὐτοῦ,
-------------------------------------------------
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Yunus 10:21*.....τότε πάλι άρχισαν να σχεδιάζουν
(πονηριές) για τις Εντολές Μας! (Γι' αυτό) πες: ''Ο
ΑΛΛΑΧ είναι γρηγορότερος στο να σχεδιάζει"!
Hijr 15:9.....(Κι όµως) ο άνθρωπος έχει παραδοθεί στην
αδικία και στην αχαριστία.
Taha 20:52*.....'Ή γνώση γι' αυτό ορίσκεται µε τον Κύριό µου,
(γραµµένο µέσα) σε Βιολίο. Ποτέ δεν πλανάται (το ξέρει όλα) ο
Κύριός µου και ποτέ δεν ξεχνά.
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(πονηριές) για τις Εντολές Μας! (Γι' αυτό) πες: ''Ο
ΑΛΛΑΧ είναι γρηγορότερος στο να σχεδιάζει"!
Hijr 15:9.....(Κι όµως) ο άνθρωπος έχει παραδοθεί στην
αδικία και στην αχαριστία.
Taha 20:52*.....'Ή γνώση γι' αυτό ορίσκεται µε τον Κύριό µου,
(γραµµένο µέσα) σε Βιολίο. Ποτέ δεν πλανάται (το ξέρει όλα) ο
Κύριός µου και ποτέ δεν ξεχνά.
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11.

Θα κάνει ο Θεός διακρίσεις µε ορισµένες Άγιες Γραφές
του προκειµένου να σώσει κάποιες αλλά όχι όλες;
(El-Adl, El-Hadi, El-Mumim, El-Muksit)
Αγία Γραφή
όχι / όχι Κοράνι
Ψαλµοί 12:6-7.....6. ἀπὸ τῆς ταλαιπωρίας τῶν
πτωχῶν καὶ ἀπὸ τοῦ στεναγµοῦ τῶν πενήτων, νῦν
ἀναστήσοµαι, λέγει Κύριος· θήσοµαι ἐν σωτηρίῳ,
παῤῥησιάσοµαι ἐν αὐτῷ. 7. τὰ λόγια Κυρίου λόγια
ἁγνά, ἀργύριον πεπυρωµένον, δοκίµιον τῇ γῇ
κεκαθαρισµένον ἑπταπλασίως.
Λουκαν 21:33.....ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ
δὲ λόγοι µου οὐ µὴ παρελεύσονται.
------------------------------------------------Tevbe 9:111.....Αυτή είναι µια αληθινή υπόσχεση
από τον ΑΛΛΑΧ που αναφέρεται στο Νόµο (τη Βίολο),
στο Ευαγγέλιο, και στο Κορciνιο.
Hud 11:57.....Βέοαια ο Κύριός µου προφυλάσσει όλα
τα πράγµατα.
İbrahim 14:47*.....Μη νοµίζεις (Μουχάµµεντ), ο
ΑΛΛΑΧ θα αθετήσει τις υποσχέσεις Του προς τους
Αποστόλους Του. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι Πανίσχυρος
και σκληρός στα αντίποινα.
Hajj 22:47.....Ο ΑΛΛΑΧ δεν αναιρεί την υπόσχεσή Του.

12.

Είναι ο Λόγος του Θεού το αµετάβλητο και
παγκόσµιο µέτρο µε βάση το οποίο ο Θεός θα κρίνει
όλη την ανθρωπότητα την Ηµέρα της Κρίσεως;
(El-Hakem, El-Hakk, El-Hafiz, El-Hasib)
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ιωαννην 12:48..... ὁ ἀθετῶν ἐµὲ καὶ µὴ λαµβάνων
τὰ ῥήµατά µου ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν· ὁ λόγος ὃν
ἐλάλησα, ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡµέρᾳ·
Αποκαλυψισ 20:12.....καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ
τῶν γεγραµµένων ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.
------------------------------------------------Hijr 15:9-10.....9. (Κι όµως) ο άνθρωπος έχει
παραδοθεί στην αδικία και στην αχαριστία. 10. Και
πριν από σένα έχουµε στείλει aποστόλους σε
προηγούµενους λαούς.
Zumar 39:69-70.....70. Κάθε άνθρωπος θα πληρωθεί
στο ακέραιο σύµφωνα µε όσα έκανε.
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13.*

Επιτρέπεται στους πιστούς να πιστεύουν σε ένα
µέρος της Γραφής ενώ να αµφισβητούν ένα άλλο
µέρος της Γραφής;
Αγία Γραφή
όχι / όχι Κοράνι
Πραξεισ 20:27..... οὐ γὰρ ὑπεστειλάµην τοῦ µὴ
ἀναγγεῖλαι πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ ὑµῖν.
2 Τιµοθεον 3:16.....πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ
ὠφέλιµος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἐλεγµόν, πρὸς
ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ,
------------------------------------------------Bakara 2:85.....Μήπως πιστεύετε σ' ένα µέρος µονάχα
του Βιολίου κι aρνείστε το υπόλοιπο;
Bakara 2:136 & 285..... Να δηλώσετε: "Πιστέψαµε στον
ΑΛΛΑΧ και σ' ό,τι αποκάλυψε σε µας (το Κοράνιο) και
στον Αοραάµ, Ισµαήλ, Ισαάκ, Ιακώο και στις φυλές και σ'
ότι δόθηκε στον Μωυσή και τον Ιησού, και σ' ό,τι δόθηκε
σ' όλους τους προφήτες απ' τον Κύριό τους. Δεν κciνουµε
καµιά διάκριση ανάµεσα σ' οποιονδήποτε απ' αυτούς.
Al-i İmran 3:84 & 119.....84. Κι εµείς σ' Αυτόν
υποτασσουµε τη θέληση µας. 119. αν και πιστεύετε σ'
ολόκληρα τα Θε"ίκά Βιολία.

14.

Επιθυµεί στη σηµερινή εποχή ο Θεός απο τους πιστούς να
µελετούν και να ακολουθούν όλες τις Άγιες Γραφές τις
οποίες Εκείνος έστειλε;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
1 Τιµοθεον 4:15-16.....15. ταῦτα µελέτα, ἐν τούτοις
ἴσθι, ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ᾖ πᾶσιν. 16. ἔπεχε
σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ, ἐπίµενε αὐτοῖς·
2 Τιµοθεον 2:15.....σπούδασον σεαυτὸν δόκιµον
παραστῆσαι τῷ Θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον,
ὀρθοτοµοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:79..... "να είστε πιστοί υπηρέτες
Εκείνου, που πραγµατικά είν' ο Κύριος όλων, καθώς το
διδάσκετε και το έχετε µελετήσει στο Βιολίο".
Σηµείωση : Η Βίβλος περιέχει περισσότερο από 90 % από τα
άγια βιβλία που οι Μουσουλµάνοι οφείλουν να πιστεύουν
σε: δηλαδή η Tevrat, Zebur, Injil και Κοράνι.
Αγία Γραφή: Λέξεις = 783137 Επιστολές 3566480
Κοράνι:
Λέξεις = 77934 Επιστολές 326048
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14.

Επιθυµεί στη σηµερινή εποχή ο Θεός απο τους πιστούς να
µελετούν και να ακολουθούν όλες τις Άγιες Γραφές τις
οποίες Εκείνος έστειλε;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
1 Τιµοθεον 4:15-16.....15. ταῦτα µελέτα, ἐν τούτοις
ἴσθι, ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ᾖ πᾶσιν. 16. ἔπεχε
σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ, ἐπίµενε αὐτοῖς·
2 Τιµοθεον 2:15.....σπούδασον σεαυτὸν δόκιµον
παραστῆσαι τῷ Θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον,
ὀρθοτοµοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:79..... "να είστε πιστοί υπηρέτες
Εκείνου, που πραγµατικά είν' ο Κύριος όλων, καθώς το
διδάσκετε και το έχετε µελετήσει στο Βιολίο".
Σηµείωση : Η Βίβλος περιέχει περισσότερο από 90 % από τα
άγια βιβλία που οι Μουσουλµάνοι οφείλουν να πιστεύουν
σε: δηλαδή η Tevrat, Zebur, Injil και Κοράνι.
Αγία Γραφή: Λέξεις = 783137 Επιστολές 3566480
Κοράνι:
Λέξεις = 77934 Επιστολές 326048
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15.

Είναι η υπακοή στον Λόγο του Θεού η κύρια
προϋπόθεση για να λάβει ο άνθρωπος “ευλογία” στη
ζωή του;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Δευτερονόµιον 11:26-28.....26.᾿Ιδοὺ ἐγὼ δίδωµι
ἐνώπιον ὑµῶν σήµερον εὐλογίαν καὶ κατάραν, 27.
τὴν εὐλογίαν, ἐὰν ἀκούσητε τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ
θεοῦ ὑµῶν, ἃς ἐγὼ ἐντέλλοµαι ὑµῖν σήµερον, 28.
καὶ τὰς κατάρας, ἐὰν µὴ ἀκούσητε τὰς ἐντολὰς
κυρίου τοῦ θεοῦ σου εἰς τὴν γῆν,
------------------------------------------------Bakara 2:2-5.....2. Αυτό το οιολίο είναι αναµφίοολο.
Σ' Αυτό υπάρχει η καθοδήγηση για εκείνους που
φοοούνται τον ΑΛΛΑΧ. 4. και που έχουν αποκαληφθεί πρίν
απο σένα, και που πιστεύουν ακλόνητα στη µετά θάνατο
ζωή. 5. Αυτοί είναι που ακολουθούν την καθοδήγηση του
Κυρίου τους, και αυτοί είναι οι ευδόκιµοι.

16.*

Όσοι αρνούνται να διαβάσουν και να υπακούσουν τη
Βίβλο είναι καταραµένοι ως άπιστοι; (Kâfir)
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ἱερεµίας 11:3.....καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει
κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ᾿Επικατάρατος ὁ ἄνθρωπος, ὃς
οὐκ ἀκούσεται τῶν λόγων τῆς διαθήκης ταύτης,
------------------------------------------------A’raf 7:36 & 40-49.....36. Εκείνοι όµως που
αρνήθηκαν τις εντολές µας κι υπεροπτικά τις
µεταχειρίστηκαν, θα είναι Σύντροφοι της Φωτιάς, που
(για πάντα) εκεί θα παραµείνουν. 40. Εκείνοι οέοαια - που απέρριψαν µε ψεύδη τις Εντολές µας, κι
υπεροπτικά τις περιφρόνησαν, δεν θ' ανοιχτούν γι'
αυτούς οι πόρτες τ' ουρανού ούτε θα µπουν στο
Παράδεισο, 41. Γι' αυτούς είν' η Κόλαση για κρεοάτι
(από κάτω) και συνεχής φωτιά για σκέπασµα από πάνω.
Ankebut 29:46-47.....46. Και µη φιλονικείτε µε τους
οπαδούς της Βίολου, εκτός αν πρόκειται για απλή
συζήτηση… Και να πείτε: "Πιστεύουµε στην Αποκάλυψη
που έχει σταλεί σ' εµάς και σ' αυηi που έχει σταλεί
σ' εσας. 47. Μόνο οι άπιστοι είναι εκείνοι που
απορρίπτουν τα Σηµεία Μας.
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(από κάτω) και συνεχής φωτιά για σκέπασµα από πάνω.
Ankebut 29:46-47.....46. Και µη φιλονικείτε µε τους
οπαδούς της Βίολου, εκτός αν πρόκειται για απλή
συζήτηση… Και να πείτε: "Πιστεύουµε στην Αποκάλυψη
που έχει σταλεί σ' εµάς και σ' αυηi που έχει σταλεί
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17.

Είναι αποδεκτό ότι ο κανόνας της Γραφής έκλεισε
µε το τέλος του βιβλίου της Αποκάλυψης;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Αποκαλυψισ 22:18-19....18. Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ
ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου
τούτου· ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπ’ αὐτά, ἐπιθήσει ὁ Θεὸς ἐπ’
αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραµµένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·
19. καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς
προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ Θεὸς τὸ µέρος αὐτοῦ ἀπὸ
τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν
γεγραµµένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19.....Η Θρησκεία στον ΑΛΛΑΧ είναι το
ΙΣΛΑΜ, (η ολόΧληρη υποταγη στον ΑΛΛΑΧ). Σ' αυτό δεν
οιεφώνηοαν οι οπαδοί της Βίολου παρά µόνο µετ(ι που
τους ήλθε η νώση (του Μηνύµατος του Μουχcψµεντ), και
παρεξηγήθηκαν µεταξύ τους από ζηλοφθονία.

18.*

17.

Είναι αποδεκτό ότι ο κανόνας της Γραφής έκλεισε
µε το τέλος του βιβλίου της Αποκάλυψης;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Αποκαλυψισ 22:18-19....18. Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ
ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου
τούτου· ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπ’ αὐτά, ἐπιθήσει ὁ Θεὸς ἐπ’
αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραµµένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·
19. καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς
προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ Θεὸς τὸ µέρος αὐτοῦ ἀπὸ
τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν
γεγραµµένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19.....Η Θρησκεία στον ΑΛΛΑΧ είναι το
ΙΣΛΑΜ, (η ολόΧληρη υποταγη στον ΑΛΛΑΧ). Σ' αυτό δεν
οιεφώνηοαν οι οπαδοί της Βίολου παρά µόνο µετ(ι που
τους ήλθε η νώση (του Μηνύµατος του Μουχcψµεντ), και
παρεξηγήθηκαν µεταξύ τους από ζηλοφθονία.

18.*

Για να θεωρηθεί το Κοράνι ως Λόγος του Θεού, θα
απαιτείτο να βρίσκεται σε πλήρη αρµονία µε την ιστορική
Γραφή, όπως αποτυπώθηκε προηγουµένως στη Βίβλο;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
1 Κορινθιουσ 14:32-33.....32 καὶ πνεύµατα
προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται· 33 οὐ γάρ ἐστιν
ἀκαταστασίας ὁ Θεὸς ἀλλὰ εἰρήνης, Ὡς ἐν πάσαις
ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων,
Γαλατασ 1:8..... ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡµεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ
οὐρανοῦ εὐαγγελίσηται ὑµῖν παρ’ ὃ εὐηγγελισάµεθα
ὑµῖν, ἀνάθεµα ἔστω.
2 Ιωαννου 1:9.....πᾶς ὁ προάγων καὶ µὴ µένων ἐν τῇ
διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ Θεὸν οὐκ ἔχει· ὁ µένων ἐν τῇ
διδαχῇ, οὗτος καὶ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸν ἔχει.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:85*.....Κι αν κανείς επιθυµεί άλλη
θρησκεία απ' το Ισλάµ, ποτέ τούτο δεν θα γίνιι
δεκτό απ' αυτ
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διδαχῇ, οὗτος καὶ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸν ἔχει.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:85*.....Κι αν κανείς επιθυµεί άλλη
θρησκεία απ' το Ισλάµ, ποτέ τούτο δεν θα γίνιι
δεκτό απ' αυτ

Ahzab 33:40*.....Ο Μουχάµµεντ δεν ήταν πατέρας σε
κανέναν από τους άνδρες σας, αλλά (είναι) Απόστολος του
ΑΛΛΑΧ και η Σφραγίδα των Προφητών (ως τελευταίος). Ο
ΑΛΛΑΧ για κάθε πράγµα έχει (απόλυτη) γνώση.

Ahzab 33:40*.....Ο Μουχάµµεντ δεν ήταν πατέρας σε
κανέναν από τους άνδρες σας, αλλά (είναι) Απόστολος του
ΑΛΛΑΧ και η Σφραγίδα των Προφητών (ως τελευταίος). Ο
ΑΛΛΑΧ για κάθε πράγµα έχει (απόλυτη) γνώση.

17.
Είναι αποδεκτό ότι ο κανόνας της Γραφής έκλεισε
µε το τέλος του βιβλίου της Αποκάλυψης;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Αποκαλυψισ 22:18-19....18. Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ
ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου
τούτου· ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπ’ αὐτά, ἐπιθήσει ὁ Θεὸς ἐπ’
αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραµµένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·
19. καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς
προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ Θεὸς τὸ µέρος αὐτοῦ ἀπὸ
τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν
γεγραµµένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19.....Η Θρησκεία στον ΑΛΛΑΧ είναι το
ΙΣΛΑΜ, (η ολόΧληρη υποταγη στον ΑΛΛΑΧ). Σ' αυτό δεν
οιεφώνηοαν οι οπαδοί της Βίολου παρά µόνο µετ(ι που
τους ήλθε η νώση (του Μηνύµατος του Μουχcψµεντ), και
παρεξηγήθηκαν µεταξύ τους από ζηλοφθονία.

18.*

Για να θεωρηθεί το Κοράνι ως Λόγος του Θεού, θα
απαιτείτο να βρίσκεται σε πλήρη αρµονία µε την ιστορική
Γραφή, όπως αποτυπώθηκε προηγουµένως στη Βίβλο;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
1 Κορινθιουσ 14:32-33.....32 καὶ πνεύµατα
προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται· 33 οὐ γάρ ἐστιν
ἀκαταστασίας ὁ Θεὸς ἀλλὰ εἰρήνης, Ὡς ἐν πάσαις
ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων,
Γαλατασ 1:8..... ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡµεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ
οὐρανοῦ εὐαγγελίσηται ὑµῖν παρ’ ὃ εὐηγγελισάµεθα
ὑµῖν, ἀνάθεµα ἔστω.
2 Ιωαννου 1:9.....πᾶς ὁ προάγων καὶ µὴ µένων ἐν τῇ
διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ Θεὸν οὐκ ἔχει· ὁ µένων ἐν τῇ
διδαχῇ, οὗτος καὶ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸν ἔχει.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:85*.....Κι αν κανείς επιθυµεί άλλη
θρησκεία απ' το Ισλάµ, ποτέ τούτο δεν θα γίνιι
δεκτό απ' αυτ
Ahzab 33:40*.....Ο Μουχάµµεντ δεν ήταν πατέρας σε
κανέναν από τους άνδρες σας, αλλά (είναι) Απόστολος του
ΑΛΛΑΧ και η Σφραγίδα των Προφητών (ως τελευταίος). Ο
ΑΛΛΑΧ για κάθε πράγµα έχει (απόλυτη) γνώση.

17.

Είναι αποδεκτό ότι ο κανόνας της Γραφής έκλεισε
µε το τέλος του βιβλίου της Αποκάλυψης;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Αποκαλυψισ 22:18-19....18. Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ
ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου
τούτου· ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπ’ αὐτά, ἐπιθήσει ὁ Θεὸς ἐπ’
αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραµµένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·
19. καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς
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γεγραµµένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.
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ΙΣΛΑΜ, (η ολόΧληρη υποταγη στον ΑΛΛΑΧ). Σ' αυτό δεν
οιεφώνηοαν οι οπαδοί της Βίολου παρά µόνο µετ(ι που
τους ήλθε η νώση (του Μηνύµατος του Μουχcψµεντ), και
παρεξηγήθηκαν µεταξύ τους από ζηλοφθονία.

18.*

Για να θεωρηθεί το Κοράνι ως Λόγος του Θεού, θα
απαιτείτο να βρίσκεται σε πλήρη αρµονία µε την ιστορική
Γραφή, όπως αποτυπώθηκε προηγουµένως στη Βίβλο;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
1 Κορινθιουσ 14:32-33.....32 καὶ πνεύµατα
προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται· 33 οὐ γάρ ἐστιν
ἀκαταστασίας ὁ Θεὸς ἀλλὰ εἰρήνης, Ὡς ἐν πάσαις
ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων,
Γαλατασ 1:8..... ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡµεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ
οὐρανοῦ εὐαγγελίσηται ὑµῖν παρ’ ὃ εὐηγγελισάµεθα
ὑµῖν, ἀνάθεµα ἔστω.
2 Ιωαννου 1:9.....πᾶς ὁ προάγων καὶ µὴ µένων ἐν τῇ
διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ Θεὸν οὐκ ἔχει· ὁ µένων ἐν τῇ
διδαχῇ, οὗτος καὶ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸν ἔχει.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:85*.....Κι αν κανείς επιθυµεί άλλη
θρησκεία απ' το Ισλάµ, ποτέ τούτο δεν θα γίνιι
δεκτό απ' αυτ
Ahzab 33:40*.....Ο Μουχάµµεντ δεν ήταν πατέρας σε
κανέναν από τους άνδρες σας, αλλά (είναι) Απόστολος του
ΑΛΛΑΧ και η Σφραγίδα των Προφητών (ως τελευταίος). Ο
ΑΛΛΑΧ για κάθε πράγµα έχει (απόλυτη) γνώση.

19.

Περιέχει το Κοράνι θεµελιώδεις δογµατικές και
ιστορικές διαφορές, οι οποίες είναι κάθετα
αντίθετες µε αυτά που αναγράφονται στη Βίβλο;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
1 Ιωαννην 2:23-24.....23. πᾶς ὁ ἀρνούµενος τὸν Υἱὸν
οὐδὲ τὸν Πατέρα ἔχει· ὁ ὁµολογῶν τὸν Υἱὸν καὶ τὸν
Πατέρα ἔχει. 24. ὑµεῖς ὃ ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς, ἐν ὑµῖν
µενέτω. ἐὰν ἐν ὑµῖν µείνῃ ὃ ἀπ’ ἀρχῆς ἠκούσατε, καὶ
ὑµεῖς ἐν τῷ Υἱῷ καὶ ἐν τῷ Πατρὶ µενεῖτε.
----------------------------------------------------Shuara 26:196-197..... 196. Zχωρίς αµφιοολία -)
στα προηγούµενα Βιολία των αποστόλων. 197. Μα
δεν ήταν γι' αυτούς- άραγε - σηµείο, που οι Σοφοί
των Παιδιών του Ισραήλ το γνώριζαν εκ των
προτέρων(σαν αληθινό);
Fussilat 41:43.....Ίίποτε (ψέµα) δεν λέγεται για σένα,
που να µην έχει λεχθεί στους πριν από σένα aποστόλους.
Shura 42:15.....πεις: "Πιστεύω στα Βιολία που ο
ΑΛΛΑΧ έστειλε κάτω (στη γη)… Δεν υπάρχει τίποτε
το αξιόλογο µεταξύ µας και µεταξύ σας.

19.

Περιέχει το Κοράνι θεµελιώδεις δογµατικές και
ιστορικές διαφορές, οι οποίες είναι κάθετα
αντίθετες µε αυτά που αναγράφονται στη Βίβλο;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
1 Ιωαννην 2:23-24.....23. πᾶς ὁ ἀρνούµενος τὸν Υἱὸν
οὐδὲ τὸν Πατέρα ἔχει· ὁ ὁµολογῶν τὸν Υἱὸν καὶ τὸν
Πατέρα ἔχει. 24. ὑµεῖς ὃ ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς, ἐν ὑµῖν
µενέτω. ἐὰν ἐν ὑµῖν µείνῃ ὃ ἀπ’ ἀρχῆς ἠκούσατε, καὶ
ὑµεῖς ἐν τῷ Υἱῷ καὶ ἐν τῷ Πατρὶ µενεῖτε.
----------------------------------------------------Shuara 26:196-197..... 196. Zχωρίς αµφιοολία -)
στα προηγούµενα Βιολία των αποστόλων. 197. Μα
δεν ήταν γι' αυτούς- άραγε - σηµείο, που οι Σοφοί
των Παιδιών του Ισραήλ το γνώριζαν εκ των
προτέρων(σαν αληθινό);
Fussilat 41:43.....Ίίποτε (ψέµα) δεν λέγεται για σένα,
που να µην έχει λεχθεί στους πριν από σένα aποστόλους.
Shura 42:15.....πεις: "Πιστεύω στα Βιολία που ο
ΑΛΛΑΧ έστειλε κάτω (στη γη)… Δεν υπάρχει τίποτε
το αξιόλογο µεταξύ µας και µεταξύ σας.

20.

20.

Είναι οι ιδέες της “έµπνευσης” ή της “αποκάλυψης” οι
ίδιες στο Κοράνι µε τις αντίστοιχες στη Βίβλο;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
2 Τιµοθεον 3:16..... πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ
ὠφέλιµος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἐλεγµόν, πρὸς...
2 Πετρου 1:20-21.....20. τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι
πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται· 21. οὐ
γὰρ θελήµατι ἀνθρώπου ἠνέχθη προφητεία ποτέ, ἀλλὰ ὑπὸ
Πνεύµατος Ἁγίου φερόµενοι ἐλάλησαν ἀπὸ Θεοῦ ἄνθρωποι.
------------------------------------------------Nisa 4:163.....Σ' εµπνεύσαµε, καθώς εµπνεύσαµε τον
Νώε και τους µετά απ' αυτόν Προφήτες... Ιησού... Στο
Δαοίδ δώσαµε τους ψαλµούς.

Είναι οι ιδέες της “έµπνευσης” ή της “αποκάλυψης” οι
ίδιες στο Κοράνι µε τις αντίστοιχες στη Βίβλο;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
2 Τιµοθεον 3:16..... πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ
ὠφέλιµος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἐλεγµόν, πρὸς...
2 Πετρου 1:20-21.....20. τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι
πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται· 21. οὐ
γὰρ θελήµατι ἀνθρώπου ἠνέχθη προφητεία ποτέ, ἀλλὰ ὑπὸ
Πνεύµατος Ἁγίου φερόµενοι ἐλάλησαν ἀπὸ Θεοῦ ἄνθρωποι.
------------------------------------------------Nisa 4:163.....Σ' εµπνεύσαµε, καθώς εµπνεύσαµε τον
Νώε και τους µετά απ' αυτόν Προφήτες... Ιησού... Στο
Δαοίδ δώσαµε τους ψαλµούς.

En’am 6:19 & 93.....19. Απcί.ντησε: ''Ο ΑΛΛΑΧ ειν' ο µάρτυρας
ανάµεσα σε µένα και σε σας, και µου ενέπνευσε το Κοράνιο,
τούτο, να προειδοποιήσω - µ' αυτό εσάς καθώς και όλους που το
γνωρίζουν. 93. Και ποιος είναι αδικότερος απ εκείνον που
επινόησε ψεύδη κατά του ΑΛΛΑΧ, ή είπε: "Έχω πάρει την θε"ίκή
έµπνευση" χωρίς τίποτε να έχει αποκαλυφθεί σ' αυτόν";

19.

Περιέχει το Κοράνι θεµελιώδεις δογµατικές και
ιστορικές διαφορές, οι οποίες είναι κάθετα
αντίθετες µε αυτά που αναγράφονται στη Βίβλο;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
1 Ιωαννην 2:23-24.....23. πᾶς ὁ ἀρνούµενος τὸν Υἱὸν
οὐδὲ τὸν Πατέρα ἔχει· ὁ ὁµολογῶν τὸν Υἱὸν καὶ τὸν
Πατέρα ἔχει. 24. ὑµεῖς ὃ ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς, ἐν ὑµῖν
µενέτω. ἐὰν ἐν ὑµῖν µείνῃ ὃ ἀπ’ ἀρχῆς ἠκούσατε, καὶ
ὑµεῖς ἐν τῷ Υἱῷ καὶ ἐν τῷ Πατρὶ µενεῖτε.
----------------------------------------------------Shuara 26:196-197..... 196. Zχωρίς αµφιοολία -)
στα προηγούµενα Βιολία των αποστόλων. 197. Μα
δεν ήταν γι' αυτούς- άραγε - σηµείο, που οι Σοφοί
των Παιδιών του Ισραήλ το γνώριζαν εκ των
προτέρων(σαν αληθινό);
Fussilat 41:43.....Ίίποτε (ψέµα) δεν λέγεται για σένα,
που να µην έχει λεχθεί στους πριν από σένα aποστόλους.
Shura 42:15.....πεις: "Πιστεύω στα Βιολία που ο
ΑΛΛΑΧ έστειλε κάτω (στη γη)… Δεν υπάρχει τίποτε
το αξιόλογο µεταξύ µας και µεταξύ σας.
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Νώε και τους µετά απ' αυτόν Προφήτες... Ιησού... Στο
Δαοίδ δώσαµε τους ψαλµούς.
En’am 6:19 & 93.....19. Απcί.ντησε: ''Ο ΑΛΛΑΧ ειν' ο µάρτυρας
ανάµεσα σε µένα και σε σας, και µου ενέπνευσε το Κοράνιο,
τούτο, να προειδοποιήσω - µ' αυτό εσάς καθώς και όλους που το
γνωρίζουν. 93. Και ποιος είναι αδικότερος απ εκείνον που
επινόησε ψεύδη κατά του ΑΛΛΑΧ, ή είπε: "Έχω πάρει την θε"ίκή
έµπνευση" χωρίς τίποτε να έχει αποκαλυφθεί σ' αυτόν";

En’am 6:19 & 93.....19. Απcί.ντησε: ''Ο ΑΛΛΑΧ ειν' ο µάρτυρας
ανάµεσα σε µένα και σε σας, και µου ενέπνευσε το Κοράνιο,
τούτο, να προειδοποιήσω - µ' αυτό εσάς καθώς και όλους που το
γνωρίζουν. 93. Και ποιος είναι αδικότερος απ εκείνον που
επινόησε ψεύδη κατά του ΑΛΛΑΧ, ή είπε: "Έχω πάρει την θε"ίκή
έµπνευση" χωρίς τίποτε να έχει αποκαλυφθεί σ' αυτόν";

19.

Περιέχει το Κοράνι θεµελιώδεις δογµατικές και
ιστορικές διαφορές, οι οποίες είναι κάθετα
αντίθετες µε αυτά που αναγράφονται στη Βίβλο;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
1 Ιωαννην 2:23-24.....23. πᾶς ὁ ἀρνούµενος τὸν Υἱὸν
οὐδὲ τὸν Πατέρα ἔχει· ὁ ὁµολογῶν τὸν Υἱὸν καὶ τὸν
Πατέρα ἔχει. 24. ὑµεῖς ὃ ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς, ἐν ὑµῖν
µενέτω. ἐὰν ἐν ὑµῖν µείνῃ ὃ ἀπ’ ἀρχῆς ἠκούσατε, καὶ
ὑµεῖς ἐν τῷ Υἱῷ καὶ ἐν τῷ Πατρὶ µενεῖτε.
----------------------------------------------------Shuara 26:196-197..... 196. Zχωρίς αµφιοολία -)
στα προηγούµενα Βιολία των αποστόλων. 197. Μα
δεν ήταν γι' αυτούς- άραγε - σηµείο, που οι Σοφοί
των Παιδιών του Ισραήλ το γνώριζαν εκ των
προτέρων(σαν αληθινό);
Fussilat 41:43.....Ίίποτε (ψέµα) δεν λέγεται για σένα,
που να µην έχει λεχθεί στους πριν από σένα aποστόλους.
Shura 42:15.....πεις: "Πιστεύω στα Βιολία που ο
ΑΛΛΑΧ έστειλε κάτω (στη γη)… Δεν υπάρχει τίποτε
το αξιόλογο µεταξύ µας και µεταξύ σας.

20.

Είναι οι ιδέες της “έµπνευσης” ή της “αποκάλυψης” οι
ίδιες στο Κοράνι µε τις αντίστοιχες στη Βίβλο;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
2 Τιµοθεον 3:16..... πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ
ὠφέλιµος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἐλεγµόν, πρὸς...
2 Πετρου 1:20-21.....20. τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι
πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται· 21. οὐ
γὰρ θελήµατι ἀνθρώπου ἠνέχθη προφητεία ποτέ, ἀλλὰ ὑπὸ
Πνεύµατος Ἁγίου φερόµενοι ἐλάλησαν ἀπὸ Θεοῦ ἄνθρωποι.
------------------------------------------------Nisa 4:163.....Σ' εµπνεύσαµε, καθώς εµπνεύσαµε τον
Νώε και τους µετά απ' αυτόν Προφήτες... Ιησού... Στο
Δαοίδ δώσαµε τους ψαλµούς.
En’am 6:19 & 93.....19. Απcί.ντησε: ''Ο ΑΛΛΑΧ ειν' ο µάρτυρας
ανάµεσα σε µένα και σε σας, και µου ενέπνευσε το Κοράνιο,
τούτο, να προειδοποιήσω - µ' αυτό εσάς καθώς και όλους που το
γνωρίζουν. 93. Και ποιος είναι αδικότερος απ εκείνον που
επινόησε ψεύδη κατά του ΑΛΛΑΧ, ή είπε: "Έχω πάρει την θε"ίκή
έµπνευση" χωρίς τίποτε να έχει αποκαλυφθεί σ' αυτόν";

21.

Θα επέτρεπαν οι Εβραίοι ή οι Χριστιανοί στο Κοράνι
να θεωρηθεί ότι είναι κοµµάτι της Αγίας Γραφής;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Γαλατασ 1:9.....ὡς προειρήκαµεν, καὶ ἄρτι πάλιν
λέγω, εἴ τις ὑµᾶς εὐαγγελίζεται παρ’ ὃ
παρελάβετε, ἀνάθεµα ἔστω.
Ἠσαΐας 8:20.....νόµον γὰρ εἰς βοήθειαν ἔδωκεν,
ἵνα εἴπωσιν οὐχ ὡς τὸ ῥῆµα τοῦτο, περὶ οὗ οὐκ
ἔστιν δῶρα δοῦναι περὶ αὐτοῦ.
------------------------------------------------Nisa 4:82.....Μήπως δεν σκέπτονται το Κοράνιο (µε
προσοχή); Κι αν ήταν από κάποιον άλλο, εκτός απ' τον
ΑΛΛΑΧ θα έορισκαν οέοαια σ' αυτό, πολλές διαφορές.
Shuara 26:196-197.....197. Zχωρίς αµφιοολία -)
στα προηγούµενα Βιολία των αποστόλων.
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Αφότου ο Θεός είχε στείλει µια Αγία Γραφή, θα
ένιωθε ποτέ ύστερα την ανάγκη να αναθεωρήσει ή
και να ακυρώσει κάποιους απο τους στίχους;
(Mensuh & Nesih)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ψαλµοί 89:34*.....τὸ δὲ ἔλεός µου οὐ µὴ
διασκεδάσω ἀπ᾿ αὐτῶν, οὐδ᾿ οὐ µὴ ἀδικήσω ἐν τῇ
ἀληθείᾳ µου,
Λουκαν 16:17.....εὐκοπώτερον δέ ἐστιν τὸν οὐρανὸν καὶ
τὴν γῆν παρελθεῖν ἢ τοῦ νόµου µίαν κεραίαν πεσεῖν.
Ιωαννην 10:35.....καὶ οὐ δύναται λυθῆναι ἡ γραφή,
------------------------------------------------Bakara 2:106.....Οποιονδήποτε κορανικ() στίχο
(Λάγια) καταργούµε η κάνουµε να λησµονηθεί τον
aντικαθιστούµε µε κάτι καλύτερο ή µε κάτι παρόµοιο:
Δεν έµαθες ότι ο ΑΛΛΑΧ είναι Παντοδύναµος;
Ra’d 13:39..... Ο ΑΛΛΑΧ εξαφανίζει ή επικυρώνει
κάθε τι που θέλει. Σ' Αυτόν υπάρχει η Μητέρα του
Βιολίου (δηλ. η αιώνια γνώση).
Nahl 16:101.....Κι αν αντικαταστήσουµε ένα σηµείο
(στο Κοράνιο) µε ένα άλλο- ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει καλύτερα
τι αποκαλύπτει (κατά διαστήµατα)- λέγουν: "Εσύ δεν
είσαι παρά πλαστογράφος (επινοητής)".
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23.*

Εάν το Κοράνι προερχόταν απο τον “Κύριο των Κόσµων”
και επικυρωνώταν απο µια οµάδα δαιµόνων, θα ήταν καλό
σηµάδι το ότι προήλθε απο τον Θεό;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ιωαννην 14:30..... ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ κόσµου
ἄρχων· καὶ ἐν ἐµοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν,
2 Κορινθιουσ 4:4.....ἐν οἷς ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος
τούτου ἐτύφλωσεν τὰ νοήµατα τῶν ἀπίστων εἰς τὸ µὴ
αὐγάσαι τὸν φωτισµὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ
Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ.
------------------------------------------------Fatih 1:2.....Στο όνοµα του ΑΛΛΑΧ του
Παντελεήµονα, του Πολυεύσπλαχνου.
Yunus 10:37.....Και δεν ήταν δυνατό αυτό το
Κοράνιο να έχει γίνει από άλλον έκτος απ' τον
ΑΛΛΑΧ. Το αντίθετο! Είναι µια επικύρωση για (τις
aποκαλύψεις) που ήλθαν πριν απ' αυτό, και µια
αναλυτική εξήγηση της Βίολου - που γι' αυτή δεν
χωρά αµφιοολία - απ' τον Κύριο των Κόσµων.

24.

Θα έπρεπε µια Αγία Γραφή να νιώθει την ανάγκη να
αρνείται συνεχώς πως προέρχεται από τον Σατανά;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ματθαιον 7:15-20.....15. Προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν,
16. ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς.
Ιωαννην 8:44-49.....44. ὑµεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ
διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιθυµίας τοῦ πατρὸς ὑµῶν
θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ’
ἀρχῆς, καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν, 46. τίς ἐξ
ὑµῶν ἐλέγχει µε περὶ ἁµαρτίας;
------------------------------------------------Nahl 16:98..... Κι όταν διαοάσεις το Κοράνιο, να
επιδιώξεις την προστασία του ΑΛΛΑΧ, ενάντια στο
Σατανά, τον (Πρώτο) Αρνητή.
Sebe 34:8 & 46.....8. "Μήπως έχει επινοήσει ένα ψέµα
κατ(l του ΑΛΛΑΧ ή µήπως τον έχει (κυριεύσει) ένα
πνεύµα; (ένας δαίµονας); 46. Ο Σύντροφός σας (ο
Μουχάµµεντ) δεν κατέχεται από κανένα πνεύµα (Σατανά).
Σηµείωση: Ο Μωάµεθ συχνά αρνούνταν ότι ήταν
δαιµονισµένος: 15:6-7, 23:70, 37:36, 44:14, 51:5052, 68:51.
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επιδιώξεις την προστασία του ΑΛΛΑΧ, ενάντια στο
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Sebe 34:8 & 46.....8. "Μήπως έχει επινοήσει ένα ψέµα
κατ(l του ΑΛΛΑΧ ή µήπως τον έχει (κυριεύσει) ένα
πνεύµα; (ένας δαίµονας); 46. Ο Σύντροφός σας (ο
Μουχάµµεντ) δεν κατέχεται από κανένα πνεύµα (Σατανά).
Σηµείωση: Ο Μωάµεθ συχνά αρνούνταν ότι ήταν
δαιµονισµένος: 15:6-7, 23:70, 37:36, 44:14, 51:5052, 68:51.
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Θεός και Αλλάχ
25.*

Πιστεύουν όλοι οι Εβραίοι, οι Χριστιανοί και οι
Μουσουλµάνοι ότι υπάρχει µόνο “ένας” αληθινός Θεός;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Δευτερονόµιον 6:4.....῎Ακουε, Ισραηλ· κύριος ὁ
θεὸς ἡµῶν κύριος εἷς ἐστιν·
Εφεσιουσ 4:4-6.....4. ἓν σῶµα καὶ ἓν Πνεῦµα,
καθὼς 5. εἷς Κύριος, µία πίστις, ἓν βάπτισµα· 6.
εἷς Θεὸς καὶ Πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ
πάντων καὶ ἐν πᾶσιν.
1 Τιµοθεον 2:5.....εἷς γὰρ Θεός...
Ιακωβου 2:19.....σὺ πιστεύεις ὅτι εἷς ἐστιν ὁ
Θεός; καλῶς ποιεῖς· καὶ τὰ δαιµόνια πιστεύουσιν
καὶ φρίσσουσιν.
------------------------------------------------Bakara 2:163..... Κι ο Θεός σας είναι Ένας Θεός.
ΔΕν υπάρχει άλλος Θεός εκτός απ' Αυτόν,
Nisa 4:87 & 171.....87. Ο ΑΛΛΑΧ. Δεν υπάρχει
άλλος θεός εκτός από Εκείνον, 171. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ
είvω ο Θεός.
Maide 5:73.....δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός από
Ένα Θεό.
Nahl 16:22 & 51.....22. Ο ΑΛΛΑΧ είναι ο Μοναδικός
θεός. 51. "Μη παίρνετε (για λατρεία) δύο θεούς,
γιατί είµαι ένας Μοναδικός Θεός.
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Είναι τα περισσότερα γνωρίσµατα του χαρακτήρα και
της φύσης του Αλλάχ, τα οποία βρίσκονται στο
Κοράνι, σε συµφωνία µε τα χαρακτηριστικά του Θεού
που βρίσκονται στη Βίβλο; (Esmaül-Husna)
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ἠσαΐας 40:28.....καὶ νῦν οὐκ ἔγνως εἰ µὴ ἤκουσας;
θεὸς αἰώνιος ὁ θεὸς ὁ κατασκευάσας τὰ ἄκρα τῆς
γῆς, οὐ πεινάσει οὐδὲ κοπιάσει, οὐδὲ ἔστιν
ἐξεύρεσις τῆς φρονήσεως αὐτοῦ·
-------------------------------------------------
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µονάχα Αυτός, Έχει αιώνια ζωή, και προσέχει, για πάντα, όλο τον
κόσµο. Ο Θρόνος Του περιέχει τους ουρανούς και τη γη και δεν
αισθάνεται κόπο, φυλάγοντάς τα
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27.

Είναι ο “Θεός” της Βίβλου και ο “Αλλάχ” του
Κορανίου η ίδια οντότητα;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ἔξοδος 3:14.....καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Μωυσῆν ᾿Εγώ
εἰµι ὁ ὤν· καὶ εἶπεν Οὕτως ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς
Ισραηλ ῾Ο ὢν ἀπέσταλκέν µε πρὸς ὑµᾶς.
1 Ιωαννην 1:9.....ἐὰν ὁµολογῶµεν τὰς ἁµαρτίας
ἡµῶν, πιστός ἐστιν καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡµῖν τὰς
ἁµαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡµᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας.
1 Ιωαννην 5:20.....Ἰησοῦ Χριστῷ. οὗτός ἐστιν ὁ
ἀληθινὸς Θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος.
------------------------------------------------Ankebut 29:46.....Και µη φιλονικείτε µε τους οπαδούς
της Βίολου… Ο Θεός µας και ο Θεός σας είναι "Ενας.
Safat 37:126....."τον ΑΛΛΑΧ, τον Κ uριό σας, και
τον Κύριο των πρώτων πατέρων σας;"

28.

Είναι το αιώνιο και αµετάβλητο όνοµα του Θεού
“Γιαχβέ”;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἔξοδος 3:14-15.....14. ᾿Εγώ εἰµι ὁ ὤν· 15. τοῦτό
µού ἐστιν ὄνοµα αἰώνιον καὶ µνηµόσυνον γενεῶν
Ἠσαΐας 26:4.....ἤλπισαν, Κύριε, ἕως τοῦ αἰῶνος, ὁ
Θεὸς ὁ µέγας, ὁ αἰώνιος,
Ιωαννην 8:58.....εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς Ἀµὴν ἀµὴν
λέγω ὑµῖν, πρὶν Ἀβραὰµ γενέσθαι ἐγὼ εἰµί.
------------------------------------------------A'raf 7:180.....Στον ΑΛΛΑΧ ανήκουν τα ωραιότερα ονόµατα,
γι' αυτό µ' αυτά να τον προσφωνείτε, κι αποφεύγετε
εκείνους που οεοηλώνουν τις ονοµασίες Του, γιατί,
İsra 17:110.....Πες:" Επικυλεσθείτε τον ΑΛΛΑΧ η
επικαλεσθι:ίτε τον Ρυχµι'tν - τον Ευσπλαχνικό θεό
- τον ΑΛΛΑΧ. Με οποιοδήποτε (επίθετο) κι αν Τον
προσφωνήσετε (έχει καλυ]ς). Γιατί σ' Αυτόν
ανήκουν οι πω Όµορφες Ονοµασίες.
Σηµείωση: Το ειδικό όνοµα του Θεού "Yahweh" χρησιµοποιείται
6,823 φορές στη Βίβλο, αλλά δεν βρίσκεται καθόλου ανάµεσα στα
99 ονόµατα του Θεού (Esmaül-Husna) στο Κοράνι. Πρβλ. Taha 20:
8, Rahman 55:78 & Hashr 59:24.
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Safat 37:126....."τον ΑΛΛΑΧ, τον Κ uριό σας, και
τον Κύριο των πρώτων πατέρων σας;"

Είναι ο “Θεός” της Βίβλου και ο “Αλλάχ” του
Κορανίου η ίδια οντότητα;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ἔξοδος 3:14.....καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Μωυσῆν ᾿Εγώ
εἰµι ὁ ὤν· καὶ εἶπεν Οὕτως ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς
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------------------------------------------------Ankebut 29:46.....Και µη φιλονικείτε µε τους οπαδούς
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28.

Είναι το αιώνιο και αµετάβλητο όνοµα του Θεού
“Γιαχβέ”;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἔξοδος 3:14-15.....14. ᾿Εγώ εἰµι ὁ ὤν· 15. τοῦτό
µού ἐστιν ὄνοµα αἰώνιον καὶ µνηµόσυνον γενεῶν
Ἠσαΐας 26:4.....ἤλπισαν, Κύριε, ἕως τοῦ αἰῶνος, ὁ
Θεὸς ὁ µέγας, ὁ αἰώνιος,
Ιωαννην 8:58.....εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς Ἀµὴν ἀµὴν
λέγω ὑµῖν, πρὶν Ἀβραὰµ γενέσθαι ἐγὼ εἰµί.
------------------------------------------------A'raf 7:180.....Στον ΑΛΛΑΧ ανήκουν τα ωραιότερα ονόµατα,
γι' αυτό µ' αυτά να τον προσφωνείτε, κι αποφεύγετε
εκείνους που οεοηλώνουν τις ονοµασίες Του, γιατί,
İsra 17:110.....Πες:" Επικυλεσθείτε τον ΑΛΛΑΧ η
επικαλεσθι:ίτε τον Ρυχµι'tν - τον Ευσπλαχνικό θεό
- τον ΑΛΛΑΧ. Με οποιοδήποτε (επίθετο) κι αν Τον
προσφωνήσετε (έχει καλυ]ς). Γιατί σ' Αυτόν
ανήκουν οι πω Όµορφες Ονοµασίες.

Είναι το αιώνιο και αµετάβλητο όνοµα του Θεού
“Γιαχβέ”;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
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Ἠσαΐας 26:4.....ἤλπισαν, Κύριε, ἕως τοῦ αἰῶνος, ὁ
Θεὸς ὁ µέγας, ὁ αἰώνιος,
Ιωαννην 8:58.....εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς Ἀµὴν ἀµὴν
λέγω ὑµῖν, πρὶν Ἀβραὰµ γενέσθαι ἐγὼ εἰµί.
------------------------------------------------A'raf 7:180.....Στον ΑΛΛΑΧ ανήκουν τα ωραιότερα ονόµατα,
γι' αυτό µ' αυτά να τον προσφωνείτε, κι αποφεύγετε
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İsra 17:110.....Πες:" Επικυλεσθείτε τον ΑΛΛΑΧ η
επικαλεσθι:ίτε τον Ρυχµι'tν - τον Ευσπλαχνικό θεό
- τον ΑΛΛΑΧ. Με οποιοδήποτε (επίθετο) κι αν Τον
προσφωνήσετε (έχει καλυ]ς). Γιατί σ' Αυτόν
ανήκουν οι πω Όµορφες Ονοµασίες.

Σηµείωση: Το ειδικό όνοµα του Θεού "Yahweh" χρησιµοποιείται
6,823 φορές στη Βίβλο, αλλά δεν βρίσκεται καθόλου ανάµεσα στα
99 ονόµατα του Θεού (Esmaül-Husna) στο Κοράνι. Πρβλ. Taha 20:
8, Rahman 55:78 & Hashr 59:24.
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Υπάρχουν στίχοι στις Άγιες Γραφές που υποδηλώνουν
οτι ο Θεός είναι “Άγιος”; (el-Kuddus)
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ἠσαΐας 6:3.....καὶ ἐκέκραγεν ἕτερος πρὸς τὸν
ἕτερον καὶ ἔλεγον· ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος
σαβαώθ, πλήρης πᾶσα ἡ γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ.
Ἠσαΐας 40:25..... νῦν οὖν τίνι µε ὡµοιώσατε καὶ
ὑψωθήσοµαι; εἶπεν ὁ ἅγιος.
Ἠσαΐας 57:15.....Τάδε λέγει κύριος ὁ ὕψιστος ὁ ἐν
ὑψηλοῖς κατοικῶν τὸν αἰῶνα, ἅγιος ἐν ἁγίοις ὄνοµα
αὐτῷ, κύριος ὕψιστος ἐν ἁγίοις ἀναπαυόµενος
Ιωαννην 17:11.....Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν
τῷ ὀνόµατί σου ᾧ δέδωκάς µοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡµεῖς.
Αποκαλυψισ 4:8.....Ἅγιος ἅγιος ἅγιος Κύριος ὁ Θεός
ὁ Παντοκράτωρ, ὁ ἦν καὶ ὁ ὢν καὶ ὁ ἐρχόµενος.
------------------------------------------------Hashr 59:23.....Αυτός είναι ο ΑΛΛΑΧ, και - εκτός απ'
Αυτόν δεν υπάρχει άλλος θεός. Ο Κυρίαρχος, ο ΠανcΊγιος,
Jum’a 62:1.....ο Άγιος, ο Παντοδύναµος, ο Σοφός.
Σηµείωση: Αυτό το χαρακτηριστικό εµφανίζεται µόνο
δυο φορές στο Κοράνι, ενώ στη Βίβλο πάνω απο 450
φορές.-

30.

Ανάµεσα στα γνωρίσµατα του χαρακτήρα και της φύσης
του Θεού, αποκαλύπτει ο Θεός τον Εαυτό Του ως “Πατέρα”;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἠσαΐας 63:16.....σὺ γὰρ ἡµῶν εἶ πατήρ, ὅτι Αβρααµ
οὐκ ἔγνω ἡµᾶς, καὶ Ισραηλ οὐκ ἐπέγνω ἡµᾶς, ἀλλὰ
σύ, κύριε, πατὴρ ἡµῶν· ῥῦσαι ἡµᾶς, ἀπ᾽ ἀρχῆς τὸ
ὄνοµά σου ἐφ᾽ ἡµᾶς ἐστιν.
Ματθαιον 5:45 & 48.....45. µὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ
κατηγορήσω ὑµῶν πρὸς τὸν Πατέρα· 48. Ἔσεσθε οὖν ὑµεῖς
τέλειοι ὡς ὁ Πατὴρ ὑµῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν.
Ιωαννην 8:41.....ἕνα Πατέρα ἔχοµεν τὸν Θεόν.
------------------------------------------------En’am 6:101.....Δηµιουργός των ουρανών και της
γης. Πώς είναι δυνατό να έχει παιδί, χωρίς να
έχει σύζυγο; Κι έπλασε τα πάντα, είναι Παντογνώστης.
Furkan 25:2.....της γης, και δεν πήρε (-δεν γέννησε)
παιδί και δεν έχει συνέταιρο στη οασιλεία Του,
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Ἠσαΐας 6:3.....καὶ ἐκέκραγεν ἕτερος πρὸς τὸν
ἕτερον καὶ ἔλεγον· ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος
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Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
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Υπάρχουν στίχοι στις Άγιες Γραφές που υποδηλώνουν
οτι ο Θεός είναι “Άγιος”; (el-Kuddus)
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ἠσαΐας 6:3.....καὶ ἐκέκραγεν ἕτερος πρὸς τὸν
ἕτερον καὶ ἔλεγον· ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος
σαβαώθ, πλήρης πᾶσα ἡ γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ.
Ἠσαΐας 40:25..... νῦν οὖν τίνι µε ὡµοιώσατε καὶ
ὑψωθήσοµαι; εἶπεν ὁ ἅγιος.
Ἠσαΐας 57:15.....Τάδε λέγει κύριος ὁ ὕψιστος ὁ ἐν
ὑψηλοῖς κατοικῶν τὸν αἰῶνα, ἅγιος ἐν ἁγίοις ὄνοµα
αὐτῷ, κύριος ὕψιστος ἐν ἁγίοις ἀναπαυόµενος
Ιωαννην 17:11.....Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν
τῷ ὀνόµατί σου ᾧ δέδωκάς µοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡµεῖς.
Αποκαλυψισ 4:8.....Ἅγιος ἅγιος ἅγιος Κύριος ὁ Θεός
ὁ Παντοκράτωρ, ὁ ἦν καὶ ὁ ὢν καὶ ὁ ἐρχόµενος.
------------------------------------------------Hashr 59:23.....Αυτός είναι ο ΑΛΛΑΧ, και - εκτός απ'
Αυτόν δεν υπάρχει άλλος θεός. Ο Κυρίαρχος, ο ΠανcΊγιος,
Jum’a 62:1.....ο Άγιος, ο Παντοδύναµος, ο Σοφός.
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Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
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Furkan 25:2.....της γης, και δεν πήρε (-δεν γέννησε)
παιδί και δεν έχει συνέταιρο στη οασιλεία Του,
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Είναι ο Θεός περήφανος και είναι η έπαρση
χαρακτηριστικό γνώρισµα του Θεού; (el-Mütekebbir)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ψαλµοί 101:5.....τοῦτον ἐξεδίωκον· ὑπερηφάνῳ
ὀφθαλµῷ καὶ ἀπλήστῳ καρδίᾳ, τούτῳ οὐ συνήσθιον.
Παροιµίαι 6:16-17.....16. ὅτι χαίρει πᾶσιν, οἷς
µισεῖ ὁ Θεός, συντρίβεται δὲ δι᾿ ἀκαθαρσίαν
ψυχῆς. 17. ὀφθαλµὸς ὑβριστοῦ
Ἠσαΐας 45:21..... ἐγὼ ὁ Θεός, καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος
πλὴν ἐµοῦ· δίκαιος καὶ σωτὴρ οὐκ ἔστιν πάρεξ ἐµοῦ.
Ἠσαΐας 57:15.....Τάδε λέγει κύριος ὁ ὕψιστος ὁ ἐν
ὑψηλοῖς κατοικῶν τὸν αἰῶνα, ἅγιος ἐν ἁγίοις ὄνοµα
αὐτῷ, κύριος ὕψιστος ἐν ἁγίοις ἀναπαυόµενος καὶ
ὀλιγοψύχοις διδοὺς µακροθυµίαν καὶ διδοὺς ζωὴν
τοῖς συντετριµµένοις τὴν καρδίαν
1 Ιωαννην 2:16.....ἡ ἀλαζονία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν
ἐκ τοῦ πατρός, ἀλλὰ ἐκ τοῦ κόσµου ἐστίν.
------------------------------------------------Hashr 59:23.....Αυτός είναι ο ΑΛΛΑΧ, και - εκτός απ'
Αυτόν δεν υπάρχει άλλος θεός… Πάντα Νικηφόρος, ο ΑΛΛΑΧ
είναι ανώτερος από τα όσα συνεταιρίζουν µ' Αυτόν.
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------------------------------------------------Hashr 59:23.....Αυτός είναι ο ΑΛΛΑΧ, και - εκτός απ'
Αυτόν δεν υπάρχει άλλος θεός… Πάντα Νικηφόρος, ο ΑΛΛΑΧ
είναι ανώτερος από τα όσα συνεταιρίζουν µ' Αυτόν.
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Ανάµεσα στα γνωρίσµατα του χαρακτήρα και της φύσης του
Θεού, αποκαλύπτει ο Θεός τον Εαυτό Του ως “Σωτήρα”;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἠσαΐας 43:3 & 11..... 3. ὅτι ἐγὼ κύριος ὁ θεός
σου ὁ ἅγιος Ισραηλ ὁ σῴζων σε· 11. ἐγὼ ὁ θεός,
καὶ οὐκ ἔστιν πάρεξ ἐµοῦ σῴζων.

Ανάµεσα στα γνωρίσµατα του χαρακτήρα και της φύσης του
Θεού, αποκαλύπτει ο Θεός τον Εαυτό Του ως “Σωτήρα”;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἠσαΐας 43:3 & 11..... 3. ὅτι ἐγὼ κύριος ὁ θεός
σου ὁ ἅγιος Ισραηλ ὁ σῴζων σε· 11. ἐγὼ ὁ θεός,
καὶ οὐκ ἔστιν πάρεξ ἐµοῦ σῴζων.

Ὡσηέ 13:4..... ἐγὼ δὲ Κύριος ὁ Θεός σοu… καὶ οὐ
παρέδειξά σοι αὐτὰ τοῦ πορεύεσθαι ὀπίσω αὐτῶν·
Λουκαν 2:11.....ὅτι ἐτέχθη ὑµῖν σήµερον Σωτήρ, ὅς ἐστιν
Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυείδ.
Τιτον 1:4.....χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς καὶ
Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ Σωτῆρος ἡµῶν.
Τιτον 3:4-6.....4. ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία
ἐπεφάνη τοῦ Σωτῆρος ἡµῶν Θεοῦ,
Ιουδα 1:25.....µόνῳ Θεῷ Σωτῆρι ἡµῶν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
τοῦ Κυρίου ἡµῶν δόξα µεγαλωσύνη κράτος
------------------------------------------------Σηµείωση: Ο χαρακτηρισµός του Θεού ως "Σωτήρα" συναντάται 39
φορές στη Βίβλο, ενώ καµία στο Κοράνι.

Ὡσηέ 13:4..... ἐγὼ δὲ Κύριος ὁ Θεός σοu… καὶ οὐ
παρέδειξά σοι αὐτὰ τοῦ πορεύεσθαι ὀπίσω αὐτῶν·
Λουκαν 2:11.....ὅτι ἐτέχθη ὑµῖν σήµερον Σωτήρ, ὅς ἐστιν
Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυείδ.
Τιτον 1:4.....χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς καὶ
Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ Σωτῆρος ἡµῶν.
Τιτον 3:4-6.....4. ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία
ἐπεφάνη τοῦ Σωτῆρος ἡµῶν Θεοῦ,
Ιουδα 1:25.....µόνῳ Θεῷ Σωτῆρι ἡµῶν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
τοῦ Κυρίου ἡµῶν δόξα µεγαλωσύνη κράτος
------------------------------------------------Σηµείωση: Ο χαρακτηρισµός του Θεού ως "Σωτήρα" συναντάται 39
φορές στη Βίβλο, ενώ καµία στο Κοράνι.
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Είναι ο Θεός περήφανος και είναι η έπαρση
χαρακτηριστικό γνώρισµα του Θεού; (el-Mütekebbir)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ψαλµοί 101:5.....τοῦτον ἐξεδίωκον· ὑπερηφάνῳ
ὀφθαλµῷ καὶ ἀπλήστῳ καρδίᾳ, τούτῳ οὐ συνήσθιον.
Παροιµίαι 6:16-17.....16. ὅτι χαίρει πᾶσιν, οἷς
µισεῖ ὁ Θεός, συντρίβεται δὲ δι᾿ ἀκαθαρσίαν
ψυχῆς. 17. ὀφθαλµὸς ὑβριστοῦ
Ἠσαΐας 45:21..... ἐγὼ ὁ Θεός, καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος
πλὴν ἐµοῦ· δίκαιος καὶ σωτὴρ οὐκ ἔστιν πάρεξ ἐµοῦ.
Ἠσαΐας 57:15.....Τάδε λέγει κύριος ὁ ὕψιστος ὁ ἐν
ὑψηλοῖς κατοικῶν τὸν αἰῶνα, ἅγιος ἐν ἁγίοις ὄνοµα
αὐτῷ, κύριος ὕψιστος ἐν ἁγίοις ἀναπαυόµενος καὶ
ὀλιγοψύχοις διδοὺς µακροθυµίαν καὶ διδοὺς ζωὴν
τοῖς συντετριµµένοις τὴν καρδίαν
1 Ιωαννην 2:16.....ἡ ἀλαζονία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν
ἐκ τοῦ πατρός, ἀλλὰ ἐκ τοῦ κόσµου ἐστίν.
------------------------------------------------Hashr 59:23.....Αυτός είναι ο ΑΛΛΑΧ, και - εκτός απ'
Αυτόν δεν υπάρχει άλλος θεός… Πάντα Νικηφόρος, ο ΑΛΛΑΧ
είναι ανώτερος από τα όσα συνεταιρίζουν µ' Αυτόν.

Είναι ο Θεός περήφανος και είναι η έπαρση
χαρακτηριστικό γνώρισµα του Θεού; (el-Mütekebbir)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ψαλµοί 101:5.....τοῦτον ἐξεδίωκον· ὑπερηφάνῳ
ὀφθαλµῷ καὶ ἀπλήστῳ καρδίᾳ, τούτῳ οὐ συνήσθιον.
Παροιµίαι 6:16-17.....16. ὅτι χαίρει πᾶσιν, οἷς
µισεῖ ὁ Θεός, συντρίβεται δὲ δι᾿ ἀκαθαρσίαν
ψυχῆς. 17. ὀφθαλµὸς ὑβριστοῦ
Ἠσαΐας 45:21..... ἐγὼ ὁ Θεός, καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος
πλὴν ἐµοῦ· δίκαιος καὶ σωτὴρ οὐκ ἔστιν πάρεξ ἐµοῦ.
Ἠσαΐας 57:15.....Τάδε λέγει κύριος ὁ ὕψιστος ὁ ἐν
ὑψηλοῖς κατοικῶν τὸν αἰῶνα, ἅγιος ἐν ἁγίοις ὄνοµα
αὐτῷ, κύριος ὕψιστος ἐν ἁγίοις ἀναπαυόµενος καὶ
ὀλιγοψύχοις διδοὺς µακροθυµίαν καὶ διδοὺς ζωὴν
τοῖς συντετριµµένοις τὴν καρδίαν
1 Ιωαννην 2:16.....ἡ ἀλαζονία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν
ἐκ τοῦ πατρός, ἀλλὰ ἐκ τοῦ κόσµου ἐστίν.
------------------------------------------------Hashr 59:23.....Αυτός είναι ο ΑΛΛΑΧ, και - εκτός απ'
Αυτόν δεν υπάρχει άλλος θεός… Πάντα Νικηφόρος, ο ΑΛΛΑΧ
είναι ανώτερος από τα όσα συνεταιρίζουν µ' Αυτόν.
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Ανάµεσα στα γνωρίσµατα του χαρακτήρα και της φύσης του
Θεού, αποκαλύπτει ο Θεός τον Εαυτό Του ως “Σωτήρα”;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἠσαΐας 43:3 & 11..... 3. ὅτι ἐγὼ κύριος ὁ θεός
σου ὁ ἅγιος Ισραηλ ὁ σῴζων σε· 11. ἐγὼ ὁ θεός,
καὶ οὐκ ἔστιν πάρεξ ἐµοῦ σῴζων.
Ὡσηέ 13:4..... ἐγὼ δὲ Κύριος ὁ Θεός σοu… καὶ οὐ
παρέδειξά σοι αὐτὰ τοῦ πορεύεσθαι ὀπίσω αὐτῶν·
Λουκαν 2:11.....ὅτι ἐτέχθη ὑµῖν σήµερον Σωτήρ, ὅς ἐστιν
Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυείδ.
Τιτον 1:4.....χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς καὶ
Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ Σωτῆρος ἡµῶν.
Τιτον 3:4-6.....4. ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία
ἐπεφάνη τοῦ Σωτῆρος ἡµῶν Θεοῦ,
Ιουδα 1:25.....µόνῳ Θεῷ Σωτῆρι ἡµῶν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
τοῦ Κυρίου ἡµῶν δόξα µεγαλωσύνη κράτος
------------------------------------------------Σηµείωση: Ο χαρακτηρισµός του Θεού ως "Σωτήρα" συναντάται 39
φορές στη Βίβλο, ενώ καµία στο Κοράνι.
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Ανάµεσα στα γνωρίσµατα του χαρακτήρα και της φύσης του
Θεού, αποκαλύπτει ο Θεός τον Εαυτό Του ως “Σωτήρα”;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἠσαΐας 43:3 & 11..... 3. ὅτι ἐγὼ κύριος ὁ θεός
σου ὁ ἅγιος Ισραηλ ὁ σῴζων σε· 11. ἐγὼ ὁ θεός,
καὶ οὐκ ἔστιν πάρεξ ἐµοῦ σῴζων.
Ὡσηέ 13:4..... ἐγὼ δὲ Κύριος ὁ Θεός σοu… καὶ οὐ
παρέδειξά σοι αὐτὰ τοῦ πορεύεσθαι ὀπίσω αὐτῶν·
Λουκαν 2:11.....ὅτι ἐτέχθη ὑµῖν σήµερον Σωτήρ, ὅς ἐστιν
Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυείδ.
Τιτον 1:4.....χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς καὶ
Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ Σωτῆρος ἡµῶν.
Τιτον 3:4-6.....4. ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία
ἐπεφάνη τοῦ Σωτῆρος ἡµῶν Θεοῦ,
Ιουδα 1:25.....µόνῳ Θεῷ Σωτῆρι ἡµῶν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
τοῦ Κυρίου ἡµῶν δόξα µεγαλωσύνη κράτος
------------------------------------------------Σηµείωση: Ο χαρακτηρισµός του Θεού ως "Σωτήρα" συναντάται 39
φορές στη Βίβλο, ενώ καµία στο Κοράνι.
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Στις Άγιες Γραφές, όταν ο Θεός αναφέρεται στον Εαυτό
Του, µιλά ποτέ στο πρώτο πληθυντικό πρόσωπο
χρησιµοποιώντας το “Εµείς”;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Γένεσις 1:26..... καὶ εἶπεν ὁ θεός Ποιήσωµεν
ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα ἡµετέραν καὶ καθ᾽ ὁµοίωσιν...
Γένεσις 11:7....δεῦτε καὶ καταβάντες συγχέωµεν
ἐκεῖ αὐτῶν τὴν γλῶσσαν, ἵνα µὴ ἀκούσωσιν ἕκαστος
Ἠσαΐας 6:8.....καὶ ἤκουσα τῆς φωνῆς Κυρίου λέγοντος·
τίνα ἀποστείλω, καὶ τίς πορεύσεται πρὸς τὸν λαὸν
τοῦτον; καὶ εἶπα· ἰδοὺ ἐγώ εἰµι· ἀπόστειλόν µε.
Ιωαννην 17:11.....καὶ οὐκέτι εἰµὶ ἐν τῷ κόσµῳ,
καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσµῳ εἰσίν, κἀγὼ πρὸς σὲ
ἔρχοµαι. Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόµατί
σου ᾧ δέδωκάς µοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡµεῖς.
------------------------------------------------Vakia 56:57-59.....57. Εµείς είναι που σας έχουµε πλάσει.
Γιατί - λοιπόν - δεν πιστεύετε στην Αλήθεια; 59. εσείς
είναι που το δηµιουργείτε, ή Εµείς είµαστε ο Δηµιουργός;
İnsan 76:23.....Εµείς είµαστε που έχουµε στείλει
σ' εσένα κάτω το Κοράνιο - τµηµατικά-.
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Είναι η ιδέα της “Αγίας Τριάδας” αποδεκτή;
(Πατήρ, Υιός & Άγιο Πνεύµα)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Γένεσις 11:6-7..... 6. καὶ εἶπε Κύριος· 7. δεῦτε
καὶ καταβάντες συγχέωµεν αὐτῶν ἐκεῖ τὴν γλῶσσαν,
ἵνα µὴ ἀκούσωσιν ἕκαστος τὴν φωνὴν τοῦ πλησίον.
Ματθαιον 28:19-20.....πορευθέντες οὖν µαθητεύσατε
πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνοµα
τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος,
Εφεσιουσ 4:4-6.....4. ἓν σῶµα καὶ ἓν Πνεῦµα... 5.
εἷς Κύριος... 6. εἷς Θεὸς καὶ Πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ
πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:64.....κι ας µη στήσουµε ανάµεσά µας
κυρίους ή προστάτες, εκτός απ' τον ΑΛΛΑΧ".
Nisa 4:171..... Πιστεύετε λοιπόν στον ΑΛΛΑΧ κuι
στους Αποστόλους Του και µη λίπ 'Τριάδα".
Maide 5:72-73.....72. Βλαστηµούν 6έ6αια όποιοι λένε
ότι: ''Ο ΑΛΛΑΧ ειν' ο Χριστός ο γιος της Μαριάµ".
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Στις Άγιες Γραφές, όταν ο Θεός αναφέρεται στον Εαυτό
Του, µιλά ποτέ στο πρώτο πληθυντικό πρόσωπο
χρησιµοποιώντας το “Εµείς”;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Γένεσις 1:26..... καὶ εἶπεν ὁ θεός Ποιήσωµεν
ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα ἡµετέραν καὶ καθ᾽ ὁµοίωσιν...
Γένεσις 11:7....δεῦτε καὶ καταβάντες συγχέωµεν
ἐκεῖ αὐτῶν τὴν γλῶσσαν, ἵνα µὴ ἀκούσωσιν ἕκαστος
Ἠσαΐας 6:8.....καὶ ἤκουσα τῆς φωνῆς Κυρίου λέγοντος·
τίνα ἀποστείλω, καὶ τίς πορεύσεται πρὸς τὸν λαὸν
τοῦτον; καὶ εἶπα· ἰδοὺ ἐγώ εἰµι· ἀπόστειλόν µε.
Ιωαννην 17:11.....καὶ οὐκέτι εἰµὶ ἐν τῷ κόσµῳ,
καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσµῳ εἰσίν, κἀγὼ πρὸς σὲ
ἔρχοµαι. Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόµατί
σου ᾧ δέδωκάς µοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡµεῖς.
------------------------------------------------Vakia 56:57-59.....57. Εµείς είναι που σας έχουµε πλάσει.
Γιατί - λοιπόν - δεν πιστεύετε στην Αλήθεια; 59. εσείς
είναι που το δηµιουργείτε, ή Εµείς είµαστε ο Δηµιουργός;
İnsan 76:23.....Εµείς είµαστε που έχουµε στείλει
σ' εσένα κάτω το Κοράνιο - τµηµατικά-.
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Είναι η ιδέα της “Αγίας Τριάδας” αποδεκτή;
(Πατήρ, Υιός & Άγιο Πνεύµα)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Γένεσις 11:6-7..... 6. καὶ εἶπε Κύριος· 7. δεῦτε
καὶ καταβάντες συγχέωµεν αὐτῶν ἐκεῖ τὴν γλῶσσαν,
ἵνα µὴ ἀκούσωσιν ἕκαστος τὴν φωνὴν τοῦ πλησίον.
Ματθαιον 28:19-20.....πορευθέντες οὖν µαθητεύσατε
πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνοµα
τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος,
Εφεσιουσ 4:4-6.....4. ἓν σῶµα καὶ ἓν Πνεῦµα... 5.
εἷς Κύριος... 6. εἷς Θεὸς καὶ Πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ
πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:64.....κι ας µη στήσουµε ανάµεσά µας
κυρίους ή προστάτες, εκτός απ' τον ΑΛΛΑΧ".
Nisa 4:171..... Πιστεύετε λοιπόν στον ΑΛΛΑΧ κuι
στους Αποστόλους Του και µη λίπ 'Τριάδα".
Maide 5:72-73.....72. Βλαστηµούν 6έ6αια όποιοι λένε
ότι: ''Ο ΑΛΛΑΧ ειν' ο Χριστός ο γιος της Μαριάµ".

33.*

33.*

Στις Άγιες Γραφές, όταν ο Θεός αναφέρεται στον Εαυτό
Του, µιλά ποτέ στο πρώτο πληθυντικό πρόσωπο
χρησιµοποιώντας το “Εµείς”;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Γένεσις 1:26..... καὶ εἶπεν ὁ θεός Ποιήσωµεν
ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα ἡµετέραν καὶ καθ᾽ ὁµοίωσιν...
Γένεσις 11:7....δεῦτε καὶ καταβάντες συγχέωµεν
ἐκεῖ αὐτῶν τὴν γλῶσσαν, ἵνα µὴ ἀκούσωσιν ἕκαστος
Ἠσαΐας 6:8.....καὶ ἤκουσα τῆς φωνῆς Κυρίου λέγοντος·
τίνα ἀποστείλω, καὶ τίς πορεύσεται πρὸς τὸν λαὸν
τοῦτον; καὶ εἶπα· ἰδοὺ ἐγώ εἰµι· ἀπόστειλόν µε.
Ιωαννην 17:11.....καὶ οὐκέτι εἰµὶ ἐν τῷ κόσµῳ,
καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσµῳ εἰσίν, κἀγὼ πρὸς σὲ
ἔρχοµαι. Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόµατί
σου ᾧ δέδωκάς µοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡµεῖς.
------------------------------------------------Vakia 56:57-59.....57. Εµείς είναι που σας έχουµε πλάσει.
Γιατί - λοιπόν - δεν πιστεύετε στην Αλήθεια; 59. εσείς
είναι που το δηµιουργείτε, ή Εµείς είµαστε ο Δηµιουργός;
İnsan 76:23.....Εµείς είµαστε που έχουµε στείλει
σ' εσένα κάτω το Κοράνιο - τµηµατικά-.

Στις Άγιες Γραφές, όταν ο Θεός αναφέρεται στον Εαυτό
Του, µιλά ποτέ στο πρώτο πληθυντικό πρόσωπο
χρησιµοποιώντας το “Εµείς”;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Γένεσις 1:26..... καὶ εἶπεν ὁ θεός Ποιήσωµεν
ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα ἡµετέραν καὶ καθ᾽ ὁµοίωσιν...
Γένεσις 11:7....δεῦτε καὶ καταβάντες συγχέωµεν
ἐκεῖ αὐτῶν τὴν γλῶσσαν, ἵνα µὴ ἀκούσωσιν ἕκαστος
Ἠσαΐας 6:8.....καὶ ἤκουσα τῆς φωνῆς Κυρίου λέγοντος·
τίνα ἀποστείλω, καὶ τίς πορεύσεται πρὸς τὸν λαὸν
τοῦτον; καὶ εἶπα· ἰδοὺ ἐγώ εἰµι· ἀπόστειλόν µε.
Ιωαννην 17:11.....καὶ οὐκέτι εἰµὶ ἐν τῷ κόσµῳ,
καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσµῳ εἰσίν, κἀγὼ πρὸς σὲ
ἔρχοµαι. Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόµατί
σου ᾧ δέδωκάς µοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡµεῖς.
------------------------------------------------Vakia 56:57-59.....57. Εµείς είναι που σας έχουµε πλάσει.
Γιατί - λοιπόν - δεν πιστεύετε στην Αλήθεια; 59. εσείς
είναι που το δηµιουργείτε, ή Εµείς είµαστε ο Δηµιουργός;
İnsan 76:23.....Εµείς είµαστε που έχουµε στείλει
σ' εσένα κάτω το Κοράνιο - τµηµατικά-.
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Είναι η ιδέα της “Αγίας Τριάδας” αποδεκτή;
(Πατήρ, Υιός & Άγιο Πνεύµα)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Γένεσις 11:6-7..... 6. καὶ εἶπε Κύριος· 7. δεῦτε
καὶ καταβάντες συγχέωµεν αὐτῶν ἐκεῖ τὴν γλῶσσαν,
ἵνα µὴ ἀκούσωσιν ἕκαστος τὴν φωνὴν τοῦ πλησίον.
Ματθαιον 28:19-20.....πορευθέντες οὖν µαθητεύσατε
πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνοµα
τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος,
Εφεσιουσ 4:4-6.....4. ἓν σῶµα καὶ ἓν Πνεῦµα... 5.
εἷς Κύριος... 6. εἷς Θεὸς καὶ Πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ
πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:64.....κι ας µη στήσουµε ανάµεσά µας
κυρίους ή προστάτες, εκτός απ' τον ΑΛΛΑΧ".
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στους Αποστόλους Του και µη λίπ 'Τριάδα".
Maide 5:72-73.....72. Βλαστηµούν 6έ6αια όποιοι λένε
ότι: ''Ο ΑΛΛΑΧ ειν' ο Χριστός ο γιος της Μαριάµ".
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Θα κατηγορούσε ποτέ Ο Θεός λανθασµένα τον Ιησού
για κάποιο παράπτωµά Του ή θα έλεγε ποτέ ψέµατα ο
Ιησούς στον Θεό για να καλύψει κάποιο λάθος Του;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ιωαννην 8:46.....τίς ἐξ ὑµῶν ἐλέγχει µε περὶ ἁµαρτίας;
εἰ ἀλήθειαν λέγω, διὰ τί ὑµεῖς οὐ πιστεύετέ µοι;
Τιτον 1:2.....ἐπ’ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ἣν
ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς Θεὸς πρὸ χρόνων αἰωνίων,
1 Πετρου 2:21-23.....21. Χριστὸς… 22. ὃς ἁµαρτίαν
οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόµατι αὐτοῦ·
------------------------------------------------Ma’ida 5:116.....Και πρόσεξε, όταν ο ΑΛΛΑΧ θα πει:'Ώ!
Ιησού, γιε της Μαριάµ! µήπως είπες στους ανθρώπους:
"Λατρεύετε εµένα και την µητέρα µου σαν Θεούς εκτός
απ' τον ΑΛΛΑΧ;" "Δόξα σε Σένα! είπε ο Ιησούς "ποτέ
δεν θα έλεγα ό,τι δεν είχα δικαίωµα (να πω). Κι αν
είπα τέτοιο πράγµα, Εσύ θα το γνωρίζεις αµέσως.

36.*

Είναι ο Θεός ένας απόµακρος, υπερφυσικός Θεός που
σπάνια δείχνει την µεγάλη Δύναµή Του ή αφήνει το
αποτύπωµά του στην ανθρώπινη ιστορία;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ἔξοδος 13:21.....ὁ δὲ θεὸς ἡγεῖτο αὐτῶν, ἡµέρας
µὲν ἐν στύλῳ νεφέλης δεῖξαι αὐτοῖς τὴν ὁδόν, τὴν
δὲ νύκτα ἐν στύλῳ πυρός·
Ἔξοδος
16:9-10.....9. εἶπε δὲ Μωυσῆς πρὸς
᾿Ααρών· εἰπὸν πάσῃ συναγωγῇ υἱῶν ᾿Ισραήλ·
προσέλθετε ἐναντίον τοῦ Θεοῦ· 10. καὶ ἡ δόξα
Κυρίου ὤφθη ἐν νεφέλῃ.
1 Σαµουήλ 12:16.....καὶ νῦν κατάστητε καὶ ἴδετε
τὸ ρῆµα τό µέγα τοῦτο, ὃ ὁ Κύριος ποιήσει ἐν
ὀφθαλµοῖς ὑµῶν.
------------------------------------------------En’am 6:37-38....37. Και είπαν: "Ας στελνόταν ένα
θαύµα κάτω σ' Αυτόν (τον Μουχάµµεντ) απ' τον
Κύριό του. Απάντησε: "Ο ΑΛΛΑΧ - οέοαια- έχει τη
δύναµη να στείλει κάτω ένα θαύµα, κι όµως οι πιο
πολλοί απ' αυτούς δεν καταλαοαίνουν. 38. τίποτε
δεν παραλείψαµε στο Βιολίο,
Tevbe 9:30-31.....30. ΑΛΛΑΧ. 31. πολύ µακριά
είναι Εκείνος για να έχει συνεταίρους µ' Αυτόν.
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37.

Έχει φανερωθεί ο Θεός ποτέ στον άνθρωπο πάνω στη
Γη; (Θεοφάνεια ή Ru’yetullah)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἔξοδος 33:11 & 23.....11. καὶ ἐλάλησεν κύριος
πρὸς Μωυσῆν ἐνώπιος ἐνωπίῳ, 23. καὶ ἀφελῶ τὴν
χεῖρα, καὶ τότε ὄψῃ τὰ ὀπίσω µου, τὸ δὲ πρόσωπόν
µου οὐκ ὀφθήσεταί σοι.
Ἀριθµοί 12:7-8.....7. οὐχ οὕτως ὁ θεράπων µου
Μωυσῆς· 8. στόµα κατὰ στόµα λαλήσω αὐτῷ, ἐν εἴδει
καὶ οὐ δι’ αἰνιγµάτων, καὶ τὴν δόξαν Κυρίου εἶδε·
------------------------------------------------A'raf 7:143.....Και σαν ήρθε ο Μωυσής (στο τόπο)
την ώρα που του υποδείξαµε, κι ο Κύριός του, του
απηύθυνε το λόγο, είπε: "Κύριε! Δείξου (Εσύ ο
ίδιος) σ' εµένα, ώστε να µπορέσω να κοιτάξω σ'
Εσένα". Είπε (ο ΑΛΛΑΧ): "(Με κανένα τρόπο) δεν
µπορείς να µε δεις (απ' ευθείας),
Hajj 22:63.....Ο ΑΛΛΑΧ - οέοαια- ειναι Εύσπλαχνος
(και )Παντογνώστης.
Σηµείωση: Άλλα Θεοφάνεια στη Βίβλο: Γεν. 12:7-9;
18:1-33; 32:22-30; Εξ. 3:2-4:17; Εξ. 24:9-11; Δευτ.
31:14-15; Ιωβ 38-42.

38.*

Έχει µιλήσει ποτέ ο Θεός στις µέρες µας απευθείας
στον άνθρωπο πέρα απο τη γραπτή αποκάλυψή του;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἰωήλ 2:28.....Καὶ ἔσται µετὰ ταῦτα καὶ ἐκχεῶ ἀπὸ
τοῦ πνεύµατός µου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ
προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑµῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑµῶν,
καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑµῶν ἐνύπνια ἐνυπνιασθήσονται,
καὶ οἱ νεανίσκοι ὑµῶν ὁράσεις ὄψονται·
1 Κορινθιουσ 14:1, 4 & 31.....1. Διώκετε τὴν ἀγάπην,
ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευµατικά, µᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε.
31. δύνασθε γὰρ καθ’ ἕνα πάντες προφητεύειν, ἵνα
πάντες µανθάνωσιν καὶ πάντες παρακαλῶνται.
------------------------------------------------Tevbe 9:31.....πολύ µακριά είναι Εκείνος για να
έχει συνεταίρους µ' Αυτόν.
Shura 42:51..... Και δεν είναι δυνατό σ· έναν
άνθρωπο - να του µιλήσει ο ΑΛΛΑΧ - εκτός
εµπνέοντας (τούτον), ή πίσω από ένα παραπέτασµα…
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ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευµατικά, µᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε.
31. δύνασθε γὰρ καθ’ ἕνα πάντες προφητεύειν, ἵνα
πάντες µανθάνωσιν καὶ πάντες παρακαλῶνται.
------------------------------------------------Tevbe 9:31.....πολύ µακριά είναι Εκείνος για να
έχει συνεταίρους µ' Αυτόν.
Shura 42:51..... Και δεν είναι δυνατό σ· έναν
άνθρωπο - να του µιλήσει ο ΑΛΛΑΧ - εκτός
εµπνέοντας (τούτον), ή πίσω από ένα παραπέτασµα…

37.

37.

Έχει φανερωθεί ο Θεός ποτέ στον άνθρωπο πάνω στη
Γη; (Θεοφάνεια ή Ru’yetullah)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἔξοδος 33:11 & 23.....11. καὶ ἐλάλησεν κύριος
πρὸς Μωυσῆν ἐνώπιος ἐνωπίῳ, 23. καὶ ἀφελῶ τὴν
χεῖρα, καὶ τότε ὄψῃ τὰ ὀπίσω µου, τὸ δὲ πρόσωπόν
µου οὐκ ὀφθήσεταί σοι.
Ἀριθµοί 12:7-8.....7. οὐχ οὕτως ὁ θεράπων µου
Μωυσῆς· 8. στόµα κατὰ στόµα λαλήσω αὐτῷ, ἐν εἴδει
καὶ οὐ δι’ αἰνιγµάτων, καὶ τὴν δόξαν Κυρίου εἶδε·
------------------------------------------------A'raf 7:143.....Και σαν ήρθε ο Μωυσής (στο τόπο)
την ώρα που του υποδείξαµε, κι ο Κύριός του, του
απηύθυνε το λόγο, είπε: "Κύριε! Δείξου (Εσύ ο
ίδιος) σ' εµένα, ώστε να µπορέσω να κοιτάξω σ'
Εσένα". Είπε (ο ΑΛΛΑΧ): "(Με κανένα τρόπο) δεν
µπορείς να µε δεις (απ' ευθείας),
Hajj 22:63.....Ο ΑΛΛΑΧ - οέοαια- ειναι Εύσπλαχνος
(και )Παντογνώστης.
Σηµείωση: Άλλα Θεοφάνεια στη Βίβλο: Γεν. 12:7-9;
18:1-33; 32:22-30; Εξ. 3:2-4:17; Εξ. 24:9-11; Δευτ.
31:14-15; Ιωβ 38-42.

Έχει φανερωθεί ο Θεός ποτέ στον άνθρωπο πάνω στη
Γη; (Θεοφάνεια ή Ru’yetullah)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἔξοδος 33:11 & 23.....11. καὶ ἐλάλησεν κύριος
πρὸς Μωυσῆν ἐνώπιος ἐνωπίῳ, 23. καὶ ἀφελῶ τὴν
χεῖρα, καὶ τότε ὄψῃ τὰ ὀπίσω µου, τὸ δὲ πρόσωπόν
µου οὐκ ὀφθήσεταί σοι.
Ἀριθµοί 12:7-8.....7. οὐχ οὕτως ὁ θεράπων µου
Μωυσῆς· 8. στόµα κατὰ στόµα λαλήσω αὐτῷ, ἐν εἴδει
καὶ οὐ δι’ αἰνιγµάτων, καὶ τὴν δόξαν Κυρίου εἶδε·
------------------------------------------------A'raf 7:143.....Και σαν ήρθε ο Μωυσής (στο τόπο)
την ώρα που του υποδείξαµε, κι ο Κύριός του, του
απηύθυνε το λόγο, είπε: "Κύριε! Δείξου (Εσύ ο
ίδιος) σ' εµένα, ώστε να µπορέσω να κοιτάξω σ'
Εσένα". Είπε (ο ΑΛΛΑΧ): "(Με κανένα τρόπο) δεν
µπορείς να µε δεις (απ' ευθείας),
Hajj 22:63.....Ο ΑΛΛΑΧ - οέοαια- ειναι Εύσπλαχνος
(και )Παντογνώστης.
Σηµείωση: Άλλα Θεοφάνεια στη Βίβλο: Γεν. 12:7-9;
18:1-33; 32:22-30; Εξ. 3:2-4:17; Εξ. 24:9-11; Δευτ.
31:14-15; Ιωβ 38-42.
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Έχει µιλήσει ποτέ ο Θεός στις µέρες µας απευθείας
στον άνθρωπο πέρα απο τη γραπτή αποκάλυψή του;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἰωήλ 2:28.....Καὶ ἔσται µετὰ ταῦτα καὶ ἐκχεῶ ἀπὸ
τοῦ πνεύµατός µου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ
προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑµῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑµῶν,
καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑµῶν ἐνύπνια ἐνυπνιασθήσονται,
καὶ οἱ νεανίσκοι ὑµῶν ὁράσεις ὄψονται·
1 Κορινθιουσ 14:1, 4 & 31.....1. Διώκετε τὴν ἀγάπην,
ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευµατικά, µᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε.
31. δύνασθε γὰρ καθ’ ἕνα πάντες προφητεύειν, ἵνα
πάντες µανθάνωσιν καὶ πάντες παρακαλῶνται.
------------------------------------------------Tevbe 9:31.....πολύ µακριά είναι Εκείνος για να
έχει συνεταίρους µ' Αυτόν.
Shura 42:51..... Και δεν είναι δυνατό σ· έναν
άνθρωπο - να του µιλήσει ο ΑΛΛΑΧ - εκτός
εµπνέοντας (τούτον), ή πίσω από ένα παραπέτασµα…

Έχει µιλήσει ποτέ ο Θεός στις µέρες µας απευθείας
στον άνθρωπο πέρα απο τη γραπτή αποκάλυψή του;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἰωήλ 2:28.....Καὶ ἔσται µετὰ ταῦτα καὶ ἐκχεῶ ἀπὸ
τοῦ πνεύµατός µου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ
προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑµῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑµῶν,
καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑµῶν ἐνύπνια ἐνυπνιασθήσονται,
καὶ οἱ νεανίσκοι ὑµῶν ὁράσεις ὄψονται·
1 Κορινθιουσ 14:1, 4 & 31.....1. Διώκετε τὴν ἀγάπην,
ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευµατικά, µᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε.
31. δύνασθε γὰρ καθ’ ἕνα πάντες προφητεύειν, ἵνα
πάντες µανθάνωσιν καὶ πάντες παρακαλῶνται.
------------------------------------------------Tevbe 9:31.....πολύ µακριά είναι Εκείνος για να
έχει συνεταίρους µ' Αυτόν.
Shura 42:51..... Και δεν είναι δυνατό σ· έναν
άνθρωπο - να του µιλήσει ο ΑΛΛΑΧ - εκτός
εµπνέοντας (τούτον), ή πίσω από ένα παραπέτασµα…
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Επιθυµεί ο απέραντος Θεός να έχει µια κοντινή
σχέση αγάπης µε τον πεπερασµένο άνθρωπο και έτσι
αποκαλούνται οι άνθρωποι τα “Παιδιά του Θεόυ”;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ὡσηέ 1:10.....καὶ εἶπεν Κάλεσον τὸ ὄνοµα αὐτοῦ
Οὐ-λαόσ-µου, διότι ὑµεῖς οὐ λαός µου, καὶ ἐγὼ οὔκ
εἰµι ὑµῶν.
Γαλατασ 4:6.....Ὅτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ
Θεὸς τὸ Πνεῦµα τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας
ἡµῶν, κρᾶζον Ἀββᾶ ὁ Πατήρ.
1 Ιωαννην 3:1-2.....1. Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην
δέδωκεν ἡµῖν ὁ Πατὴρ ἵνα τέκνα Θεοῦ κληθῶµεν, καὶ
ἐσµέν. 2. Ἀγαπητοί, νῦν τέκνα Θεοῦ ἐσµεν,
------------------------------------------------Maide 5:18.....Κι είπαν οι Εδραίοι κι οι
Χριστιανοί: "Είµαστε παιδιά του ΑΛΛΑΧ κι οι
αγαπηµένοι Του" Λέγε: "Γιατί τότε σας παιδεύει
για τις αµαρτίες σας;
Σηµείωση: Ενώ το Κοράνι αρνείται πως οι άνθρωποι
µπορούν να γίνουν Υιοί του Θεού, ο Θεός
υποστηρίζεται ότι βρίσκεται πολύ κοντά στον άνθρωπο:
Ένφαλ 8:24; Ιούδας 11:90 & 92; & Καφ 50:16.

40.*

Είναι η αγάπη του Θεού άνευ όρων; (el-Vedud)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ρωµαιουσ 5:8.....συνίστησιν δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην
εἰς ἡµᾶς ὁ Θεὸς ὅτι ἔτι ἁµαρτωλῶν ὄντων ἡµῶν
Χριστὸς ὑπὲρ ἡµῶν ἀπέθανεν.
1 Ιωαννην 4:10.....ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ
ὅτι ἡµεῖς ἠγαπήκαµεν τὸν Θεόν, ἀλλ’ ὅτι αὐτὸς
ἠγάπησεν ἡµᾶς καὶ ἀπέστειλεν τὸν Υἱὸν αὐτοῦ
ἱλασµὸν περὶ τῶν ἁµαρτιῶν ἡµῶν.
------------------------------------------------Bakara 2:195 & 276.....195. Αλλὰ να κάνετε πάντα το
καλό, γιατί ο ΑΛΛΑΧ αγαπci τους αγαθοεργούς. 276. Ο
ΑΛΛΑΧ δεν αγαπά κάθε αγνώµονα ( και) ένοχο.
Al-i İmran 3:57.....Κι ο ΑΛΛΑΧ δεν αγαπά τους άδικους.
Al-i İmran 3:159....Γιατί ο ΑΛΛΑΧ αγαπά όσους Τον
εµπιστεύονται.
Rum 30:45.....Γιατί δεν αγαπά τους άπιστους.
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Επιθυµεί ο απέραντος Θεός να έχει µια κοντινή
σχέση αγάπης µε τον πεπερασµένο άνθρωπο και έτσι
αποκαλούνται οι άνθρωποι τα “Παιδιά του Θεόυ”;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ὡσηέ 1:10.....καὶ εἶπεν Κάλεσον τὸ ὄνοµα αὐτοῦ
Οὐ-λαόσ-µου, διότι ὑµεῖς οὐ λαός µου, καὶ ἐγὼ οὔκ
εἰµι ὑµῶν.
Γαλατασ 4:6.....Ὅτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ
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1 Ιωαννην 3:1-2.....1. Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην
δέδωκεν ἡµῖν ὁ Πατὴρ ἵνα τέκνα Θεοῦ κληθῶµεν, καὶ
ἐσµέν. 2. Ἀγαπητοί, νῦν τέκνα Θεοῦ ἐσµεν,
------------------------------------------------Maide 5:18.....Κι είπαν οι Εδραίοι κι οι
Χριστιανοί: "Είµαστε παιδιά του ΑΛΛΑΧ κι οι
αγαπηµένοι Του" Λέγε: "Γιατί τότε σας παιδεύει
για τις αµαρτίες σας;
Σηµείωση: Ενώ το Κοράνι αρνείται πως οι άνθρωποι
µπορούν να γίνουν Υιοί του Θεού, ο Θεός
υποστηρίζεται ότι βρίσκεται πολύ κοντά στον άνθρωπο:
Ένφαλ 8:24; Ιούδας 11:90 & 92; & Καφ 50:16.
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Είναι η αγάπη του Θεού άνευ όρων; (el-Vedud)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ρωµαιουσ 5:8.....συνίστησιν δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην
εἰς ἡµᾶς ὁ Θεὸς ὅτι ἔτι ἁµαρτωλῶν ὄντων ἡµῶν
Χριστὸς ὑπὲρ ἡµῶν ἀπέθανεν.
1 Ιωαννην 4:10.....ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ
ὅτι ἡµεῖς ἠγαπήκαµεν τὸν Θεόν, ἀλλ’ ὅτι αὐτὸς
ἠγάπησεν ἡµᾶς καὶ ἀπέστειλεν τὸν Υἱὸν αὐτοῦ
ἱλασµὸν περὶ τῶν ἁµαρτιῶν ἡµῶν.
------------------------------------------------Bakara 2:195 & 276.....195. Αλλὰ να κάνετε πάντα το
καλό, γιατί ο ΑΛΛΑΧ αγαπci τους αγαθοεργούς. 276. Ο
ΑΛΛΑΧ δεν αγαπά κάθε αγνώµονα ( και) ένοχο.
Al-i İmran 3:57.....Κι ο ΑΛΛΑΧ δεν αγαπά τους άδικους.
Al-i İmran 3:159....Γιατί ο ΑΛΛΑΧ αγαπά όσους Τον
εµπιστεύονται.
Rum 30:45.....Γιατί δεν αγαπά τους άπιστους.
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Επιθυµεί ο απέραντος Θεός να έχει µια κοντινή
σχέση αγάπης µε τον πεπερασµένο άνθρωπο και έτσι
αποκαλούνται οι άνθρωποι τα “Παιδιά του Θεόυ”;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ὡσηέ 1:10.....καὶ εἶπεν Κάλεσον τὸ ὄνοµα αὐτοῦ
Οὐ-λαόσ-µου, διότι ὑµεῖς οὐ λαός µου, καὶ ἐγὼ οὔκ
εἰµι ὑµῶν.
Γαλατασ 4:6.....Ὅτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ
Θεὸς τὸ Πνεῦµα τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας
ἡµῶν, κρᾶζον Ἀββᾶ ὁ Πατήρ.
1 Ιωαννην 3:1-2.....1. Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην
δέδωκεν ἡµῖν ὁ Πατὴρ ἵνα τέκνα Θεοῦ κληθῶµεν, καὶ
ἐσµέν. 2. Ἀγαπητοί, νῦν τέκνα Θεοῦ ἐσµεν,
------------------------------------------------Maide 5:18.....Κι είπαν οι Εδραίοι κι οι
Χριστιανοί: "Είµαστε παιδιά του ΑΛΛΑΧ κι οι
αγαπηµένοι Του" Λέγε: "Γιατί τότε σας παιδεύει
για τις αµαρτίες σας;
Σηµείωση: Ενώ το Κοράνι αρνείται πως οι άνθρωποι
µπορούν να γίνουν Υιοί του Θεού, ο Θεός
υποστηρίζεται ότι βρίσκεται πολύ κοντά στον άνθρωπο:
Ένφαλ 8:24; Ιούδας 11:90 & 92; & Καφ 50:16.

Επιθυµεί ο απέραντος Θεός να έχει µια κοντινή
σχέση αγάπης µε τον πεπερασµένο άνθρωπο και έτσι
αποκαλούνται οι άνθρωποι τα “Παιδιά του Θεόυ”;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ὡσηέ 1:10.....καὶ εἶπεν Κάλεσον τὸ ὄνοµα αὐτοῦ
Οὐ-λαόσ-µου, διότι ὑµεῖς οὐ λαός µου, καὶ ἐγὼ οὔκ
εἰµι ὑµῶν.
Γαλατασ 4:6.....Ὅτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ
Θεὸς τὸ Πνεῦµα τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας
ἡµῶν, κρᾶζον Ἀββᾶ ὁ Πατήρ.
1 Ιωαννην 3:1-2.....1. Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην
δέδωκεν ἡµῖν ὁ Πατὴρ ἵνα τέκνα Θεοῦ κληθῶµεν, καὶ
ἐσµέν. 2. Ἀγαπητοί, νῦν τέκνα Θεοῦ ἐσµεν,
------------------------------------------------Maide 5:18.....Κι είπαν οι Εδραίοι κι οι
Χριστιανοί: "Είµαστε παιδιά του ΑΛΛΑΧ κι οι
αγαπηµένοι Του" Λέγε: "Γιατί τότε σας παιδεύει
για τις αµαρτίες σας;
Σηµείωση: Ενώ το Κοράνι αρνείται πως οι άνθρωποι
µπορούν να γίνουν Υιοί του Θεού, ο Θεός
υποστηρίζεται ότι βρίσκεται πολύ κοντά στον άνθρωπο:
Ένφαλ 8:24; Ιούδας 11:90 & 92; & Καφ 50:16.
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Είναι η αγάπη του Θεού άνευ όρων; (el-Vedud)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ρωµαιουσ 5:8.....συνίστησιν δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην
εἰς ἡµᾶς ὁ Θεὸς ὅτι ἔτι ἁµαρτωλῶν ὄντων ἡµῶν
Χριστὸς ὑπὲρ ἡµῶν ἀπέθανεν.
1 Ιωαννην 4:10.....ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ
ὅτι ἡµεῖς ἠγαπήκαµεν τὸν Θεόν, ἀλλ’ ὅτι αὐτὸς
ἠγάπησεν ἡµᾶς καὶ ἀπέστειλεν τὸν Υἱὸν αὐτοῦ
ἱλασµὸν περὶ τῶν ἁµαρτιῶν ἡµῶν.
------------------------------------------------Bakara 2:195 & 276.....195. Αλλὰ να κάνετε πάντα το
καλό, γιατί ο ΑΛΛΑΧ αγαπci τους αγαθοεργούς. 276. Ο
ΑΛΛΑΧ δεν αγαπά κάθε αγνώµονα ( και) ένοχο.
Al-i İmran 3:57.....Κι ο ΑΛΛΑΧ δεν αγαπά τους άδικους.
Al-i İmran 3:159....Γιατί ο ΑΛΛΑΧ αγαπά όσους Τον
εµπιστεύονται.
Rum 30:45.....Γιατί δεν αγαπά τους άπιστους.

Είναι η αγάπη του Θεού άνευ όρων; (el-Vedud)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ρωµαιουσ 5:8.....συνίστησιν δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην
εἰς ἡµᾶς ὁ Θεὸς ὅτι ἔτι ἁµαρτωλῶν ὄντων ἡµῶν
Χριστὸς ὑπὲρ ἡµῶν ἀπέθανεν.
1 Ιωαννην 4:10.....ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ
ὅτι ἡµεῖς ἠγαπήκαµεν τὸν Θεόν, ἀλλ’ ὅτι αὐτὸς
ἠγάπησεν ἡµᾶς καὶ ἀπέστειλεν τὸν Υἱὸν αὐτοῦ
ἱλασµὸν περὶ τῶν ἁµαρτιῶν ἡµῶν.
------------------------------------------------Bakara 2:195 & 276.....195. Αλλὰ να κάνετε πάντα το
καλό, γιατί ο ΑΛΛΑΧ αγαπci τους αγαθοεργούς. 276. Ο
ΑΛΛΑΧ δεν αγαπά κάθε αγνώµονα ( και) ένοχο.
Al-i İmran 3:57.....Κι ο ΑΛΛΑΧ δεν αγαπά τους άδικους.
Al-i İmran 3:159....Γιατί ο ΑΛΛΑΧ αγαπά όσους Τον
εµπιστεύονται.
Rum 30:45.....Γιατί δεν αγαπά τους άπιστους.
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Θεωρεί ο Θεός τους πιστούς Του ως απλούς σκλάβους
ή υπηρέτες Του;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ιωαννην 15:15.....οὐκέτι λέγω ὑµᾶς δούλους, ὅτι ὁ
δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος· ὑµᾶς δὲ
εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ Πατρός
µου ἐγνώρισα ὑµῖν.
1 Πετρου 2:5 & 9-10.....5. καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες
οἰκοδοµεῖσθε οἶκος πνευµατικὸς εἰς ἱεράτευµα ἅγιον,
ἀνενέγκαι πνευµατικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους Θεῷ διὰ
Ἰησοῦ Χριστοῦ. 9. ὑµεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον
ἱεράτευµα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν, 10. οἵ
ποτε οὐ λαὸς, νῦν δὲ λαὸς Θεοῦ,
------------------------------------------------Sad 38:83.....εκλεκτοί Δούλοι σου".
Zulmer 39:16.....Έτσι φοοίζει ο ΑΛΛΑΧ
(προειδοποιuJντας) µ' αυτό, τους Δούλους Του: "Ω!
Δούλοι Μου Φοοηθείτε Με - λοιπόν!".

42.*

Κάνει ο Θεός ανάµεσα στους ανθρώπους διακρίσεις
και προτιµάει ορισµένους περισσότερο;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Μαρκον 12:14.....καὶ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ
Διδάσκαλε, οἴδαµεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ οὐ µέλει σοι
περὶ οὐδενός· οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων,
Γαλατασ 3:28.....οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ
ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ
θῆλυ· πάντες γὰρ ὑµεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
Εφεσιουσ 6:9....καὶ προσωποληµψία οὐκ ἔστιν παρ’ αὐτῷ.
------------------------------------------------En'am 6:165.....Κι Εκείνος είναι που σας έκανε διαδόχους
(του) στη γη. Ανύψωσε µερικούς από σας: σε οαθµό πάνω
απ' άλλους, ώστε να σας δοκιµάσει σ' ό,τι σας έδωσε.
Nahl 16:71 & 75.....71. Κι ο ΑΛΛΑΧ έχει
προτιµήσει ορισµένους απο σας περισσότερο απ'
τους άλλους 75. Μήπως κι οι δύο τους είναι ίσοι;
Ahzab 33:50..... Ω! Εσύ ο Προφήτης! Έχουµε
επιτρέψει για σένα τις συζύγους σου… Προνόµιο ειδικά - για σένα, κι όχι για τους (άλλους).
Σηµείωση: Βλ. Hadith: Mishkat ul-Masabih, Vοl. 3. p.
117, Bukhari Vol. 1 όχι. 28 & 310; Vol. 2, αρ. 161

41.*

Θεωρεί ο Θεός τους πιστούς Του ως απλούς σκλάβους
ή υπηρέτες Του;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ιωαννην 15:15.....οὐκέτι λέγω ὑµᾶς δούλους, ὅτι ὁ
δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος· ὑµᾶς δὲ
εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ Πατρός
µου ἐγνώρισα ὑµῖν.
1 Πετρου 2:5 & 9-10.....5. καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες
οἰκοδοµεῖσθε οἶκος πνευµατικὸς εἰς ἱεράτευµα ἅγιον,
ἀνενέγκαι πνευµατικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους Θεῷ διὰ
Ἰησοῦ Χριστοῦ. 9. ὑµεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον
ἱεράτευµα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν, 10. οἵ
ποτε οὐ λαὸς, νῦν δὲ λαὸς Θεοῦ,
------------------------------------------------Sad 38:83.....εκλεκτοί Δούλοι σου".
Zulmer 39:16.....Έτσι φοοίζει ο ΑΛΛΑΧ
(προειδοποιuJντας) µ' αυτό, τους Δούλους Του: "Ω!
Δούλοι Μου Φοοηθείτε Με - λοιπόν!".

42.*

Κάνει ο Θεός ανάµεσα στους ανθρώπους διακρίσεις
και προτιµάει ορισµένους περισσότερο;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
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Γαλατασ 3:28.....οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ
ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ
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επιτρέψει για σένα τις συζύγους σου… Προνόµιο ειδικά - για σένα, κι όχι για τους (άλλους).
Σηµείωση: Βλ. Hadith: Mishkat ul-Masabih, Vοl. 3. p.
117, Bukhari Vol. 1 όχι. 28 & 310; Vol. 2, αρ. 161
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Κάνει ο Θεός ανάµεσα στους ανθρώπους διακρίσεις
και προτιµάει ορισµένους περισσότερο;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Μαρκον 12:14.....καὶ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ
Διδάσκαλε, οἴδαµεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ οὐ µέλει σοι
περὶ οὐδενός· οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων,
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προτιµήσει ορισµένους απο σας περισσότερο απ'
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Ahzab 33:50..... Ω! Εσύ ο Προφήτης! Έχουµε
επιτρέψει για σένα τις συζύγους σου… Προνόµιο ειδικά - για σένα, κι όχι για τους (άλλους).
Σηµείωση: Βλ. Hadith: Mishkat ul-Masabih, Vοl. 3. p.
117, Bukhari Vol. 1 όχι. 28 & 310; Vol. 2, αρ. 161
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43.*

Μισεί ο Θεός τους αµαρτωλούς και θέλει να στείλει
κάποιους εξ αυτών στην κόλαση;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ἰεζεκιήλ 18:23 & 32.....32. διότι οὐ θέλω τὸν
θάνατον τοῦ ἀποθνῄσκοντος, λέγει κύριος.
2 Πετρου 3:9.....ἀλλὰ µακροθυµεῖ εἰς ὑµᾶς, µὴ
βουλόµενός τινας ἀπολέσθαι ἀλλὰ πάντας εἰς
µετάνοιαν χωρῆσαι.
------------------------------------------------Maide 5:41.....Γατί δεν επιθυµεί, να εξαγνίσει
τις καρδιές τους ο ΑΛΛΑΧ.
A’raf 7:179.....Πολλά είναι τα Πνεύµατα κι οι
άνθρωποι που πλάστηκαν για την Κόλαση.
Tevbe 9:55.....ΑΛΛΑΧ σκοπεύει να τους Όασανίσει µ' αυτά
(τα πράγµατα) στη ζωή αυτή του κόσµου, η δε ψυχή τους να
Όγει µε δυσκολία απ' την επιµονή τους στην απιστία.

43.*
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µετάνοιαν χωρῆσαι.
------------------------------------------------Maide 5:41.....Γατί δεν επιθυµεί, να εξαγνίσει
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44.

44.

Είναι ο Θεός ο δηµιουργός του “καλού” και του
“κακού” και είναι υπόλογος και για τα δύο;
(Hayır & Sher)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ἱερεµίας 29:11.....καὶ λογιοῦµαι ἐφ’ ὑµᾶς λογισµὸν
εἰρήνης καὶ οὐ κακὰ τοῦ δοῦναι ὑµῖν ταῦτα.
Ιακωβου 1:13..... Μηδεὶς πειραζόµενος λεγέτω ὅτι
Ἀπὸ Θεοῦ πειράζοµαι· ὁ γὰρ Θεὸς ἀπείραστός ἐστιν
κακῶν, πειράζει δὲ αὐτὸς οὐδένα.
------------------------------------------------Bakara 2:26.....µ' αυτή πολλούς εξαπατά, και πολλούς καθοδηγεί
Nisa 4:78.....Αν τους συµοεί ένα καλό λένε: "Αυτό
είναι από τον ΑΛΛΑΧ", αν όµως τους συµοεί κακό,
λένε: "Αυτό είναι από σένα".
Maide 5:14..... Και απ' εκείνους, ακόµη που είπαν
είµαστε Χριστιανοί... Ετσι τους προξενήσαµε την έχθρα
και το µίσος µεταξύ τους, µέχρι την Ηµέρα της Κρίσης.
Enbiya 21:35..... Και θα σας δοκιµάσουµε µε το
κακό και µε το καλό.
Σηµείωση: Στη Βίβλο υπάρχουν µέρη όπου ο Θεός
επιτρέπει να συµβούν αντιξοότητες και ατυχίες
(όχι ηθικά κακά) στον άνθρωπο:: Ισα. 45:7, Ιερεµ.
4:6 & Αµώς 3:6. Αλλά ο Σατανάς εµφανίζεται ως ο
δηµιουργός του κακού: Ιωάννης 8:44, 1 Ιωάννης 3:8.
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είναι από τον ΑΛΛΑΧ", αν όµως τους συµοεί κακό,
λένε: "Αυτό είναι από σένα".
Maide 5:14..... Και απ' εκείνους, ακόµη που είπαν
είµαστε Χριστιανοί... Ετσι τους προξενήσαµε την έχθρα
και το µίσος µεταξύ τους, µέχρι την Ηµέρα της Κρίσης.
Enbiya 21:35..... Και θα σας δοκιµάσουµε µε το
κακό και µε το καλό.
Σηµείωση: Στη Βίβλο υπάρχουν µέρη όπου ο Θεός
επιτρέπει να συµβούν αντιξοότητες και ατυχίες
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45.

Θα µπορούσε ο Θεός να χαρακτηριστεί ως ο µεγαλύτερος
“συνοµώτης” ή “σκευωρός” απο όλους; (Makara)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ἀµβακούµ 1:13.....καθαρὸς ὁ ὀφθαλµὸς τοῦ µὴ ὁρᾶν
πονηρά, καὶ ἐπιβλέπειν ἐπὶ πόνους οὐ δυνήσῃ·
Μιχαίας 2:1.....Εγενοντο λογιζόµενοι κόπους καὶ
ἐργαζόµενοι κακὰ ἐν ταῖς κοίταις αὐτῶν καὶ ἅµα τῇ
ἡµέρᾳ συνετέλουν αὐτά, διότι οὐκ ᾖραν πρὸς τὸν
Θεὸν χεῖρας αὐτῶν.
Ζαχαρίας 8:17.....καὶ ἕκαστος τὴν κακίαν τοῦ
πλησίον αὐτοῦ µὴ λογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑµῶν
καὶ ὅρκον ψευδῆ µὴ ἀγαπᾶτε, διότι ταῦτα πάντα
ἐµίσησα, λέγει κύριος παντοκράτωρ.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:54.....Κι οι cΊπιστοι σχεδίασαν εναντίον
του ΑΛΛΑΧ, κι ο ΑΛΛΑΧ επίσης σχεδίασε εναντίον τους,
κι ο καλύτερος απ' τους οχεδιαστές είναι ο ΑΛΛΑΧ.
Ra’d 13:42.....Κι εκείνοι που έζησαν πριν απ'
αυτούς µηχανεύονταν απάτες (οι ειδωλολάτρες).
Σηµείωση: Στη Βίβλο ‘συνοµωσία’ και η ‘σκευωρία’ ισούται
µε το να είσαι κακός και αυτές οι δραστηριότητες συνδέονται
µε τον Σατανά, όχι τον Θεό: Γεν. 3:1, Εσθήρ 9:25, Ψαλµοί
21:11, Ψαλµοί 36:4, Παριµίαι 1:30, 2 Προς Κορινθίους 11:1315, Προς Εφεσίους 6:11, 1 Πέτρος 5:8-9, 2 Ιωάννης 1:7.
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Είναι ο Θεός υπεύθυνος για το µίσος και την εχθρότητα
που υπάρχει ανάµεσα στους αλλόπιστους;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ἱερεµίας 29:11.....καὶ λογιοῦµαι ἐφ’ ὑµᾶς λογισµὸν
εἰρήνης καὶ οὐ κακὰ τοῦ δοῦναι ὑµῖν ταῦτα.
Ἀµβακούµ 1:13.....καθαρὸς ὀφθαλµὸς τοῦ µὴ ὁρᾶν
πονηρά, καὶ ἐπιβλέπειν ἐπὶ πόνους οὐ δυνήσῃ·
------------------------------------------------Bakara 2:10.....Στις καρδιές τους φώλιασε
αρρώστια. Κι ο ΑΛΛΑΧ την έχει µεγαλώσει.
Nisa 4:88..... Μήπως θέλετε να καθοδηγείτε όσους ο
ΑΛΛΑΧ παραπλάνησε; Όποιους ο ΑΛΛΑΧ παραπλανήσει, δεν
θα τους ορεις κανένα δρόµο (για καθοδήγησει).

Είναι ο Θεός υπεύθυνος για το µίσος και την εχθρότητα
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θα τους ορεις κανένα δρόµο (για καθοδήγησει).

Maide 5:14..... Και απ' εκείνους, ακόµη που είπαν είµαστε
Χριστιανοί... Ετσι τους προξενήσαµε την έχθρα και το µίσος
µεταξύ τους, µέχρι την Ηµέρα της Κρίσης.
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Είναι ο Θεός υπεύθυνος για το µίσος και την εχθρότητα
που υπάρχει ανάµεσα στους αλλόπιστους;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
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εἰρήνης καὶ οὐ κακὰ τοῦ δοῦναι ὑµῖν ταῦτα.
Ἀµβακούµ 1:13.....καθαρὸς ὀφθαλµὸς τοῦ µὴ ὁρᾶν
πονηρά, καὶ ἐπιβλέπειν ἐπὶ πόνους οὐ δυνήσῃ·
------------------------------------------------Bakara 2:10.....Στις καρδιές τους φώλιασε
αρρώστια. Κι ο ΑΛΛΑΧ την έχει µεγαλώσει.
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θα τους ορεις κανένα δρόµο (για καθοδήγησει).

Maide 5:14..... Και απ' εκείνους, ακόµη που είπαν είµαστε
Χριστιανοί... Ετσι τους προξενήσαµε την έχθρα και το µίσος
µεταξύ τους, µέχρι την Ηµέρα της Κρίσης.
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µεταξύ τους, µέχρι την Ηµέρα της Κρίσης.
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Αποτελεί σκοπό του Θεού να σκληρύνει τις καρδίες
ορισµένων ανθρώπων και να τους οδηγήσει έξω από
τον ίσιο δρόµο;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ματθαιον 18:14.....οὕτως οὐκ ἔστιν θέληµα
ἔµπροσθεν τοῦ Πατρὸς ὑµῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα
ἀπόληται ἓν τῶν µικρῶν τούτων.
1 Τιµοθεον 2:3-4.....3. τοῦ Σωτῆρος ἡµῶν Θεοῦ
4. ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς
ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν.
------------------------------------------------Bakara 2:7, 15, 26.....7. Ο ΑΛΛΑΧ σφράγισε, τις
καρδιές τους και την ακοή τους, και στα µάτια τους
υπάρχει πέπλο. 15. Ο ΑΛΛΑΧ, θα τους ανταποδώσει την
κοροϊδία τους µέσα στα αδικrψατά τους, και τους
αφήνει να περιφέρονται σαν τυφλοί. 26. Μ’ αυτή
πολλούς εξαπατά, και πολλούς καθοδηγεί,
Nisa 4:119....."θα τους παραπλανήσω και θα
δηµιουργήσω σ' αυτούς ψεύτικους πόθους,
A’raf 7:186..... Όποιον κάνει ο ΑΛΛΑΧ να παραστρατήσει
καµιά οοήθεια δεν ορίσκει. Θα τους εγκαταλείψει στις
καταχρήσεις τους, να περιφέρονται άσκοπα.

48.
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Είναι ο χαρακτήρας και η συµπεριφορά του Θεού
ποτέ ιδιότροπο ή ιδιότροπη;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ἀριθµοί 23:19.....οὐχ ὡς ἄνθρωπος ὁ θεὸς
διαρτηθῆναι οὐδὲ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου ἀπειληθῆναι· αὐτὸς
εἴπας οὐχὶ ποιήσει; λαλήσει, καὶ οὐχὶ ἐµµενεῖ;
Ψαλµοί 119:90.....εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν ἡ ἀλήθειά σου·
Μαλαχίας 3:6.....Διότι ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑµῶν,
καὶ οὐκ ἠλλοίωµαι·
2 Τιµοθεον 2:13.....εἰ ἀπιστοῦµεν, ἐκεῖνος πιστὸς
µένει, ἀρνήσασθαι γὰρ ἑαυτὸν οὐ δύναται.
Τιτον 1:2..... ἣν ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς Θεὸς
------------------------------------------------Hud 11:107..... Γιατί ο Κύριός σου είναι ο (οέοαιος)
Εκτελεστής, εκείνων που θέλει να σχεδιάσει.
Hajj 22:14.....Βέοαια ο ΑΛΛΑΧ πραγµατοποιεί εκείνο
που θέλει.

Είναι ο χαρακτήρας και η συµπεριφορά του Θεού
ποτέ ιδιότροπο ή ιδιότροπη;
Αγία Γραφή
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------------------------------------------------Hud 11:107..... Γιατί ο Κύριός σου είναι ο (οέοαιος)
Εκτελεστής, εκείνων που θέλει να σχεδιάσει.
Hajj 22:14.....Βέοαια ο ΑΛΛΑΧ πραγµατοποιεί εκείνο
που θέλει.

Fatir 35:8.....Ο ΑΛΛΑΧ αφήνει στην πλάνη όποιον θέλει,

Fatir 35:8.....Ο ΑΛΛΑΧ αφήνει στην πλάνη όποιον θέλει,
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καρδιές τους και την ακοή τους, και στα µάτια τους
υπάρχει πέπλο. 15. Ο ΑΛΛΑΧ, θα τους ανταποδώσει την
κοροϊδία τους µέσα στα αδικrψατά τους, και τους
αφήνει να περιφέρονται σαν τυφλοί. 26. Μ’ αυτή
πολλούς εξαπατά, και πολλούς καθοδηγεί,
Nisa 4:119....."θα τους παραπλανήσω και θα
δηµιουργήσω σ' αυτούς ψεύτικους πόθους,
A’raf 7:186..... Όποιον κάνει ο ΑΛΛΑΧ να παραστρατήσει
καµιά οοήθεια δεν ορίσκει. Θα τους εγκαταλείψει στις
καταχρήσεις τους, να περιφέρονται άσκοπα.
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Είναι ο χαρακτήρας και η συµπεριφορά του Θεού
ποτέ ιδιότροπο ή ιδιότροπη;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ἀριθµοί 23:19.....οὐχ ὡς ἄνθρωπος ὁ θεὸς
διαρτηθῆναι οὐδὲ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου ἀπειληθῆναι· αὐτὸς
εἴπας οὐχὶ ποιήσει; λαλήσει, καὶ οὐχὶ ἐµµενεῖ;
Ψαλµοί 119:90.....εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν ἡ ἀλήθειά σου·
Μαλαχίας 3:6.....Διότι ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑµῶν,
καὶ οὐκ ἠλλοίωµαι·
2 Τιµοθεον 2:13.....εἰ ἀπιστοῦµεν, ἐκεῖνος πιστὸς
µένει, ἀρνήσασθαι γὰρ ἑαυτὸν οὐ δύναται.
Τιτον 1:2..... ἣν ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς Θεὸς
------------------------------------------------Hud 11:107..... Γιατί ο Κύριός σου είναι ο (οέοαιος)
Εκτελεστής, εκείνων που θέλει να σχεδιάσει.
Hajj 22:14.....Βέοαια ο ΑΛΛΑΧ πραγµατοποιεί εκείνο
που θέλει.
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Fatir 35:8.....Ο ΑΛΛΑΧ αφήνει στην πλάνη όποιον θέλει,
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Είναι απαγορεύεται να κατάκοιτος εαυτό του πριν από
οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον ίδιο τον Θεό;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ἔξοδος 20:2-5.....2.᾿Εγώ εἰµι κύριος ὁ θεός σου
3. οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐµοῦ. 5. οὐ
προσκυνήσεις αὐτοῖς οὐδὲ µὴ λατρεύσῃς αὐτοῖς· ἐγὼ
γάρ εἰµι κύριος ὁ θεός σου, θεὸς ζηλωτὴς ἀποδιδοὺς
Δευτερονόµιον 5:7-9..... 7. οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ
ἕτεροι πρὸ προσώπου µου. 9. οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς
οὐδὲ µὴ λατρεύσῃς αὐτοῖς, ὅτι ἐγώ εἰµι Κύριος ὁ
Θεός σου, Θεὸς ζηλωτής,
Αποκαλυψισ 22:8-9.....8. ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔµπροσθεν
τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός µοι ταῦτα. 9.
καὶ λέγει µοι Ὅρα µή· τῷ Θεῷ προσκύνησον.
------------------------------------------------İsra 17:23.....Ο Κύριός σου έχει θεσπίσει να µη
λατρεύετε παρά µόνο Εκείνον
Zariyat 51:56..... Και δεν έπλασα τα Πνεύµατα
(δαίµονες- τους Ίζίνν}και τους ανθρώπους, παρά
για να Με λατρεύουν.
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Μήπως ο Θεός έχει δώσει εντολή που είναι σε
αντίθεση µε το δικό Του αιώνιο νόµο, να διατάσσει
όλους τους αγγέλους : "γονατίστε µπροστά στον
Αδάµ";
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ἠσαΐας 14:12-17.....12. οὐδ᾽ ἐὰν ἔρχησθε ὀφθῆναί
µοι. τίς γὰρ ἐξεζήτησεν ταῦτα ἐκ τῶν χειρῶν ὑµῶν;
13. οὐ προσθήσεσθε· ἐὰν φέρητε σεµίδαλιν, µάταιον·
θυµίαµα βδέλυγµά µοί ἐστιν· 14. ἐγενήθητέ µοι εἰς
πλησµονήν, οὐκέτι ἀνήσω τὰς ἁµαρτίας ὑµῶν.
Ἰεζεκιήλ 28:11-19.....15. ἐγενήθης ἄµωµος σὺ ἐν
ταῖς ἡµέραις σου ἀφ᾽ ἧς ἡµέρας σὺ ἐκτίσθης ἕως
εὑρέθη τὰ ἀδικήµατα ἐν σοί.
------------------------------------------------Bakara 2:31-34....34. Και όταν είπαµε στους αγγέλους:
"Υποκλιθείτε στον Αδάµ". Τότε εκείνοι υποκλίθηκαν,
εκτός απ' τον Ιµπλίς (τον σατανά) που αρνήθηκε κι ήταν
υπερήφανος κι έτσι έγινε (ένας) από τους άπιστους.

Μήπως ο Θεός έχει δώσει εντολή που είναι σε
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εὑρέθη τὰ ἀδικήµατα ἐν σοί.
------------------------------------------------Bakara 2:31-34....34. Και όταν είπαµε στους αγγέλους:
"Υποκλιθείτε στον Αδάµ". Τότε εκείνοι υποκλίθηκαν,
εκτός απ' τον Ιµπλίς (τον σατανά) που αρνήθηκε κι ήταν
υπερήφανος κι έτσι έγινε (ένας) από τους άπιστους.

İsra 17:61-65.....61. Πρόσεξε! Έχουµε πει στους αγγέλους:
"Προσκυνείστε ( σκύ6οντας χάµω) στον Αδάµ. Κι έσκυψαν εκτός
από τον Ιµπλίς (τον Σατανά),

İsra 17:61-65.....61. Πρόσεξε! Έχουµε πει στους αγγέλους:
"Προσκυνείστε ( σκύ6οντας χάµω) στον Αδάµ. Κι έσκυψαν εκτός
από τον Ιµπλίς (τον Σατανά),
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Το Άγιο Πνεύµα, Άγγελοι,
Δαίµονες & Σατανάς
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Είναι το “Άγιο Πνέυµα” αποδεκτό ως Θεός;
(Ruh-ül Kudüs)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ψαλµοί 139:7....ποῦ πορευθῶ ἀπὸ τοῦ πνεύµατός σου
καὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου σου ποῦ φύγω;
Ιωαννην 4:24.....Πνεῦµα ὁ Θεός,
Πραξεισ 5:3-4.....3. ψεύσασθαί σε τὸ Πνεῦµα τὸ
Ἅγιον... 4. οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις ἀλλὰ τῷ Θεῷ.
------------------------------------------------Bakara 2:87.....Δώσαµε στον Ιησού το γιο της
Μαριάµ τα φανερά σηµεία. Τον ενισχύσαµε µε το
Άγιο Π νεύµα.
Maide 5:110....."Ω! Ιησού… σ' ενίσχυσα µε τ' Άγιο
Πνεύµα
Σηµείωση: Υπάρχουν 113 σηµεία στη Βίβλο όπου το Άγιο
Πνεύµα αναφέρεται ως Θεός.
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Πνεύµα αναφέρεται ως Θεός.
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Έχει το Άγιο Πνεύµα τη δύναµη να δηµιουργήσει;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Γένεσις 1:1-2..... 1. ᾿Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς
τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 2. ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος
καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου,
καὶ πνεῦµα θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος.
Ἰώβ 33:4.....πνεῦµα θεῖον τὸ ποιῆσάν µε, πνοὴ δὲ
Παντοκράτορος ἡ διδάσκουσά µε.
Ψαλµοί 104:30.....ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦµά σου, καὶ
κτισθήσονται, καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς.
------------------------------------------------Maide 5:118..... Εσύ Είσαι ο Παντοδύναµος, ο
Σοφός".
Meryem 19:17-19.....17. Τότε στείλαµε σ' αυτήν το
πνεύµα µας (έναν άγγελο) που παρουσιc'ιστηκε
µπροστά της - σαν ένα τι':λειο ανθρcύπινο πλάσµα.
19. Εκείνος είπε: "Είµαι µόνο ένας aπεσταλµένος
από τον Κύριό σου, (να χαρίσω) σε σένα ένα άγιο
υιό".

Έχει το Άγιο Πνεύµα τη δύναµη να δηµιουργήσει;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Γένεσις 1:1-2..... 1. ᾿Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς
τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 2. ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος
καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου,
καὶ πνεῦµα θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος.
Ἰώβ 33:4.....πνεῦµα θεῖον τὸ ποιῆσάν µε, πνοὴ δὲ
Παντοκράτορος ἡ διδάσκουσά µε.
Ψαλµοί 104:30.....ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦµά σου, καὶ
κτισθήσονται, καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς.
------------------------------------------------Maide 5:118..... Εσύ Είσαι ο Παντοδύναµος, ο
Σοφός".
Meryem 19:17-19.....17. Τότε στείλαµε σ' αυτήν το
πνεύµα µας (έναν άγγελο) που παρουσιc'ιστηκε
µπροστά της - σαν ένα τι':λειο ανθρcύπινο πλάσµα.
19. Εκείνος είπε: "Είµαι µόνο ένας aπεσταλµένος
από τον Κύριό σου, (να χαρίσω) σε σένα ένα άγιο
υιό".

Το Άγιο Πνεύµα, Άγγελοι,
Δαίµονες & Σατανάς

Το Άγιο Πνεύµα, Άγγελοι,
Δαίµονες & Σατανάς

51.*

Είναι το “Άγιο Πνέυµα” αποδεκτό ως Θεός;
(Ruh-ül Kudüs)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ψαλµοί 139:7....ποῦ πορευθῶ ἀπὸ τοῦ πνεύµατός σου
καὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου σου ποῦ φύγω;
Ιωαννην 4:24.....Πνεῦµα ὁ Θεός,
Πραξεισ 5:3-4.....3. ψεύσασθαί σε τὸ Πνεῦµα τὸ
Ἅγιον... 4. οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις ἀλλὰ τῷ Θεῷ.
------------------------------------------------Bakara 2:87.....Δώσαµε στον Ιησού το γιο της
Μαριάµ τα φανερά σηµεία. Τον ενισχύσαµε µε το
Άγιο Π νεύµα.
Maide 5:110....."Ω! Ιησού… σ' ενίσχυσα µε τ' Άγιο
Πνεύµα
Σηµείωση: Υπάρχουν 113 σηµεία στη Βίβλο όπου το Άγιο
Πνεύµα αναφέρεται ως Θεός.

52.*

Έχει το Άγιο Πνεύµα τη δύναµη να δηµιουργήσει;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Γένεσις 1:1-2..... 1. ᾿Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς
τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 2. ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος
καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου,
καὶ πνεῦµα θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος.
Ἰώβ 33:4.....πνεῦµα θεῖον τὸ ποιῆσάν µε, πνοὴ δὲ
Παντοκράτορος ἡ διδάσκουσά µε.
Ψαλµοί 104:30.....ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦµά σου, καὶ
κτισθήσονται, καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς.
------------------------------------------------Maide 5:118..... Εσύ Είσαι ο Παντοδύναµος, ο
Σοφός".
Meryem 19:17-19.....17. Τότε στείλαµε σ' αυτήν το
πνεύµα µας (έναν άγγελο) που παρουσιc'ιστηκε
µπροστά της - σαν ένα τι':λειο ανθρcύπινο πλάσµα.
19. Εκείνος είπε: "Είµαι µόνο ένας aπεσταλµένος
από τον Κύριό σου, (να χαρίσω) σε σένα ένα άγιο
υιό".

51.*

Είναι το “Άγιο Πνέυµα” αποδεκτό ως Θεός;
(Ruh-ül Kudüs)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ψαλµοί 139:7....ποῦ πορευθῶ ἀπὸ τοῦ πνεύµατός σου
καὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου σου ποῦ φύγω;
Ιωαννην 4:24.....Πνεῦµα ὁ Θεός,
Πραξεισ 5:3-4.....3. ψεύσασθαί σε τὸ Πνεῦµα τὸ
Ἅγιον... 4. οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις ἀλλὰ τῷ Θεῷ.
------------------------------------------------Bakara 2:87.....Δώσαµε στον Ιησού το γιο της
Μαριάµ τα φανερά σηµεία. Τον ενισχύσαµε µε το
Άγιο Π νεύµα.
Maide 5:110....."Ω! Ιησού… σ' ενίσχυσα µε τ' Άγιο
Πνεύµα
Σηµείωση: Υπάρχουν 113 σηµεία στη Βίβλο όπου το Άγιο
Πνεύµα αναφέρεται ως Θεός.

52.*

Έχει το Άγιο Πνεύµα τη δύναµη να δηµιουργήσει;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Γένεσις 1:1-2..... 1. ᾿Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς
τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 2. ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος
καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου,
καὶ πνεῦµα θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος.
Ἰώβ 33:4.....πνεῦµα θεῖον τὸ ποιῆσάν µε, πνοὴ δὲ
Παντοκράτορος ἡ διδάσκουσά µε.
Ψαλµοί 104:30.....ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦµά σου, καὶ
κτισθήσονται, καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς.
------------------------------------------------Maide 5:118..... Εσύ Είσαι ο Παντοδύναµος, ο
Σοφός".
Meryem 19:17-19.....17. Τότε στείλαµε σ' αυτήν το
πνεύµα µας (έναν άγγελο) που παρουσιc'ιστηκε
µπροστά της - σαν ένα τι':λειο ανθρcύπινο πλάσµα.
19. Εκείνος είπε: "Είµαι µόνο ένας aπεσταλµένος
από τον Κύριό σου, (να χαρίσω) σε σένα ένα άγιο
υιό".

53.

Είναι το «Άγιο Πνεύµα» και ο άγγελος "Γαβριήλ" το
ίδιο και το αυτό;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Λουκαν 1:11-35.....11. ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος
Κυρίου 13. εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος Μὴ
φοβοῦ, Ζαχαρία, διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου,
καὶ ἡ γυνή σου Ἐλεισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ
καλέσεις τὸ ὄνοµα αὐτοῦ Ἰωάνην· 15. ἔσται γὰρ
µέγας ἐνώπιον Κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ µὴ
πίῃ, καὶ Πνεύµατος Ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ
κοιλίας µητρὸς αὐτοῦ, 19. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ
ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ Ἐγώ εἰµι Γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ,
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98.....87. Και δώσαµε στο Μωυσή το
Βιολίο και στη συνέχεια στείλαµε aποστόλους για
διαδόχους του. Δώσαµε στον Ιησού το γιο της
Μαριάµ τα φανερά σηµεία. 98. Όποιος είναι εχθρός
του ΑΛΛΑΧ, των αγγέλων Του και των αποστόλων Του,
του Γαοριήλ και του Μιχαήλ,
Σηµείωση: Στο Ισλάµ το Άγιο Πνεύµα γενικά
θεωρείται πως είναι ο άγγελος Γαβριήλ.

54.*

Είναι η βλασφηµία προς στο “Άγιο Πνεύµα” το ένα
και µοναδικό ασυγχώρητο αµάρτηµα;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 12:31-32.....31. Διὰ τοῦτο λέγω ὑµῖν,
πᾶσα ἁµαρτία καὶ βλασφηµία ἀφεθήσεται τοῖς
ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ Πνεύµατος βλασφηµία οὐκ
ἀφεθήσεται. 32. ὃς δ’ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ Πνεύµατος
τοῦ Ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τούτῳ τῷ
αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ µέλλοντι.
------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168.....48. Ο ΑΛΛΑΧ δεν
συγχωρεί, όποιον λατρεύει συνέταιρο µ' Αυτόν.
116. Ο ΑΛΛΑΧ δεν συγχωρεί τ' αµαρη1µατα εκείνου
που πιστεύει σε clλλους θεούς συνέταιρους µ'
Αυτόν. 168. Όσοι ήταν άπιστοι κι αδίκησuν, ο
ΑΛΛΑΧ δεν θα τους συγχωρέσει, ούτε θα τους
καθοδηγήσει σ' οποιοδήποτε δρόµο,

53.
Είναι το «Άγιο Πνεύµα» και ο άγγελος "Γαβριήλ" το
ίδιο και το αυτό;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Λουκαν 1:11-35.....11. ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος
Κυρίου 13. εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος Μὴ
φοβοῦ, Ζαχαρία, διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου,
καὶ ἡ γυνή σου Ἐλεισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ
καλέσεις τὸ ὄνοµα αὐτοῦ Ἰωάνην· 15. ἔσται γὰρ
µέγας ἐνώπιον Κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ µὴ
πίῃ, καὶ Πνεύµατος Ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ
κοιλίας µητρὸς αὐτοῦ, 19. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ
ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ Ἐγώ εἰµι Γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ,
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98.....87. Και δώσαµε στο Μωυσή το
Βιολίο και στη συνέχεια στείλαµε aποστόλους για
διαδόχους του. Δώσαµε στον Ιησού το γιο της
Μαριάµ τα φανερά σηµεία. 98. Όποιος είναι εχθρός
του ΑΛΛΑΧ, των αγγέλων Του και των αποστόλων Του,
του Γαοριήλ και του Μιχαήλ,
Σηµείωση: Στο Ισλάµ το Άγιο Πνεύµα γενικά
θεωρείται πως είναι ο άγγελος Γαβριήλ.

54.*
Είναι η βλασφηµία προς στο “Άγιο Πνεύµα” το ένα
και µοναδικό ασυγχώρητο αµάρτηµα;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 12:31-32.....31. Διὰ τοῦτο λέγω ὑµῖν,
πᾶσα ἁµαρτία καὶ βλασφηµία ἀφεθήσεται τοῖς
ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ Πνεύµατος βλασφηµία οὐκ
ἀφεθήσεται. 32. ὃς δ’ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ Πνεύµατος
τοῦ Ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τούτῳ τῷ
αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ µέλλοντι.
------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168.....48. Ο ΑΛΛΑΧ δεν
συγχωρεί, όποιον λατρεύει συνέταιρο µ' Αυτόν.
116. Ο ΑΛΛΑΧ δεν συγχωρεί τ' αµαρη1µατα εκείνου
που πιστεύει σε clλλους θεούς συνέταιρους µ'
Αυτόν. 168. Όσοι ήταν άπιστοι κι αδίκησuν, ο
ΑΛΛΑΧ δεν θα τους συγχωρέσει, ούτε θα τους
καθοδηγήσει σ' οποιοδήποτε δρόµο,

53.

Είναι το «Άγιο Πνεύµα» και ο άγγελος "Γαβριήλ" το
ίδιο και το αυτό;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Λουκαν 1:11-35.....11. ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος
Κυρίου 13. εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος Μὴ
φοβοῦ, Ζαχαρία, διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου,
καὶ ἡ γυνή σου Ἐλεισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ
καλέσεις τὸ ὄνοµα αὐτοῦ Ἰωάνην· 15. ἔσται γὰρ
µέγας ἐνώπιον Κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ µὴ
πίῃ, καὶ Πνεύµατος Ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ
κοιλίας µητρὸς αὐτοῦ, 19. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ
ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ Ἐγώ εἰµι Γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ,
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98.....87. Και δώσαµε στο Μωυσή το
Βιολίο και στη συνέχεια στείλαµε aποστόλους για
διαδόχους του. Δώσαµε στον Ιησού το γιο της
Μαριάµ τα φανερά σηµεία. 98. Όποιος είναι εχθρός
του ΑΛΛΑΧ, των αγγέλων Του και των αποστόλων Του,
του Γαοριήλ και του Μιχαήλ,
Σηµείωση: Στο Ισλάµ το Άγιο Πνεύµα γενικά
θεωρείται πως είναι ο άγγελος Γαβριήλ.

54.*

Είναι η βλασφηµία προς στο “Άγιο Πνεύµα” το ένα
και µοναδικό ασυγχώρητο αµάρτηµα;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 12:31-32.....31. Διὰ τοῦτο λέγω ὑµῖν,
πᾶσα ἁµαρτία καὶ βλασφηµία ἀφεθήσεται τοῖς
ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ Πνεύµατος βλασφηµία οὐκ
ἀφεθήσεται. 32. ὃς δ’ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ Πνεύµατος
τοῦ Ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τούτῳ τῷ
αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ µέλλοντι.
------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168.....48. Ο ΑΛΛΑΧ δεν
συγχωρεί, όποιον λατρεύει συνέταιρο µ' Αυτόν.
116. Ο ΑΛΛΑΧ δεν συγχωρεί τ' αµαρη1µατα εκείνου
που πιστεύει σε clλλους θεούς συνέταιρους µ'
Αυτόν. 168. Όσοι ήταν άπιστοι κι αδίκησuν, ο
ΑΛΛΑΧ δεν θα τους συγχωρέσει, ούτε θα τους
καθοδηγήσει σ' οποιοδήποτε δρόµο,

53.

Είναι το «Άγιο Πνεύµα» και ο άγγελος "Γαβριήλ" το
ίδιο και το αυτό;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Λουκαν 1:11-35.....11. ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος
Κυρίου 13. εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος Μὴ
φοβοῦ, Ζαχαρία, διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου,
καὶ ἡ γυνή σου Ἐλεισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ
καλέσεις τὸ ὄνοµα αὐτοῦ Ἰωάνην· 15. ἔσται γὰρ
µέγας ἐνώπιον Κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ µὴ
πίῃ, καὶ Πνεύµατος Ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ
κοιλίας µητρὸς αὐτοῦ, 19. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ
ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ Ἐγώ εἰµι Γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ,
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98.....87. Και δώσαµε στο Μωυσή το
Βιολίο και στη συνέχεια στείλαµε aποστόλους για
διαδόχους του. Δώσαµε στον Ιησού το γιο της
Μαριάµ τα φανερά σηµεία. 98. Όποιος είναι εχθρός
του ΑΛΛΑΧ, των αγγέλων Του και των αποστόλων Του,
του Γαοριήλ και του Μιχαήλ,
Σηµείωση: Στο Ισλάµ το Άγιο Πνεύµα γενικά
θεωρείται πως είναι ο άγγελος Γαβριήλ.

54.*

Είναι η βλασφηµία προς στο “Άγιο Πνεύµα” το ένα
και µοναδικό ασυγχώρητο αµάρτηµα;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 12:31-32.....31. Διὰ τοῦτο λέγω ὑµῖν,
πᾶσα ἁµαρτία καὶ βλασφηµία ἀφεθήσεται τοῖς
ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ Πνεύµατος βλασφηµία οὐκ
ἀφεθήσεται. 32. ὃς δ’ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ Πνεύµατος
τοῦ Ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τούτῳ τῷ
αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ µέλλοντι.
------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168.....48. Ο ΑΛΛΑΧ δεν
συγχωρεί, όποιον λατρεύει συνέταιρο µ' Αυτόν.
116. Ο ΑΛΛΑΧ δεν συγχωρεί τ' αµαρη1µατα εκείνου
που πιστεύει σε clλλους θεούς συνέταιρους µ'
Αυτόν. 168. Όσοι ήταν άπιστοι κι αδίκησuν, ο
ΑΛΛΑΧ δεν θα τους συγχωρέσει, ούτε θα τους
καθοδηγήσει σ' οποιοδήποτε δρόµο,

55.

Εστιάζουν οι Άγιες Γραφές επικεντρωµένα πάνω στα
πράγµατα του Πνεύµατος;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ρωµαιουσ 1:11.....ἐπιποθῶ γὰρ ἰδεῖν ὑµᾶς, ἵνα τι
µεταδῶ χάρισµα ὑµῖν πνευµατικὸν εἰς τὸ
στηριχθῆναι ὑµᾶς,
Ρωµαιουσ 8:9.....Ὑµεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλὰ ἐν
πνεύµατι, εἴπερ Πνεῦµα Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑµῖν. εἰ δέ
τις Πνεῦµα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ.
1 Κορινθιουσ 2:13-16.....13. ἃ καὶ λαλοῦµεν οὐκ ἐν
διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ’ ἐν διδακτοῖς
Πνεύµατος, πνευµατικοῖς πνευµατικὰ συνκρίνοντες.
Ιουδα 18-19.....18. ὅτι ἔλεγον ὑµῖν Ἐπ’ ἐσχάτου τοῦ
χρόνου ἔσονται ἐµπαῖκται κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυµίας
πορευόµενοι τῶν ἀσεβειῶν. 19.Οὗτοί εἰσιν οἱ
ἀποδιορίζοντες, ψυχικοί, Πνεῦµα µὴ ἔχοντες.
------------------------------------------------İsra 17:85.....Και σε ρωτάνε για το Πνεύµα (της
έµπνευσης). Πες: 'Το Πνεύµα (φτάνει) κατά τη διαταγή
του Κυρίου µου. Πολύ λίγα σας µεταδίδονται (ω!
άνθρωποι) απ' τη γνώση του πνεύµατος"'

56.*

Κατοικεί το “Άγιο Πνεύµα” του Θεού στους πιστούς και
τους ενδυναµώνει µε πνευµατικά χαρίσµατα;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ιωαννην 20:21-22.....21. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ
Ἰησοῦς πάλιν Εἰρήνη ὑµῖν· καθὼς ἀπέσταλκέν µε ὁ
Πατήρ, κἀγὼ πέµπω ὑµᾶς. 22. καὶ τοῦτο εἰπὼν
ἐνεφύσησεν καὶ λέγει αὐτοῖς Λάβετε Πνεῦµα Ἅγιον.
Πραξεισ 1:8....ἀλλὰ λήµψεσθε δύναµιν ἐπελθόντος
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος ἐφ’ ὑµᾶς,
1 Κορινθιουσ 12:1, 4-11 & 13.....1 Περὶ δὲ τῶν
πνευµατικῶν, ἀδελφοί, οὐ θέλω ὑµᾶς ἀγνοεῖν. 7.
ἑκάστῳ δὲ δίδοται ἡ φανέρωσις τοῦ Πνεύµατος πρὸς
τὸ συµφέρον. 13. καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ Πνεύµατι ἡµεῖς
πάντες εἰς ἓν σῶµα ἐβαπτίσθηµεν, εἴτε Ἰουδαῖοι
εἴτε Ἕλληνες, εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι. καὶ
πάντες ἓν Πνεῦµα ἐποτίσθηµεν.
------------------------------------------------Σηµείωση: Το Κοράνι δεν αναφέρει τα πνευµατικά
χαρίσµατα, ούτε την κατοίκηση του Αγίου Πνεύµατος.
Πνεύµατος.

55.

Εστιάζουν οι Άγιες Γραφές επικεντρωµένα πάνω στα
πράγµατα του Πνεύµατος;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ρωµαιουσ 1:11.....ἐπιποθῶ γὰρ ἰδεῖν ὑµᾶς, ἵνα τι
µεταδῶ χάρισµα ὑµῖν πνευµατικὸν εἰς τὸ
στηριχθῆναι ὑµᾶς,
Ρωµαιουσ 8:9.....Ὑµεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλὰ ἐν
πνεύµατι, εἴπερ Πνεῦµα Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑµῖν. εἰ δέ
τις Πνεῦµα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ.
1 Κορινθιουσ 2:13-16.....13. ἃ καὶ λαλοῦµεν οὐκ ἐν
διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ’ ἐν διδακτοῖς
Πνεύµατος, πνευµατικοῖς πνευµατικὰ συνκρίνοντες.
Ιουδα 18-19.....18. ὅτι ἔλεγον ὑµῖν Ἐπ’ ἐσχάτου τοῦ
χρόνου ἔσονται ἐµπαῖκται κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυµίας
πορευόµενοι τῶν ἀσεβειῶν. 19.Οὗτοί εἰσιν οἱ
ἀποδιορίζοντες, ψυχικοί, Πνεῦµα µὴ ἔχοντες.
------------------------------------------------İsra 17:85.....Και σε ρωτάνε για το Πνεύµα (της
έµπνευσης). Πες: 'Το Πνεύµα (φτάνει) κατά τη διαταγή
του Κυρίου µου. Πολύ λίγα σας µεταδίδονται (ω!
άνθρωποι) απ' τη γνώση του πνεύµατος"'

56.*

Κατοικεί το “Άγιο Πνεύµα” του Θεού στους πιστούς και
τους ενδυναµώνει µε πνευµατικά χαρίσµατα;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ιωαννην 20:21-22.....21. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ
Ἰησοῦς πάλιν Εἰρήνη ὑµῖν· καθὼς ἀπέσταλκέν µε ὁ
Πατήρ, κἀγὼ πέµπω ὑµᾶς. 22. καὶ τοῦτο εἰπὼν
ἐνεφύσησεν καὶ λέγει αὐτοῖς Λάβετε Πνεῦµα Ἅγιον.
Πραξεισ 1:8....ἀλλὰ λήµψεσθε δύναµιν ἐπελθόντος
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος ἐφ’ ὑµᾶς,
1 Κορινθιουσ 12:1, 4-11 & 13.....1 Περὶ δὲ τῶν
πνευµατικῶν, ἀδελφοί, οὐ θέλω ὑµᾶς ἀγνοεῖν. 7.
ἑκάστῳ δὲ δίδοται ἡ φανέρωσις τοῦ Πνεύµατος πρὸς
τὸ συµφέρον. 13. καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ Πνεύµατι ἡµεῖς
πάντες εἰς ἓν σῶµα ἐβαπτίσθηµεν, εἴτε Ἰουδαῖοι
εἴτε Ἕλληνες, εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι. καὶ
πάντες ἓν Πνεῦµα ἐποτίσθηµεν.
------------------------------------------------Σηµείωση: Το Κοράνι δεν αναφέρει τα πνευµατικά
χαρίσµατα, ούτε την κατοίκηση του Αγίου Πνεύµατος.
Πνεύµατος.

55.

55.

Εστιάζουν οι Άγιες Γραφές επικεντρωµένα πάνω στα
πράγµατα του Πνεύµατος;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ρωµαιουσ 1:11.....ἐπιποθῶ γὰρ ἰδεῖν ὑµᾶς, ἵνα τι
µεταδῶ χάρισµα ὑµῖν πνευµατικὸν εἰς τὸ
στηριχθῆναι ὑµᾶς,
Ρωµαιουσ 8:9.....Ὑµεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλὰ ἐν
πνεύµατι, εἴπερ Πνεῦµα Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑµῖν. εἰ δέ
τις Πνεῦµα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ.
1 Κορινθιουσ 2:13-16.....13. ἃ καὶ λαλοῦµεν οὐκ ἐν
διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ’ ἐν διδακτοῖς
Πνεύµατος, πνευµατικοῖς πνευµατικὰ συνκρίνοντες.
Ιουδα 18-19.....18. ὅτι ἔλεγον ὑµῖν Ἐπ’ ἐσχάτου τοῦ
χρόνου ἔσονται ἐµπαῖκται κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυµίας
πορευόµενοι τῶν ἀσεβειῶν. 19.Οὗτοί εἰσιν οἱ
ἀποδιορίζοντες, ψυχικοί, Πνεῦµα µὴ ἔχοντες.
------------------------------------------------İsra 17:85.....Και σε ρωτάνε για το Πνεύµα (της
έµπνευσης). Πες: 'Το Πνεύµα (φτάνει) κατά τη διαταγή
του Κυρίου µου. Πολύ λίγα σας µεταδίδονται (ω!
άνθρωποι) απ' τη γνώση του πνεύµατος"'

Εστιάζουν οι Άγιες Γραφές επικεντρωµένα πάνω στα
πράγµατα του Πνεύµατος;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ρωµαιουσ 1:11.....ἐπιποθῶ γὰρ ἰδεῖν ὑµᾶς, ἵνα τι
µεταδῶ χάρισµα ὑµῖν πνευµατικὸν εἰς τὸ
στηριχθῆναι ὑµᾶς,
Ρωµαιουσ 8:9.....Ὑµεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλὰ ἐν
πνεύµατι, εἴπερ Πνεῦµα Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑµῖν. εἰ δέ
τις Πνεῦµα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ.
1 Κορινθιουσ 2:13-16.....13. ἃ καὶ λαλοῦµεν οὐκ ἐν
διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ’ ἐν διδακτοῖς
Πνεύµατος, πνευµατικοῖς πνευµατικὰ συνκρίνοντες.
Ιουδα 18-19.....18. ὅτι ἔλεγον ὑµῖν Ἐπ’ ἐσχάτου τοῦ
χρόνου ἔσονται ἐµπαῖκται κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυµίας
πορευόµενοι τῶν ἀσεβειῶν. 19.Οὗτοί εἰσιν οἱ
ἀποδιορίζοντες, ψυχικοί, Πνεῦµα µὴ ἔχοντες.
------------------------------------------------İsra 17:85.....Και σε ρωτάνε για το Πνεύµα (της
έµπνευσης). Πες: 'Το Πνεύµα (φτάνει) κατά τη διαταγή
του Κυρίου µου. Πολύ λίγα σας µεταδίδονται (ω!
άνθρωποι) απ' τη γνώση του πνεύµατος"'

56.*

Κατοικεί το “Άγιο Πνεύµα” του Θεού στους πιστούς και
τους ενδυναµώνει µε πνευµατικά χαρίσµατα;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ιωαννην 20:21-22.....21. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ
Ἰησοῦς πάλιν Εἰρήνη ὑµῖν· καθὼς ἀπέσταλκέν µε ὁ
Πατήρ, κἀγὼ πέµπω ὑµᾶς. 22. καὶ τοῦτο εἰπὼν
ἐνεφύσησεν καὶ λέγει αὐτοῖς Λάβετε Πνεῦµα Ἅγιον.
Πραξεισ 1:8....ἀλλὰ λήµψεσθε δύναµιν ἐπελθόντος
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος ἐφ’ ὑµᾶς,
1 Κορινθιουσ 12:1, 4-11 & 13.....1 Περὶ δὲ τῶν
πνευµατικῶν, ἀδελφοί, οὐ θέλω ὑµᾶς ἀγνοεῖν. 7.
ἑκάστῳ δὲ δίδοται ἡ φανέρωσις τοῦ Πνεύµατος πρὸς
τὸ συµφέρον. 13. καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ Πνεύµατι ἡµεῖς
πάντες εἰς ἓν σῶµα ἐβαπτίσθηµεν, εἴτε Ἰουδαῖοι
εἴτε Ἕλληνες, εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι. καὶ
πάντες ἓν Πνεῦµα ἐποτίσθηµεν.
------------------------------------------------Σηµείωση: Το Κοράνι δεν αναφέρει τα πνευµατικά
χαρίσµατα, ούτε την κατοίκηση του Αγίου Πνεύµατος.
Πνεύµατος.

56.*

Κατοικεί το “Άγιο Πνεύµα” του Θεού στους πιστούς και
τους ενδυναµώνει µε πνευµατικά χαρίσµατα;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ιωαννην 20:21-22.....21. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ
Ἰησοῦς πάλιν Εἰρήνη ὑµῖν· καθὼς ἀπέσταλκέν µε ὁ
Πατήρ, κἀγὼ πέµπω ὑµᾶς. 22. καὶ τοῦτο εἰπὼν
ἐνεφύσησεν καὶ λέγει αὐτοῖς Λάβετε Πνεῦµα Ἅγιον.
Πραξεισ 1:8....ἀλλὰ λήµψεσθε δύναµιν ἐπελθόντος
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος ἐφ’ ὑµᾶς,
1 Κορινθιουσ 12:1, 4-11 & 13.....1 Περὶ δὲ τῶν
πνευµατικῶν, ἀδελφοί, οὐ θέλω ὑµᾶς ἀγνοεῖν. 7.
ἑκάστῳ δὲ δίδοται ἡ φανέρωσις τοῦ Πνεύµατος πρὸς
τὸ συµφέρον. 13. καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ Πνεύµατι ἡµεῖς
πάντες εἰς ἓν σῶµα ἐβαπτίσθηµεν, εἴτε Ἰουδαῖοι
εἴτε Ἕλληνες, εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι. καὶ
πάντες ἓν Πνεῦµα ἐποτίσθηµεν.
------------------------------------------------Σηµείωση: Το Κοράνι δεν αναφέρει τα πνευµατικά
χαρίσµατα, ούτε την κατοίκηση του Αγίου Πνεύµατος.
Πνεύµατος.

57.

Μπορούν πνευµατικά χαρίσµατα να µεταδοθούν από
τον ένα πιστό σε άλλο, µε το άγγιγµα των χεριών;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
1 Τιµοθεον 4:14-15.....14. µὴ ἀµέλει τοῦ ἐν σοὶ
χαρίσµατος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας µετὰ
ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. 15. ταῦτα
µελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ
ᾖ πᾶσιν.
2 Τιµοθεον 1:6......Δι’ ἣν αἰτίαν ἀναµιµνῄσκω σε
ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισµα τοῦ Θεοῦ, ὅ ἐστιν ἐν σοὶ
διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν µου.
Εβραιουσ 6:1..... Διὸ ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ
Χριστοῦ λόγον ἐπὶ τὴν τελειότητα φερώµεθα, µὴ
πάλιν θεµέλιον καταβαλλόµενοι µετανοίας ἀπὸ
νεκρῶν ἔργων, καὶ πίστεως ἐπὶ Θεόν,
------------------------------------------------Σηµείωση: Στο Κοράνι δεν επισηµαίνεται πουθενά η
µεταλαµπάδευση πνευµατικών χαρισµάτων µε τα
χέρια. Ρωµαίοι 1:11, 2 Θεσσαλονικείς 2:8 & 1
Τιµόθεος 4:14-16

57.

Μπορούν πνευµατικά χαρίσµατα να µεταδοθούν από
τον ένα πιστό σε άλλο, µε το άγγιγµα των χεριών;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
1 Τιµοθεον 4:14-15.....14. µὴ ἀµέλει τοῦ ἐν σοὶ
χαρίσµατος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας µετὰ
ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. 15. ταῦτα
µελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ
ᾖ πᾶσιν.
2 Τιµοθεον 1:6......Δι’ ἣν αἰτίαν ἀναµιµνῄσκω σε
ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισµα τοῦ Θεοῦ, ὅ ἐστιν ἐν σοὶ
διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν µου.
Εβραιουσ 6:1..... Διὸ ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ
Χριστοῦ λόγον ἐπὶ τὴν τελειότητα φερώµεθα, µὴ
πάλιν θεµέλιον καταβαλλόµενοι µετανοίας ἀπὸ
νεκρῶν ἔργων, καὶ πίστεως ἐπὶ Θεόν,
------------------------------------------------Σηµείωση: Στο Κοράνι δεν επισηµαίνεται πουθενά η
µεταλαµπάδευση πνευµατικών χαρισµάτων µε τα
χέρια. Ρωµαίοι 1:11, 2 Θεσσαλονικείς 2:8 & 1
Τιµόθεος 4:14-16

58.

58.

Δίνει ο Θεός την ικανότητα στους ακολούθους του
Ιησού να κάνουν θαύµατα ίδια µε αυτά που έκανε ο
Ιησούς µέσα απο τη δύναµη του Αγίου Πνεύµατος που
κατοικεί µέσα τους;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Λουκαν 10:17....Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδοµήκοντα µετὰ
χαρᾶς λέγοντες Κύριε, καὶ τὰ δαιµόνια ὑποτάσσεται
ἡµῖν ἐν τῷ ὀνόµατί σου.
Ιωαννην 14:12.....ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ὁ πιστεύων εἰς
ἐµὲ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ µείζονα
τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν Πατέρα πορεύοµαι·
Πραξεισ 6:8.....Στέφανος δὲ πλήρης χάριτος καὶ
δυνάµεως ἐποίει τέρατα καὶ σηµεῖα µεγάλα ἐν τῷ λαῷ.
Πραξεισ 8:6.....προσεῖχον δὲ οἱ ὄχλοι τοῖς
λεγοµένοις ὑπὸ τοῦ Φιλίππου ὁµοθυµαδὸν ἐν τῷ
ἀκούειν αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ σηµεῖα ἃ ἐποίει.
------------------------------------------------Σηµείωση: Στο Κοράνι δεν υπάρχουν καταγραφές
πουθενά σχετικά µε την ύπαρξη θαυµάτων απο κανένα
άλλο πρόσωπο µετά τον Ιησού.

Δίνει ο Θεός την ικανότητα στους ακολούθους του
Ιησού να κάνουν θαύµατα ίδια µε αυτά που έκανε ο
Ιησούς µέσα απο τη δύναµη του Αγίου Πνεύµατος που
κατοικεί µέσα τους;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Λουκαν 10:17....Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδοµήκοντα µετὰ
χαρᾶς λέγοντες Κύριε, καὶ τὰ δαιµόνια ὑποτάσσεται
ἡµῖν ἐν τῷ ὀνόµατί σου.
Ιωαννην 14:12.....ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ὁ πιστεύων εἰς
ἐµὲ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ µείζονα
τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν Πατέρα πορεύοµαι·
Πραξεισ 6:8.....Στέφανος δὲ πλήρης χάριτος καὶ
δυνάµεως ἐποίει τέρατα καὶ σηµεῖα µεγάλα ἐν τῷ λαῷ.
Πραξεισ 8:6.....προσεῖχον δὲ οἱ ὄχλοι τοῖς
λεγοµένοις ὑπὸ τοῦ Φιλίππου ὁµοθυµαδὸν ἐν τῷ
ἀκούειν αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ σηµεῖα ἃ ἐποίει.
------------------------------------------------Σηµείωση: Στο Κοράνι δεν υπάρχουν καταγραφές
πουθενά σχετικά µε την ύπαρξη θαυµάτων απο κανένα
άλλο πρόσωπο µετά τον Ιησού.

57.

57.

Μπορούν πνευµατικά χαρίσµατα να µεταδοθούν από
τον ένα πιστό σε άλλο, µε το άγγιγµα των χεριών;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
1 Τιµοθεον 4:14-15.....14. µὴ ἀµέλει τοῦ ἐν σοὶ
χαρίσµατος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας µετὰ
ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. 15. ταῦτα
µελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ
ᾖ πᾶσιν.
2 Τιµοθεον 1:6......Δι’ ἣν αἰτίαν ἀναµιµνῄσκω σε
ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισµα τοῦ Θεοῦ, ὅ ἐστιν ἐν σοὶ
διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν µου.
Εβραιουσ 6:1..... Διὸ ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ
Χριστοῦ λόγον ἐπὶ τὴν τελειότητα φερώµεθα, µὴ
πάλιν θεµέλιον καταβαλλόµενοι µετανοίας ἀπὸ
νεκρῶν ἔργων, καὶ πίστεως ἐπὶ Θεόν,
------------------------------------------------Σηµείωση: Στο Κοράνι δεν επισηµαίνεται πουθενά η
µεταλαµπάδευση πνευµατικών χαρισµάτων µε τα
χέρια. Ρωµαίοι 1:11, 2 Θεσσαλονικείς 2:8 & 1
Τιµόθεος 4:14-16

Μπορούν πνευµατικά χαρίσµατα να µεταδοθούν από
τον ένα πιστό σε άλλο, µε το άγγιγµα των χεριών;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
1 Τιµοθεον 4:14-15.....14. µὴ ἀµέλει τοῦ ἐν σοὶ
χαρίσµατος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας µετὰ
ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. 15. ταῦτα
µελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ
ᾖ πᾶσιν.
2 Τιµοθεον 1:6......Δι’ ἣν αἰτίαν ἀναµιµνῄσκω σε
ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισµα τοῦ Θεοῦ, ὅ ἐστιν ἐν σοὶ
διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν µου.
Εβραιουσ 6:1..... Διὸ ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ
Χριστοῦ λόγον ἐπὶ τὴν τελειότητα φερώµεθα, µὴ
πάλιν θεµέλιον καταβαλλόµενοι µετανοίας ἀπὸ
νεκρῶν ἔργων, καὶ πίστεως ἐπὶ Θεόν,
------------------------------------------------Σηµείωση: Στο Κοράνι δεν επισηµαίνεται πουθενά η
µεταλαµπάδευση πνευµατικών χαρισµάτων µε τα
χέρια. Ρωµαίοι 1:11, 2 Θεσσαλονικείς 2:8 & 1
Τιµόθεος 4:14-16

58.

Δίνει ο Θεός την ικανότητα στους ακολούθους του
Ιησού να κάνουν θαύµατα ίδια µε αυτά που έκανε ο
Ιησούς µέσα απο τη δύναµη του Αγίου Πνεύµατος που
κατοικεί µέσα τους;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Λουκαν 10:17....Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδοµήκοντα µετὰ
χαρᾶς λέγοντες Κύριε, καὶ τὰ δαιµόνια ὑποτάσσεται
ἡµῖν ἐν τῷ ὀνόµατί σου.
Ιωαννην 14:12.....ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ὁ πιστεύων εἰς
ἐµὲ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ µείζονα
τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν Πατέρα πορεύοµαι·
Πραξεισ 6:8.....Στέφανος δὲ πλήρης χάριτος καὶ
δυνάµεως ἐποίει τέρατα καὶ σηµεῖα µεγάλα ἐν τῷ λαῷ.
Πραξεισ 8:6.....προσεῖχον δὲ οἱ ὄχλοι τοῖς
λεγοµένοις ὑπὸ τοῦ Φιλίππου ὁµοθυµαδὸν ἐν τῷ
ἀκούειν αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ σηµεῖα ἃ ἐποίει.
------------------------------------------------Σηµείωση: Στο Κοράνι δεν υπάρχουν καταγραφές
πουθενά σχετικά µε την ύπαρξη θαυµάτων απο κανένα
άλλο πρόσωπο µετά τον Ιησού.

58.

Δίνει ο Θεός την ικανότητα στους ακολούθους του
Ιησού να κάνουν θαύµατα ίδια µε αυτά που έκανε ο
Ιησούς µέσα απο τη δύναµη του Αγίου Πνεύµατος που
κατοικεί µέσα τους;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Λουκαν 10:17....Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδοµήκοντα µετὰ
χαρᾶς λέγοντες Κύριε, καὶ τὰ δαιµόνια ὑποτάσσεται
ἡµῖν ἐν τῷ ὀνόµατί σου.
Ιωαννην 14:12.....ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ὁ πιστεύων εἰς
ἐµὲ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ µείζονα
τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν Πατέρα πορεύοµαι·
Πραξεισ 6:8.....Στέφανος δὲ πλήρης χάριτος καὶ
δυνάµεως ἐποίει τέρατα καὶ σηµεῖα µεγάλα ἐν τῷ λαῷ.
Πραξεισ 8:6.....προσεῖχον δὲ οἱ ὄχλοι τοῖς
λεγοµένοις ὑπὸ τοῦ Φιλίππου ὁµοθυµαδὸν ἐν τῷ
ἀκούειν αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ σηµεῖα ἃ ἐποίει.
------------------------------------------------Σηµείωση: Στο Κοράνι δεν υπάρχουν καταγραφές
πουθενά σχετικά µε την ύπαρξη θαυµάτων απο κανένα
άλλο πρόσωπο µετά τον Ιησού.

59.

Δίνει ο Θεός σε κάποιους πιστούς το χάρισµα να
µιλούν σε µια άγνωστη γλώσσα µέσω της δύναµης του
Αγίου Πνεύµατος;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
1 Κορινθιουσ 14:2 & 5.....2. ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃ
οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ ἀλλὰ Θεῷ· οὐδεὶς γὰρ ἀκούει,
πνεύµατι δὲ λαλεῖ µυστήρια· 5. θέλω δὲ πάντας
ὑµᾶς λαλεῖν γλώσσαις,
Ρωµαιουσ 8:26-27.....26. Ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ Πνεῦµα
συναντιλαµβάνεται τῇ ἀσθενείᾳ ἡµῶν· τὸ γὰρ τί
προσευξώµεθα καθὸ δεῖ οὐκ οἴδαµεν, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ
Πνεῦµα ὑπερεντυγχάνει στεναγµοῖς ἀλαλήτοις· 27. ὁ
δὲ ἐραυνῶν τὰς καρδίας οἶδεν τί τὸ φρόνηµα τοῦ
Πνεύµατος, ὅτι κατὰ Θεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἁγίων.
------------------------------------------------Σηµείωση: Στο Κοράνι δεν υπάρχουν εδάφια σχετικά
µε την οµιλία σε ξένες γλώσσες.

60.*

Υπάρχει µια διακριτή διαφορά ανάµεσα στους
Αγγέλους (Melek) οι οποίοι είναι υπηρέτες του
Θεού και στους Δαίµονες (Jinn) που είναι υπηρέτες
του Σατανά;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 25:41..... τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ
εὐωνύµων Πορεύεσθε ἀπ’ ἐµοῦ κατηραµένοι εἰς τὸ
πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιµασµένον τῷ διαβόλῳ καὶ
τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ.
Αποκαλυψισ 12:9.....καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ µέγας,
ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούµενος Διάβολος καὶ Ὁ
Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουµένην ὅλην, ἐβλήθη εἰς
τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ µετ’ αὐτοῦ ἐβλήθησαν.
------------------------------------------------Jinn 72:1—16..... 1. Να πεις: "Μου έχει δοθεί η
έµπνευση ότι µια οµάδα από τα Πνεύµατα άκουσαν
και είπαν: - "έχουµε πρrlγµατι ακούσει ένα
θαυµάσιο Κορrινιο! 2. "Οδηγεί προς τον ίσιο
(δρόµο), και έχουµε πιστέψει ο' αυτό. Δεν θα
ενώσουµε (στη λατρεία µας) καµιά (θεότητα) µε τον
Κύριό µας. 11. Ναι µεταξύ µας υπάρχουν µερικά που
είναι ενάρετα, κι άλλα από µας το αντίθετο.
Ακολουθούµε διαφορετικά µονοπάτια.

59.

Δίνει ο Θεός σε κάποιους πιστούς το χάρισµα να
µιλούν σε µια άγνωστη γλώσσα µέσω της δύναµης του
Αγίου Πνεύµατος;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
1 Κορινθιουσ 14:2 & 5.....2. ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃ
οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ ἀλλὰ Θεῷ· οὐδεὶς γὰρ ἀκούει,
πνεύµατι δὲ λαλεῖ µυστήρια· 5. θέλω δὲ πάντας
ὑµᾶς λαλεῖν γλώσσαις,
Ρωµαιουσ 8:26-27.....26. Ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ Πνεῦµα
συναντιλαµβάνεται τῇ ἀσθενείᾳ ἡµῶν· τὸ γὰρ τί
προσευξώµεθα καθὸ δεῖ οὐκ οἴδαµεν, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ
Πνεῦµα ὑπερεντυγχάνει στεναγµοῖς ἀλαλήτοις· 27. ὁ
δὲ ἐραυνῶν τὰς καρδίας οἶδεν τί τὸ φρόνηµα τοῦ
Πνεύµατος, ὅτι κατὰ Θεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἁγίων.
------------------------------------------------Σηµείωση: Στο Κοράνι δεν υπάρχουν εδάφια σχετικά
µε την οµιλία σε ξένες γλώσσες.

60.*

Υπάρχει µια διακριτή διαφορά ανάµεσα στους
Αγγέλους (Melek) οι οποίοι είναι υπηρέτες του
Θεού και στους Δαίµονες (Jinn) που είναι υπηρέτες
του Σατανά;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 25:41..... τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ
εὐωνύµων Πορεύεσθε ἀπ’ ἐµοῦ κατηραµένοι εἰς τὸ
πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιµασµένον τῷ διαβόλῳ καὶ
τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ.
Αποκαλυψισ 12:9.....καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ µέγας,
ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούµενος Διάβολος καὶ Ὁ
Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουµένην ὅλην, ἐβλήθη εἰς
τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ µετ’ αὐτοῦ ἐβλήθησαν.
------------------------------------------------Jinn 72:1—16..... 1. Να πεις: "Μου έχει δοθεί η
έµπνευση ότι µια οµάδα από τα Πνεύµατα άκουσαν
και είπαν: - "έχουµε πρrlγµατι ακούσει ένα
θαυµάσιο Κορrινιο! 2. "Οδηγεί προς τον ίσιο
(δρόµο), και έχουµε πιστέψει ο' αυτό. Δεν θα
ενώσουµε (στη λατρεία µας) καµιά (θεότητα) µε τον
Κύριό µας. 11. Ναι µεταξύ µας υπάρχουν µερικά που
είναι ενάρετα, κι άλλα από µας το αντίθετο.
Ακολουθούµε διαφορετικά µονοπάτια.

59.

59.

Δίνει ο Θεός σε κάποιους πιστούς το χάρισµα να
µιλούν σε µια άγνωστη γλώσσα µέσω της δύναµης του
Αγίου Πνεύµατος;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
1 Κορινθιουσ 14:2 & 5.....2. ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃ
οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ ἀλλὰ Θεῷ· οὐδεὶς γὰρ ἀκούει,
πνεύµατι δὲ λαλεῖ µυστήρια· 5. θέλω δὲ πάντας
ὑµᾶς λαλεῖν γλώσσαις,
Ρωµαιουσ 8:26-27.....26. Ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ Πνεῦµα
συναντιλαµβάνεται τῇ ἀσθενείᾳ ἡµῶν· τὸ γὰρ τί
προσευξώµεθα καθὸ δεῖ οὐκ οἴδαµεν, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ
Πνεῦµα ὑπερεντυγχάνει στεναγµοῖς ἀλαλήτοις· 27. ὁ
δὲ ἐραυνῶν τὰς καρδίας οἶδεν τί τὸ φρόνηµα τοῦ
Πνεύµατος, ὅτι κατὰ Θεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἁγίων.
------------------------------------------------Σηµείωση: Στο Κοράνι δεν υπάρχουν εδάφια σχετικά
µε την οµιλία σε ξένες γλώσσες.

Δίνει ο Θεός σε κάποιους πιστούς το χάρισµα να
µιλούν σε µια άγνωστη γλώσσα µέσω της δύναµης του
Αγίου Πνεύµατος;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
1 Κορινθιουσ 14:2 & 5.....2. ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃ
οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ ἀλλὰ Θεῷ· οὐδεὶς γὰρ ἀκούει,
πνεύµατι δὲ λαλεῖ µυστήρια· 5. θέλω δὲ πάντας
ὑµᾶς λαλεῖν γλώσσαις,
Ρωµαιουσ 8:26-27.....26. Ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ Πνεῦµα
συναντιλαµβάνεται τῇ ἀσθενείᾳ ἡµῶν· τὸ γὰρ τί
προσευξώµεθα καθὸ δεῖ οὐκ οἴδαµεν, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ
Πνεῦµα ὑπερεντυγχάνει στεναγµοῖς ἀλαλήτοις· 27. ὁ
δὲ ἐραυνῶν τὰς καρδίας οἶδεν τί τὸ φρόνηµα τοῦ
Πνεύµατος, ὅτι κατὰ Θεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἁγίων.
------------------------------------------------Σηµείωση: Στο Κοράνι δεν υπάρχουν εδάφια σχετικά
µε την οµιλία σε ξένες γλώσσες.

60.*

Υπάρχει µια διακριτή διαφορά ανάµεσα στους
Αγγέλους (Melek) οι οποίοι είναι υπηρέτες του
Θεού και στους Δαίµονες (Jinn) που είναι υπηρέτες
του Σατανά;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 25:41..... τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ
εὐωνύµων Πορεύεσθε ἀπ’ ἐµοῦ κατηραµένοι εἰς τὸ
πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιµασµένον τῷ διαβόλῳ καὶ
τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ.
Αποκαλυψισ 12:9.....καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ µέγας,
ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούµενος Διάβολος καὶ Ὁ
Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουµένην ὅλην, ἐβλήθη εἰς
τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ µετ’ αὐτοῦ ἐβλήθησαν.
------------------------------------------------Jinn 72:1—16..... 1. Να πεις: "Μου έχει δοθεί η
έµπνευση ότι µια οµάδα από τα Πνεύµατα άκουσαν
και είπαν: - "έχουµε πρrlγµατι ακούσει ένα
θαυµάσιο Κορrινιο! 2. "Οδηγεί προς τον ίσιο
(δρόµο), και έχουµε πιστέψει ο' αυτό. Δεν θα
ενώσουµε (στη λατρεία µας) καµιά (θεότητα) µε τον
Κύριό µας. 11. Ναι µεταξύ µας υπάρχουν µερικά που
είναι ενάρετα, κι άλλα από µας το αντίθετο.
Ακολουθούµε διαφορετικά µονοπάτια.

60.*

Υπάρχει µια διακριτή διαφορά ανάµεσα στους
Αγγέλους (Melek) οι οποίοι είναι υπηρέτες του
Θεού και στους Δαίµονες (Jinn) που είναι υπηρέτες
του Σατανά;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 25:41..... τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ
εὐωνύµων Πορεύεσθε ἀπ’ ἐµοῦ κατηραµένοι εἰς τὸ
πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιµασµένον τῷ διαβόλῳ καὶ
τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ.
Αποκαλυψισ 12:9.....καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ µέγας,
ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούµενος Διάβολος καὶ Ὁ
Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουµένην ὅλην, ἐβλήθη εἰς
τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ µετ’ αὐτοῦ ἐβλήθησαν.
------------------------------------------------Jinn 72:1—16..... 1. Να πεις: "Μου έχει δοθεί η
έµπνευση ότι µια οµάδα από τα Πνεύµατα άκουσαν
και είπαν: - "έχουµε πρrlγµατι ακούσει ένα
θαυµάσιο Κορrινιο! 2. "Οδηγεί προς τον ίσιο
(δρόµο), και έχουµε πιστέψει ο' αυτό. Δεν θα
ενώσουµε (στη λατρεία µας) καµιά (θεότητα) µε τον
Κύριό µας. 11. Ναι µεταξύ µας υπάρχουν µερικά που
είναι ενάρετα, κι άλλα από µας το αντίθετο.
Ακολουθούµε διαφορετικά µονοπάτια.

61.

Θα ήταν δυνατόν για τον Σατανά να µετανοήσουν και
να γίνουν καλοί;
Αγία Γραφή
όχι / όχι Κοράνι
Αποκαλυψισ 20:9-10.....9. καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ
µέγας, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούµενος Διάβολος καὶ Ὁ
Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουµένην ὅλην, ἐβλήθη εἰς τὴν
γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ µετ’ αὐτοῦ ἐβλήθησαν. 10.
καὶ ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν λίµνην
τοῦ πυρὸς καὶ θείου, ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ὁ
ψευδοπροφήτης, καὶ βασανισθήσονται ἡµέρας καὶ νυκτὸς
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
------------------------------------------------Bakara 2:208.....Ω ! Σεις που πιστεύετε! Ασπαστεί
τε όλοι τον Ισλαµισµό. Και µην ακολουθείτε τα
οήµατα του Σατανά, γιατί είναι αναγνωρισµένος
εχθρός σας.
Yusuf 12:5.....Γιατί ο Σατανάς είναι αναγνωρισµένος
εχθρός του ανθρώπου!
Zukhruf 43:36-39.....36. ορίζουµε γι' αυτόν ένα
Σατανά να είναι στενός σύντροφός του. 39. Και την
Ηµέρα αυτήν δεν πρόκειται να ωφεληθείτε εφόσον έχετε αδικήσει - ότι θα είστε µέτοχοι στα
οασανιστήρια.

62.

Θα ήταν δυνατό για κάποιους “Δαίµονες” να
µετανοήσουν και να γίνουν καλοί; (Jinn)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ιουδα 6-7....6 ἀγγέλους τε τοὺς µὴ τηρήσαντας τὴν
ἑαυτῶν ἀρχὴν ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον
εἰς κρίσιν µεγάλης ἡµέρας δεσµοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ
ζόφον τετήρηκεν· 7 πρόκεινται δεῖγµα πυρὸς
αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι.
------------------------------------------------Jinn 72:11 & 14*.....11. Ναι µεταξύ µας υπάρχουν
µερικά που είναι ενάρετα, κι άλλα από µας το
αντίθετο. Ακολουθούµε διαφορετικά µονοπάτια. 14. "Κι
από µας είναι µερικά που υπέταξαν τη θέλησή τους
(στον ΑΛΛΑΧ) και από µας (αλλά) που έχουν παρεκτραπεί
από την Αλήθεια. Όποια υπέταξαν τη θέλησή τους (είναι
Μουσουλµάνοι), αυτοί έχουν επιδιώξει (το δρόµο) της
σωστής κατεύθυνσης.

61.

Θα ήταν δυνατόν για τον Σατανά να µετανοήσουν και
να γίνουν καλοί;
Αγία Γραφή
όχι / όχι Κοράνι
Αποκαλυψισ 20:9-10.....9. καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ
µέγας, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούµενος Διάβολος καὶ Ὁ
Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουµένην ὅλην, ἐβλήθη εἰς τὴν
γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ µετ’ αὐτοῦ ἐβλήθησαν. 10.
καὶ ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν λίµνην
τοῦ πυρὸς καὶ θείου, ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ὁ
ψευδοπροφήτης, καὶ βασανισθήσονται ἡµέρας καὶ νυκτὸς
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
------------------------------------------------Bakara 2:208.....Ω ! Σεις που πιστεύετε! Ασπαστεί
τε όλοι τον Ισλαµισµό. Και µην ακολουθείτε τα
οήµατα του Σατανά, γιατί είναι αναγνωρισµένος
εχθρός σας.
Yusuf 12:5.....Γιατί ο Σατανάς είναι αναγνωρισµένος
εχθρός του ανθρώπου!
Zukhruf 43:36-39.....36. ορίζουµε γι' αυτόν ένα
Σατανά να είναι στενός σύντροφός του. 39. Και την
Ηµέρα αυτήν δεν πρόκειται να ωφεληθείτε εφόσον έχετε αδικήσει - ότι θα είστε µέτοχοι στα
οασανιστήρια.

62.

Θα ήταν δυνατό για κάποιους “Δαίµονες” να
µετανοήσουν και να γίνουν καλοί; (Jinn)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ιουδα 6-7....6 ἀγγέλους τε τοὺς µὴ τηρήσαντας τὴν
ἑαυτῶν ἀρχὴν ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον
εἰς κρίσιν µεγάλης ἡµέρας δεσµοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ
ζόφον τετήρηκεν· 7 πρόκεινται δεῖγµα πυρὸς
αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι.
------------------------------------------------Jinn 72:11 & 14*.....11. Ναι µεταξύ µας υπάρχουν
µερικά που είναι ενάρετα, κι άλλα από µας το
αντίθετο. Ακολουθούµε διαφορετικά µονοπάτια. 14. "Κι
από µας είναι µερικά που υπέταξαν τη θέλησή τους
(στον ΑΛΛΑΧ) και από µας (αλλά) που έχουν παρεκτραπεί
από την Αλήθεια. Όποια υπέταξαν τη θέλησή τους (είναι
Μουσουλµάνοι), αυτοί έχουν επιδιώξει (το δρόµο) της
σωστής κατεύθυνσης.

61.

61.

Θα ήταν δυνατόν για τον Σατανά να µετανοήσουν και
να γίνουν καλοί;
Αγία Γραφή
όχι / όχι Κοράνι
Αποκαλυψισ 20:9-10.....9. καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ
µέγας, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούµενος Διάβολος καὶ Ὁ
Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουµένην ὅλην, ἐβλήθη εἰς τὴν
γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ µετ’ αὐτοῦ ἐβλήθησαν. 10.
καὶ ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν λίµνην
τοῦ πυρὸς καὶ θείου, ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ὁ
ψευδοπροφήτης, καὶ βασανισθήσονται ἡµέρας καὶ νυκτὸς
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
------------------------------------------------Bakara 2:208.....Ω ! Σεις που πιστεύετε! Ασπαστεί
τε όλοι τον Ισλαµισµό. Και µην ακολουθείτε τα
οήµατα του Σατανά, γιατί είναι αναγνωρισµένος
εχθρός σας.
Yusuf 12:5.....Γιατί ο Σατανάς είναι αναγνωρισµένος
εχθρός του ανθρώπου!
Zukhruf 43:36-39.....36. ορίζουµε γι' αυτόν ένα
Σατανά να είναι στενός σύντροφός του. 39. Και την
Ηµέρα αυτήν δεν πρόκειται να ωφεληθείτε εφόσον έχετε αδικήσει - ότι θα είστε µέτοχοι στα
οασανιστήρια.

Θα ήταν δυνατόν για τον Σατανά να µετανοήσουν και
να γίνουν καλοί;
Αγία Γραφή
όχι / όχι Κοράνι
Αποκαλυψισ 20:9-10.....9. καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ
µέγας, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούµενος Διάβολος καὶ Ὁ
Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουµένην ὅλην, ἐβλήθη εἰς τὴν
γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ µετ’ αὐτοῦ ἐβλήθησαν. 10.
καὶ ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν λίµνην
τοῦ πυρὸς καὶ θείου, ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ὁ
ψευδοπροφήτης, καὶ βασανισθήσονται ἡµέρας καὶ νυκτὸς
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
------------------------------------------------Bakara 2:208.....Ω ! Σεις που πιστεύετε! Ασπαστεί
τε όλοι τον Ισλαµισµό. Και µην ακολουθείτε τα
οήµατα του Σατανά, γιατί είναι αναγνωρισµένος
εχθρός σας.
Yusuf 12:5.....Γιατί ο Σατανάς είναι αναγνωρισµένος
εχθρός του ανθρώπου!
Zukhruf 43:36-39.....36. ορίζουµε γι' αυτόν ένα
Σατανά να είναι στενός σύντροφός του. 39. Και την
Ηµέρα αυτήν δεν πρόκειται να ωφεληθείτε εφόσον έχετε αδικήσει - ότι θα είστε µέτοχοι στα
οασανιστήρια.

62.

Θα ήταν δυνατό για κάποιους “Δαίµονες” να
µετανοήσουν και να γίνουν καλοί; (Jinn)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ιουδα 6-7....6 ἀγγέλους τε τοὺς µὴ τηρήσαντας τὴν
ἑαυτῶν ἀρχὴν ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον
εἰς κρίσιν µεγάλης ἡµέρας δεσµοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ
ζόφον τετήρηκεν· 7 πρόκεινται δεῖγµα πυρὸς
αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι.
------------------------------------------------Jinn 72:11 & 14*.....11. Ναι µεταξύ µας υπάρχουν
µερικά που είναι ενάρετα, κι άλλα από µας το
αντίθετο. Ακολουθούµε διαφορετικά µονοπάτια. 14. "Κι
από µας είναι µερικά που υπέταξαν τη θέλησή τους
(στον ΑΛΛΑΧ) και από µας (αλλά) που έχουν παρεκτραπεί
από την Αλήθεια. Όποια υπέταξαν τη θέλησή τους (είναι
Μουσουλµάνοι), αυτοί έχουν επιδιώξει (το δρόµο) της
σωστής κατεύθυνσης.

62.

Θα ήταν δυνατό για κάποιους “Δαίµονες” να
µετανοήσουν και να γίνουν καλοί; (Jinn)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ιουδα 6-7....6 ἀγγέλους τε τοὺς µὴ τηρήσαντας τὴν
ἑαυτῶν ἀρχὴν ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον
εἰς κρίσιν µεγάλης ἡµέρας δεσµοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ
ζόφον τετήρηκεν· 7 πρόκεινται δεῖγµα πυρὸς
αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι.
------------------------------------------------Jinn 72:11 & 14*.....11. Ναι µεταξύ µας υπάρχουν
µερικά που είναι ενάρετα, κι άλλα από µας το
αντίθετο. Ακολουθούµε διαφορετικά µονοπάτια. 14. "Κι
από µας είναι µερικά που υπέταξαν τη θέλησή τους
(στον ΑΛΛΑΧ) και από µας (αλλά) που έχουν παρεκτραπεί
από την Αλήθεια. Όποια υπέταξαν τη θέλησή τους (είναι
Μουσουλµάνοι), αυτοί έχουν επιδιώξει (το δρόµο) της
σωστής κατεύθυνσης.

63.*

Υπάρχουν στίχοι στις Άγιες Γραφές για χύτευση
δαιµόνια από τους ανθρώπους εκεί;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 9:33.....καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιµονίου
ἐλάλησεν ὁ κωφός. καὶ ἐθαύµασαν οἱ ὄχλοι
Ματθαιον 17:18.....καὶ ἐπετίµησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
καὶ
ἐξῆλθεν
ἀπ’
αὐτοῦ
τὸ
δαιµόνιον,
καὶ
ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
Μαρκον 1:25-26.....25. καὶ ἐπετίµησεν αὐτῷ ὁ
Ἰησοῦς Φιµώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. 26. καὶ
σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦµα τὸ ἀκάθαρτον καὶ φωνῆσαν
φωνῇ µεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ.
Λουκαν 8:33.....ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιµόνια ἀπὸ τοῦ
ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρµησεν ἡ
ἀγέλη κατὰ τοῦ κρηµνοῦ εἰς τὴν λίµνην καὶ ἀπεπνίγη.
------------------------------------------------Σηµείωση: Δεν υπάρχουν στίχοι στο Κοράνι που να
αναφέρονται σε εξορκισµούς. Υπάρχουν όµως 89 στίχοι
στη Βίβλο που µιλούν για εξορκισµούς.

64.

63.*

Υπάρχουν στίχοι στις Άγιες Γραφές για χύτευση
δαιµόνια από τους ανθρώπους εκεί;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 9:33.....καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιµονίου
ἐλάλησεν ὁ κωφός. καὶ ἐθαύµασαν οἱ ὄχλοι
Ματθαιον 17:18.....καὶ ἐπετίµησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
καὶ
ἐξῆλθεν
ἀπ’
αὐτοῦ
τὸ
δαιµόνιον,
καὶ
ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
Μαρκον 1:25-26.....25. καὶ ἐπετίµησεν αὐτῷ ὁ
Ἰησοῦς Φιµώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. 26. καὶ
σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦµα τὸ ἀκάθαρτον καὶ φωνῆσαν
φωνῇ µεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ.
Λουκαν 8:33.....ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιµόνια ἀπὸ τοῦ
ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρµησεν ἡ
ἀγέλη κατὰ τοῦ κρηµνοῦ εἰς τὴν λίµνην καὶ ἀπεπνίγη.
------------------------------------------------Σηµείωση: Δεν υπάρχουν στίχοι στο Κοράνι που να
αναφέρονται σε εξορκισµούς. Υπάρχουν όµως 89 στίχοι
στη Βίβλο που µιλούν για εξορκισµούς.

64.

Είναι η δύναµη του Σατανά εξαπάτησης
απεικονίζονται ως αδύναµες ή αναποτελεσµατική;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Λουκαν 4:6.....καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος Σοὶ δώσω
τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν,
ὅτι ἐµοὶ παραδέδοται καὶ ᾧ ἐὰν θέλω δίδωµι αὐτήν·
2 Κορινθιουσ 4:3—4.....3. εἰ δὲ καὶ ἔστιν κεκαλυµµένον τὸ
εὐαγγέλιον ἡµῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυµένοις ἐστὶν κεκαλυµµένον,
4. ἐν οἷς ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν τὰ νοήµατα
τῶν ἀπίστων εἰς τὸ µὴ αὐγάσαι τὸν φωτισµὸν τοῦ εὐαγγελίου
τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ.
-------------------------------------------------

Είναι η δύναµη του Σατανά εξαπάτησης
απεικονίζονται ως αδύναµες ή αναποτελεσµατική;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Λουκαν 4:6.....καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος Σοὶ δώσω
τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν,
ὅτι ἐµοὶ παραδέδοται καὶ ᾧ ἐὰν θέλω δίδωµι αὐτήν·
2 Κορινθιουσ 4:3—4.....3. εἰ δὲ καὶ ἔστιν κεκαλυµµένον τὸ
εὐαγγέλιον ἡµῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυµένοις ἐστὶν κεκαλυµµένον,
4. ἐν οἷς ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν τὰ νοήµατα
τῶν ἀπίστων εἰς τὸ µὴ αὐγάσαι τὸν φωτισµὸν τοῦ εὐαγγελίου
τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ.
-------------------------------------------------

İbrahim 14:22.....Δεν είχα καµιά εξουσία πάνω σας, εκτός του
ότι σας κάλεσα κι εσείς µ' ακολουθήσατε.
Nahl 16:98..... Κι όταν διαοάσεις το Κοράνιο, να
επιδιώξεις την προστασία του ΑΛΛΑΧ, ενάντια στο Σατανά,
τον (Πρώτο) Αρνητή.
Shuara 26:210-211..... 210. Δεν είναι οι δαίµονες που
έχουν φέρει κάτω (στη γη) το Κοράνιο. 211. Δεν ταιριάζει
σ' αυτούς, ούτε µπορούν (να κάνουν τέτοιο πράγµα).

İbrahim 14:22.....Δεν είχα καµιά εξουσία πάνω σας, εκτός του
ότι σας κάλεσα κι εσείς µ' ακολουθήσατε.
Nahl 16:98..... Κι όταν διαοάσεις το Κοράνιο, να
επιδιώξεις την προστασία του ΑΛΛΑΧ, ενάντια στο Σατανά,
τον (Πρώτο) Αρνητή.
Shuara 26:210-211..... 210. Δεν είναι οι δαίµονες που
έχουν φέρει κάτω (στη γη) το Κοράνιο. 211. Δεν ταιριάζει
σ' αυτούς, ούτε µπορούν (να κάνουν τέτοιο πράγµα).
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Υπάρχουν στίχοι στις Άγιες Γραφές για χύτευση
δαιµόνια από τους ανθρώπους εκεί;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 9:33.....καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιµονίου
ἐλάλησεν ὁ κωφός. καὶ ἐθαύµασαν οἱ ὄχλοι
Ματθαιον 17:18.....καὶ ἐπετίµησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
καὶ
ἐξῆλθεν
ἀπ’
αὐτοῦ
τὸ
δαιµόνιον,
καὶ
ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
Μαρκον 1:25-26.....25. καὶ ἐπετίµησεν αὐτῷ ὁ
Ἰησοῦς Φιµώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. 26. καὶ
σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦµα τὸ ἀκάθαρτον καὶ φωνῆσαν
φωνῇ µεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ.
Λουκαν 8:33.....ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιµόνια ἀπὸ τοῦ
ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρµησεν ἡ
ἀγέλη κατὰ τοῦ κρηµνοῦ εἰς τὴν λίµνην καὶ ἀπεπνίγη.
------------------------------------------------Σηµείωση: Δεν υπάρχουν στίχοι στο Κοράνι που να
αναφέρονται σε εξορκισµούς. Υπάρχουν όµως 89 στίχοι
στη Βίβλο που µιλούν για εξορκισµούς.

Υπάρχουν στίχοι στις Άγιες Γραφές για χύτευση
δαιµόνια από τους ανθρώπους εκεί;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 9:33.....καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιµονίου
ἐλάλησεν ὁ κωφός. καὶ ἐθαύµασαν οἱ ὄχλοι
Ματθαιον 17:18.....καὶ ἐπετίµησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
καὶ
ἐξῆλθεν
ἀπ’
αὐτοῦ
τὸ
δαιµόνιον,
καὶ
ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
Μαρκον 1:25-26.....25. καὶ ἐπετίµησεν αὐτῷ ὁ
Ἰησοῦς Φιµώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. 26. καὶ
σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦµα τὸ ἀκάθαρτον καὶ φωνῆσαν
φωνῇ µεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ.
Λουκαν 8:33.....ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιµόνια ἀπὸ τοῦ
ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρµησεν ἡ
ἀγέλη κατὰ τοῦ κρηµνοῦ εἰς τὴν λίµνην καὶ ἀπεπνίγη.
------------------------------------------------Σηµείωση: Δεν υπάρχουν στίχοι στο Κοράνι που να
αναφέρονται σε εξορκισµούς. Υπάρχουν όµως 89 στίχοι
στη Βίβλο που µιλούν για εξορκισµούς.

64.

Είναι η δύναµη του Σατανά εξαπάτησης
απεικονίζονται ως αδύναµες ή αναποτελεσµατική;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Λουκαν 4:6.....καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος Σοὶ δώσω
τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν,
ὅτι ἐµοὶ παραδέδοται καὶ ᾧ ἐὰν θέλω δίδωµι αὐτήν·
2 Κορινθιουσ 4:3—4.....3. εἰ δὲ καὶ ἔστιν κεκαλυµµένον τὸ
εὐαγγέλιον ἡµῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυµένοις ἐστὶν κεκαλυµµένον,
4. ἐν οἷς ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν τὰ νοήµατα
τῶν ἀπίστων εἰς τὸ µὴ αὐγάσαι τὸν φωτισµὸν τοῦ εὐαγγελίου
τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ.
------------------------------------------------İbrahim 14:22.....Δεν είχα καµιά εξουσία πάνω σας, εκτός του
ότι σας κάλεσα κι εσείς µ' ακολουθήσατε.
Nahl 16:98..... Κι όταν διαοάσεις το Κοράνιο, να
επιδιώξεις την προστασία του ΑΛΛΑΧ, ενάντια στο Σατανά,
τον (Πρώτο) Αρνητή.
Shuara 26:210-211..... 210. Δεν είναι οι δαίµονες που
έχουν φέρει κάτω (στη γη) το Κοράνιο. 211. Δεν ταιριάζει
σ' αυτούς, ούτε µπορούν (να κάνουν τέτοιο πράγµα).

64.

Είναι η δύναµη του Σατανά εξαπάτησης
απεικονίζονται ως αδύναµες ή αναποτελεσµατική;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Λουκαν 4:6.....καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος Σοὶ δώσω
τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν,
ὅτι ἐµοὶ παραδέδοται καὶ ᾧ ἐὰν θέλω δίδωµι αὐτήν·
2 Κορινθιουσ 4:3—4.....3. εἰ δὲ καὶ ἔστιν κεκαλυµµένον τὸ
εὐαγγέλιον ἡµῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυµένοις ἐστὶν κεκαλυµµένον,
4. ἐν οἷς ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν τὰ νοήµατα
τῶν ἀπίστων εἰς τὸ µὴ αὐγάσαι τὸν φωτισµὸν τοῦ εὐαγγελίου
τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ.
------------------------------------------------İbrahim 14:22.....Δεν είχα καµιά εξουσία πάνω σας, εκτός του
ότι σας κάλεσα κι εσείς µ' ακολουθήσατε.
Nahl 16:98..... Κι όταν διαοάσεις το Κοράνιο, να
επιδιώξεις την προστασία του ΑΛΛΑΧ, ενάντια στο Σατανά,
τον (Πρώτο) Αρνητή.
Shuara 26:210-211..... 210. Δεν είναι οι δαίµονες που
έχουν φέρει κάτω (στη γη) το Κοράνιο. 211. Δεν ταιριάζει
σ' αυτούς, ούτε µπορούν (να κάνουν τέτοιο πράγµα).
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Θεωρείται ο Σατανάς ο “Πρίγκηπας” ή ο
“Κυβερνήτης” αυτού του κόσµου;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Λουκαν 4:6.....καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος Σοὶ δώσω
τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν,
ὅτι ἐµοὶ παραδέδοται καὶ ᾧ ἐὰν θέλω δίδωµι αὐτήν·
Ιωαννην 12:31.....νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσµου τούτου·
νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσµου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω·
Ιωαννην 14:30.....οὐκέτι πολλὰ λαλήσω µεθ’ ὑµῶν, ἔρχεται
γὰρ ὁ τοῦ κόσµου ἄρχων· καὶ ἐν ἐµοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν,
2 Κορινθιουσ 4:3-4.....3. εἰ δὲ καὶ ἔστιν κεκαλυµµένον τὸ
εὐαγγέλιον ἡµῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυµένοις ἐστὶν κεκαλυµµένον,
4. ἐν οἷς ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν τὰ νοήµατα τῶν
ἀπίστων εἰς τὸ µὴ αὐγάσαι τὸν φωτισµὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς
δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ.
------------------------------------------------Nisa 4:76.....Αδύνατη - πράγµατι - είναι η
πανουργία του σατανά.

Θεωρείται ο Σατανάς ο “Πρίγκηπας” ή ο
“Κυβερνήτης” αυτού του κόσµου;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Λουκαν 4:6.....καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος Σοὶ δώσω
τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν,
ὅτι ἐµοὶ παραδέδοται καὶ ᾧ ἐὰν θέλω δίδωµι αὐτήν·
Ιωαννην 12:31.....νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσµου τούτου·
νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσµου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω·
Ιωαννην 14:30.....οὐκέτι πολλὰ λαλήσω µεθ’ ὑµῶν, ἔρχεται
γὰρ ὁ τοῦ κόσµου ἄρχων· καὶ ἐν ἐµοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν,
2 Κορινθιουσ 4:3-4.....3. εἰ δὲ καὶ ἔστιν κεκαλυµµένον τὸ
εὐαγγέλιον ἡµῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυµένοις ἐστὶν κεκαλυµµένον,
4. ἐν οἷς ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν τὰ νοήµατα τῶν
ἀπίστων εἰς τὸ µὴ αὐγάσαι τὸν φωτισµὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς
δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ.
------------------------------------------------Nisa 4:76.....Αδύνατη - πράγµατι - είναι η
πανουργία του σατανά.

Χριστός και Μωάµεθ

Χριστός και Μωάµεθ

66.*

66.*

Είναι αποδεκτό ότι ο Χριστός γεννήθηκε από µια παρθένα;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ἠσαΐας 7:14.....διὰ τοῦτο δώσει κύριος αὐτὸς ὑµῖν
σηµεῖον· ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται
υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνοµα αὐτοῦ Εµµανουηλ·
Ματθαιον 1:18.....Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις
οὕτως ἦν. µνηστευθείσης τῆς µητρὸς αὐτοῦ Μαρίας
τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν
γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύµατος ἁγίου.
------------------------------------------------Meryem 19:16-22.....16. Και να διηγηθείς στο Βιολίο (το
Κοράνιο) (την ιστορία) της Μαριάµ, 19. Εκείνος είπε: "Είµαι
µόνο ένας aπεσταλµένος από τον Κύριό σου, (να χαρίσω) σε
σένα ένα άγιο υιό". 20. Εκείνη είπε: "Πώς θα έχω γιο, εφ'
όσον κανένα ανθρώπινο πλάσµα δεν µ' έχει αγγίξει, κι ούτε
είµαι ακόλαστη;" 21. Εκείνος είπε: "Έτσι (θα γίνει), είπε ο
Κύριός σου, αυτό για Μένα είναι εύκολο.

Είναι αποδεκτό ότι ο Χριστός γεννήθηκε από µια παρθένα;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ἠσαΐας 7:14.....διὰ τοῦτο δώσει κύριος αὐτὸς ὑµῖν
σηµεῖον· ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται
υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνοµα αὐτοῦ Εµµανουηλ·
Ματθαιον 1:18.....Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις
οὕτως ἦν. µνηστευθείσης τῆς µητρὸς αὐτοῦ Μαρίας
τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν
γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύµατος ἁγίου.
------------------------------------------------Meryem 19:16-22.....16. Και να διηγηθείς στο Βιολίο (το
Κοράνιο) (την ιστορία) της Μαριάµ, 19. Εκείνος είπε: "Είµαι
µόνο ένας aπεσταλµένος από τον Κύριό σου, (να χαρίσω) σε
σένα ένα άγιο υιό". 20. Εκείνη είπε: "Πώς θα έχω γιο, εφ'
όσον κανένα ανθρώπινο πλάσµα δεν µ' έχει αγγίξει, κι ούτε
είµαι ακόλαστη;" 21. Εκείνος είπε: "Έτσι (θα γίνει), είπε ο
Κύριός σου, αυτό για Μένα είναι εύκολο.

Enbiya 21:91..... Εµφυσήσαµε µέσα της από το Πνεύµα Μας (µε
τον άγγελο) και κάναµε αυτήν και τον γιο της ένα (άξιο
θαυµασµού) Σηµείο για όλους τους λαούς.

Enbiya 21:91..... Εµφυσήσαµε µέσα της από το Πνεύµα Μας (µε
τον άγγελο) και κάναµε αυτήν και τον γιο της ένα (άξιο
θαυµασµού) Σηµείο για όλους τους λαούς.

65.*

65.*

Θεωρείται ο Σατανάς ο “Πρίγκηπας” ή ο
“Κυβερνήτης” αυτού του κόσµου;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Λουκαν 4:6.....καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος Σοὶ δώσω
τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν,
ὅτι ἐµοὶ παραδέδοται καὶ ᾧ ἐὰν θέλω δίδωµι αὐτήν·
Ιωαννην 12:31.....νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσµου τούτου·
νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσµου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω·
Ιωαννην 14:30.....οὐκέτι πολλὰ λαλήσω µεθ’ ὑµῶν, ἔρχεται
γὰρ ὁ τοῦ κόσµου ἄρχων· καὶ ἐν ἐµοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν,
2 Κορινθιουσ 4:3-4.....3. εἰ δὲ καὶ ἔστιν κεκαλυµµένον τὸ
εὐαγγέλιον ἡµῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυµένοις ἐστὶν κεκαλυµµένον,
4. ἐν οἷς ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν τὰ νοήµατα τῶν
ἀπίστων εἰς τὸ µὴ αὐγάσαι τὸν φωτισµὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς
δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ.
------------------------------------------------Nisa 4:76.....Αδύνατη - πράγµατι - είναι η
πανουργία του σατανά.
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τον άγγελο) και κάναµε αυτήν και τον γιο της ένα (άξιο
θαυµασµού) Σηµείο για όλους τους λαούς.
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τον άγγελο) και κάναµε αυτήν και τον γιο της ένα (άξιο
θαυµασµού) Σηµείο για όλους τους λαούς.

Αγία Γραφή

67.*

ναί / ναί Κοράνι
Μαρκον 1:24.....Ἰησοῦ Ναζαρηνέ... οἶδά σε τίς εἶ,
ὁ Ἅγιος τοῦ Θεοῦ.
Ιωαννην 7:18.....ὁ δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέµψαντος
αὐτὸν, οὗτος ἀληθής ἐστιν καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν.
Ιωαννην 8:46.....τίς ἐξ ὑµῶν ἐλέγχει µε περὶ
ἁµαρτίας; εἰ ἀλήθειαν λέγω, διὰ τί ὑµεῖς οὐ
πιστεύετέ µοι;
2 Κορινθιουσ 5:21.....τὸν µὴ γνόντα ἁµαρτίαν ὑπὲρ
ἡµῶν ἁµαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα ἡµεῖς γενώµεθα
δικαιοσύνη Θεοῦ ἐν αὐτῷ.
1 Πετρου 2:21-22.....21. Χριστὸς 22. ὃς ἁµαρτίαν οὐκ
ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόµατι αὐτοῦ·
1 Ιωαννην 3:5.....καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη
ἵνα τὰς ἁµαρτίας ἄρῃ, καὶ ἁµαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 253.....87. Δώσαµε στον Ιησού το
γιο της Μαριάµ τα φανερά σηµεία. Τον ενισχύσαµε
µε το Άγιο Πνεύµα. 253. Στον Ιησού, το γιο της
Μαριάµ δώσαµε φανερά Σηµεία και τον δυναµώσαµε µε
το Άγιο Πνεύµα.
Meryem 19:19.....Εκείνος είπε: "Είµαι µόνο ένας
aπεσταλµένος από τον Κύριό σου, (να χαρίσω) σε
σένα ένα άγιο υιό".

Αγία Γραφή

67.*

ναί / ναί Κοράνι
Μαρκον 1:24.....Ἰησοῦ Ναζαρηνέ... οἶδά σε τίς εἶ,
ὁ Ἅγιος τοῦ Θεοῦ.
Ιωαννην 7:18.....ὁ δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέµψαντος
αὐτὸν, οὗτος ἀληθής ἐστιν καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν.
Ιωαννην 8:46.....τίς ἐξ ὑµῶν ἐλέγχει µε περὶ
ἁµαρτίας; εἰ ἀλήθειαν λέγω, διὰ τί ὑµεῖς οὐ
πιστεύετέ µοι;
2 Κορινθιουσ 5:21.....τὸν µὴ γνόντα ἁµαρτίαν ὑπὲρ
ἡµῶν ἁµαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα ἡµεῖς γενώµεθα
δικαιοσύνη Θεοῦ ἐν αὐτῷ.
1 Πετρου 2:21-22.....21. Χριστὸς 22. ὃς ἁµαρτίαν οὐκ
ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόµατι αὐτοῦ·
1 Ιωαννην 3:5.....καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη
ἵνα τὰς ἁµαρτίας ἄρῃ, καὶ ἁµαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 253.....87. Δώσαµε στον Ιησού το
γιο της Μαριάµ τα φανερά σηµεία. Τον ενισχύσαµε
µε το Άγιο Πνεύµα. 253. Στον Ιησού, το γιο της
Μαριάµ δώσαµε φανερά Σηµεία και τον δυναµώσαµε µε
το Άγιο Πνεύµα.
Meryem 19:19.....Εκείνος είπε: "Είµαι µόνο ένας
aπεσταλµένος από τον Κύριό σου, (να χαρίσω) σε
σένα ένα άγιο υιό".

68.*

68.*

Είναι αποδεκτό ότι ο Χριστός κατείχαν υπερφυσικές
σοφία και γνώση;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ματθαιον 9:4.....καὶ εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς τὰς
ἐνθυµήσεις αὐτῶν
John 16:30.....νῦν οἴδαµεν ὅτι οἶδας πάντα καὶ οὐ
χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ· ἐν τούτῳ
πιστεύοµεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐξῆλθες.
Ιωαννην 16:30.....νῦν οἴδαµεν ὅτι οἶδας πάντα
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45..... Μεσσίας Ιησούς (Χριστός
Ιησούς), το παιδί της Μαριάµ, θα τύχει δε µεγάλης
τιµής σ' αυτόν τον κόσµο και στο µελλοντικό, και
σύντροφος µ' εκείνους που ορίσκονται πολύ κοντά
στον ΑΛΛΑΧ.

Είναι αποδεκτό ότι ο Χριστός κατείχαν υπερφυσικές
σοφία και γνώση;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
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ἐνθυµήσεις αὐτῶν
John 16:30.....νῦν οἴδαµεν ὅτι οἶδας πάντα καὶ οὐ
χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ· ἐν τούτῳ
πιστεύοµεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐξῆλθες.
Ιωαννην 16:30.....νῦν οἴδαµεν ὅτι οἶδας πάντα
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45..... Μεσσίας Ιησούς (Χριστός
Ιησούς), το παιδί της Μαριάµ, θα τύχει δε µεγάλης
τιµής σ' αυτόν τον κόσµο και στο µελλοντικό, και
σύντροφος µ' εκείνους που ορίσκονται πολύ κοντά
στον ΑΛΛΑΧ.

Αγία Γραφή
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ναί / ναί Κοράνι
Μαρκον 1:24.....Ἰησοῦ Ναζαρηνέ... οἶδά σε τίς εἶ,
ὁ Ἅγιος τοῦ Θεοῦ.
Ιωαννην 7:18.....ὁ δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέµψαντος
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Meryem 19:19.....Εκείνος είπε: "Είµαι µόνο ένας
aπεσταλµένος από τον Κύριό σου, (να χαρίσω) σε
σένα ένα άγιο υιό".
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Είναι αποδεκτό ότι ο Χριστός κατείχαν υπερφυσικές
σοφία και γνώση;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ματθαιον 9:4.....καὶ εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς τὰς
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69. Είναι αποδεκτό ότι ο Χριστός κατείχε
υπερφυσική δύναµη για να κάνει θαύµατα και να
δίνει ζωή στους νεκρούς;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Μαρκον 1:40-45.....40. Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν
λεπρὸς παρακαλῶν αὐτὸν καὶ γονυπετῶν λέγων αὐτῷ
ὅτι Ἐὰν θέλῃς δύνασαί µε καθαρίσαι. 41. καὶ
σπλαγχνισθεὶς ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἥψατο καὶ
λέγει αὐτῷ Θέλω, καθαρίσθητι.
Μαρκον 6:48.....οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης
περιπατοῦντα ἔδοξαν ὅτι φάντασµά ἐστιν, καὶ ἀνέκραξαν·
Ιωαννην 11:14-44.....14. τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ
Ἰησοῦς παρρησίᾳ Λάζαρος ἀπέθανεν, 25. εἶπεν αὐτῇ
ὁ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰµι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή· 43. καὶ
ταῦτα εἰπὼν φωνῇ µεγάλῃ ἐκραύγασεν Λάζαρε, δεῦρο
ἔξω. 44. ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς δεδεµένος τοὺς πόδας
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-50.....45. θα είναι Μεσσίας
Ιησούς (Χριστός Ιησούς), 49. θα θεραπεύσω τους εκ
γενεη1ς τυφλούς και τους λεπρούς και µε την
ciδεια του ΑΛΛΑΧ θ' αναοτήσω τους πεθαµένους και
θα σας φανερώσω ό,τι θα τρώτε κι ό,τι θα
αποθηκεύετε στα σπίτια σας.
Σηµείωση: Υπάρχουν 37 θαύµατα του Ιησού στο Ευαγγέλιο.
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Είναι αποδεκτό ότι ο Χριστός δικαιούται να απαιτήσει
πίστη και υπακοή απο όλους τους ανθρώπους;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ματθαιον 23:10....ὅτι καθηγητὴς ὑµῶν ἐστιν εἷς ὁ
Χριστός.
Ιωαννην 14:15 & 21-24.....15 Ἐὰν ἀγαπᾶτέ µε, τὰς
ἐντολὰς τὰς ἐµὰς τηρήσετε. 21 ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς
µου καὶ τηρῶν αὐτὰς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν µε·
-------------------------------------------------
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Al-i İmran 3:50 & 55.....50. Έχω έρθει σε σας µε ένα Σηµάδι, απ'
τον Κύριό σας. Γι' αυτό να σέοεστε τον ΑΛΛΑΧ και να µου
υπακούετε. 55. Κι ο ΑΛΛΑΧ είπε: "Ω Ιησού! θα οε πciρω Υ.αι θα σ'
υνυψώσω ίσαµε Εµένα και Ου οι χυθαρίσω απ' τις εξαπατήσεις R
αυτιίJν που ολαστηµούν και θα κc'χνω ώστε αυτοί που σε ακολουθούν
να γίνουν ανcόπροι απ' τους άπιστους µέχρι τη µέρα της Κρίοης,
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Είναι αποδεκτό ότι ο Ιησούς Χριστός θεωρείται ο
“Μεσσίας”; (ο Χρισµένος)
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ματθαιον 26:63-64.....63. Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ
Θεοῦ τοῦ ζῶντος ἵνα ἡµῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς
ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. 64. λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Σὺ εἶπας·
Ιωαννην 1:41.....Εὑρήκαµεν τὸν Μεσσίαν (ὅ ἐστιν
µεθερµηνευόµενον Χριστός).
Ιωαννην 4:25-26.....25. λέγει αὐτῷ ἡ γυνή Οἶδα
ὅτι Μεσσίας ἔρχεται, ὁ λεγόµενος Χριστός· ὅταν
ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡµῖν ἅπαντα. 26. λέγει
αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰµι, ὁ λαλῶν σοι.
------------------------------------------------Nisa 4:171.....Ο Χριστός Ιησούς, ο γιος της
Μαριάµ, δεν είνω περισσότερο uπό Απόστολος του
ΑΛΛΑΧ, κι ο Λόγος Του προς τη Μαριάµ, κι ένα
Πνεύµα απ' Αυτόν (τον ΑΛΛΑΧ).
Σηµείωση: Οι λέξεις “Μεσσίας” ή “Χριστός”
χρησιµοποιούνται 558 φορές στην Καινή Διαθήκη και
η λέξη “Μεσσίας” χρησιµοποιείται 10 φορές στο
Κοράνι για να αναφερθεί στον Χριστό.
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Είναι αποδεκτό ότι ο Χριστός αναφέρεται ως ο
Λόγος του Θεού; (Λόγος / Kalimullâh)
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ιωαννην 1:1-3 & 14.....1. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ
ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.
14. Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡµῖν,
Αποκαλυψισ 19:13.....καὶ περιβεβληµένος ἱµάτιον βεβαµµένον
αἵµατι, καὶ κέκληται τὸ ὄνοµα αὐτοῦ Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:39 & 45.....39. Ο ΑΛΛΑΧ µε χαρά σου
αναγγέλει τη γέννηση του "Γιάχια" (Ιωάννη) που θα
επιοεοαιώσει την αλήθεια ενός Λόγου του ΑΛΛΑΧ, κι επί
πλέον θα γίνει ευγενής, αγνός και Προφήτης, απ' την
ενάρετη συντροφια των Προφητών". 45. Ο ΑΛΛΑΧ σου
αναγγέλει ευχάριστα νέα µ' ένα Λόγο του, το όνοµά του
θα είναι Μεσσίας Ιησούς (Χριστός Ιησούς), το παιδί
της Μαριάµ, θα τύχει δε µεγάλης τιµής σ' αυτόν τον
κόσµο και στο µελλοντικό, και σύντροφος µ' εκείνους
που ορίσκονται πολύ κοντά στον ΑΛΛΑΧ.
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Μαριάµ, δεν είνω περισσότερο uπό Απόστολος του
ΑΛΛΑΧ, κι ο Λόγος Του προς τη Μαριάµ, κι ένα
Πνεύµα απ' Αυτόν (τον ΑΛΛΑΧ).
Σηµείωση: Οι λέξεις “Μεσσίας” ή “Χριστός”
χρησιµοποιούνται 558 φορές στην Καινή Διαθήκη και
η λέξη “Μεσσίας” χρησιµοποιείται 10 φορές στο
Κοράνι για να αναφερθεί στον Χριστό.

Είναι αποδεκτό ότι ο Ιησούς Χριστός θεωρείται ο
“Μεσσίας”; (ο Χρισµένος)
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ματθαιον 26:63-64.....63. Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ
Θεοῦ τοῦ ζῶντος ἵνα ἡµῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς
ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. 64. λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Σὺ εἶπας·
Ιωαννην 1:41.....Εὑρήκαµεν τὸν Μεσσίαν (ὅ ἐστιν
µεθερµηνευόµενον Χριστός).
Ιωαννην 4:25-26.....25. λέγει αὐτῷ ἡ γυνή Οἶδα
ὅτι Μεσσίας ἔρχεται, ὁ λεγόµενος Χριστός· ὅταν
ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡµῖν ἅπαντα. 26. λέγει
αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰµι, ὁ λαλῶν σοι.
------------------------------------------------Nisa 4:171.....Ο Χριστός Ιησούς, ο γιος της
Μαριάµ, δεν είνω περισσότερο uπό Απόστολος του
ΑΛΛΑΧ, κι ο Λόγος Του προς τη Μαριάµ, κι ένα
Πνεύµα απ' Αυτόν (τον ΑΛΛΑΧ).
Σηµείωση: Οι λέξεις “Μεσσίας” ή “Χριστός”
χρησιµοποιούνται 558 φορές στην Καινή Διαθήκη και
η λέξη “Μεσσίας” χρησιµοποιείται 10 φορές στο
Κοράνι για να αναφερθεί στον Χριστό.

72.*

Είναι αποδεκτό ότι ο Χριστός αναφέρεται ως ο
Λόγος του Θεού; (Λόγος / Kalimullâh)
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ιωαννην 1:1-3 & 14.....1. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ
ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.
14. Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡµῖν,
Αποκαλυψισ 19:13.....καὶ περιβεβληµένος ἱµάτιον βεβαµµένον
αἵµατι, καὶ κέκληται τὸ ὄνοµα αὐτοῦ Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:39 & 45.....39. Ο ΑΛΛΑΧ µε χαρά σου
αναγγέλει τη γέννηση του "Γιάχια" (Ιωάννη) που θα
επιοεοαιώσει την αλήθεια ενός Λόγου του ΑΛΛΑΧ, κι επί
πλέον θα γίνει ευγενής, αγνός και Προφήτης, απ' την
ενάρετη συντροφια των Προφητών". 45. Ο ΑΛΛΑΧ σου
αναγγέλει ευχάριστα νέα µ' ένα Λόγο του, το όνοµά του
θα είναι Μεσσίας Ιησούς (Χριστός Ιησούς), το παιδί
της Μαριάµ, θα τύχει δε µεγάλης τιµής σ' αυτόν τον
κόσµο και στο µελλοντικό, και σύντροφος µ' εκείνους
που ορίσκονται πολύ κοντά στον ΑΛΛΑΧ.
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Είναι αποδεκτό ότι ο Χριστός αναφέρεται ως ο
Λόγος του Θεού; (Λόγος / Kalimullâh)
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ιωαννην 1:1-3 & 14.....1. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ
ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.
14. Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡµῖν,
Αποκαλυψισ 19:13.....καὶ περιβεβληµένος ἱµάτιον βεβαµµένον
αἵµατι, καὶ κέκληται τὸ ὄνοµα αὐτοῦ Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:39 & 45.....39. Ο ΑΛΛΑΧ µε χαρά σου
αναγγέλει τη γέννηση του "Γιάχια" (Ιωάννη) που θα
επιοεοαιώσει την αλήθεια ενός Λόγου του ΑΛΛΑΧ, κι επί
πλέον θα γίνει ευγενής, αγνός και Προφήτης, απ' την
ενάρετη συντροφια των Προφητών". 45. Ο ΑΛΛΑΧ σου
αναγγέλει ευχάριστα νέα µ' ένα Λόγο του, το όνοµά του
θα είναι Μεσσίας Ιησούς (Χριστός Ιησούς), το παιδί
της Μαριάµ, θα τύχει δε µεγάλης τιµής σ' αυτόν τον
κόσµο και στο µελλοντικό, και σύντροφος µ' εκείνους
που ορίσκονται πολύ κοντά στον ΑΛΛΑΧ.
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Είναι αποδεκτό ότι ο Χριστός προϋπήρχε ως ο Λόγος
του Θεού προτού γεννηθεί;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἠσαΐας 9:6.....ὅτι παιδίον ἐγενήθη ἡµῖν, υἱὸς καὶ
ἐδόθη ἡµῖν... Θεὸς ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων
εἰρήνης, πατὴρ τοῦ µέλλοντος αἰῶνος·
Μιχαίας 5:2.....Καὶ σύ, Βηθλεεµ οἶκος τοῦ Εφραθα,
ὀλιγοστὸς εἶ τοῦ εἶναι ἐν χιλιάσιν Ιουδα· ἐκ σοῦ µοι
ἐξελεύσεται τοῦ εἶναι εἰς ἄρχοντα ἐν τῷ Ισραηλ, καὶ
αἱ ἔξοδοι αὐτοῦ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἐξ ἡµερῶν αἰῶνος.
Ιωαννην 8:58.....εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς Ἀµὴν ἀµὴν
λέγω ὑµῖν, πρὶν Ἀβραὰµ γενέσθαι ἐγὼ εἰµί.
Εβραιουσ 13:8..... Ἰησοῦς Χριστὸς ἐχθὲς καὶ
σήµερον ὁ αὐτός καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.
Αποκαλυψισ 1:8.....Ἐγώ εἰµι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, λέγει Κύριος
ὁ Θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόµενος, ὁ Παντοκράτωρ.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:59.....Η κατάσταση του Ιησού µπροστά
στον ΑΛΛΑΧ είναι όµοια µ' εκείνη του Αδάµ, που
τον έπλασε από χώµα και έπειτα του είπε:
"Γεννηθήτω" κι έγινε.
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Είναι αποδεκτό πως ο αιώνιος Λόγος του Θεού, πήρε
σάρκα και οστά µε τη γέννηση του Ιησού Χριστού;
(Κένωσις ή Hûlul)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 1:23.....Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ
τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνοµα αὐτοῦ
Ἐµµανουήλ, ὅ ἐστιν µεθερµηνευόµενον Μεθ’ ἡµῶν ὁ Θεός.
Ιωαννην 1:1 & 14.....1. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος… καὶ Θεὸς
ἦν ὁ Λόγος. 14. Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ
ἐσκήνωσεν ἐν ἡµῖν, καὶ ἐθεασάµεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ,
Φιλιππησιουσ 2:5-6.....5. Χριστῷ Ἰησοῦ, 6. ὃς ἐν µορφῇ
Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγµὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ,
Κολοσσαεισ 1:3 & 15.....3. τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ 15. ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου,
πρωτότοκος πάσης κτίσεως,
------------------------------------------------Maide 5:17..... Άπιστοι είναι πραγµατικά εκείνοι
που λένε ότι ο ΑΛΛΑΧ είναι ο Χριστός, ο γιός της
Μαριάµ. Δηµιουργεί ό,τι θέλει.
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Είναι αποδεκτό ότι ο Χριστός προϋπήρχε ως ο Λόγος
του Θεού προτού γεννηθεί;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἠσαΐας 9:6.....ὅτι παιδίον ἐγενήθη ἡµῖν, υἱὸς καὶ
ἐδόθη ἡµῖν... Θεὸς ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων
εἰρήνης, πατὴρ τοῦ µέλλοντος αἰῶνος·
Μιχαίας 5:2.....Καὶ σύ, Βηθλεεµ οἶκος τοῦ Εφραθα,
ὀλιγοστὸς εἶ τοῦ εἶναι ἐν χιλιάσιν Ιουδα· ἐκ σοῦ µοι
ἐξελεύσεται τοῦ εἶναι εἰς ἄρχοντα ἐν τῷ Ισραηλ, καὶ
αἱ ἔξοδοι αὐτοῦ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἐξ ἡµερῶν αἰῶνος.
Ιωαννην 8:58.....εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς Ἀµὴν ἀµὴν
λέγω ὑµῖν, πρὶν Ἀβραὰµ γενέσθαι ἐγὼ εἰµί.
Εβραιουσ 13:8..... Ἰησοῦς Χριστὸς ἐχθὲς καὶ
σήµερον ὁ αὐτός καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.
Αποκαλυψισ 1:8.....Ἐγώ εἰµι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, λέγει Κύριος
ὁ Θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόµενος, ὁ Παντοκράτωρ.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:59.....Η κατάσταση του Ιησού µπροστά
στον ΑΛΛΑΧ είναι όµοια µ' εκείνη του Αδάµ, που
τον έπλασε από χώµα και έπειτα του είπε:
"Γεννηθήτω" κι έγινε.

74.*

Είναι αποδεκτό πως ο αιώνιος Λόγος του Θεού, πήρε
σάρκα και οστά µε τη γέννηση του Ιησού Χριστού;
(Κένωσις ή Hûlul)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 1:23.....Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ
τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνοµα αὐτοῦ
Ἐµµανουήλ, ὅ ἐστιν µεθερµηνευόµενον Μεθ’ ἡµῶν ὁ Θεός.
Ιωαννην 1:1 & 14.....1. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος… καὶ Θεὸς
ἦν ὁ Λόγος. 14. Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ
ἐσκήνωσεν ἐν ἡµῖν, καὶ ἐθεασάµεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ,
Φιλιππησιουσ 2:5-6.....5. Χριστῷ Ἰησοῦ, 6. ὃς ἐν µορφῇ
Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγµὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ,
Κολοσσαεισ 1:3 & 15.....3. τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ 15. ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου,
πρωτότοκος πάσης κτίσεως,
------------------------------------------------Maide 5:17..... Άπιστοι είναι πραγµατικά εκείνοι
που λένε ότι ο ΑΛΛΑΧ είναι ο Χριστός, ο γιός της
Μαριάµ. Δηµιουργεί ό,τι θέλει.
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Είναι αποδεκτό ότι ο Χριστός προϋπήρχε ως ο Λόγος
του Θεού προτού γεννηθεί;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἠσαΐας 9:6.....ὅτι παιδίον ἐγενήθη ἡµῖν, υἱὸς καὶ
ἐδόθη ἡµῖν... Θεὸς ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων
εἰρήνης, πατὴρ τοῦ µέλλοντος αἰῶνος·
Μιχαίας 5:2.....Καὶ σύ, Βηθλεεµ οἶκος τοῦ Εφραθα,
ὀλιγοστὸς εἶ τοῦ εἶναι ἐν χιλιάσιν Ιουδα· ἐκ σοῦ µοι
ἐξελεύσεται τοῦ εἶναι εἰς ἄρχοντα ἐν τῷ Ισραηλ, καὶ
αἱ ἔξοδοι αὐτοῦ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἐξ ἡµερῶν αἰῶνος.
Ιωαννην 8:58.....εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς Ἀµὴν ἀµὴν
λέγω ὑµῖν, πρὶν Ἀβραὰµ γενέσθαι ἐγὼ εἰµί.
Εβραιουσ 13:8..... Ἰησοῦς Χριστὸς ἐχθὲς καὶ
σήµερον ὁ αὐτός καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.
Αποκαλυψισ 1:8.....Ἐγώ εἰµι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, λέγει Κύριος
ὁ Θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόµενος, ὁ Παντοκράτωρ.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:59.....Η κατάσταση του Ιησού µπροστά
στον ΑΛΛΑΧ είναι όµοια µ' εκείνη του Αδάµ, που
τον έπλασε από χώµα και έπειτα του είπε:
"Γεννηθήτω" κι έγινε.

Είναι αποδεκτό ότι ο Χριστός προϋπήρχε ως ο Λόγος
του Θεού προτού γεννηθεί;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἠσαΐας 9:6.....ὅτι παιδίον ἐγενήθη ἡµῖν, υἱὸς καὶ
ἐδόθη ἡµῖν... Θεὸς ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων
εἰρήνης, πατὴρ τοῦ µέλλοντος αἰῶνος·
Μιχαίας 5:2.....Καὶ σύ, Βηθλεεµ οἶκος τοῦ Εφραθα,
ὀλιγοστὸς εἶ τοῦ εἶναι ἐν χιλιάσιν Ιουδα· ἐκ σοῦ µοι
ἐξελεύσεται τοῦ εἶναι εἰς ἄρχοντα ἐν τῷ Ισραηλ, καὶ
αἱ ἔξοδοι αὐτοῦ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἐξ ἡµερῶν αἰῶνος.
Ιωαννην 8:58.....εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς Ἀµὴν ἀµὴν
λέγω ὑµῖν, πρὶν Ἀβραὰµ γενέσθαι ἐγὼ εἰµί.
Εβραιουσ 13:8..... Ἰησοῦς Χριστὸς ἐχθὲς καὶ
σήµερον ὁ αὐτός καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.
Αποκαλυψισ 1:8.....Ἐγώ εἰµι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, λέγει Κύριος
ὁ Θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόµενος, ὁ Παντοκράτωρ.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:59.....Η κατάσταση του Ιησού µπροστά
στον ΑΛΛΑΧ είναι όµοια µ' εκείνη του Αδάµ, που
τον έπλασε από χώµα και έπειτα του είπε:
"Γεννηθήτω" κι έγινε.
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Είναι αποδεκτό πως ο αιώνιος Λόγος του Θεού, πήρε
σάρκα και οστά µε τη γέννηση του Ιησού Χριστού;
(Κένωσις ή Hûlul)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 1:23.....Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ
τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνοµα αὐτοῦ
Ἐµµανουήλ, ὅ ἐστιν µεθερµηνευόµενον Μεθ’ ἡµῶν ὁ Θεός.
Ιωαννην 1:1 & 14.....1. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος… καὶ Θεὸς
ἦν ὁ Λόγος. 14. Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ
ἐσκήνωσεν ἐν ἡµῖν, καὶ ἐθεασάµεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ,
Φιλιππησιουσ 2:5-6.....5. Χριστῷ Ἰησοῦ, 6. ὃς ἐν µορφῇ
Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγµὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ,
Κολοσσαεισ 1:3 & 15.....3. τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ 15. ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου,
πρωτότοκος πάσης κτίσεως,
------------------------------------------------Maide 5:17..... Άπιστοι είναι πραγµατικά εκείνοι
που λένε ότι ο ΑΛΛΑΧ είναι ο Χριστός, ο γιός της
Μαριάµ. Δηµιουργεί ό,τι θέλει.
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Είναι αποδεκτό πως ο αιώνιος Λόγος του Θεού, πήρε
σάρκα και οστά µε τη γέννηση του Ιησού Χριστού;
(Κένωσις ή Hûlul)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 1:23.....Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ
τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνοµα αὐτοῦ
Ἐµµανουήλ, ὅ ἐστιν µεθερµηνευόµενον Μεθ’ ἡµῶν ὁ Θεός.
Ιωαννην 1:1 & 14.....1. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος… καὶ Θεὸς
ἦν ὁ Λόγος. 14. Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ
ἐσκήνωσεν ἐν ἡµῖν, καὶ ἐθεασάµεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ,
Φιλιππησιουσ 2:5-6.....5. Χριστῷ Ἰησοῦ, 6. ὃς ἐν µορφῇ
Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγµὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ,
Κολοσσαεισ 1:3 & 15.....3. τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ 15. ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου,
πρωτότοκος πάσης κτίσεως,
------------------------------------------------Maide 5:17..... Άπιστοι είναι πραγµατικά εκείνοι
που λένε ότι ο ΑΛΛΑΧ είναι ο Χριστός, ο γιός της
Μαριάµ. Δηµιουργεί ό,τι θέλει.
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Είναι αποδεκτό ότι ο Χριστός είναι “Θεϊκός” ή
Θεός σε σάρκα;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ιωαννην 5:17-18.....ἀλλὰ καὶ Πατέρα ἴδιον ἔλεγεν τὸν
Θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ Θεῷ.
Ιωαννην 10:25-33.....25. Ἰησοῦς... τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ
ποιῶ ἐν τῷ ὀνόµατι τοῦ Πατρός µου, ταῦτα µαρτυρεῖ
περὶ ἐµοῦ· 30. ἐγὼ καὶ ὁ Πατὴρ ἕν ἐσµεν.
Ιωαννην 20:28-29.....28. ἀπεκρίθη Θωµᾶς καὶ εἶπεν
αὐτῷ Ὁ Κύριός µου καὶ ὁ Θεός µου. 29. λέγει αὐτῷ
ὁ Ἰησοῦς Ὅτι ἑώρακάς µε, πεπίστευκας; µακάριοι οἱ
µὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες.
Κολοσσαεισ 2:8-9.....8. Χριστόν. 9. ὅτι ἐν αὐτῷ
κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωµα τῆς Θεότητος σωµατικῶς,
------------------------------------------------Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118.....17. Άπιστοι είναι
πραγµατικά εκείνοι που λένε ότι ο ΑΛΛΑΧ είναι ο
Χριστός, ο γιός της Μαριάµ.
Zuhruf 43:57-59.....57. ο υιός της Μαριάµ… 59. Δεν
είναι τίποτε (περισσότερο) από ένας δούλος (του ΑΛΛΑΧ)
Σηµείωση: Η Βίβλος απεικονίζει τον Χριστό ως
“Θεό” 367 φορές.
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Είναι αποδεκτό ότι ο Χριστός δηµιούργησε τον
κόσµο;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Κολοσσαεισ 1:13-20.....13 τὴν βασιλείαν τοῦ
Υἱοῦ 15 ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου,
πρωτότοκος πάσης κτίσεως, 16 ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη
τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ
ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα,
Εβραιουσ 1:1-2 & 10-12.....1. Πολυµερῶς καὶ
πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν
τοῖς προφήταις 2. ἐπ’ ἐσχάτου τῶν ἡµερῶν τούτων
ἐλάλησεν ἡµῖν ἐν Υἱῷ, ὃν ἔθηκεν κληρονόµον
πάντων, δι’ οὗ καὶ ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας·
------------------------------------------------Maide 5:75.....Ο Μεσσίας ο γιος της Μαριάµ, δεν
ήταν τίποτ' άλλο, παρά ένας Απόστολος.
Zuhruf 43:57-59.....Δεν είναι τίποτε
(περισσότερο) από ένας δούλος (του ΑΛΛΑΧ)
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Είναι αποδεκτό ότι ο Χριστός είναι “Θεϊκός” ή
Θεός σε σάρκα;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ιωαννην 5:17-18.....ἀλλὰ καὶ Πατέρα ἴδιον ἔλεγεν τὸν
Θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ Θεῷ.
Ιωαννην 10:25-33.....25. Ἰησοῦς... τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ
ποιῶ ἐν τῷ ὀνόµατι τοῦ Πατρός µου, ταῦτα µαρτυρεῖ
περὶ ἐµοῦ· 30. ἐγὼ καὶ ὁ Πατὴρ ἕν ἐσµεν.
Ιωαννην 20:28-29.....28. ἀπεκρίθη Θωµᾶς καὶ εἶπεν
αὐτῷ Ὁ Κύριός µου καὶ ὁ Θεός µου. 29. λέγει αὐτῷ
ὁ Ἰησοῦς Ὅτι ἑώρακάς µε, πεπίστευκας; µακάριοι οἱ
µὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες.
Κολοσσαεισ 2:8-9.....8. Χριστόν. 9. ὅτι ἐν αὐτῷ
κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωµα τῆς Θεότητος σωµατικῶς,
------------------------------------------------Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118.....17. Άπιστοι είναι
πραγµατικά εκείνοι που λένε ότι ο ΑΛΛΑΧ είναι ο
Χριστός, ο γιός της Μαριάµ.
Zuhruf 43:57-59.....57. ο υιός της Μαριάµ… 59. Δεν
είναι τίποτε (περισσότερο) από ένας δούλος (του ΑΛΛΑΧ)
Σηµείωση: Η Βίβλος απεικονίζει τον Χριστό ως
“Θεό” 367 φορές.
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Εβραιουσ 1:1-2 & 10-12.....1. Πολυµερῶς καὶ
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Είναι αποδεκτό ότι ο Χριστός δηµιούργησε τον
κόσµο;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
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Είναι αποδεκτό ότι ο Χριστός είναι ο ένας και
µοναδικός µεσάζων µεταξύ Θεού και ανθρώπου;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ιωαννην 14:6.....λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰµι ἡ
ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς
τὸν Πατέρα εἰ µὴ δι’ ἐµοῦ.
Πραξεισ 4:12.....καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ
σωτηρία· οὐδὲ γὰρ ὄνοµά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν
τὸ δεδοµένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡµᾶς.
1 Τιµοθεον 2:5-6.....5. εἷς γὰρ Θεός, εἷς καὶ
µεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος Χριστὸς
Ἰησοῦς, 6. ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων,
------------------------------------------------Bakara 2:48....Και φυλαχτείτε για τη µέρα που η
µια ψυχή δεν θα οοηθάει την άλλη, κι ούτε
µεσολάοηση ούτε λύτρα θα γίνονται δεκτά απ'
αυτήν, (ούτε κανείς) θα µπορεί να τους οοηθήσει.
Yunus 10:3..... Κανένας µεσολα6ητής (δεν µπορεί
να συνηγορήσει κοντά Του) παρά µονάχα (αν
κατόρθωνε) να πάρει την άδειά Του.
Zümer 39:44....."Στον ΑΛΛΑΧ ανήκει αποκλειστικά
(το δικαίωµα να επιτρέπει) τη Μεσολάοηση.

78.*

Είναι αποδεκτό ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του
Θεού;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 16:16.....ἀποκριθεὶς δὲ Σίµων Πέτρος
εἶπεν Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος.
Μαρκον 14:61-62.....61. πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα
αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ
Εὐλογητοῦ; 62 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἐγώ εἰµι,
Ιωαννην 1:34.....κἀγὼ ἑώρακα, καὶ µεµαρτύρηκα ὅτι
οὗτός ἐστιν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ.
------------------------------------------------Tevbe 9:30-31.....30. ΑΛΛΑΧ. 31. πολύ µακριά
είναι Εκείνος για να έχει συνεταίρους µ' Αυτόν.
Σηµείωση: Υπάρχουν 92 στίχοι στη Βίβλο οι οποίοι
απεικονίζουν τον Χριστό ως τον “Υιό του Θεού”.
αλλά πρβλ En’am 6:101, Furkan 25:2, Zuhruf 43:81
& Jinn 72:3.
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79.

Στις Άγιες Γραφές όταν χρησιµοποιείται ο όρος
“Υιός του Θεού”, είναι αυτό που χρησιµοποιείται
µε την έννοια της φυσικής γιο που γεννήθηκε από
έξω από µια σεξουαλική ένωση;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Λουκαν 1:26-35.....27. τὸ ὄνοµα τῆς παρθένου
Μαριάµ. 35. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ
Πνεῦµα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναµις
Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώµενον
ἅγιον κληθήσεται Υἱὸς Θεοῦ.
1 Ιωαννην 5:20.....οἴδαµεν δὲ ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἥκει,
καὶ δέδωκεν ἡµῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκοµεν τὸν ἀληθινόν·
καὶ ἐσµὲν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ Υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ.
οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς Θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος.
------------------------------------------------En’am 6:101.....Δηµιουργός των ουρανών και της
γης. Πώς είναι δυνατό να έχει παιδί, χωρίς να
έχει σύζυγο; Κι έπλασε τα πάντα, είναι Παντογνώστης.
Jinn 72:3....."Και πολύ ψηλά βρίσκεται το Μεγαλείο
του Κυρίου µας. Δεν πήρε µήτε σύζυγο, ούτε γιο.
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80.

80.

Ήταν ο Χριστός πράγµατι λατρεύεται από τους
ανθρώπους και το έκανε να αποδεχθεί τη λατρεία
τους ως έγκυρο;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 28:9-10.....9. καὶ ἰδοὺ Ἰησοῦς ὑπήντησεν
αὐταῖς λέγων Χαίρετε. αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν
αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ. 10. τότε
λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς Μὴ φοβεῖσθε·
Ιωαννην 9:35-38.....35. Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ
ἀνθρώπου; 38. ὁ δὲ ἔφη Πιστεύω, Κύριε· καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ.
Ιωαννην 20:28-29.....28. ἀπεκρίθη Θωµᾶς καὶ εἶπεν
αὐτῷ Ὁ Κύριός µου καὶ ὁ Θεός µου. 29. Ἰησοῦς...
µακάριοι οἱ µὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες.
Φιλιππησιουσ 2:10-11.....10. ἵνα ἐν τῷ ὀνόµατι
Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάµψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ
καταχθονίων, 11. καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξοµολογήσηται
ὅτι ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός.
------------------------------------------------Maide 5:116....."Δόξα σε Σένα! είπε ο Ιησούς "ποτέ
δεν θα έλεγα ό,τι δεν είχα δικαίωµα (να πω).
αντοδύναµος, ο Σοφός".
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81.*

Είναι αποδεκτό ότι ο Χριστός µπορεί να συγχωρέσει
τις αµαρτίες των ανθρώπων;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Μαρκον 2:5-7 & 10-11.....5 καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν
πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· Τέκνον, ἀφίενταί
σου αἱ ἁµαρτίαι. 7. Τί οὗτος οὕτως λαλεῖ; βλασφηµεῖ·
τίς δύναται ἀφιέναι ἁµαρτίας εἰ µὴ εἷς ὁ Θεός; 10.
ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
ἀφιέναι ἁµαρτίας ἐπὶ τῆς γῆς… 11. Σοὶ λέγω, ἔγειρε
ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου.
Λουκαν 5:20.....καὶ ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν
Ἄνθρωπε, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁµαρτίαι σου.
Λουκαν 7:48.....εἶπεν δὲ αὐτῇ Ἀφέωνταί σου αἱ ἁµαρτίαι.
Πραξεισ 10:43.....τούτῳ πάντες οἱ προφῆται
µαρτυροῦσιν, ἄφεσιν ἁµαρτιῶν λαβεῖν διὰ τοῦ
ὀνόµατος αὐτοῦ πάντα τὸν πιστεύοντα εἰς αὐτόν.
1 Ιωαννην 2:12.....Γράφω ὑµῖν, τεκνία, ὅτι
ἀφέωνται ὑµῖν αἱ ἁµαρτίαι διὰ τὸ ὄνοµα αὐτοῦ.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:135.....γιατί ποιος άλλος εκτός απ'
τον ΑΛΛΑΧ συγχωρεί αµαρτίες;
Maide 5:75.....Ο Μεσσίας ο γιος της Μαριάµ, δεν
ήταν τίποτ' άλλο, παρά ένας Απόστολος.

82.

Είναι αποδεκτό ότι ο Χριστός έχει τα κλειδιά του
θανάτου και της κόλασης;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Λουκαν 12:5....φοβήθητε τὸν µετὰ τὸ ἀποκτεῖναι
ἔχοντα ἐξουσίαν ἐµβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν. ναί,
λέγω ὑµῖν, τοῦτον φοβήθητε.
Αποκαλυψισ 1:11-18.....1. Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ
Χριστοῦ, 8. Ἐγώ εἰµι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, λέγει
Κύριος ὁ Θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόµενος, ὁ
Παντοκράτωρ. 18. καὶ ὁ Ζῶν, καὶ ἐγενόµην νεκρὸς
καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰµι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ
ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ Ἅιδου.
------------------------------------------------Zuhruf 43:57-59.....57. ο υιός της Μαριάµ… 59. Δεν
είναι τίποτε (περισσότερο) από ένας δούλος (του
ΑΛΛΑΧ), που τον περιοάλαµε µε τη Χάρη µας, και τον
κάναµε ένα παράδειγµα για τα Παιδιά του Ισραήλ.
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Μαρκον 2:5-7 & 10-11.....5 καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν
πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· Τέκνον, ἀφίενταί
σου αἱ ἁµαρτίαι. 7. Τί οὗτος οὕτως λαλεῖ; βλασφηµεῖ·
τίς δύναται ἀφιέναι ἁµαρτίας εἰ µὴ εἷς ὁ Θεός; 10.
ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
ἀφιέναι ἁµαρτίας ἐπὶ τῆς γῆς… 11. Σοὶ λέγω, ἔγειρε
ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου.
Λουκαν 5:20.....καὶ ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν
Ἄνθρωπε, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁµαρτίαι σου.
Λουκαν 7:48.....εἶπεν δὲ αὐτῇ Ἀφέωνταί σου αἱ ἁµαρτίαι.
Πραξεισ 10:43.....τούτῳ πάντες οἱ προφῆται
µαρτυροῦσιν, ἄφεσιν ἁµαρτιῶν λαβεῖν διὰ τοῦ
ὀνόµατος αὐτοῦ πάντα τὸν πιστεύοντα εἰς αὐτόν.
1 Ιωαννην 2:12.....Γράφω ὑµῖν, τεκνία, ὅτι
ἀφέωνται ὑµῖν αἱ ἁµαρτίαι διὰ τὸ ὄνοµα αὐτοῦ.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:135.....γιατί ποιος άλλος εκτός απ'
τον ΑΛΛΑΧ συγχωρεί αµαρτίες;
Maide 5:75.....Ο Μεσσίας ο γιος της Μαριάµ, δεν
ήταν τίποτ' άλλο, παρά ένας Απόστολος.
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82.

Είναι αποδεκτό ότι ο Χριστός έχει τα κλειδιά του
θανάτου και της κόλασης;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Λουκαν 12:5....φοβήθητε τὸν µετὰ τὸ ἀποκτεῖναι
ἔχοντα ἐξουσίαν ἐµβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν. ναί,
λέγω ὑµῖν, τοῦτον φοβήθητε.
Αποκαλυψισ 1:11-18.....1. Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ
Χριστοῦ, 8. Ἐγώ εἰµι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, λέγει
Κύριος ὁ Θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόµενος, ὁ
Παντοκράτωρ. 18. καὶ ὁ Ζῶν, καὶ ἐγενόµην νεκρὸς
καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰµι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ
ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ Ἅιδου.
------------------------------------------------Zuhruf 43:57-59.....57. ο υιός της Μαριάµ… 59. Δεν
είναι τίποτε (περισσότερο) από ένας δούλος (του
ΑΛΛΑΧ), που τον περιοάλαµε µε τη Χάρη µας, και τον
κάναµε ένα παράδειγµα για τα Παιδιά του Ισραήλ.
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83.*

Είναι αποδεκτό ότι ο Χριστός είναι ο "Σωτήρας"
του κόσµου;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἠσαΐας 43:11.....ἐγὼ ὁ θεός, καὶ οὐκ ἔστιν πάρεξ
ἐµοῦ σῴζων.
Λουκαν 2:11.....ὅτι ἐτέχθη ὑµῖν σήµερον Σωτήρ, ὅς
ἐστιν Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυείδ.
Ιωαννην 4:42.....καὶ οἴδαµεν ὅτι οὗτός ἐστιν
ἀληθῶς ὁ Σωτὴρ τοῦ κόσµου.
Τιτον 1:4.....Τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν
πίστιν· χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς καὶ
Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ Σωτῆρος ἡµῶν.
Τιτον 3:4.....ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ
φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ Σωτῆρος ἡµῶν Θεοῦ,
1 Ιωαννην 4:14.....καὶ ἡµεῖς τεθεάµεθα καὶ
µαρτυροῦµεν ὅτι ὁ Πατὴρ ἀπέσταλκεν τὸν Υἱὸν
Σωτῆρα τοῦ κόσµου.
------------------------------------------------Nisa 4:171....Ο Χριστός Ιησούς, ο γιος της Μαριάµ,
δεν είνω περισσότερο uπό Απόστολος του ΑΛΛΑΧ,

84.*

Είναι αποδεκτό πως η πίστη στον Χριστό ως Σωτήρα
και Κύριο είναι το µόνο µέσο για την απόκτηση της
αιώνιας ζωής;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ιωαννην 3:16.....Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν
κόσµον, ὥστε τὸν Υἱὸν τὸν µονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ
πιστεύων εἰς αὐτὸν µὴ ἀπόληται ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.
Ιωαννην 14:6.....λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰµι ἡ
ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς
τὸν Πατέρα εἰ µὴ δι’ ἐµοῦ.
Πραξεισ 4:12.....καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία·
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19 & 85.....19. Η Θρησκεία στον ΑΛΛΑΧ
είναι το ΙΣΛΑΜ, (η ολόΧληρη υποτcιγ1Ί στον ΑΛΛΑΧ). 85.
Κι αν κανείς επιθυµεί άλλη θρησκεία απ' το Ισλάµ, ποτέ
τούτο δεν θα γίνιι δεκτό απ' αυτον, και στη Μέλλουσα
Ζωή, θα είναι ένας απ' εκείνους που έχουν χαωει.
Σηµείωση: Υπάρχουν παραπάνω από 200 στίχοι στη Βίβλο
στους οποίους απεικονίζεται ο Ιησούς ως ο Σωτήρας του
κόσµου.
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85.*

Είναι αποδεκτό ότι το αίµα του Χριστού χύθηκε ως
θυσιαζόµενα εξιλέωση για τις αµαρτίες του κόσµου;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἠσαΐας 53:5-6....6. πάντες ὡς πρόβατα
ἐπλανήθηµεν, ἄνθρωπος τῇ ὁδῷ αὐτοῦ ἐπλανήθη· καὶ
κύριος παρέδωκεν αὐτὸν ταῖς ἁµαρτίαις ἡµῶν.
Ιωαννην 1:29..... Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν Ἰησοῦν
ἐρχόµενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει Ἴδε ὁ Ἀµνὸς τοῦ
Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁµαρτίαν τοῦ κόσµου.
1 Κορινθιουσ 15:3-4.....3. ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν
ὑπὲρ τῶν ἁµαρτιῶν ἡµῶν κατὰ τὰς γραφάς,
------------------------------------------------En’am 6:164.....Κάθε ψυχή δεν κερδίζει τίποτε χωρίς
να αµειφθεί µ' αυτό, και δεν φέρει καµιά ένοχη ψυχή
αµαρτήµατα άλλης.
İsra 17:15.....Όποιος καθοδηγείται, τον εαυτό του
ωφελεί. Κι όποιος παρεκτρέπεται, το κάνει για την
καταστροφή του. Καµία ψυχή δεν σηκώνει τα οάρη µιας
άλλης (δηλ. δεν ευθύνεται για άλλα ξένα καµώµατα)

86.

Αναφέρεται στις Άγιες Γραφές απο τους προφήτες
ότι ο Μεσσίας (Ιησούς) θα πεθάνει;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ἠσαΐας 53:1-12....12. διὰ τοῦτο αὐτὸς κληρονοµήσει
πολλοὺς καὶ τῶν ἰσχυρῶν µεριεῖ σκῦλα, ἀνθ᾽ ὧν
παρεδόθη εἰς θάνατον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐν τοῖς
ἀνόµοις ἐλογίσθη· καὶ αὐτὸς ἁµαρτίας πολλῶν
ἀνήνεγκεν καὶ διὰ τὰς ἁµαρτίας αὐτῶν παρεδόθη.
Δανιήλ 9:26.....καὶ µετὰ ἑπτὰ καὶ ἑβδοµήκοντα καὶ
ἑξήκοντα δύο ἀποσταθήσεται χρῖσµα καὶ οὐκ ἔσται
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55.....Κι ο ΑΛΛΑΧ t:ίπε: "Ω Ιησού!
θα οε πciρω Υ.αι θα σ' υνυψώσω ίσαµε Εµένα και Ου
οι χυθαρίσω απ' τις εξαπατήσεις R αυτιίJν που
ολαστηµούν και θα κc'χνω ώστε αυτοί που σε
ακολουθούν να γίνουν ανcόπροι απ' τους άπιστους
µέχρι τη µέρα της Κρίοης,
Meryem 19:33....."(Γι' αυτό) η Ειρήνη είναι πάνω
µου κατά την ήµερα, που γεννήθηκα, και την ήµερα
που θα πεθάνω, και την ήµερα που θα εγερθώ για
(µια άλλη) ζωή"!
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Είναι αποδεκτό ότι το αίµα του Χριστού χύθηκε ως
θυσιαζόµενα εξιλέωση για τις αµαρτίες του κόσµου;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἠσαΐας 53:5-6....6. πάντες ὡς πρόβατα
ἐπλανήθηµεν, ἄνθρωπος τῇ ὁδῷ αὐτοῦ ἐπλανήθη· καὶ
κύριος παρέδωκεν αὐτὸν ταῖς ἁµαρτίαις ἡµῶν.
Ιωαννην 1:29..... Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν Ἰησοῦν
ἐρχόµενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει Ἴδε ὁ Ἀµνὸς τοῦ
Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁµαρτίαν τοῦ κόσµου.
1 Κορινθιουσ 15:3-4.....3. ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν
ὑπὲρ τῶν ἁµαρτιῶν ἡµῶν κατὰ τὰς γραφάς,
------------------------------------------------En’am 6:164.....Κάθε ψυχή δεν κερδίζει τίποτε χωρίς
να αµειφθεί µ' αυτό, και δεν φέρει καµιά ένοχη ψυχή
αµαρτήµατα άλλης.
İsra 17:15.....Όποιος καθοδηγείται, τον εαυτό του
ωφελεί. Κι όποιος παρεκτρέπεται, το κάνει για την
καταστροφή του. Καµία ψυχή δεν σηκώνει τα οάρη µιας
άλλης (δηλ. δεν ευθύνεται για άλλα ξένα καµώµατα)
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Προείπε ο ίδιος ο Ιησούς ότι θα σκοτωθεί απο τους
Εβραίους;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 16:21-23.....21. Ἀπὸ τότε ἤρξατο Ἰησοῦς
Χριστὸς δεικνύειν τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ
αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυµα ἀπελθεῖν καὶ πολλὰ παθεῖν
ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραµµατέων
καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ ἐγερθῆναι.
Ιωαννην 10:11 & 15.....ἐγώ εἰµι ὁ ποιµὴν ὁ καλός. ὁ
ποιµὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν
προβάτων·
Ιωαννην 12:32-33.....32. κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς
γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐµαυτόν. 33. τοῦτο δὲ
ἔλεγεν σηµαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤµελλεν ἀποθνήσκειν.
Σηµείωση: Δεν υπάρχουν στίχοι στο Κοράνι που να
αναφέρουν ότι ο Ιησούς είπε ότι θα σκοτωθεί απο
τους Εβραίους.

88.*

Eίναι αποδεκτό ότι ο Χριστός σωµατικά πέθανε στο
σταυρό και ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 27:50.....ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ
µεγάλῃ ἀφῆκεν τὸ πνεῦµα.
Μαρκον 15:37.....ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν µεγάλην
ἐξέπνευσεν.
Λουκαν 24:44-46.....45. τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς·
καὶ εἶπεν αὐτοῖς 46. ὅτι οὕτως γέγραπται παθεῖν τὸν
Χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ,
Ιωαννην 19:30..... ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Τετέλεσται, καὶ
κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦµα.
1 Κορινθιουσ 15:3-4.....3. παρέδωκα γὰρ ὑµῖν ἐν
πρώτοις, ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ
τῶν ἁµαρτιῶν ἡµῶν κατὰ τὰς γραφάς, 4. καὶ ὅτι ἐτάφη,
καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ ἡµέρᾳ τῇ τρίτῃ κατὰ τὰς γραφάς,
------------------------------------------------Nisa 4:157.....Κι όµως δεν τον σκότωσαν, κι ούτε τον
σταύρωσαν, αλλ' έτσι φαίνεται σ' αυτούς. Εκείνοι
όµως που είχαν διαφορετική γνώµη (που διαφώνησαν) σ'
αυτό (το θέµα), είναι γεµάτοι αµφιοολίες, γιατί δεν
γνωρίζουν (θετικά), αλλά µόνο εικασίες ακολουθούν,
και µια οεοαιότητα ότι δεν τον σκότωσαν,
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Ιωαννην 19:30..... ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Τετέλεσται, καὶ
κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦµα.
1 Κορινθιουσ 15:3-4.....3. παρέδωκα γὰρ ὑµῖν ἐν
πρώτοις, ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ
τῶν ἁµαρτιῶν ἡµῶν κατὰ τὰς γραφάς, 4. καὶ ὅτι ἐτάφη,
καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ ἡµέρᾳ τῇ τρίτῃ κατὰ τὰς γραφάς,
------------------------------------------------Nisa 4:157.....Κι όµως δεν τον σκότωσαν, κι ούτε τον
σταύρωσαν, αλλ' έτσι φαίνεται σ' αυτούς. Εκείνοι
όµως που είχαν διαφορετική γνώµη (που διαφώνησαν) σ'
αυτό (το θέµα), είναι γεµάτοι αµφιοολίες, γιατί δεν
γνωρίζουν (θετικά), αλλά µόνο εικασίες ακολουθούν,
και µια οεοαιότητα ότι δεν τον σκότωσαν,
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Είναι αποδεκτό ότι ο Χριστός είναι ζωντανός
σήµερα και ότι θα έρθει ξανά;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ιωαννην 14:2-3.....3. πάλιν ἔρχοµαι καὶ παραλήµψοµαι
ὑµᾶς Πρὸς ἐµαυτόν, ἵνα ὅπου Εἰµὶ ἐγὼ Καὶ ὑµεῖς ἦτε.
Αποκαλυψισ 2:25....ὃ ἔχετε κρατήσατε ἄχρι οὗ ἂν ἥξω.
Αποκαλυψισ 22:12 & 20.....12. Ἰδοὺ ἔρχοµαι ταχύ,
καὶ ὁ µισθός µου µετ’ ἐµοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς
τὸ ἔργον ἐστὶν αὐτοῦ. 20. Ναί,ἔρχοµαι ταχύ.
------------------------------------------------Nisa 4:158.....αλλά ο ΑΛΛΑΧ τον σήκωσε ψηλά κοντά Του
Zuhruf 43:61.....Κι αυτός (ο Ιησούς) θα είναι ένα
οέοαιο Σηµάδι ότι (πλησιάζει) η Ώρα. Γι' αυτό µην
αµφιοάλλετε γι' αυτήν, αλλά να µε ακολουθείτε.
Αυτός είναι ο Ίσιος (ο σωστός) Δρόµος.
Σηµείωση: Υπαρχούν 73 στίχοι στη Βίβλο σχετικά µε τη
Δευτέρα Παρουσίατου του Χριστού.
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Υπάρχουν στίχοι στη Βίβλου που “προβλέπουν” ή
“προλέγουν” τον ερχοµό του Μωάµεθ;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ματθαιον 24:11 & 26.....11. καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται
ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσιν πολλούς· 26. ἐὰν οὖν
εἴπωσιν ὑµῖν Ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήµῳ ἐστίν, µὴ ἐξέλθητε·
Ἰδοὺ ἐν τοῖς ταµείοις, µὴ πιστεύσητε·
Ιωαννην 5:31.....Ἐὰν ἐγὼ µαρτυρῶ περὶ ἐµαυτοῦ, ἡ
µαρτυρία µου οὐκ ἔστιν ἀληθής·
2 Κορινθιουσ 13:1..... ἐπὶ στόµατος δύο µαρτύρων καὶ
τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆµα.
------------------------------------------------A’raf 7:157.....Αυτοί που ακολουθούν τον Απόστολο,
τον αναλφάοητο Προφήτη, (τον Μουχάµµεντ), για τον
οποίο 6ρίσκουν να είναι γραµµένος κοντά τους (στις
Γραφές) στο Νόµο και στο Ευαγγέλιο,
Saf 61:6.....Και (ανάγγελλε στον λαό σου) τον Ιησού το γιο της Μαριάµ - όταν είπε: "Ω! Παιδιά του Ισραήλ!
Είµαι ο aπεσταλµένος του ΑΛΛΑΧ ο' εσάς, για να
επικυρώσω το Νόµο (τη Βίολο) (που ήλθε) πριν από
εµένα, και να σας αναγγείλω την ευχάριστη είδηση για
έναν Απόστολο που θα έλθει µετά από µένα, και που το
όνοµά του είναι Άχµεντ".
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επικυρώσω το Νόµο (τη Βίολο) (που ήλθε) πριν από
εµένα, και να σας αναγγείλω την ευχάριστη είδηση για
έναν Απόστολο που θα έλθει µετά από µένα, και που το
όνοµά του είναι Άχµεντ".
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έναν Απόστολο που θα έλθει µετά από µένα, και που το
όνοµά του είναι Άχµεντ".
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Για να εθεωρείτο ο Μωάµεθ ως ένας προφήτης ώστε να
µεταδώσει τους γραπτούς χρησµόυς του Θεού, αυτός θα
έπρεπε να είναι ένα Εβραίο που ήταν εγγράµµατοι;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ιωαννην 4:22.....ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν·
Ρωµαιουσ 3:1-2.....1. Τί οὖν τὸ περισσὸν τοῦ
Ἰουδαίου; 2. πολὺ κατὰ πάντα τρόπον. πρῶτον µὲν
γὰρ ὅτι ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ.
Ρωµαιουσ 9:4.....οἵτινές εἰσιν Ἰσραηλεῖται, ὧν ἡ
υἱοθεσία καὶ ἡ δόξα καὶ αἱ διαθῆκαι καὶ ἡ
νοµοθεσία καὶ ἡ λατρεία καὶ αἱ ἐπαγγελίαι,
------------------------------------------------A’raf 7:157-158.....157. Αυτοί που ακολουθούν τον
Απόστολο, τον αναλφάοητο Προφήτη, (τον Μουχάµµεντ),
158. Γι' αυτό πιστέψτε στον ΑΛΛΑΧ και στον Απόστολό
Του, τον αναλφάοητο Προφήτη, που (κι ο ίδιος)
πιστεύει στον ΑΛΛΑΧ και στους Λόγους Του.
Shura 42:52.....Μ' αυτό τον τρόπο έχουµε
εµπνεύσει ο' εσένα - κατ' Εντολή Μας - το Πνεύµα
(το Κοράνιο). Αγνοούσες - εντελώς - (πριν) τι
ήταν το Βιολίο (το Κοράνιο) και τι ήταν η Πίστη.

92.
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ήταν το Βιολίο (το Κοράνιο) και τι ήταν η Πίστη.

92.

Είναι ο αυτοπροσδιορισµός του Μωάµεθ ως προφήτη µια
έγκυρη δοκιµασία ή απόδειξη για το εάν όντως ήταν ένας;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι

Είναι ο αυτοπροσδιορισµός του Μωάµεθ ως προφήτη µια
έγκυρη δοκιµασία ή απόδειξη για το εάν όντως ήταν ένας;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι

Ιωαννην 5:31 & 36.....31. Ἐὰν ἐγὼ µαρτυρῶ περὶ ἐµαυτοῦ, ἡ
µαρτυρία µου οὐκ ἔστιν ἀληθής· 36. αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ποιῶ,
µαρτυρεῖ περὶ ἐµοῦ ὅτι ὁ Πατήρ µε ἀπέσταλκεν.
1 Κορινθιουσ 14:32-33.....32. καὶ πνεύµατα προφητῶν
προφήταις ὑποτάσσεται· 33. οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας
Θεὸς ἀλλὰ εἰρήνης, Ὡς ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν
ἁγίων,
2 Κορινθιουσ 13:1.....ἐπὶ στόµατος δύο µαρτύρων
τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆµα.
------------------------------------------------Nisa 4:79.....(Ω! Μουχάµµεντ!) Εσένα σε στείλαµε σαν
Απόστολο, για (να καθοδηγήσεις) τους ανθρώπους. Κι αρκεί
ο ΑΛΛΑΧ είναι ο µάρτυρας.
Ra’d 13:43.....Πες: "Αρκεί ο ΑΛΛΑΧ σαν µάρτυρας ανάµεσα

σε
µένα και σε σας και ο' όσους έχουν γνώση του Βιολίου
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(Π. και Κ. Διαθήκη )".
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Fetih 48:28.....
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καὶ

ότι
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νοµοθεσία καὶ ἡ λατρεία καὶ αἱ ἐπαγγελίαι,
------------------------------------------------A’raf 7:157-158.....157. Αυτοί που ακολουθούν τον
Απόστολο, τον αναλφάοητο Προφήτη, (τον Μουχάµµεντ),
158. Γι' αυτό πιστέψτε στον ΑΛΛΑΧ και στον Απόστολό
Του, τον αναλφάοητο Προφήτη, που (κι ο ίδιος)
πιστεύει στον ΑΛΛΑΧ και στους Λόγους Του.
Shura 42:52.....Μ' αυτό τον τρόπο έχουµε
εµπνεύσει ο' εσένα - κατ' Εντολή Μας - το Πνεύµα
(το Κοράνιο). Αγνοούσες - εντελώς - (πριν) τι
ήταν το Βιολίο (το Κοράνιο) και τι ήταν η Πίστη.

92.

Είναι ο αυτοπροσδιορισµός του Μωάµεθ ως προφήτη µια
έγκυρη δοκιµασία ή απόδειξη για το εάν όντως ήταν ένας;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι

(Π. και Κ. Διαθήκη )".
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έγκυρη δοκιµασία ή απόδειξη για το εάν όντως ήταν ένας;
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Ιωαννην 5:31 & 36.....31. Ἐὰν ἐγὼ µαρτυρῶ περὶ ἐµαυτοῦ, ἡ
µαρτυρία µου οὐκ ἔστιν ἀληθής· 36. αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ποιῶ,
µαρτυρεῖ περὶ ἐµοῦ ὅτι ὁ Πατήρ µε ἀπέσταλκεν.
1 Κορινθιουσ 14:32-33.....32. καὶ πνεύµατα προφητῶν
προφήταις ὑποτάσσεται· 33. οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας ὁ
Θεὸς ἀλλὰ εἰρήνης, Ὡς ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν
ἁγίων,
2 Κορινθιουσ 13:1.....ἐπὶ στόµατος δύο µαρτύρων καὶ
τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆµα.

Ιωαννην 5:31 & 36.....31. Ἐὰν ἐγὼ µαρτυρῶ περὶ ἐµαυτοῦ, ἡ
µαρτυρία µου οὐκ ἔστιν ἀληθής· 36. αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ποιῶ,
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προφήταις ὑποτάσσεται· 33. οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας ὁ
Θεὸς ἀλλὰ εἰρήνης, Ὡς ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν
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2 Κορινθιουσ 13:1.....ἐπὶ στόµατος δύο µαρτύρων καὶ
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Nisa 4:79.....(Ω! Μουχάµµεντ!) Εσένα σε στείλαµε σαν
Απόστολο, για (να καθοδηγήσεις) τους ανθρώπους. Κι αρκεί ότι
ο ΑΛΛΑΧ είναι ο µάρτυρας.
Ra’d 13:43.....Πες: "Αρκεί ο ΑΛΛΑΧ σαν µάρτυρας ανάµεσα σε
µένα και σε σας και ο' όσους έχουν γνώση του Βιολίου (Π. και
Κ. Διαθήκη )".
Fetih 48:28.....
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Fetih 48:28.....

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

του Βιολίου (Π. και Κ. Διαθήκη )".
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Βρισκόταν το µήνυµα του Μωάµεθ σε πλήρη συµφωνία µε το
µήνυµα του Ιησού και των άλλων Προφητών;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ἠσαΐας 8:20.....νόµον γὰρ εἰς βοήθειαν ἔδωκεν,
ἵνα εἴπωσιν οὐχ ὡς τὸ ῥῆµα τοῦτο, περὶ οὗ οὐκ
ἔστιν δῶρα δοῦναι περὶ αὐτοῦ.
1 Κορινθιουσ 13:32-33.....32. καὶ πνεύµατα
προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται· 33. οὐ γάρ ἐστιν
ἀκαταστασίας ὁ Θεὸς ἀλλὰ εἰρήνης,
1 Ιωαννην 5:20.....Υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ. οὗτός
ἐστιν ὁ ἀληθινὸς Θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος.
------------------------------------------------Shuara 26:197..... 197. Μα δεν ήταν γι' αυτούςάραγε - σηµείο, που οι Σοφοί των Παιδιών του
Ισραήλ το γνώριζαν εκ των προτέρων(σαν αληθινό);
Fussilat 41:43.....Ίίποτε (ψέµα) δεν λέγεται για σένα,
που να µην έχει λεχθεί στους πριν από σένα aποστόλους.
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Έδωσε ο Θεός στον Μωάµεθ υπερφυσική δύναµη για να
κάνει τα προφανή θαύµατα σαν τον Ιησού και τους
άλλους προφήτες σαν µια επιβεβαίωση ότι όντως
εστάλη απο τον Θεό;
Αγία Γραφή
όχι / όχι Κοράνι
Ιωαννην 5:36..... τὰ γὰρ ἔργα ἃ δέδωκέν µοι ὁ
Πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτά, αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ποιῶ,
µαρτυρεῖ περὶ ἐµοῦ ὅτι ὁ Πατήρ µε ἀπέσταλκεν.
Ιωαννην 14:11.....
-------------------------------------------------
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άλλους προφήτες σαν µια επιβεβαίωση ότι όντως
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µαρτυρεῖ περὶ ἐµοῦ ὅτι ὁ Πατήρ µε ἀπέσταλκεν.
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-------------------------------------------------

En’am 6:37-38....37. Και είπαν: "Ας στελνόταν ένα θαύµα κάτω σ'
Αυτόν (τον Μουχάµµεντ) απ' τον Κύριό του. Απάντησε: "Ο ΑΛΛΑΧ οέοαια- έχει τη δύναµη να στείλει κάτω ένα θαύµα, κι όµως οι
πιο πολλοί απ' αυτούς δεν καταλαοαίνουν. 38. τίποτε δεν
παραλείψαµε στο Βιολίο,
Yunus 10:20.....Και λένε: "Αν τουλάχιστο ερχόταν σ' αυτόν
κανένα Σηµάδι (θαύµα) απ' τον Κύριό του"! Και τότε να πεις:
'Τα αόρατα ανήκουν µόνο στον ΑΛΛΑΧ. Γι' αυτό περιµένετε, κι
εγώ µαζί σας επίσης περιµένω".
Σηµείωση: Υπάρχουν 157 καταγεγραµµένα θαύµατα που ο Ιησούς
και οι άλλοι προφήτες της Βίβλου, αλλά τίποτα παρόµοιο µε
αυτά που καταγράφονται για τον Μωάµεθ στο Κοράνι.
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1 Ιωαννην 5:20.....Υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ. οὗτός
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Ισραήλ το γνώριζαν εκ των προτέρων(σαν αληθινό);
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Έδωσε ο Θεός στον Μωάµεθ υπερφυσική δύναµη για να
κάνει τα προφανή θαύµατα σαν τον Ιησού και τους
άλλους προφήτες σαν µια επιβεβαίωση ότι όντως
εστάλη απο τον Θεό;
Αγία Γραφή
όχι / όχι Κοράνι
Ιωαννην 5:36..... τὰ γὰρ ἔργα ἃ δέδωκέν µοι ὁ
Πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτά, αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ποιῶ,
µαρτυρεῖ περὶ ἐµοῦ ὅτι ὁ Πατήρ µε ἀπέσταλκεν.
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'Τα αόρατα ανήκουν µόνο στον ΑΛΛΑΧ. Γι' αυτό περιµένετε, κι
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Είχε ο Μωάµεθ το προφητικό χάρισµα να µπορεί να
“προβλέπει” ή να "προλέγουν" το µέλλον σαν τον
Ιησού και τους άλλους Προφήτες;
Αγία Γραφή
όχι / όχι Κοράνι
1 Σαµουήλ 9:9.....καὶ ἔµπροσθεν ἐν ᾿Ισραὴλ τάδε
ἔλεγεν ἕκαστος ἐν τῷ πορεύεσθαι ἐπερωτᾶν τὸν
Θεόν· δεῦρο καὶ πορευθῶµεν πρὸς τὸν βλέποντα· ὅτι
τὸν προφήτην ἐκάλει ὁ λαὸς ἔµπροσθεν ῾Ο βλέπων.
Ἠσαΐας 41:22.....ἐγγισάτωσαν καὶ ἀναγγειλάτωσαν
ὑµῖν ἃ συµβήσεται, ἢ τὰ πρότερα τίνα ἦν εἴπατε,
καὶ ἐπιστήσοµεν τὸν νοῦν καὶ γνωσόµεθα τί τὰ
ἔσχατα, καὶ τὰ ἐπερχόµενα εἴπατε ἡµῖν.
------------------------------------------------En’am 6:50.....Πες: "Δεν σου λέω πως κατέχω τους
θησαυρούς του ΑΛΛΑΧ, ούτε πως ξέρω το άγνωστο,
ούτε σας λέω πως είµαι άγγελος. Δεν ακολουθώ παρά
µόνο ό,τι µου εµπνέεται".
Ahkaf 46:9.....κι ούτε γνωρίζω τι θα γίνει µ' εµένα
είτε µ' εσάς. Ακολουθώ µόνο ό,τι έχω εµπνευσθεί,

96.
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είτε µ' εσάς. Ακολουθώ µόνο ό,τι έχω εµπνευσθεί,

96.

Θα ο Θεός του Αβραάµ ποτέ να συγχωρήσει Μωάµεθ
φιλώντας τη Μαύρη πέτρα στο Κάαµπα ή να ανέχεται
τιµώντας Αραβικά παγανιστικές θεότητες του;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ἔξοδος 20:3-5.....3. οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι
πλὴν ἐµοῦ. 5. οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς οὐδὲ µὴ
λατρεύσῃς αὐτοῖς·
1 Βασιλειῶν 19:18.....καὶ καταλείψεις ἐν Ισραηλ
ἑπτὰ χιλιάδας ἀνδρῶν, πάντα γόνατα, ἃ οὐκ ὤκλασαν
γόνυ τῷ Βααλ, καὶ πᾶν στόµα, ὃ οὐ προσεκύνησεν αὐτῷ.
2 Κορινθιουσ 6:16.....τίς δὲ συνκατάθεσις ναῷ
Θεοῦ µετὰ εἰδώλων;
------------------------------------------------Bakara 2:158.....Βε6αίως! Η Σαφά 14 κι η Μάρουα
(δύο µικροί λόφοι) είναι απ' τα Σύµ6ολα του ΑΛΛΑΧ
έτσι όσοι επισκέπτονται τον Ιερό Οίκο (για
προσκύνηµα) στην εποχή του, η άλλοτε, δεν
αµαρτάνουν, να κάνουν το γύρο τους.
Nejm 53:18-20..... Μήπως είδατε τη Λαττ και την Ουζζά,
Σηµείωση: χαντίθ: Bukhari 2:667, 673-680 & En'am
6: 103-109.
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95.*

Είχε ο Μωάµεθ το προφητικό χάρισµα να µπορεί να
“προβλέπει” ή να "προλέγουν" το µέλλον σαν τον
Ιησού και τους άλλους Προφήτες;
Αγία Γραφή
όχι / όχι Κοράνι
1 Σαµουήλ 9:9.....καὶ ἔµπροσθεν ἐν ᾿Ισραὴλ τάδε
ἔλεγεν ἕκαστος ἐν τῷ πορεύεσθαι ἐπερωτᾶν τὸν
Θεόν· δεῦρο καὶ πορευθῶµεν πρὸς τὸν βλέποντα· ὅτι
τὸν προφήτην ἐκάλει ὁ λαὸς ἔµπροσθεν ῾Ο βλέπων.
Ἠσαΐας 41:22.....ἐγγισάτωσαν καὶ ἀναγγειλάτωσαν
ὑµῖν ἃ συµβήσεται, ἢ τὰ πρότερα τίνα ἦν εἴπατε,
καὶ ἐπιστήσοµεν τὸν νοῦν καὶ γνωσόµεθα τί τὰ
ἔσχατα, καὶ τὰ ἐπερχόµενα εἴπατε ἡµῖν.
------------------------------------------------En’am 6:50.....Πες: "Δεν σου λέω πως κατέχω τους
θησαυρούς του ΑΛΛΑΧ, ούτε πως ξέρω το άγνωστο,
ούτε σας λέω πως είµαι άγγελος. Δεν ακολουθώ παρά
µόνο ό,τι µου εµπνέεται".
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97.

Μπορεί ο Μωάµεθ να θεωρηθεί ως κοινός άνθρωπος
που είχε την ανάγκη να ζητήσει συγχώρεση για τις
αµαρτίες του;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ἐκκλησιαστής 7:20.....ὅτι ἄνθρωπος οὐκ ἔστιν δίκαιος
ἐν τῇ γῇ, ὃς ποιήσει ἀγαθὸν καὶ οὐχ ἁµαρτήσεται.
Ματθαιον 3:2 & 8.....2. Μετανοεῖτε· 8. ποιήσατε οὖν
καρπὸν ἄξιον τῆς µετανοίας·
1 Ιωαννην 1:8 & 10.....8. ἐὰν εἴπωµεν ὅτι
ἁµαρτίαν οὐκ ἔχοµεν, ἑαυτοὺς πλανῶµεν καὶ ἡ
ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡµῖν. 10. ἐὰν εἴπωµεν ὅτι
οὐχ ἡµαρτήκαµεν, ψεύστην ποιοῦµεν αὐτὸν καὶ ὁ
λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡµῖν.
------------------------------------------------Nisa 4:106.....Και να ζητήσεις τη συγγνώµη του
ΑΛΛΑΧ (για τους ένοχους).
Yusuf 12:53.....Ούτε αθωώνω τον εαυτό µου (απ' το
αµάρτηµα). Η (ανθρώπινη) ψυχή είναι - οέοαια επιρρεπής στο κακό,
Muhammad 47:19.....Μάθε λοιπόν (ω Μουχάµµεντ)...
Ζήτησε τη συγχώρηση για τα σφάλµατά σου,
Σηµείωση: Μωάµεθ δεν ήταν σίγουρος για τη δική του
σωτηρία: Ahkaf 46:9; Bukhari Vol. 5 no. 266 & 234-236.

98.

Θα µπορούσε ο Μωάµεθ να θεωρηθεί ο τελευταίος και
ο µεγαλύτερος απο τους προφήτες;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Αποκαλυψισ 1:1, 8 & 17.....1. Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ
Χριστοῦ, 8. Ἐγώ εἰµι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, λέγει Κύριος ὁ
Θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόµενος, ὁ Παντοκράτωρ.
Αποκαλυψισ 22:13, 16 & 20.....
------------------------------------------------Ahzab 33:40.....Ο Μουχάµµεντ δεν ήταν πατέρας σε
κανέναν από τους άνδρες σας, αλλά (είναι)
Απόστολος του ΑΛΛΑΧ και η Σφραγίδα των Προφητών
(ως τελευταίος).
Fatih 48:28.....Είναι Εκείνος που έστειλε κάτω τον
Απόστολό Του µε την Καθοδήγηση και τη Θρησκεία της
Αλήθειας παρουσιάζοντάς την πάνω από κάθε (άλλη) θρησκεία.
Σηµείωση: Ο Ιησούς αναµένεται να επιστρέψει. Μωάµεθ
δεν είναι.
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Άνθρωπος και Αµαρτία
99.

Όταν αµάρτησε ο Αδάµ και η Εύα, δηµιουργήθηκε ένας
θεµελιώδης χωρισµός µεταξύ Θεού και ανθρώπου, ο
οποίος οδήγησε στην ανάγκη για τον άνθρωπο να σωθεί
από την Κρίση του Θεού απέναντι στην αµαρτία;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Γένεσις 2:17.....ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν
καλὸν καὶ πονηρόν, οὐ φάγεσθε ἀπ᾽ αὐτοῦ· ᾗ δ᾽ ἂν
ἡµέρᾳ φάγητε ἀπ᾽ αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε.
Ρωµαιουσ 5:12-19.....12. Διὰ τοῦτο ὥσπερ δι’ ἑνὸς
ἀνθρώπου ἡ ἁµαρτία εἰς τὸν κόσµον εἰσῆλθεν, καὶ
διὰ τῆς ἁµαρτίας ὁ θάνατος, καὶ οὕτως εἰς πάντας
ἀνθρώπους ὁ θάνατος διῆλθεν, ἐφ’ ᾧ πάντες ἥµαρτον·
------------------------------------------------Bakara 2:35-38.....35. Και πάλι είπαµε: "Ω! Αδάµ!
Κατοίκησε συ κι η γυναίκα σου στον Παράδεισο, και
τρώτε απ' τα άφθονα πράγµατά του όπως (όπου και
όταν) θέλετε, αλλά µην πλησιάζετε αυτό το δέντρο,
γιατί θα' στ ε άδικοι. 37. Ο Αδάµ τότε κατάλαοε,
τους εµπνευσµιΎους λόγους του Κυρίου του και
µετάνιωσε. Κι ο Κύριος δέχτηκε τη µετάνοια, γιατί
είναι πολύ Επιεικής και Φιλεύσπλαχνος.
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Αναφέρονται αυτοί οι στίχοι σε ανθρώπους που γεννήθηκαν
µε “αµαρτωλή φύση”? (Προπατορικό Αµάρτηµα)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἠσαΐας 64:6.....καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐπικαλούµενος τὸ
ὄνοµά σου καὶ ὁ µνησθεὶς ἀντιλαβέσθαι σου· ὅτι
ἀπέστρεψας τὸ πρόσωπόν σου ἀφ᾽ ἡµῶν καὶ παρέδωκας
ἡµᾶς διὰ τὰς ἁµαρτίας ἡµῶν.
Ἱερεµίας 17:9.....βαθεῖα ἡ καρδία παρὰ πάντα, καὶ
ἄνθρωπός ἐστιν· καὶ τίς γνώσεται αὐτόν;
Ρωµαιουσ 3:23.....πάντες γὰρ ἥµαρτον καὶ
ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ,
------------------------------------------------Taha 20:122......·επειτα ο Κύριός του (απ' την
Φιλανθρωπία Του) τον διάλεξε, δέχθηκε την
µετι1νοιά του και τον καθοδήγησε (σωστά).
Σηµείωση: Το Ισλάµ αρνείται το δόγµα του
προπατορικού αµαρτήµατος.
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101.

Είναι όλοι οι άνθρωποι συµπεριλαµβανοµένων των
προφητών αµαρτωλοί; (Με εξαίρεση τον Ιησού)
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
1 Βασιλειῶν 8:46.....ὅτι ἁµαρτήσονταί σοι— ὅτι
οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος, ὃς οὐχ ἁµαρτήσεται—
Ψαλµοί 130:3.....ἐλπισάτω Ισραηλ ἐπὶ τὸν κύριον
ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.
Παροιµίαι 20:9.....τίς καυχήσεται ἁγνὴν ἔχειν τὴν
καρδίαν; ἢ τίς παρρησιάσεται καθαρὸς εἶναι ἀπὸ ἁµαρτιῶν;
1 Ιωαννην 1:8.....ἐὰν εἴπωµεν ὅτι ἁµαρτίαν οὐκ ἔχοµεν,
ἑαυτοὺς πλανῶµεν καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡµῖν.
------------------------------------------------Yusuf 12:53..... Ούτε αθωώνω τον εαυτό µου (απ'
το αµάρτηµα). Η (ανθρώπινη) ψυχή είναι - οέοαια επιρρεπής στο κακό,
İbrahim 14:34.....(Κι όµως) ο άνθρωπος έχει
παραδοθεί στην αδικία και στην αχαριστία.
Nahl 16:61.....Κι αν ήταν να τιµωρήσει ο ΑΛΛΑΧ τους
ανθρώπους για τις αδικίες τους, δεν θα άφηνε πάνω (στη γη)
ούτε ένα πλάσµα ζωντανό, αλλά τους αναοάλλει (δίνοντάς τους
προθεσµία) για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα.
Shuara 26:82.....και - που ελπίζω - να µε
συγχωρήσει την αµαρτία µου - κατά την ηµέρα της
Πίστης (της Κρίσης).
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Ήταν η Μαρία, η µητέρα του Ιησού, θεωρείται ότι
έχει κάποια θεία χαρίσµατα και θα πρέπει αυτή να
λατρεύεται ως Μητέρα του Θεού;
Αγία Γραφή
όχι / όχι Κοράνι
Ἠσαΐας 42:8.....ἐγὼ κύριος ὁ θεός, τοῦτό µού
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τὰς ἀρετάς µου τοῖς γλυπτοῖς.
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για να Με λατρεύουν.
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Πίστης (της Κρίσης).

102.

Ήταν η Μαρία, η µητέρα του Ιησού, θεωρείται ότι
έχει κάποια θεία χαρίσµατα και θα πρέπει αυτή να
λατρεύεται ως Μητέρα του Θεού;
Αγία Γραφή
όχι / όχι Κοράνι
Ἠσαΐας 42:8.....ἐγὼ κύριος ὁ θεός, τοῦτό µού
ἐστιν τὸ ὄνοµα· τὴν δόξαν µου ἑτέρῳ οὐ δώσω οὐδὲ
τὰς ἀρετάς µου τοῖς γλυπτοῖς.
Ιωαννην 2:3-5.....4. καὶ λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Τί
ἐµοὶ καὶ σοί, γύναι;
------------------------------------------------İsra 17:23.....Ο Κύριός σου έχει θεσπίσει να µη
λατρεύετε παρά µόνο Εκείνον
Zariyat 51:56..... Και δεν έπλασα τα Πνεύµατα
(δαίµονες- τους Ίζίνν}και τους ανθρώπους, παρά
για να Με λατρεύουν.

102.
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------------------------------------------------İsra 17:23.....Ο Κύριός σου έχει θεσπίσει να µη
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(δαίµονες- τους Ίζίνν}και τους ανθρώπους, παρά
για να Με λατρεύουν.

103.

Μήπως η αµαρτία ενός ανθρώπου τον χωρίσει από τον
Άγιο Θεό, και ως φυσικό επακόλουθο είναι
κατανοητό ότι οι αµαρτωλοί είναι καταδικασµένοι
να πάει στην κόλαση;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ἰεζεκιήλ 18:4 & 20.....4. ἡ ψυχὴ ἡ ἁµαρτάνουσα, αὕτη
ἀποθανεῖται. 20. ἡ δὲ ψυχὴ ἡ ἁµαρτάνουσα ἀποθανεῖται.
Λουκαν 12:5.....φοβήθητε τὸν µετὰ τὸ ἀποκτεῖναι
ἔχοντα ἐξουσίαν ἐµβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν. ναί,
λέγω ὑµῖν, τοῦτον φοβήθητε.
Αποκαλυψισ 20:13-15.....14. καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ
Ἅιδης ἐβλήθησαν εἰς τὴν λίµνην τοῦ πυρός.
------------------------------------------------A’raf 7:41.....Γι' αυτούς είν' η Κόλαση για κρεοάτι
(από κάτω) και συνεχής φωτιά για σκέπασµα από πάνω.
Τέτοια είναι ή ανταπόδοση µας στους άδικους.
Yunus 10:27.....Αυτοί θα είναι Σύντροφοι της
Φωτιάς, όπου παντοτινά εκεί θα κατοικήσουν.
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Μήπως ο Άγιος Θεός να λάβει σοβαρά υπόψη τις
µικρές αµαρτίες;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 5:19.....ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ µίαν τῶν
ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως
τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ
βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν·
Ματθαιον 12:36.....λέγω δὲ ὑµῖν ὅτι πᾶν ῥῆµα
ἀργὸν ὃ λαλήσουσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώσουσιν περὶ
αὐτοῦ λόγον ἐν ἡµέρᾳ κρίσεως·
1 Κορινθιουσ 5:6.....Οὐ καλὸν τὸ καύχηµα ὑµῶν.
οὐκ οἴδατε ὅτι µικρὰ ζύµη ὅλον τὸ φύραµα ζυµοῖ;
Ιακωβου 2:10..... ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόµον
τηρήσῃ, πταίσῃ δὲ ἐν ἑνί, γέγονεν πάντων ἔνοχος.
------------------------------------------------Ahzab 33:5.....Κι αν λαθέψετε σ' αυτό δεν υπ(φχει
καµιιi ενοχ11 πίινω σας. (Εκείνο που µετρά) είναι
µόνο η πρόθεση της καρδιι'ις σας.
Nejm 53:32.....Εκείνοι που αποφεύγουν τις µεγάλες
αµαρτίες και τα αισχρά έργα και (διαπράττουν µόνο) τα
µικρά σφάλµατα (από ανθρώπινη αδυναµία), ο Κύριός σου οέοαια - έχει ευρύτητα στη συγγνώµη (είναι επιεικής).

103.

Μήπως η αµαρτία ενός ανθρώπου τον χωρίσει από τον
Άγιο Θεό, και ως φυσικό επακόλουθο είναι
κατανοητό ότι οι αµαρτωλοί είναι καταδικασµένοι
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Μήπως ο Άγιος Θεός να λάβει σοβαρά υπόψη τις
µικρές αµαρτίες;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 5:19.....ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ µίαν τῶν
ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως
τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ
βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν·
Ματθαιον 12:36.....λέγω δὲ ὑµῖν ὅτι πᾶν ῥῆµα
ἀργὸν ὃ λαλήσουσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώσουσιν περὶ
αὐτοῦ λόγον ἐν ἡµέρᾳ κρίσεως·
1 Κορινθιουσ 5:6.....Οὐ καλὸν τὸ καύχηµα ὑµῶν.
οὐκ οἴδατε ὅτι µικρὰ ζύµη ὅλον τὸ φύραµα ζυµοῖ;
Ιακωβου 2:10..... ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόµον
τηρήσῃ, πταίσῃ δὲ ἐν ἑνί, γέγονεν πάντων ἔνοχος.
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καµιιi ενοχ11 πίινω σας. (Εκείνο που µετρά) είναι
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αµαρτίες και τα αισχρά έργα και (διαπράττουν µόνο) τα
µικρά σφάλµατα (από ανθρώπινη αδυναµία), ο Κύριός σου οέοαια - έχει ευρύτητα στη συγγνώµη (είναι επιεικής).
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Μήπως ο Άγιος Θεός να λάβει σοβαρά υπόψη τις
µικρές αµαρτίες;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 5:19.....ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ µίαν τῶν
ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως
τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ
βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν·
Ματθαιον 12:36.....λέγω δὲ ὑµῖν ὅτι πᾶν ῥῆµα
ἀργὸν ὃ λαλήσουσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώσουσιν περὶ
αὐτοῦ λόγον ἐν ἡµέρᾳ κρίσεως·
1 Κορινθιουσ 5:6.....Οὐ καλὸν τὸ καύχηµα ὑµῶν.
οὐκ οἴδατε ὅτι µικρὰ ζύµη ὅλον τὸ φύραµα ζυµοῖ;
Ιακωβου 2:10..... ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόµον
τηρήσῃ, πταίσῃ δὲ ἐν ἑνί, γέγονεν πάντων ἔνοχος.
------------------------------------------------Ahzab 33:5.....Κι αν λαθέψετε σ' αυτό δεν υπ(φχει
καµιιi ενοχ11 πίινω σας. (Εκείνο που µετρά) είναι
µόνο η πρόθεση της καρδιι'ις σας.
Nejm 53:32.....Εκείνοι που αποφεύγουν τις µεγάλες
αµαρτίες και τα αισχρά έργα και (διαπράττουν µόνο) τα
µικρά σφάλµατα (από ανθρώπινη αδυναµία), ο Κύριός σου οέοαια - έχει ευρύτητα στη συγγνώµη (είναι επιεικής).

Μήπως ο Άγιος Θεός να λάβει σοβαρά υπόψη τις
µικρές αµαρτίες;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 5:19.....ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ µίαν τῶν
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οὐκ οἴδατε ὅτι µικρὰ ζύµη ὅλον τὸ φύραµα ζυµοῖ;
Ιακωβου 2:10..... ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόµον
τηρήσῃ, πταίσῃ δὲ ἐν ἑνί, γέγονεν πάντων ἔνοχος.
------------------------------------------------Ahzab 33:5.....Κι αν λαθέψετε σ' αυτό δεν υπ(φχει
καµιιi ενοχ11 πίινω σας. (Εκείνο που µετρά) είναι
µόνο η πρόθεση της καρδιι'ις σας.
Nejm 53:32.....Εκείνοι που αποφεύγουν τις µεγάλες
αµαρτίες και τα αισχρά έργα και (διαπράττουν µόνο) τα
µικρά σφάλµατα (από ανθρώπινη αδυναµία), ο Κύριός σου οέοαια - έχει ευρύτητα στη συγγνώµη (είναι επιεικής).
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Είναι µια σωστή τιµωρία για να κόψει τα χέρια του κλέφτη;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ἔξοδος 22:1-4.....ἐὰν δὲ καταβοσκήσῃ τις ἀγρὸν ἢ
ἀµπελῶνα καὶ ἀφῇ τὸ κτῆνος αὐτοῦ καταβοσκῆσαι
ἀγρὸν ἕτερον, ἀποτείσει ἐκ τοῦ ἀγροῦ αὐτοῦ κατὰ
τὸ γένηµα αὐτοῦ· ἐὰν δὲ πάντα τὸν ἀγρὸν
καταβοσκήσῃ, τὰ βέλτιστα τοῦ ἀγροῦ αὐτοῦ καὶ τὰ
βέλτιστα τοῦ ἀµπελῶνος αὐτοῦ ἀποτείσει.
Παροιµίαι 6:30-31.....30. οὐ θαυµαστὸν ἐὰν ἁλῷ
τις κλέπτων, κλέπτει γὰρ ἵνα ἐµπλήσῃ τὴν ψυχὴν
πεινῶν· 31. ἐὰν δὲ ἁλῷ, ἀποτίσει ἑπταπλάσια καὶ
πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ δοὺς ρύσεται ἑαυτόν.
------------------------------------------------Maide 5:38.....Και κόψτε τα χέρια του κλέφτη και
της κλέφτρας: παραδειγµατική τιµωρία, για το
έγκληµα τους, απ' τον ΑΛΛΑΧ: Κι ο ΑΛΛΑΧ είναι
Δυνατός, Σοφός.

106.

Θα ήταν σε ορισµένες περιπτώσεις αποδεκτό για
έναν πιστό να πει ψέµατα ή να παραπλανήσει τους
άλλους ώστε να προστατεύσει τον εαυτό του;
(Taqiyya ή Kitman)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Παροιµίαι 6:16-17..... 16. ὅτι χαίρει πᾶσιν, οἷς
µισεῖ ὁ κύριος... 17. γλῶσσα ἄδικος...
Σοφονίας 3:13.....οἱ κατάλοιποι τοῦ Ισραηλ καὶ οὐ
ποιήσουσιν ἀδικίαν καὶ οὐ λαλήσουσιν µάταια, καὶ
οὐ µὴ εὑρεθῇ ἐν τῷ στόµατι αὐτῶν γλῶσσα δολία,
Εφεσιουσ 4:25.....Διὸ ἀποθέµενοι τὸ ψεῦδος
λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος µετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ,
Αποκαλυψισ 21:8 & 27.....8. καὶ πᾶσιν τοῖς
ψευδέσιν τὸ µέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίµνῃ τῇ καιοµένῃ
πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος.
------------------------------------------------Bakara 2:225.....Ο ΑΛΛΑΧ δεν θα σας καταδικάσει
για aπερισκεψίες στους όρκους σας,
Tahrim 66:2..... Ο ΑΛΛΑΧ έχει κιόλας θεσπίσει για σας
( - ω! Μουσουλµάνοι! -) να ακυρώνετε τους όρκους σας.
Σηµείωση: Taqiyya = Το να λες κάτι το οποίο δεν
αληθεύει. Kitman = Ψεύµα απο παράλειψη.
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------------------------------------------------Maide 5:38.....Και κόψτε τα χέρια του κλέφτη και
της κλέφτρας: παραδειγµατική τιµωρία, για το
έγκληµα τους, απ' τον ΑΛΛΑΧ: Κι ο ΑΛΛΑΧ είναι
Δυνατός, Σοφός.

Είναι µια σωστή τιµωρία για να κόψει τα χέρια του κλέφτη;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ἔξοδος 22:1-4.....ἐὰν δὲ καταβοσκήσῃ τις ἀγρὸν ἢ
ἀµπελῶνα καὶ ἀφῇ τὸ κτῆνος αὐτοῦ καταβοσκῆσαι
ἀγρὸν ἕτερον, ἀποτείσει ἐκ τοῦ ἀγροῦ αὐτοῦ κατὰ
τὸ γένηµα αὐτοῦ· ἐὰν δὲ πάντα τὸν ἀγρὸν
καταβοσκήσῃ, τὰ βέλτιστα τοῦ ἀγροῦ αὐτοῦ καὶ τὰ
βέλτιστα τοῦ ἀµπελῶνος αὐτοῦ ἀποτείσει.
Παροιµίαι 6:30-31.....30. οὐ θαυµαστὸν ἐὰν ἁλῷ
τις κλέπτων, κλέπτει γὰρ ἵνα ἐµπλήσῃ τὴν ψυχὴν
πεινῶν· 31. ἐὰν δὲ ἁλῷ, ἀποτίσει ἑπταπλάσια καὶ
πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ δοὺς ρύσεται ἑαυτόν.
------------------------------------------------Maide 5:38.....Και κόψτε τα χέρια του κλέφτη και
της κλέφτρας: παραδειγµατική τιµωρία, για το
έγκληµα τους, απ' τον ΑΛΛΑΧ: Κι ο ΑΛΛΑΧ είναι
Δυνατός, Σοφός.

106.

Θα ήταν σε ορισµένες περιπτώσεις αποδεκτό για
έναν πιστό να πει ψέµατα ή να παραπλανήσει τους
άλλους ώστε να προστατεύσει τον εαυτό του;
(Taqiyya ή Kitman)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Παροιµίαι 6:16-17..... 16. ὅτι χαίρει πᾶσιν, οἷς
µισεῖ ὁ κύριος... 17. γλῶσσα ἄδικος...
Σοφονίας 3:13.....οἱ κατάλοιποι τοῦ Ισραηλ καὶ οὐ
ποιήσουσιν ἀδικίαν καὶ οὐ λαλήσουσιν µάταια, καὶ
οὐ µὴ εὑρεθῇ ἐν τῷ στόµατι αὐτῶν γλῶσσα δολία,
Εφεσιουσ 4:25.....Διὸ ἀποθέµενοι τὸ ψεῦδος
λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος µετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ,
Αποκαλυψισ 21:8 & 27.....8. καὶ πᾶσιν τοῖς
ψευδέσιν τὸ µέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίµνῃ τῇ καιοµένῃ
πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος.
------------------------------------------------Bakara 2:225.....Ο ΑΛΛΑΧ δεν θα σας καταδικάσει
για aπερισκεψίες στους όρκους σας,
Tahrim 66:2..... Ο ΑΛΛΑΧ έχει κιόλας θεσπίσει για σας
( - ω! Μουσουλµάνοι! -) να ακυρώνετε τους όρκους σας.
Σηµείωση: Taqiyya = Το να λες κάτι το οποίο δεν
αληθεύει. Kitman = Ψεύµα απο παράλειψη.
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Θα ήταν σε ορισµένες περιπτώσεις αποδεκτό για
έναν πιστό να πει ψέµατα ή να παραπλανήσει τους
άλλους ώστε να προστατεύσει τον εαυτό του;
(Taqiyya ή Kitman)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Παροιµίαι 6:16-17..... 16. ὅτι χαίρει πᾶσιν, οἷς
µισεῖ ὁ κύριος... 17. γλῶσσα ἄδικος...
Σοφονίας 3:13.....οἱ κατάλοιποι τοῦ Ισραηλ καὶ οὐ
ποιήσουσιν ἀδικίαν καὶ οὐ λαλήσουσιν µάταια, καὶ
οὐ µὴ εὑρεθῇ ἐν τῷ στόµατι αὐτῶν γλῶσσα δολία,
Εφεσιουσ 4:25.....Διὸ ἀποθέµενοι τὸ ψεῦδος
λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος µετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ,
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------------------------------------------------Bakara 2:225.....Ο ΑΛΛΑΧ δεν θα σας καταδικάσει
για aπερισκεψίες στους όρκους σας,
Tahrim 66:2..... Ο ΑΛΛΑΧ έχει κιόλας θεσπίσει για σας
( - ω! Μουσουλµάνοι! -) να ακυρώνετε τους όρκους σας.
Σηµείωση: Taqiyya = Το να λες κάτι το οποίο δεν
αληθεύει. Kitman = Ψεύµα απο παράλειψη.

107.

Θεωρείται η οµοφυλοφιλία αµάρτηµα το οποίο είναι
απαγορευµένο και καταδικαστέο;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Λευϊτικόν 18:22.....καὶ µετὰ ἄρσενος οὐ κοιµηθήσῃ
κοίτην γυναικός· βδέλυγµα γάρ ἐστιν.
Λευϊτικόν 20:13.....καὶ ὃς ἂν κοιµηθῇ µετά
ἄρσενος κοίτην γυναικός, βδέλυγµα ἐποίησαν
ἀµφότεροι· θανάτῳ θανατούσθωσαν, ἔνοχοί εἰσιν.
Ρωµαιουσ 1:26-32.....26. Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ
Θεὸς εἰς πάθη ἀτιµίας· αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν
µετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, 32.
οἵτινες τὸ δικαίωµα τοῦ Θεοῦ ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ τὰ
τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν,
------------------------------------------------A’raf 7:81.....Επειδή εσείς χρησιµοποιείτε (για τις
ορέξεις σας) τους άνδρες προτιµώντας τους απ' τις
γυναίκες. Είστε πραγµατικά ένας λαός που ξεπερνά το όρια".
Neml 27:55....."Πλησιάζετε τους άνδρες για τις
σεξουαλικές ορέξεις σας αντί τις γυναίκες; Πράγµατι
είστε λαός που αγνοεί τις συνέπειες (των πράξεών σας)"
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108.

108.

Θεωρούνται η έκτρωση και ο φόνος αµαρτήµατα τα
οποία είναι απαγορευµένα και καταδικαστέα;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Γένεσις 9:6-7......6. ὁ ἐκχέων αἷµα ἀνθρώπου ἀντὶ τοῦ
αἵµατος αὐτοῦ ἐκχυθήσεται, ὅτι ἐν εἰκόνι θεοῦ ἐποίησα
τὸν ἄνθρωπον. 7. ὑµεῖς δὲ αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε
καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ πληθύνεσθε ἐπ᾽ αὐτῆς.
Ἔξοδος 20:13.....οὐ µοιχεύσεις.
Ἔξοδος 21:12.....᾿Εὰν δὲ πατάξῃ τίς τινα, καὶ
ἀποθάνῃ, θανάτῳ θανατούσθω·
Παροιµίαι 6:16-17..... 16. ὅτι χαίρει πᾶσιν, οἷς
µισεῖ ὁ κύριος 17. χεῖρες ἐκχέουσαι αἷµα δικαίου
------------------------------------------------Maide 5:32.....ότι αν κανείς τους, σκοτώσει κάποιον
- εκτός οέοαια αν πρόκειται για δολοφόνο ή κακοποιό
στη γη - θα είναι, σαν να σκοτώνει όλο τον κόσµο:
İsra 17:31.....Και µη σκοτώνετε τα παιδιά σας από
φόοο της στέρησης. Εµείς θα σας προµηθεύσουµε τη
διατροφή γι' αυτά, όπως και σ' εσάς. Πράγµατι ο φόνος
τους είναι µεγάλη αµαρτία.
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108.

Θεωρούνται η έκτρωση και ο φόνος αµαρτήµατα τα
οποία είναι απαγορευµένα και καταδικαστέα;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Γένεσις 9:6-7......6. ὁ ἐκχέων αἷµα ἀνθρώπου ἀντὶ τοῦ
αἵµατος αὐτοῦ ἐκχυθήσεται, ὅτι ἐν εἰκόνι θεοῦ ἐποίησα
τὸν ἄνθρωπον. 7. ὑµεῖς δὲ αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε
καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ πληθύνεσθε ἐπ᾽ αὐτῆς.
Ἔξοδος 20:13.....οὐ µοιχεύσεις.
Ἔξοδος 21:12.....᾿Εὰν δὲ πατάξῃ τίς τινα, καὶ
ἀποθάνῃ, θανάτῳ θανατούσθω·
Παροιµίαι 6:16-17..... 16. ὅτι χαίρει πᾶσιν, οἷς
µισεῖ ὁ κύριος 17. χεῖρες ἐκχέουσαι αἷµα δικαίου
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- εκτός οέοαια αν πρόκειται για δολοφόνο ή κακοποιό
στη γη - θα είναι, σαν να σκοτώνει όλο τον κόσµο:
İsra 17:31.....Και µη σκοτώνετε τα παιδιά σας από
φόοο της στέρησης. Εµείς θα σας προµηθεύσουµε τη
διατροφή γι' αυτά, όπως και σ' εσάς. Πράγµατι ο φόνος
τους είναι µεγάλη αµαρτία.

108.
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Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Γένεσις 9:6-7......6. ὁ ἐκχέων αἷµα ἀνθρώπου ἀντὶ τοῦ
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καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ πληθύνεσθε ἐπ᾽ αὐτῆς.
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ἀποθάνῃ, θανάτῳ θανατούσθω·
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109.*

109.*

Μπορεί η τιµωρία για αµαρτίες να σβηστεί κάνοντας
“καλές πράξεις”; (Sevap)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ρωµαιουσ 3:28.....λογιζόµεθα γὰρ δικαιοῦσθαι
πίστει ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων νόµου.
Γαλατασ 3:11.....ὅτι δὲ ἐν νόµῳ οὐδεὶς δικαιοῦται
παρὰ τῷ Θεῷ δῆλον, ὅτι Ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται·
Τιτον 3:5.....οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ἃ
ἐποιήσαµεν ἡµεῖς ἀλλὰ κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν
ἡµᾶς διὰ λουτροῦ παλινγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως
Ιακωβου 2:10.....ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόµον τηρήσῃ,
πταίσῃ δὲ ἐν ἑνί, γέγονεν πάντων ἔνοχος.
------------------------------------------------Hud 11:114.....Οι καλές πράξεις, πραγµατικά,
µετακινούν και διώχνουν τις κακές.
Nejm 53:32.....Εκείνοι που αποφεύγουν τις µεγάλες
αµαρτίες και τα αισχρά έργα και (διαπράττουν µόνο) τα
µικρά σφάλµατα (από ανθρώπινη αδυναµία), ο Κύριός σου οέοαια - έχει ευρύτητα στη συγγνώµη (είναι επιεικής).
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Σωτηρία

Σωτηρία

110.

Γεννίεται ένας άνθρωπος ως “Χριστιανός” ή “Μουσουλµάνος”;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ιωαννην 1:12-13.....12. ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς
ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνοµα
αὐτοῦ, 13. οἳ οὐκ ἐξ αἱµάτων οὐδὲ ἐκ θελήµατος σαρκὸς
οὐδὲ ἐκ θελήµατος ἀνδρὸς ἀλλ’ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν.
Ιωαννου 3:5.....ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ
Ἀµὴν ἀµὴν λέγω σοι, ἐὰν µή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ
δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6.....6. Έχετε τη δική σας θρησκεία κι
εγώ εχω τη δική µου θρησκεία.
Σηµείωση: Σύµφωνα µε τη Βίβλο δεν µπορεί κάποιος
να γεννηθεί Χριστιανός, µόνο αυτοί που “γεννιούνται
ξανά” από το Πνεύµα του Θεού θα κληρονοµήσουν τη
Βασιλεία του Θεού. Αλλά αυτός που γεννιέται µε
έναν Mουσουλµάνο πατέρα αυτοµάτως θεωρείται ότι
είναι Mουσουλµάνος από τη γέννηση .

110.

Γεννίεται ένας άνθρωπος ως “Χριστιανός” ή “Μουσουλµάνος”;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ιωαννην 1:12-13.....12. ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς
ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνοµα
αὐτοῦ, 13. οἳ οὐκ ἐξ αἱµάτων οὐδὲ ἐκ θελήµατος σαρκὸς
οὐδὲ ἐκ θελήµατος ἀνδρὸς ἀλλ’ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν.
Ιωαννου 3:5.....ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ
Ἀµὴν ἀµὴν λέγω σοι, ἐὰν µή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ
δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6.....6. Έχετε τη δική σας θρησκεία κι
εγώ εχω τη δική µου θρησκεία.
Σηµείωση: Σύµφωνα µε τη Βίβλο δεν µπορεί κάποιος
να γεννηθεί Χριστιανός, µόνο αυτοί που “γεννιούνται
ξανά” από το Πνεύµα του Θεού θα κληρονοµήσουν τη
Βασιλεία του Θεού. Αλλά αυτός που γεννιέται µε
έναν Mουσουλµάνο πατέρα αυτοµάτως θεωρείται ότι
είναι Mουσουλµάνος από τη γέννηση .

109.*

109.*

Μπορεί η τιµωρία για αµαρτίες να σβηστεί κάνοντας
“καλές πράξεις”; (Sevap)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ρωµαιουσ 3:28.....λογιζόµεθα γὰρ δικαιοῦσθαι
πίστει ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων νόµου.
Γαλατασ 3:11.....ὅτι δὲ ἐν νόµῳ οὐδεὶς δικαιοῦται
παρὰ τῷ Θεῷ δῆλον, ὅτι Ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται·
Τιτον 3:5.....οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ἃ
ἐποιήσαµεν ἡµεῖς ἀλλὰ κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν
ἡµᾶς διὰ λουτροῦ παλινγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως
Ιακωβου 2:10.....ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόµον τηρήσῃ,
πταίσῃ δὲ ἐν ἑνί, γέγονεν πάντων ἔνοχος.
------------------------------------------------Hud 11:114.....Οι καλές πράξεις, πραγµατικά,
µετακινούν και διώχνουν τις κακές.
Nejm 53:32.....Εκείνοι που αποφεύγουν τις µεγάλες
αµαρτίες και τα αισχρά έργα και (διαπράττουν µόνο) τα
µικρά σφάλµατα (από ανθρώπινη αδυναµία), ο Κύριός σου οέοαια - έχει ευρύτητα στη συγγνώµη (είναι επιεικής).

Μπορεί η τιµωρία για αµαρτίες να σβηστεί κάνοντας
“καλές πράξεις”; (Sevap)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ρωµαιουσ 3:28.....λογιζόµεθα γὰρ δικαιοῦσθαι
πίστει ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων νόµου.
Γαλατασ 3:11.....ὅτι δὲ ἐν νόµῳ οὐδεὶς δικαιοῦται
παρὰ τῷ Θεῷ δῆλον, ὅτι Ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται·
Τιτον 3:5.....οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ἃ
ἐποιήσαµεν ἡµεῖς ἀλλὰ κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν
ἡµᾶς διὰ λουτροῦ παλινγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως
Ιακωβου 2:10.....ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόµον τηρήσῃ,
πταίσῃ δὲ ἐν ἑνί, γέγονεν πάντων ἔνοχος.
------------------------------------------------Hud 11:114.....Οι καλές πράξεις, πραγµατικά,
µετακινούν και διώχνουν τις κακές.
Nejm 53:32.....Εκείνοι που αποφεύγουν τις µεγάλες
αµαρτίες και τα αισχρά έργα και (διαπράττουν µόνο) τα
µικρά σφάλµατα (από ανθρώπινη αδυναµία), ο Κύριός σου οέοαια - έχει ευρύτητα στη συγγνώµη (είναι επιεικής).

Σωτηρία

Σωτηρία

110.

Γεννίεται ένας άνθρωπος ως “Χριστιανός” ή “Μουσουλµάνος”;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ιωαννην 1:12-13.....12. ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς
ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνοµα
αὐτοῦ, 13. οἳ οὐκ ἐξ αἱµάτων οὐδὲ ἐκ θελήµατος σαρκὸς
οὐδὲ ἐκ θελήµατος ἀνδρὸς ἀλλ’ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν.
Ιωαννου 3:5.....ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ
Ἀµὴν ἀµὴν λέγω σοι, ἐὰν µή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ
δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6.....6. Έχετε τη δική σας θρησκεία κι
εγώ εχω τη δική µου θρησκεία.
Σηµείωση: Σύµφωνα µε τη Βίβλο δεν µπορεί κάποιος
να γεννηθεί Χριστιανός, µόνο αυτοί που “γεννιούνται
ξανά” από το Πνεύµα του Θεού θα κληρονοµήσουν τη
Βασιλεία του Θεού. Αλλά αυτός που γεννιέται µε
έναν Mουσουλµάνο πατέρα αυτοµάτως θεωρείται ότι
είναι Mουσουλµάνος από τη γέννηση .

110.

Γεννίεται ένας άνθρωπος ως “Χριστιανός” ή “Μουσουλµάνος”;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ιωαννην 1:12-13.....12. ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς
ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνοµα
αὐτοῦ, 13. οἳ οὐκ ἐξ αἱµάτων οὐδὲ ἐκ θελήµατος σαρκὸς
οὐδὲ ἐκ θελήµατος ἀνδρὸς ἀλλ’ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν.
Ιωαννου 3:5.....ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ
Ἀµὴν ἀµὴν λέγω σοι, ἐὰν µή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ
δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6.....6. Έχετε τη δική σας θρησκεία κι
εγώ εχω τη δική µου θρησκεία.
Σηµείωση: Σύµφωνα µε τη Βίβλο δεν µπορεί κάποιος
να γεννηθεί Χριστιανός, µόνο αυτοί που “γεννιούνται
ξανά” από το Πνεύµα του Θεού θα κληρονοµήσουν τη
Βασιλεία του Θεού. Αλλά αυτός που γεννιέται µε
έναν Mουσουλµάνο πατέρα αυτοµάτως θεωρείται ότι
είναι Mουσουλµάνος από τη γέννηση .

111.*

Η σωτηρία ενός ανθρώπου εξαρτάται από τις καλές
του πράξεις; (Ameller)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ρωµαιουσ 4:2.....εἰ γὰρ Ἀβραὰµ ἐξ ἔργων
ἐδικαιώθη, ἔχει καύχηµα· ἀλλ’ οὐ πρὸς Θεόν,
Εφεσιουσ 2:8-9.....8. τῇ γὰρ χάριτί ἐστε
σεσῳσµένοι διὰ πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑµῶν,
Θεοῦ τὸ δῶρον· 9. οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα µή τις
καυχήσηται.
Τιτον 3:4-5.....4. ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ
φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ Σωτῆρος ἡµῶν Θεοῦ, 5. οὐκ
ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ἃ ἐποιήσαµεν ἡµεῖς
ἀλλὰ κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡµᾶς διὰ λουτροῦ
παλινγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως Πνεύµατος Ἁγίου,
------------------------------------------------Hud 11:114.....Οι καλές πράξεις, πραγµατικά,
µετακινούν και διώχνουν τις κακές.
Ankebut 29:7.....Κι απ' εκείνους που πιστεύουν κι
αγαθοεργούν, θα εξαλείψουµε κάθε κακό σ' αυτούς,
και θα τους aνταµείψουµε σύµφωνα µε το πιο
καλύτερο από τα έργα τους.

112.

Είναι η υπόσχεση του Θεού για την απαλλαγή από
την τιµωρία της αµαρτίας πάντα εξαρτώµενη από το
τίµηµα της θυσίας µε αίµα; (Εξιλέωση, Kefaret)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Λευϊτικόν 17:11....ἡ γὰρ ψυχὴ πάσης σαρκὸς αἷµα
αὐτοῦ ἐστιν, καὶ ἐγὼ δέδωκα αὐτὸ ὑµῖν ἐπὶ τοῦ
θυσιαστηρίου ἐξιλάσκεσθαι περὶ τῶν ψυχῶν ὑµῶν· τὸ
γὰρ αἷµα αὐτοῦ ἀντὶ τῆς ψυχῆς ἐξιλάσεται.
Εβραιουσ 9:12 & 22.....22. καὶ σχεδὸν ἐν αἵµατι
πάντα καθαρίζεται κατὰ τὸν νόµον, καὶ χωρὶς
αἱµατεκχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις.
------------------------------------------------Bakara 2:48....Και φυλαχτείτε για τη µέρα που η
µια ψυχή δεν θα οοηθάει την άλλη, κι ούτε
µεσολάοηση ούτε λύτρα θα γίνονται δεκτά απ'
αυτήν, (ούτε κανείς) θα µπορεί να τους οοηθήσει.
Hajj 22:37.....Δεν είναι ούτε το κρέας τους ούτε
το αίµα τους που φθάνει µέχρι τον ΑΛΛΑΧ για να τα
πάρει. Κι όµως είναι η ευσέοειά σας που Τον φθάνει.

111.*

Η σωτηρία ενός ανθρώπου εξαρτάται από τις καλές
του πράξεις; (Ameller)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ρωµαιουσ 4:2.....εἰ γὰρ Ἀβραὰµ ἐξ ἔργων
ἐδικαιώθη, ἔχει καύχηµα· ἀλλ’ οὐ πρὸς Θεόν,
Εφεσιουσ 2:8-9.....8. τῇ γὰρ χάριτί ἐστε
σεσῳσµένοι διὰ πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑµῶν,
Θεοῦ τὸ δῶρον· 9. οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα µή τις
καυχήσηται.
Τιτον 3:4-5.....4. ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ
φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ Σωτῆρος ἡµῶν Θεοῦ, 5. οὐκ
ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ἃ ἐποιήσαµεν ἡµεῖς
ἀλλὰ κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡµᾶς διὰ λουτροῦ
παλινγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως Πνεύµατος Ἁγίου,
------------------------------------------------Hud 11:114.....Οι καλές πράξεις, πραγµατικά,
µετακινούν και διώχνουν τις κακές.
Ankebut 29:7.....Κι απ' εκείνους που πιστεύουν κι
αγαθοεργούν, θα εξαλείψουµε κάθε κακό σ' αυτούς,
και θα τους aνταµείψουµε σύµφωνα µε το πιο
καλύτερο από τα έργα τους.

112.

Είναι η υπόσχεση του Θεού για την απαλλαγή από
την τιµωρία της αµαρτίας πάντα εξαρτώµενη από το
τίµηµα της θυσίας µε αίµα; (Εξιλέωση, Kefaret)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Λευϊτικόν 17:11....ἡ γὰρ ψυχὴ πάσης σαρκὸς αἷµα
αὐτοῦ ἐστιν, καὶ ἐγὼ δέδωκα αὐτὸ ὑµῖν ἐπὶ τοῦ
θυσιαστηρίου ἐξιλάσκεσθαι περὶ τῶν ψυχῶν ὑµῶν· τὸ
γὰρ αἷµα αὐτοῦ ἀντὶ τῆς ψυχῆς ἐξιλάσεται.
Εβραιουσ 9:12 & 22.....22. καὶ σχεδὸν ἐν αἵµατι
πάντα καθαρίζεται κατὰ τὸν νόµον, καὶ χωρὶς
αἱµατεκχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις.
------------------------------------------------Bakara 2:48....Και φυλαχτείτε για τη µέρα που η
µια ψυχή δεν θα οοηθάει την άλλη, κι ούτε
µεσολάοηση ούτε λύτρα θα γίνονται δεκτά απ'
αυτήν, (ούτε κανείς) θα µπορεί να τους οοηθήσει.
Hajj 22:37.....Δεν είναι ούτε το κρέας τους ούτε
το αίµα τους που φθάνει µέχρι τον ΑΛΛΑΧ για να τα
πάρει. Κι όµως είναι η ευσέοειά σας που Τον φθάνει.

111.*

Η σωτηρία ενός ανθρώπου εξαρτάται από τις καλές
του πράξεις; (Ameller)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ρωµαιουσ 4:2.....εἰ γὰρ Ἀβραὰµ ἐξ ἔργων
ἐδικαιώθη, ἔχει καύχηµα· ἀλλ’ οὐ πρὸς Θεόν,
Εφεσιουσ 2:8-9.....8. τῇ γὰρ χάριτί ἐστε
σεσῳσµένοι διὰ πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑµῶν,
Θεοῦ τὸ δῶρον· 9. οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα µή τις
καυχήσηται.
Τιτον 3:4-5.....4. ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ
φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ Σωτῆρος ἡµῶν Θεοῦ, 5. οὐκ
ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ἃ ἐποιήσαµεν ἡµεῖς
ἀλλὰ κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡµᾶς διὰ λουτροῦ
παλινγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως Πνεύµατος Ἁγίου,
------------------------------------------------Hud 11:114.....Οι καλές πράξεις, πραγµατικά,
µετακινούν και διώχνουν τις κακές.
Ankebut 29:7.....Κι απ' εκείνους που πιστεύουν κι
αγαθοεργούν, θα εξαλείψουµε κάθε κακό σ' αυτούς,
και θα τους aνταµείψουµε σύµφωνα µε το πιο
καλύτερο από τα έργα τους.

112.

Είναι η υπόσχεση του Θεού για την απαλλαγή από
την τιµωρία της αµαρτίας πάντα εξαρτώµενη από το
τίµηµα της θυσίας µε αίµα; (Εξιλέωση, Kefaret)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Λευϊτικόν 17:11....ἡ γὰρ ψυχὴ πάσης σαρκὸς αἷµα
αὐτοῦ ἐστιν, καὶ ἐγὼ δέδωκα αὐτὸ ὑµῖν ἐπὶ τοῦ
θυσιαστηρίου ἐξιλάσκεσθαι περὶ τῶν ψυχῶν ὑµῶν· τὸ
γὰρ αἷµα αὐτοῦ ἀντὶ τῆς ψυχῆς ἐξιλάσεται.
Εβραιουσ 9:12 & 22.....22. καὶ σχεδὸν ἐν αἵµατι
πάντα καθαρίζεται κατὰ τὸν νόµον, καὶ χωρὶς
αἱµατεκχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις.
------------------------------------------------Bakara 2:48....Και φυλαχτείτε για τη µέρα που η
µια ψυχή δεν θα οοηθάει την άλλη, κι ούτε
µεσολάοηση ούτε λύτρα θα γίνονται δεκτά απ'
αυτήν, (ούτε κανείς) θα µπορεί να τους οοηθήσει.
Hajj 22:37.....Δεν είναι ούτε το κρέας τους ούτε
το αίµα τους που φθάνει µέχρι τον ΑΛΛΑΧ για να τα
πάρει. Κι όµως είναι η ευσέοειά σας που Τον φθάνει.

111.*
Η σωτηρία ενός ανθρώπου εξαρτάται από τις καλές
του πράξεις; (Ameller)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ρωµαιουσ 4:2.....εἰ γὰρ Ἀβραὰµ ἐξ ἔργων
ἐδικαιώθη, ἔχει καύχηµα· ἀλλ’ οὐ πρὸς Θεόν,
Εφεσιουσ 2:8-9.....8. τῇ γὰρ χάριτί ἐστε
σεσῳσµένοι διὰ πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑµῶν,
Θεοῦ τὸ δῶρον· 9. οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα µή τις
καυχήσηται.
Τιτον 3:4-5.....4. ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ
φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ Σωτῆρος ἡµῶν Θεοῦ, 5. οὐκ
ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ἃ ἐποιήσαµεν ἡµεῖς
ἀλλὰ κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡµᾶς διὰ λουτροῦ
παλινγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως Πνεύµατος Ἁγίου,
------------------------------------------------Hud 11:114.....Οι καλές πράξεις, πραγµατικά,
µετακινούν και διώχνουν τις κακές.
Ankebut 29:7.....Κι απ' εκείνους που πιστεύουν κι
αγαθοεργούν, θα εξαλείψουµε κάθε κακό σ' αυτούς,
και θα τους aνταµείψουµε σύµφωνα µε το πιο
καλύτερο από τα έργα τους.

112.

Είναι η υπόσχεση του Θεού για την απαλλαγή από
την τιµωρία της αµαρτίας πάντα εξαρτώµενη από το
τίµηµα της θυσίας µε αίµα; (Εξιλέωση, Kefaret)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Λευϊτικόν 17:11....ἡ γὰρ ψυχὴ πάσης σαρκὸς αἷµα
αὐτοῦ ἐστιν, καὶ ἐγὼ δέδωκα αὐτὸ ὑµῖν ἐπὶ τοῦ
θυσιαστηρίου ἐξιλάσκεσθαι περὶ τῶν ψυχῶν ὑµῶν· τὸ
γὰρ αἷµα αὐτοῦ ἀντὶ τῆς ψυχῆς ἐξιλάσεται.
Εβραιουσ 9:12 & 22.....22. καὶ σχεδὸν ἐν αἵµατι
πάντα καθαρίζεται κατὰ τὸν νόµον, καὶ χωρὶς
αἱµατεκχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις.
------------------------------------------------Bakara 2:48....Και φυλαχτείτε για τη µέρα που η
µια ψυχή δεν θα οοηθάει την άλλη, κι ούτε
µεσολάοηση ούτε λύτρα θα γίνονται δεκτά απ'
αυτήν, (ούτε κανείς) θα µπορεί να τους οοηθήσει.
Hajj 22:37.....Δεν είναι ούτε το κρέας τους ούτε
το αίµα τους που φθάνει µέχρι τον ΑΛΛΑΧ για να τα
πάρει. Κι όµως είναι η ευσέοειά σας που Τον φθάνει.

113.

Μπορεί διάταξη της σωτηρίας του Θεού να
λαµβάνονται µόνο από την επιείκεια µέσω της
πίστης στο θυσιαστικό εξιλέωση του ο Αµνός του
Θεού; (Ιησούς Χριστός)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ιωαννην 1:29..... Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν Ἰησοῦν
ἐρχόµενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει Ἴδε ὁ Ἀµνὸς τοῦ
Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁµαρτίαν τοῦ κόσµου.
Ρωµαιουσ 3:24-28.....24. δικαιούµενοι δωρεὰν τῇ
αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ· 25. ὃν προέθετο ὁ Θεὸς ἱλαστήριον διὰ
πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵµατι, εἰς ἔνδειξιν τῆς
δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν τῶν
προγεγονότων ἁµαρτηµάτων
-----------------------------------------------En’am 6:164..... Κάθε ψυχή δεν κερδίζει τίποτε χωρίς
να αµειφθεί µ' αυτό, και δεν φέρει καµιά ένοχη ψυχή
αµαρτήµατα άλλης.
İsra 17:15.....δεν ευθύνεται για άλλα ξένα καµώµατα

114.

Για να αποκτήσουν οι άνθρωποι την αιώνια ζωή,
είναι απαραίτητο πρώτα να έχουν ακούσει και
κατανοήσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και να
πιστέψουν πως ο Θεός Τον έστειλε για να γίνει ο
Μεσσίας, ο Σωτήρας του κόσµου;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ρωµαιουσ 10:9-10 & 17.....9. ὅτι ἐὰν ὁµολογήσῃς
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τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ Θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν,
σωθήσῃ· 14. πῶς οὖν ἐπικαλέσωνται εἰς ὃν οὐκ
ἐπίστευσαν; πῶς δὲ πιστεύσωσιν οὗ οὐκ ἤκουσαν;
πῶς δὲ ἀκούσωσιν χωρὶς κηρύσσοντος; 17. ἄρα ἡ
πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήµατος Χριστοῦ.
------------------------------------------------Bakara 2:119-120.....119. Εµείς στείλαµε εσένα µε την
Αλήθεια σαν κοµιστή και προειδοποιητή των ευχάριστων
νέων. 120. Και ποτέ δεν πρόκειται, οι Εδραίοι, ούτε
οι Χριστιανοί, να σε χωνέψουν εκτός αν εσύ
ακολουθήσεις την παρούσα µορφή της θρησκείας τους.
Λέγε: 'Ή καθοδήγηση, (ο ισλαµισµός) του ΑΛΛΑΧ, είναι
η µόνη αληθινή καθοδήγηση".
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Είναι αποδεκτό πως η πίστη στον Ιησού Χριστό ως
Σωτήρα και Κύριο είναι ο µόνος δρόµος για τον
άνθρωπο που οδηγεί σε άφεση αµαρτιών και στην
αιώνια ζωή;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ιωαννην 11:25.....εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰµι ἡ ἀνάστασις
καὶ ἡ ζωή· ὁ πιστεύων εἰς ἐµὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται,
Ιωαννου 14:6..... λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰµι ἡ
ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς
τὸν Πατέρα εἰ µὴ δι’ ἐµοῦ.
Ιωαννην 17:3.....αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωὴ, ἵνα
γινώσκωσιν σὲ τὸν µόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν
ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν.
----------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20.....19. Η Θρησκεία στον ΑΛΛΑΧ
είναι το ΙΣΛΑΜ, (η ολόΧληρη υποτcιγ1Ί στον ΑΛΛΑΧ).
Σ' αυτό δεν οιεφώνηοαν οι οπαδοί της Βίολου παρά
µόνο µετ(ι που τους ήλθε η γνώση (του Μηνύµατος
του Μουχcψµεντ), και παρεξηγήθηκαν µεταξύ τους από
ζηλοφθονία. 20. Αν το έχαµαν, τότε ορίσχονται στην
σωστή καθοδήγηση, αν όµως αρνηθούν, τότε το
καθήκον σου είναι να µεταδώσεις το Μήνυµα.

116.

Είναι το βάπτισµα στο νερό που απαιτείται από
έναν πιστό σήµερα;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 28:19-20.....19. πορευθέντες οὖν µαθητεύσατε
πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, 20.
διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάµην ὑµῖν·
Μαρκον 16:16.....ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται
Πραξεισ 2:38.....Πέτρος δὲ πρὸς αὐτούς Μετανοήσατε,
καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑµῶν ἐπὶ τῷ ὀνόµατι Ἰησοῦ
Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν τῶν ἁµαρτιῶν ὑµῶν, καὶ λήµψεσθε
τὴν δωρεὰν τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος.
Πραξεισ 22:16.....καὶ νῦν τί µέλλεις; ἀναστὰς
βάπτισαι καὶ ἀπόλουσαι τὰς ἁµαρτίας σου,
ἐπικαλεσάµενος τὸ ὄνοµα αὐτοῦ.
------------------------------------------------Σηµείωση: Δεν υπάρχουν στίχοι του Κορανίου που
µιλούν για το βάπτισµα στο νερό.
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είναι το ΙΣΛΑΜ, (η ολόΧληρη υποτcιγ1Ί στον ΑΛΛΑΧ).
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µόνο µετ(ι που τους ήλθε η γνώση (του Μηνύµατος
του Μουχcψµεντ), και παρεξηγήθηκαν µεταξύ τους από
ζηλοφθονία. 20. Αν το έχαµαν, τότε ορίσχονται στην
σωστή καθοδήγηση, αν όµως αρνηθούν, τότε το
καθήκον σου είναι να µεταδώσεις το Μήνυµα.

116.

116.

Είναι το βάπτισµα στο νερό που απαιτείται από
έναν πιστό σήµερα;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 28:19-20.....19. πορευθέντες οὖν µαθητεύσατε
πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, 20.
διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάµην ὑµῖν·
Μαρκον 16:16.....ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται
Πραξεισ 2:38.....Πέτρος δὲ πρὸς αὐτούς Μετανοήσατε,
καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑµῶν ἐπὶ τῷ ὀνόµατι Ἰησοῦ
Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν τῶν ἁµαρτιῶν ὑµῶν, καὶ λήµψεσθε
τὴν δωρεὰν τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος.
Πραξεισ 22:16.....καὶ νῦν τί µέλλεις; ἀναστὰς
βάπτισαι καὶ ἀπόλουσαι τὰς ἁµαρτίας σου,
ἐπικαλεσάµενος τὸ ὄνοµα αὐτοῦ.
------------------------------------------------Σηµείωση: Δεν υπάρχουν στίχοι του Κορανίου που
µιλούν για το βάπτισµα στο νερό.
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µιλούν για το βάπτισµα στο νερό.

117.

Είναι η περιτοµή που απαιτούνται από ένα αρσενικό
πιστού σήµερα;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
1 Κορινθιουσ 7:18 & 20.....18. ἐπισπάσθω· ἐν
ἀκροβυστίᾳ κέκληταί τις; µὴ περιτεµνέσθω. 19. ἡ
περιτοµὴ οὐδέν ἐστιν, καὶ ἡ ἀκροβυστία οὐδέν
ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν Θεοῦ.
Γαλατασ 5:2 & 6.....2. Ἴδε ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑµῖν
ὅτι ἐὰν περιτέµνησθε Χριστὸς ὑµᾶς οὐδὲν ὠφελήσει.
6. ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτοµή τι ἰσχύει οὔτε
ἀκροβυστία, ἀλλὰ πίστις δι’ ἀγάπης ἐνεργουµένη.
------------------------------------------------Nahl 16:123..... (Ω! Μουχάµµεντ) Σου έχουµε εµπνεύσει
(το Μήνυµα) "Να ακολουθείς τη θρησκεία του Αοραάµ
Σηµείωση: Στο Ισλάµ, η περιτοµή είναι µέρος της
θρησκείας του Αβραάµ, και συνεπώς δεσµευτική για
τους Μουσουλµάνους. Αυτό επίσης συναντάται στο
Χαντίθ: Μπουκάρι 1252, Φατίχ αλ-Μπάρι 6:388; and
Μωαµεθανοί 4:2370.

118.

Υπάρχουν στίχοι που απαιτούν από τους ανθρώπους
να είναι “άγιοι” και είναι η “αγιότητα” ένα
προαπαιτούµενος για την είσοδο στον παράδεισο;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Λευϊτικόν 11:44.....ὅτι ἐγώ εἰµι κύριος ὁ θεὸς
ὑµῶν, καὶ ἁγιασθήσεσθε καὶ ἅγιοι ἔσεσθε, ὅτι
ἅγιός εἰµι ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑµῶν, καὶ οὐ
µιανεῖτε τὰς ψυχὰς ὑµῶν ἐν πᾶσιν τοῖς ἑρπετοῖς
τοῖς κινουµένοις ἐπὶ τῆς γῆς·
1 Κορινθιουσ 3:16-17.....16. Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς
Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ Πνεῦµα τοῦ Θεοῦ ἐν ὑµῖν οἰκεῖ;
Εβραιουσ 12:14.....Εἰρήνην διώκετε µετὰ πάντων,
καὶ τὸν ἁγιασµόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον,
1 Πετρου 1:15.....ἀλλὰ κατὰ τὸν καλέσαντα ὑµᾶς
ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε,
Αποκαλυψισ 22:11.....καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην
ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι.
------------------------------------------------Σηµείωση: Δεν υπάρχουν στίχοι στο Κοράνι που
απαιτούν από τους ανθρώπους να είναι άγιοι ή που
να αναφέρουν οτι µπορούν να γίνουν άγιοι.
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Υπάρχουν στίχοι που απαιτούν από τους ανθρώπους
να είναι “άγιοι” και είναι η “αγιότητα” ένα
προαπαιτούµενος για την είσοδο στον παράδεισο;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Λευϊτικόν 11:44.....ὅτι ἐγώ εἰµι κύριος ὁ θεὸς
ὑµῶν, καὶ ἁγιασθήσεσθε καὶ ἅγιοι ἔσεσθε, ὅτι
ἅγιός εἰµι ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑµῶν, καὶ οὐ
µιανεῖτε τὰς ψυχὰς ὑµῶν ἐν πᾶσιν τοῖς ἑρπετοῖς
τοῖς κινουµένοις ἐπὶ τῆς γῆς·
1 Κορινθιουσ 3:16-17.....16. Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς
Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ Πνεῦµα τοῦ Θεοῦ ἐν ὑµῖν οἰκεῖ;
Εβραιουσ 12:14.....Εἰρήνην διώκετε µετὰ πάντων,
καὶ τὸν ἁγιασµόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον,
1 Πετρου 1:15.....ἀλλὰ κατὰ τὸν καλέσαντα ὑµᾶς
ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε,
Αποκαλυψισ 22:11.....καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην
ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι.
------------------------------------------------Σηµείωση: Δεν υπάρχουν στίχοι στο Κοράνι που
απαιτούν από τους ανθρώπους να είναι άγιοι ή που
να αναφέρουν οτι µπορούν να γίνουν άγιοι.
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Υπάρχουν στίχοι που απαιτούν από τους ανθρώπους
να είναι “άγιοι” και είναι η “αγιότητα” ένα
προαπαιτούµενος για την είσοδο στον παράδεισο;
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ναί / όχι Κοράνι
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1 Πετρου 1:15.....ἀλλὰ κατὰ τὸν καλέσαντα ὑµᾶς
ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε,
Αποκαλυψισ 22:11.....καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην
ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι.
------------------------------------------------Σηµείωση: Δεν υπάρχουν στίχοι στο Κοράνι που
απαιτούν από τους ανθρώπους να είναι άγιοι ή που
να αναφέρουν οτι µπορούν να γίνουν άγιοι.

119.

Μπορούν οι άνθρωποι να επιλέξουν να γίνουν Παιδιά
του Θεού µέσα απο την άσκηση της ελεύθερης
βούλησης και θέλησής τους;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ιωαννην 1:12.....ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν
αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς
πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνοµα αὐτοῦ,
Ρωµαιουσ 8:14 & 16.....16. αὐτὸ τὸ Πνεῦµα συνµαρτυρεῖ
τῷ πνεύµατι ἡµῶν ὅτι ἐσµὲν τέκνα Θεοῦ.
Γαλατασ 3:26.....Πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ
τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·
Εβραιουσ 12:5-6.....5. Υἱέ µου, µὴ ὀλιγώρει
παιδείας Κυρίου, µηδὲ ἐκλύου ὑπ’ αὐτοῦ
ἐλεγχόµενος· 6. ὃν γὰρ ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει,
µαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται.
------------------------------------------------Maide 5:18..... Κι είπαν οι Εδραίοι κι οι Χριστιανοί:
"Είµαστε παιδιά του ΑΛΛΑΧ κι οι αγαπηµένοι Του" Λέγε:
"Γιατί τότε σας παιδεύει για τις αµαρτίες σας;

120.*

Είναι η µοίρα ενός ατόµου απόλυτα προκαθορισµένη,
ή προορισµένος από τον Θεό; (Kader or Kısmet)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Δευτερονόµιον 11:26-27.....26. ᾿Ιδοὺ ἐγὼ δίδωµι
ἐνώπιον ὑµῶν σήµερον τὴν εὐλογίαν καὶ τὴν κατάραν·
27. τὴν εὐλογίαν, ἐὰν ἀκούσητε τὰς ἐντολὰς Κυρίου τοῦ
Θεοῦ ὑµῶν, ὅσας ἐγὼ ἐντέλλοµαι ὑµῖν σήµερον,
Δευτερονόµιον 30:19.....Καὶ ἀπάραντες ἐκ Χωρηβ
ἐπορεύθηµεν πᾶσαν τὴν ἔρηµον τὴν µεγάλην καὶ τὴν
φοβερὰν ἐκείνην, ἣν εἴδετε, ὁδὸν ὄρους τοῦ
Αµορραίου, καθότι ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς ἡµῶν
ἡµῖν, καὶ ἤλθοµεν ἕως Καδης Βαρνη.
------------------------------------------------Tevbe 9:51.....Πες: "Ίίποτε δεν θα συµοεί σε µας,
εκτός αν δεν το έγραψε ο ΑΛΛΑΧ για µας.
Kasas 28:68..... Αυτοί δεν έχουν καµιά εκλογή
(στην υπόθεση).
Ahzab 33:38..... Κι οι προσταγές του ΑΛΛΑΧ είναι
αποφάσεις, µοιραιως προαποφασισµένες.
Σηµείωση: Μεταξύ των Χριστιανών Αρµινιανιστές θα
πει "Όχι", αλλά Καλβινιστές θα έλεγα "ναι".
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Θεοῦ ὑµῶν, ὅσας ἐγὼ ἐντέλλοµαι ὑµῖν σήµερον,
Δευτερονόµιον 30:19.....Καὶ ἀπάραντες ἐκ Χωρηβ
ἐπορεύθηµεν πᾶσαν τὴν ἔρηµον τὴν µεγάλην καὶ τὴν
φοβερὰν ἐκείνην, ἣν εἴδετε, ὁδὸν ὄρους τοῦ
Αµορραίου, καθότι ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς ἡµῶν
ἡµῖν, καὶ ἤλθοµεν ἕως Καδης Βαρνη.
------------------------------------------------Tevbe 9:51.....Πες: "Ίίποτε δεν θα συµοεί σε µας,
εκτός αν δεν το έγραψε ο ΑΛΛΑΧ για µας.
Kasas 28:68..... Αυτοί δεν έχουν καµιά εκλογή
(στην υπόθεση).
Ahzab 33:38..... Κι οι προσταγές του ΑΛΛΑΧ είναι
αποφάσεις, µοιραιως προαποφασισµένες.
Σηµείωση: Μεταξύ των Χριστιανών Αρµινιανιστές θα
πει "Όχι", αλλά Καλβινιστές θα έλεγα "ναι".

119.

119.

Μπορούν οι άνθρωποι να επιλέξουν να γίνουν Παιδιά
του Θεού µέσα απο την άσκηση της ελεύθερης
βούλησης και θέλησής τους;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ιωαννην 1:12.....ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν
αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς
πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνοµα αὐτοῦ,
Ρωµαιουσ 8:14 & 16.....16. αὐτὸ τὸ Πνεῦµα συνµαρτυρεῖ
τῷ πνεύµατι ἡµῶν ὅτι ἐσµὲν τέκνα Θεοῦ.
Γαλατασ 3:26.....Πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ
τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·
Εβραιουσ 12:5-6.....5. Υἱέ µου, µὴ ὀλιγώρει
παιδείας Κυρίου, µηδὲ ἐκλύου ὑπ’ αὐτοῦ
ἐλεγχόµενος· 6. ὃν γὰρ ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει,
µαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται.
------------------------------------------------Maide 5:18..... Κι είπαν οι Εδραίοι κι οι Χριστιανοί:
"Είµαστε παιδιά του ΑΛΛΑΧ κι οι αγαπηµένοι Του" Λέγε:
"Γιατί τότε σας παιδεύει για τις αµαρτίες σας;
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Είναι η µοίρα ενός ατόµου απόλυτα προκαθορισµένη,
ή προορισµένος από τον Θεό; (Kader or Kısmet)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Δευτερονόµιον 11:26-27.....26. ᾿Ιδοὺ ἐγὼ δίδωµι
ἐνώπιον ὑµῶν σήµερον τὴν εὐλογίαν καὶ τὴν κατάραν·
27. τὴν εὐλογίαν, ἐὰν ἀκούσητε τὰς ἐντολὰς Κυρίου τοῦ
Θεοῦ ὑµῶν, ὅσας ἐγὼ ἐντέλλοµαι ὑµῖν σήµερον,
Δευτερονόµιον 30:19.....Καὶ ἀπάραντες ἐκ Χωρηβ
ἐπορεύθηµεν πᾶσαν τὴν ἔρηµον τὴν µεγάλην καὶ τὴν
φοβερὰν ἐκείνην, ἣν εἴδετε, ὁδὸν ὄρους τοῦ
Αµορραίου, καθότι ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς ἡµῶν
ἡµῖν, καὶ ἤλθοµεν ἕως Καδης Βαρνη.
------------------------------------------------Tevbe 9:51.....Πες: "Ίίποτε δεν θα συµοεί σε µας,
εκτός αν δεν το έγραψε ο ΑΛΛΑΧ για µας.
Kasas 28:68..... Αυτοί δεν έχουν καµιά εκλογή
(στην υπόθεση).
Ahzab 33:38..... Κι οι προσταγές του ΑΛΛΑΧ είναι
αποφάσεις, µοιραιως προαποφασισµένες.
Σηµείωση: Μεταξύ των Χριστιανών Αρµινιανιστές θα
πει "Όχι", αλλά Καλβινιστές θα έλεγα "ναι".
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Χρησιµοποιεί ο Θεός µια ζυγαριά για να µετρήσει
τις καλές και τις κακές πράξεις ενός ανθρώπου για
να αποφασίσει εάν θα πάνε στην κόλαση ή στον
παράδεισο; (Κλίµακες, Terazi)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Εφεσιουσ 2:8-9.....8. τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσῳσµένοι
διὰ πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑµῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον· 9.
οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα µή τις καυχήσηται.
Τιτον 3:4-5.....4. ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ
φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ Σωτῆρος ἡµῶν Θεοῦ, 5. οὐκ
ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ἃ ἐποιήσαµεν ἡµεῖς
ἀλλὰ κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡµᾶς διὰ λουτροῦ
παλινγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως Πνεύµατος Ἁγίου,
------------------------------------------------A’raf 7:8-9.....8. Το ζύγισµα κατά τη µέρα αυτή
θα είναι δίκαιο (µε ακρίοεια), έτσι όποιου το
φορτίο (απ' το οάρος των καλών πράξεων) είναι
οαρύ, αυτοί είναι οι ευτυχισµένοι. 9. Κι όποιου
το φορτίο είναι ελαφρό, είναι εκείνοι που θα
ορουν χαµένη την ψυχή τους, γιατί άδικα
µεταχειρίστηκαν τις εντολές µας.

122.*

Για να µπορεί να µπει ένας άνθρωπος στη Βασιλεία
του Θεού, είναι απαραίτητο πρώτα να βιώσει µια
“πνευµατική αναγέννηση” και να "ξαναγεννηθεί";
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ιωαννην 1:12-13.....οἳ οὐκ ἐξ αἱµάτων οὐδὲ ἐκ
θελήµατος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήµατος ἀνδρὸς ἀλλ’ ἐκ
Θεοῦ ἐγεννήθησαν.
Ιωαννην 3:3......ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ
Ἀµὴν ἀµὴν λέγω σοι, ἐὰν µή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ
δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
2 Κορινθιουσ 5:17.....ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ
κτίσις· τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονεν καινά.
1 Πετρου 1:23....ἀναγεγεννηµένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς
ἀλλὰ ἀφθάρτου, διὰ λόγου ζῶντος Θεοῦ καὶ µένοντος.
------------------------------------------------Σηµείωση: Το Κοράνι δεν αναφέρει τίποτα σχετικά µε
την ανάγκη για µια πνευµατική αναγέννηση ή για να
“γεννηθεί ξανά” κανείς.
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Χρησιµοποιεί ο Θεός µια ζυγαριά για να µετρήσει
τις καλές και τις κακές πράξεις ενός ανθρώπου για
να αποφασίσει εάν θα πάνε στην κόλαση ή στον
παράδεισο; (Κλίµακες, Terazi)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
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Τιτον 3:4-5.....4. ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ
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ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ἃ ἐποιήσαµεν ἡµεῖς
ἀλλὰ κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡµᾶς διὰ λουτροῦ
παλινγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως Πνεύµατος Ἁγίου,
------------------------------------------------A’raf 7:8-9.....8. Το ζύγισµα κατά τη µέρα αυτή
θα είναι δίκαιο (µε ακρίοεια), έτσι όποιου το
φορτίο (απ' το οάρος των καλών πράξεων) είναι
οαρύ, αυτοί είναι οι ευτυχισµένοι. 9. Κι όποιου
το φορτίο είναι ελαφρό, είναι εκείνοι που θα
ορουν χαµένη την ψυχή τους, γιατί άδικα
µεταχειρίστηκαν τις εντολές µας.
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Για να µπορεί να µπει ένας άνθρωπος στη Βασιλεία
του Θεού, είναι απαραίτητο πρώτα να βιώσει µια
“πνευµατική αναγέννηση” και να "ξαναγεννηθεί";
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ιωαννην 1:12-13.....οἳ οὐκ ἐξ αἱµάτων οὐδὲ ἐκ
θελήµατος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήµατος ἀνδρὸς ἀλλ’ ἐκ
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Ιωαννην 3:3......ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ
Ἀµὴν ἀµὴν λέγω σοι, ἐὰν µή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ
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2 Κορινθιουσ 5:17.....ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ
κτίσις· τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονεν καινά.
1 Πετρου 1:23....ἀναγεγεννηµένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς
ἀλλὰ ἀφθάρτου, διὰ λόγου ζῶντος Θεοῦ καὶ µένοντος.
------------------------------------------------Σηµείωση: Το Κοράνι δεν αναφέρει τίποτα σχετικά µε
την ανάγκη για µια πνευµατική αναγέννηση ή για να
“γεννηθεί ξανά” κανείς.
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Για να µπορεί να µπει ένας άνθρωπος στη Βασιλεία
του Θεού, είναι απαραίτητο πρώτα να βιώσει µια
“πνευµατική αναγέννηση” και να "ξαναγεννηθεί";
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ιωαννην 1:12-13.....οἳ οὐκ ἐξ αἱµάτων οὐδὲ ἐκ
θελήµατος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήµατος ἀνδρὸς ἀλλ’ ἐκ
Θεοῦ ἐγεννήθησαν.
Ιωαννην 3:3......ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ
Ἀµὴν ἀµὴν λέγω σοι, ἐὰν µή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ
δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
2 Κορινθιουσ 5:17.....ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ
κτίσις· τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονεν καινά.
1 Πετρου 1:23....ἀναγεγεννηµένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς
ἀλλὰ ἀφθάρτου, διὰ λόγου ζῶντος Θεοῦ καὶ µένοντος.
------------------------------------------------Σηµείωση: Το Κοράνι δεν αναφέρει τίποτα σχετικά µε
την ανάγκη για µια πνευµατική αναγέννηση ή για να
“γεννηθεί ξανά” κανείς.
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Για να µπορεί να µπει ένας άνθρωπος στη Βασιλεία
του Θεού, είναι απαραίτητο πρώτα να βιώσει µια
“πνευµατική αναγέννηση” και να "ξαναγεννηθεί";
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
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την ανάγκη για µια πνευµατική αναγέννηση ή για να
“γεννηθεί ξανά” κανείς.
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Υπόσχεται ή εγγυάται ο Θεός την αιώνια ζωή σε
όλους τους πραγµατικούς πιστούς του Ιησού Χριστό;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ιωαννην 3:36....ὁ πιστεύων εἰς τὸν Υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον·
Ιωαννην 5:24.....ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι ὁ τὸν
λόγον µου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέµψαντί µε ἔχει
ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ
µεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 & 113-115.....113. Όλοι τους δεν
είναι όµοιοι. Ανάµεσα στους οπαδούς της Βίολου,
υπάρχει µια µερίδα όρθια (για το σωστό)
απαγγέλουν τα Εδάφια (του Βιολίου) του ΑΛΛΑΧ,
115. Κι απ' το καλό που κάνουν, η αµοιοή του
καλού δεν θα τους αφαιρεθεί.
Maide 5:47 & 69.....47. Κι άφησε το Λαό του
Ευαγγελίου, 69. Χριστιανοί, κι οποιοσδήποτε
πιστεύει στον ΑΛΛΑΧ και στην Τελευταία Μέρα κι
έκανε το καλό, γι' αυτούς δεν υπάρχει ούτε φόοος,
ούτε και θα πικραθούν.
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ναί / ναί Κοράνι
Ιωαννην 3:36....ὁ πιστεύων εἰς τὸν Υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον·
Ιωαννην 5:24.....ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι ὁ τὸν
λόγον µου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέµψαντί µε ἔχει
ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ
µεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 & 113-115.....113. Όλοι τους δεν
είναι όµοιοι. Ανάµεσα στους οπαδούς της Βίολου,
υπάρχει µια µερίδα όρθια (για το σωστό)
απαγγέλουν τα Εδάφια (του Βιολίου) του ΑΛΛΑΧ,
115. Κι απ' το καλό που κάνουν, η αµοιοή του
καλού δεν θα τους αφαιρεθεί.
Maide 5:47 & 69.....47. Κι άφησε το Λαό του
Ευαγγελίου, 69. Χριστιανοί, κι οποιοσδήποτε
πιστεύει στον ΑΛΛΑΧ και στην Τελευταία Μέρα κι
έκανε το καλό, γι' αυτούς δεν υπάρχει ούτε φόοος,
ούτε και θα πικραθούν.

Μελλοντικά Πράγµατα

Μελλοντικά Πράγµατα

124.*

124.*

Είναι οι λέξεις «προφήτης» και «προφητεία» που
χρησιµοποιείται κυρίως σε σχέση µε ένα πρόσωπο
που από το δώρο του Θεού έχει γνώση των
µελλοντικών πραγµάτων; (Nebi)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
1 Σαµουήλ 9:9.....καὶ ἔµπροσθεν ἐν Ισραηλ τάδε
ἔλεγεν ἕκαστος ἐν τῷ πορεύεσθαι ἐπερωτᾶν τὸν θεόν
Δεῦρο πορευθῶµεν πρὸς τὸν βλέποντα· ὅτι τὸν
προφήτην ἐκάλει ὁ λαὸς ἔµπροσθεν ῾Ο βλέπων.
Αποκαλυψισ 19:10.....ἡ γὰρ µαρτυρία Ἰησοῦ ἐστιν
τὸ πνεῦµα τῆς προφητείας.
------------------------------------------------A’raf 7:188..... Αν γνώριζα τ' αόρατα (εκείνα που θα
συµοούν), θα είχα πολλαπλασιάσει τ' αγαθά (µου) και
κανένα κακό δε θα µ' άγγιζε. Εγώ όµως δεν Είµαι παρά
προειδοποιητής (απειλών) κι αγγελιαφόρος (ειδήσεων)
χαράς για το λαό (που οι άνθρωποί του) έχουν πίστη".

Είναι οι λέξεις «προφήτης» και «προφητεία» που
χρησιµοποιείται κυρίως σε σχέση µε ένα πρόσωπο
που από το δώρο του Θεού έχει γνώση των
µελλοντικών πραγµάτων; (Nebi)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
1 Σαµουήλ 9:9.....καὶ ἔµπροσθεν ἐν Ισραηλ τάδε
ἔλεγεν ἕκαστος ἐν τῷ πορεύεσθαι ἐπερωτᾶν τὸν θεόν
Δεῦρο πορευθῶµεν πρὸς τὸν βλέποντα· ὅτι τὸν
προφήτην ἐκάλει ὁ λαὸς ἔµπροσθεν ῾Ο βλέπων.
Αποκαλυψισ 19:10.....ἡ γὰρ µαρτυρία Ἰησοῦ ἐστιν
τὸ πνεῦµα τῆς προφητείας.
------------------------------------------------A’raf 7:188..... Αν γνώριζα τ' αόρατα (εκείνα που θα
συµοούν), θα είχα πολλαπλασιάσει τ' αγαθά (µου) και
κανένα κακό δε θα µ' άγγιζε. Εγώ όµως δεν Είµαι παρά
προειδοποιητής (απειλών) κι αγγελιαφόρος (ειδήσεων)
χαράς για το λαό (που οι άνθρωποί του) έχουν πίστη".

123.

123.

Υπόσχεται ή εγγυάται ο Θεός την αιώνια ζωή σε
όλους τους πραγµατικούς πιστούς του Ιησού Χριστό;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ιωαννην 3:36....ὁ πιστεύων εἰς τὸν Υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον·
Ιωαννην 5:24.....ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι ὁ τὸν
λόγον µου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέµψαντί µε ἔχει
ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ
µεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 & 113-115.....113. Όλοι τους δεν
είναι όµοιοι. Ανάµεσα στους οπαδούς της Βίολου,
υπάρχει µια µερίδα όρθια (για το σωστό)
απαγγέλουν τα Εδάφια (του Βιολίου) του ΑΛΛΑΧ,
115. Κι απ' το καλό που κάνουν, η αµοιοή του
καλού δεν θα τους αφαιρεθεί.
Maide 5:47 & 69.....47. Κι άφησε το Λαό του
Ευαγγελίου, 69. Χριστιανοί, κι οποιοσδήποτε
πιστεύει στον ΑΛΛΑΧ και στην Τελευταία Μέρα κι
έκανε το καλό, γι' αυτούς δεν υπάρχει ούτε φόοος,
ούτε και θα πικραθούν.

Υπόσχεται ή εγγυάται ο Θεός την αιώνια ζωή σε
όλους τους πραγµατικούς πιστούς του Ιησού Χριστό;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ιωαννην 3:36....ὁ πιστεύων εἰς τὸν Υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον·
Ιωαννην 5:24.....ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι ὁ τὸν
λόγον µου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέµψαντί µε ἔχει
ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ
µεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 & 113-115.....113. Όλοι τους δεν
είναι όµοιοι. Ανάµεσα στους οπαδούς της Βίολου,
υπάρχει µια µερίδα όρθια (για το σωστό)
απαγγέλουν τα Εδάφια (του Βιολίου) του ΑΛΛΑΧ,
115. Κι απ' το καλό που κάνουν, η αµοιοή του
καλού δεν θα τους αφαιρεθεί.
Maide 5:47 & 69.....47. Κι άφησε το Λαό του
Ευαγγελίου, 69. Χριστιανοί, κι οποιοσδήποτε
πιστεύει στον ΑΛΛΑΧ και στην Τελευταία Μέρα κι
έκανε το καλό, γι' αυτούς δεν υπάρχει ούτε φόοος,
ούτε και θα πικραθούν.

Μελλοντικά Πράγµατα

Μελλοντικά Πράγµατα
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Είναι οι λέξεις «προφήτης» και «προφητεία» που
χρησιµοποιείται κυρίως σε σχέση µε ένα πρόσωπο
που από το δώρο του Θεού έχει γνώση των
µελλοντικών πραγµάτων; (Nebi)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
1 Σαµουήλ 9:9.....καὶ ἔµπροσθεν ἐν Ισραηλ τάδε
ἔλεγεν ἕκαστος ἐν τῷ πορεύεσθαι ἐπερωτᾶν τὸν θεόν
Δεῦρο πορευθῶµεν πρὸς τὸν βλέποντα· ὅτι τὸν
προφήτην ἐκάλει ὁ λαὸς ἔµπροσθεν ῾Ο βλέπων.
Αποκαλυψισ 19:10.....ἡ γὰρ µαρτυρία Ἰησοῦ ἐστιν
τὸ πνεῦµα τῆς προφητείας.
------------------------------------------------A’raf 7:188..... Αν γνώριζα τ' αόρατα (εκείνα που θα
συµοούν), θα είχα πολλαπλασιάσει τ' αγαθά (µου) και
κανένα κακό δε θα µ' άγγιζε. Εγώ όµως δεν Είµαι παρά
προειδοποιητής (απειλών) κι αγγελιαφόρος (ειδήσεων)
χαράς για το λαό (που οι άνθρωποί του) έχουν πίστη".

124.*

Είναι οι λέξεις «προφήτης» και «προφητεία» που
χρησιµοποιείται κυρίως σε σχέση µε ένα πρόσωπο
που από το δώρο του Θεού έχει γνώση των
µελλοντικών πραγµάτων; (Nebi)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
1 Σαµουήλ 9:9.....καὶ ἔµπροσθεν ἐν Ισραηλ τάδε
ἔλεγεν ἕκαστος ἐν τῷ πορεύεσθαι ἐπερωτᾶν τὸν θεόν
Δεῦρο πορευθῶµεν πρὸς τὸν βλέποντα· ὅτι τὸν
προφήτην ἐκάλει ὁ λαὸς ἔµπροσθεν ῾Ο βλέπων.
Αποκαλυψισ 19:10.....ἡ γὰρ µαρτυρία Ἰησοῦ ἐστιν
τὸ πνεῦµα τῆς προφητείας.
------------------------------------------------A’raf 7:188..... Αν γνώριζα τ' αόρατα (εκείνα που θα
συµοούν), θα είχα πολλαπλασιάσει τ' αγαθά (µου) και
κανένα κακό δε θα µ' άγγιζε. Εγώ όµως δεν Είµαι παρά
προειδοποιητής (απειλών) κι αγγελιαφόρος (ειδήσεων)
χαράς για το λαό (που οι άνθρωποί του) έχουν πίστη".

125.*

Είναι λεπτοµερείς πληροφορίες δίνονται σχετικά µε
µελλοντικά γεγονότα στο τέλος του κόσµου;
(Εσχατολογίκα / Gayb Haber)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 24:3, 14 & 25.....3. ἰδίαν λέγοντες Εἰπὲ
ἡµῖν, πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σηµεῖον τῆς σῆς
παρουσίας καὶ συντελείας τοῦ αἰῶνος; 14. καὶ
κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ
τῇ οἰκουµένῃ εἰς µαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, καὶ
τότε ἥξει τὸ τέλος. 25. ἰδοὺ προείρηκα ὑµῖν.
Αποκαλυψισ 1:1.....Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν
ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Θεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ
δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει,
Αποκαλυψισ 19:10.....ἡ γὰρ µαρτυρία Ἰησοῦ ἐστιν
τὸ πνεῦµα τῆς προφητείας.
------------------------------------------------En’am 6:50.....Πες: "Δεν σου λέω πως κατέχω τους
θησαυρούς του ΑΛΛΑΧ, ούτε πως ξέρω το άγνωστο,
ούτε σας λέω πως είµαι άγγελος. Δεν ακολουθώ παρά
µόνο ό,τι µου εµπνέεται".Πες: "Μήπως εξοµοιώνεται
οτυφλός µ' αυτόν που ολέπει;" Δεν το σκεφτήκατε
λοιπόν;

126.

Υπάρχουν προφητικοί στίχοι που να προµαντεύουν τον
ερχοµό ενός σατανικού παγκόσµιου κυριάρχου που θα
έρθει στις τελευταίες µέρες; (Αντίχριστος / Mehdi)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 24:21-25.....ἐγερθήσονται γὰρ
ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται,
2 Θεσσαλονικεισ 2:8-9.....8. καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται
ὁ ἄνοµος, ὃν ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἀνελεῖ τῷ πνεύµατι τοῦ
στόµατος 9. οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ’ ἐνέργειαν τοῦ
Σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάµει καὶ σηµείοις καὶ τέρασιν ψεύδους
1 Ιωαννην 2:18.....καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι
ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ
Αποκαλυψισ 6:2.....καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός,
καὶ ὁ καθήµενος ἐπ’ αὐτὸν ἔχων τόξον, καὶ ἐδόθη αὐτῷ
στέφανος, καὶ ἐξῆλθεν νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ.
------------------------------------------------Σηµείωση: Το Κοράνι δεν αναφέρει τον ερχοµό του
Αντιχρίστου ή του Mehdi.

125.*

Είναι λεπτοµερείς πληροφορίες δίνονται σχετικά µε
µελλοντικά γεγονότα στο τέλος του κόσµου;
(Εσχατολογίκα / Gayb Haber)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 24:3, 14 & 25.....3. ἰδίαν λέγοντες Εἰπὲ
ἡµῖν, πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σηµεῖον τῆς σῆς
παρουσίας καὶ συντελείας τοῦ αἰῶνος; 14. καὶ
κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ
τῇ οἰκουµένῃ εἰς µαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, καὶ
τότε ἥξει τὸ τέλος. 25. ἰδοὺ προείρηκα ὑµῖν.
Αποκαλυψισ 1:1.....Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν
ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Θεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ
δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει,
Αποκαλυψισ 19:10.....ἡ γὰρ µαρτυρία Ἰησοῦ ἐστιν
τὸ πνεῦµα τῆς προφητείας.
------------------------------------------------En’am 6:50.....Πες: "Δεν σου λέω πως κατέχω τους
θησαυρούς του ΑΛΛΑΧ, ούτε πως ξέρω το άγνωστο,
ούτε σας λέω πως είµαι άγγελος. Δεν ακολουθώ παρά
µόνο ό,τι µου εµπνέεται".Πες: "Μήπως εξοµοιώνεται
οτυφλός µ' αυτόν που ολέπει;" Δεν το σκεφτήκατε
λοιπόν;

126.

Υπάρχουν προφητικοί στίχοι που να προµαντεύουν τον
ερχοµό ενός σατανικού παγκόσµιου κυριάρχου που θα
έρθει στις τελευταίες µέρες; (Αντίχριστος / Mehdi)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 24:21-25.....ἐγερθήσονται γὰρ
ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται,
2 Θεσσαλονικεισ 2:8-9.....8. καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται
ὁ ἄνοµος, ὃν ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἀνελεῖ τῷ πνεύµατι τοῦ
στόµατος 9. οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ’ ἐνέργειαν τοῦ
Σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάµει καὶ σηµείοις καὶ τέρασιν ψεύδους
1 Ιωαννην 2:18.....καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι
ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ
Αποκαλυψισ 6:2.....καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός,
καὶ ὁ καθήµενος ἐπ’ αὐτὸν ἔχων τόξον, καὶ ἐδόθη αὐτῷ
στέφανος, καὶ ἐξῆλθεν νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ.
------------------------------------------------Σηµείωση: Το Κοράνι δεν αναφέρει τον ερχοµό του
Αντιχρίστου ή του Mehdi.
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Είναι λεπτοµερείς πληροφορίες δίνονται σχετικά µε
µελλοντικά γεγονότα στο τέλος του κόσµου;
(Εσχατολογίκα / Gayb Haber)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 24:3, 14 & 25.....3. ἰδίαν λέγοντες Εἰπὲ
ἡµῖν, πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σηµεῖον τῆς σῆς
παρουσίας καὶ συντελείας τοῦ αἰῶνος; 14. καὶ
κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ
τῇ οἰκουµένῃ εἰς µαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, καὶ
τότε ἥξει τὸ τέλος. 25. ἰδοὺ προείρηκα ὑµῖν.
Αποκαλυψισ 1:1.....Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν
ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Θεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ
δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει,
Αποκαλυψισ 19:10.....ἡ γὰρ µαρτυρία Ἰησοῦ ἐστιν
τὸ πνεῦµα τῆς προφητείας.
------------------------------------------------En’am 6:50.....Πες: "Δεν σου λέω πως κατέχω τους
θησαυρούς του ΑΛΛΑΧ, ούτε πως ξέρω το άγνωστο,
ούτε σας λέω πως είµαι άγγελος. Δεν ακολουθώ παρά
µόνο ό,τι µου εµπνέεται".Πες: "Μήπως εξοµοιώνεται
οτυφλός µ' αυτόν που ολέπει;" Δεν το σκεφτήκατε
λοιπόν;

Είναι λεπτοµερείς πληροφορίες δίνονται σχετικά µε
µελλοντικά γεγονότα στο τέλος του κόσµου;
(Εσχατολογίκα / Gayb Haber)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 24:3, 14 & 25.....3. ἰδίαν λέγοντες Εἰπὲ
ἡµῖν, πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σηµεῖον τῆς σῆς
παρουσίας καὶ συντελείας τοῦ αἰῶνος; 14. καὶ
κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ
τῇ οἰκουµένῃ εἰς µαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, καὶ
τότε ἥξει τὸ τέλος. 25. ἰδοὺ προείρηκα ὑµῖν.
Αποκαλυψισ 1:1.....Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν
ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Θεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ
δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει,
Αποκαλυψισ 19:10.....ἡ γὰρ µαρτυρία Ἰησοῦ ἐστιν
τὸ πνεῦµα τῆς προφητείας.
------------------------------------------------En’am 6:50.....Πες: "Δεν σου λέω πως κατέχω τους
θησαυρούς του ΑΛΛΑΧ, ούτε πως ξέρω το άγνωστο,
ούτε σας λέω πως είµαι άγγελος. Δεν ακολουθώ παρά
µόνο ό,τι µου εµπνέεται".Πες: "Μήπως εξοµοιώνεται
οτυφλός µ' αυτόν που ολέπει;" Δεν το σκεφτήκατε
λοιπόν;

126.

126.

Υπάρχουν προφητικοί στίχοι που να προµαντεύουν τον
ερχοµό ενός σατανικού παγκόσµιου κυριάρχου που θα
έρθει στις τελευταίες µέρες; (Αντίχριστος / Mehdi)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 24:21-25.....ἐγερθήσονται γὰρ
ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται,
2 Θεσσαλονικεισ 2:8-9.....8. καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται
ὁ ἄνοµος, ὃν ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἀνελεῖ τῷ πνεύµατι τοῦ
στόµατος 9. οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ’ ἐνέργειαν τοῦ
Σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάµει καὶ σηµείοις καὶ τέρασιν ψεύδους
1 Ιωαννην 2:18.....καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι
ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ
Αποκαλυψισ 6:2.....καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός,
καὶ ὁ καθήµενος ἐπ’ αὐτὸν ἔχων τόξον, καὶ ἐδόθη αὐτῷ
στέφανος, καὶ ἐξῆλθεν νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ.
------------------------------------------------Σηµείωση: Το Κοράνι δεν αναφέρει τον ερχοµό του
Αντιχρίστου ή του Mehdi.

Υπάρχουν προφητικοί στίχοι που να προµαντεύουν τον
ερχοµό ενός σατανικού παγκόσµιου κυριάρχου που θα
έρθει στις τελευταίες µέρες; (Αντίχριστος / Mehdi)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ματθαιον 24:21-25.....ἐγερθήσονται γὰρ
ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται,
2 Θεσσαλονικεισ 2:8-9.....8. καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται
ὁ ἄνοµος, ὃν ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἀνελεῖ τῷ πνεύµατι τοῦ
στόµατος 9. οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ’ ἐνέργειαν τοῦ
Σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάµει καὶ σηµείοις καὶ τέρασιν ψεύδους
1 Ιωαννην 2:18.....καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι
ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ
Αποκαλυψισ 6:2.....καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός,
καὶ ὁ καθήµενος ἐπ’ αὐτὸν ἔχων τόξον, καὶ ἐδόθη αὐτῷ
στέφανος, καὶ ἐξῆλθεν νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ.
------------------------------------------------Σηµείωση: Το Κοράνι δεν αναφέρει τον ερχοµό του
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Θα υπάρξει µια "Ηµέρα της Κρίσης" όταν ο Θεός θα
εγείρει κάθε άτοµο από τους νεκρούς και να κρίνει αν
θα πάνε στον Παράδεισο ή στην Κόλαση; (Ahiret Günü)
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Εβραιουσ 9:27.....καὶ καθ’ ὅσον ἀπόκειται τοῖς
ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, µετὰ δὲ τοῦτο κρίσις,
2 Πετρου 2:9.....οἶδεν Κύριος εὐσεβεῖς ἐκ
πειρασµοῦ ῥύεσθαι, ἀδίκους δὲ εἰς ἡµέραν κρίσεως
κολαζοµένους τηρεῖν,
Αποκαλυψισ 20:11-15.....12. καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ
τῶν γεγραµµένων ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.
15. καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς
γεγραµµένος, ἐβλήθη εἰς τὴν λίµνην τοῦ πυρός.
------------------------------------------------Bakara 2:113.....Ο ΑΛΛΑΧ όµως θα δικάζει, ανάµεσά
τ ους, κατά την Ηµέρα της Κρίσεως ο' ό,τι
διαφωνούν, (τις διαφορές τ ους).
Al-i İmran 3:185.....Κάθε ψυχή θα δοκιµάσει το
θάνατο, και µόνο κατά τη µέρα της Κρίσης θα
εξοφληθεί ο µισθός σας.
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Θα πρέπει όλοι να περάσουν λίγο καιρό υποφέροντας
στην Κόλαση;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ιωαννην 5:24.....ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι ὁ τὸν
λόγον µου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέµψαντί µε ἔχει
ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ
µεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν.
Ρωµαιουσ 8:1.....Οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριµα τοῖς ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ.
1 Θεσσαλονικεισ 5:9.....ὅτι οὐκ ἔθετο ἡµᾶς ὁ Θεὸς
εἰς ὀργὴν ἀλλὰ εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ
Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
------------------------------------------------Al-i İmran 3:185.....Κι όποιον τότε σπρώξουν
µακριά απ' τη φωτιά και γίνει δεκτός στον Παράδεισο,
Meryem 19:70-71..... 70. Έπειτα Εµείς -οέοαιαγνωρίζουµε καλά εκείνους που αξίζουν περισσότερο για να
κατακαουν. 71. Κανείς από σας (δεν θα ορεθεί) που να µη
περάσει πάνω απ' αυτή (τη Κόλαση). Αυτό - για τον Κύριό
σου - είναι ένα ψήφισµα που πρέπει να συµπληρωθεί.

Θα πρέπει όλοι να περάσουν λίγο καιρό υποφέροντας
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Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
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Θα υπάρξει µια "Ηµέρα της Κρίσης" όταν ο Θεός θα
εγείρει κάθε άτοµο από τους νεκρούς και να κρίνει αν
θα πάνε στον Παράδεισο ή στην Κόλαση; (Ahiret Günü)
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
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πειρασµοῦ ῥύεσθαι, ἀδίκους δὲ εἰς ἡµέραν κρίσεως
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τ ους, κατά την Ηµέρα της Κρίσεως ο' ό,τι
διαφωνούν, (τις διαφορές τ ους).
Al-i İmran 3:185.....Κάθε ψυχή θα δοκιµάσει το
θάνατο, και µόνο κατά τη µέρα της Κρίσης θα
εξοφληθεί ο µισθός σας.

Θα υπάρξει µια "Ηµέρα της Κρίσης" όταν ο Θεός θα
εγείρει κάθε άτοµο από τους νεκρούς και να κρίνει αν
θα πάνε στον Παράδεισο ή στην Κόλαση; (Ahiret Günü)
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Εβραιουσ 9:27.....καὶ καθ’ ὅσον ἀπόκειται τοῖς
ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, µετὰ δὲ τοῦτο κρίσις,
2 Πετρου 2:9.....οἶδεν Κύριος εὐσεβεῖς ἐκ
πειρασµοῦ ῥύεσθαι, ἀδίκους δὲ εἰς ἡµέραν κρίσεως
κολαζοµένους τηρεῖν,
Αποκαλυψισ 20:11-15.....12. καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ
τῶν γεγραµµένων ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.
15. καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς
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------------------------------------------------Bakara 2:113.....Ο ΑΛΛΑΧ όµως θα δικάζει, ανάµεσά
τ ους, κατά την Ηµέρα της Κρίσεως ο' ό,τι
διαφωνούν, (τις διαφορές τ ους).
Al-i İmran 3:185.....Κάθε ψυχή θα δοκιµάσει το
θάνατο, και µόνο κατά τη µέρα της Κρίσης θα
εξοφληθεί ο µισθός σας.
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Θα πρέπει όλοι να περάσουν λίγο καιρό υποφέροντας
στην Κόλαση;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ιωαννην 5:24.....ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι ὁ τὸν
λόγον µου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέµψαντί µε ἔχει
ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ
µεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν.
Ρωµαιουσ 8:1.....Οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριµα τοῖς ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ.
1 Θεσσαλονικεισ 5:9.....ὅτι οὐκ ἔθετο ἡµᾶς ὁ Θεὸς
εἰς ὀργὴν ἀλλὰ εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ
Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
------------------------------------------------Al-i İmran 3:185.....Κι όποιον τότε σπρώξουν
µακριά απ' τη φωτιά και γίνει δεκτός στον Παράδεισο,
Meryem 19:70-71..... 70. Έπειτα Εµείς -οέοαιαγνωρίζουµε καλά εκείνους που αξίζουν περισσότερο για να
κατακαουν. 71. Κανείς από σας (δεν θα ορεθεί) που να µη
περάσει πάνω απ' αυτή (τη Κόλαση). Αυτό - για τον Κύριό
σου - είναι ένα ψήφισµα που πρέπει να συµπληρωθεί.
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Θα πρέπει όλοι να περάσουν λίγο καιρό υποφέροντας
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------------------------------------------------Al-i İmran 3:185.....Κι όποιον τότε σπρώξουν
µακριά απ' τη φωτιά και γίνει δεκτός στον Παράδεισο,
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Εάν κάποιος πάει στην Κόλαση, θα υπάρξει ποτέ
πιθανότητα να βγει απο κει αργότερα και να πάει
στον Παράδεισο;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ματθαιον 25:41 & 46.....41. τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ
εὐωνύµων Πορεύεσθε ἀπ’ ἐµοῦ κατηραµένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ
αἰώνιον τὸ ἡτοιµασµένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις
αὐτοῦ. 46. καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον,
Λουκαν 16:25-26.....25. εἶπεν δὲ Ἀβραάµ Τέκνον, µνήσθητι
ὅτι ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος
ὁµοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι.
26. καὶ ἐν πᾶσι τούτοις µεταξὺ ἡµῶν καὶ ὑµῶν χάσµα
µέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς
ὑµᾶς µὴ δύνωνται, µηδὲ ἐκεῖθεν πρὸς ἡµᾶς διαπερῶσιν.
------------------------------------------------En’am 6:128..... 'Ή Φωτιά θα είναι ο τόπος της
κατοικίας σας, εκεί θα παραµείνετε για πάντα",
εκτός αν αλλιώς θελήσει ο ΑΛΛΑΧ.
Hud 11:106-107.....106. "Όσον αφορά τους άθλιους, θα
ορεθούν στη Φωτιά. 107. Εκεί θα παραµείνουν για όλο τον
καιρό, εφ' όσον οι ουρανοί κι η γη διαρκούν, εκτός αν ο
Κύριός σου θελήσει (διαφορετικά). Γιατί ο Κύριός σου είναι
ο (οέοαιος) Εκτελεστής, εκείνων που θέλει να σχεδιάσει.

130.

Είναι το σώµα της ανάστασης ένα φυσικό σώµα από
σάρκα, οστά και το αίµα;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
1 Κορινθιουσ 15:35-50.....35. Ἀλλὰ ἐρεῖ τις Πῶς
ἐγείρονται οἱ νεκροί; ποίῳ δὲ σώµατι ἔρχονται;
44. σπείρεται σῶµα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶµα
πνευµατικόν. 50. Τοῦτο δέ φηµι, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ
καὶ αἷµα βασιλείαν Θεοῦ κληρονοµῆσαι οὐ δύναται,
οὐδὲ ἡ φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν κληρονοµεῖ.
------------------------------------------------Bakara 2:25 & 259.....25. Κι εκεί θ' έχουν αγνές
γυναίκες (συζύγους) και θα µείνουν σ' αυτούς για
πάντα. 259. θα σε φέρουµε σαν παράδειγµα στους
ανθρώπους, - κοίταξε ακόµη τα κόκαλα, πώς θα τα
ενώσουµε και θα τα καλύψουµε µε σάρκες".
Nebe 78:33.....και µικρές παρθένες συντρόφισσες
της Ίδιας Ηλικίας,
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Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
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αἰώνιον τὸ ἡτοιµασµένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις
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130.

Είναι το σώµα της ανάστασης ένα φυσικό σώµα από
σάρκα, οστά και το αίµα;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
1 Κορινθιουσ 15:35-50.....35. Ἀλλὰ ἐρεῖ τις Πῶς
ἐγείρονται οἱ νεκροί; ποίῳ δὲ σώµατι ἔρχονται;
44. σπείρεται σῶµα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶµα
πνευµατικόν. 50. Τοῦτο δέ φηµι, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ
καὶ αἷµα βασιλείαν Θεοῦ κληρονοµῆσαι οὐ δύναται,
οὐδὲ ἡ φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν κληρονοµεῖ.
------------------------------------------------Bakara 2:25 & 259.....25. Κι εκεί θ' έχουν αγνές
γυναίκες (συζύγους) και θα µείνουν σ' αυτούς για
πάντα. 259. θα σε φέρουµε σαν παράδειγµα στους
ανθρώπους, - κοίταξε ακόµη τα κόκαλα, πώς θα τα
ενώσουµε και θα τα καλύψουµε µε σάρκες".
Nebe 78:33.....και µικρές παρθένες συντρόφισσες
της Ίδιας Ηλικίας,
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131.*

Θα υπάρχουν σεξουαλικές σχέσεις και γάµοι στον
Παράδεισο; (Houris)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ματθαιον 22:28-33.....28. ἐν τῇ ἀναστάσει οὖν τίνος
τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν. 29.
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Πλανᾶσθε µὴ
εἰδότες τὰς γραφὰς µηδὲ τὴν δύναµιν τοῦ Θεοῦ. 30. ἐν
γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαµοῦσιν οὔτε γαµίζονται, ἀλλ’
ὡς ἄγγελοι ἐν τῷ οὐρανῷ εἰσιν.
1 Κορινθιουσ 15:50....Τοῦτο δέ φηµι, ἀδελφοί, ὅτι
σὰρξ καὶ αἷµα βασιλείαν Θεοῦ κληρονοµῆσαι οὐ
δύναται, οὐδὲ ἡ φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν κληρονοµεῖ.
------------------------------------------------Tur 52:20.....Θα τους παντρέψουµε µε όµορφες
γυναίκες µε όµορφα - µεγάλα - και λαµπερά µάτια.
Rahman 55:55-56 & 70-72..... 55. Τότε, ποια από τις
ευεργεσίες του Κυρίου σας, θ' aρνηθείτε (και οι δύο);
56. Μέσα εκεί (και στους δύο) θα υπάρχουν (παρθένες
κόρες) αγνές µε συγκρατηµένα τα ολέµµατά τους, τις
οποίες ούτε (Χνθρωπος ουτε δαίµονας δεν τις έχει πριν
αγγίξει. 70. Στον (καθένα) τους θα υπ6ρχουν καθαρές
καλές και όµορφες ( συντρόφισσες), 71. Τότε, ποια από
τις ευεργεσίες, του Κυρίου σας, θ' aρνηθείτε (και οι
δύο); 72. Ωραίες συγκρατηµένες µέσα σε Οκηνές,
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Παράδεισο; (Houris)
Αγία Γραφή
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132.

Θεωρείται η παγκόσµια Εκκλησία η “Νύφη του
Χριστού”;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Εφεσιουσ 5:23, 25, & 32.....23. ὁ Χριστὸς κεφαλὴ
τῆς ἐκκλησίας, 25. Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς
γυναῖκας, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν τὴν
ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς,
Αποκαλυψισ 19:7.....χαίρωµεν καὶ ἀγαλλιῶµεν, καὶ
δώσοµεν τὴν δόξαν αὐτῷ, ὅτι ἦλθεν ὁ γάµος τοῦ
Ἀρνίου, καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἡτοίµασεν ἑαυτήν,
Αποκαλυψισ 21:9.....καὶ ἐλάλησεν µετ’ ἐµοῦ λέγων
Δεῦρο, δείξω σοι τὴν νύµφην τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίου.
Αποκαλυψισ 22:17.....Καὶ τὸ Πνεῦµα καὶ ἡ νύµφη
λέγουσιν Ἔρχου. καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω Ἔρχου.
Σηµείωση: Το Κοράνι αναφέρει µόνο την Εκκλησία µια φορά
και δεν αναφέρει τη «Νύφη του Χριστού»: Hajj 22:40.

Θεωρείται η παγκόσµια Εκκλησία η “Νύφη του
Χριστού”;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Εφεσιουσ 5:23, 25, & 32.....23. ὁ Χριστὸς κεφαλὴ
τῆς ἐκκλησίας, 25. Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς
γυναῖκας, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν τὴν
ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς,
Αποκαλυψισ 19:7.....χαίρωµεν καὶ ἀγαλλιῶµεν, καὶ
δώσοµεν τὴν δόξαν αὐτῷ, ὅτι ἦλθεν ὁ γάµος τοῦ
Ἀρνίου, καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἡτοίµασεν ἑαυτήν,
Αποκαλυψισ 21:9.....καὶ ἐλάλησεν µετ’ ἐµοῦ λέγων
Δεῦρο, δείξω σοι τὴν νύµφην τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίου.
Αποκαλυψισ 22:17.....Καὶ τὸ Πνεῦµα καὶ ἡ νύµφη
λέγουσιν Ἔρχου. καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω Ἔρχου.
Σηµείωση: Το Κοράνι αναφέρει µόνο την Εκκλησία µια φορά
και δεν αναφέρει τη «Νύφη του Χριστού»: Hajj 22:40.

131.*

131.*

Θα υπάρχουν σεξουαλικές σχέσεις και γάµοι στον
Παράδεισο; (Houris)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ματθαιον 22:28-33.....28. ἐν τῇ ἀναστάσει οὖν τίνος
τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν. 29.
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Πλανᾶσθε µὴ
εἰδότες τὰς γραφὰς µηδὲ τὴν δύναµιν τοῦ Θεοῦ. 30. ἐν
γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαµοῦσιν οὔτε γαµίζονται, ἀλλ’
ὡς ἄγγελοι ἐν τῷ οὐρανῷ εἰσιν.
1 Κορινθιουσ 15:50....Τοῦτο δέ φηµι, ἀδελφοί, ὅτι
σὰρξ καὶ αἷµα βασιλείαν Θεοῦ κληρονοµῆσαι οὐ
δύναται, οὐδὲ ἡ φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν κληρονοµεῖ.
------------------------------------------------Tur 52:20.....Θα τους παντρέψουµε µε όµορφες
γυναίκες µε όµορφα - µεγάλα - και λαµπερά µάτια.
Rahman 55:55-56 & 70-72..... 55. Τότε, ποια από τις
ευεργεσίες του Κυρίου σας, θ' aρνηθείτε (και οι δύο);
56. Μέσα εκεί (και στους δύο) θα υπάρχουν (παρθένες
κόρες) αγνές µε συγκρατηµένα τα ολέµµατά τους, τις
οποίες ούτε (Χνθρωπος ουτε δαίµονας δεν τις έχει πριν
αγγίξει. 70. Στον (καθένα) τους θα υπ6ρχουν καθαρές
καλές και όµορφες ( συντρόφισσες), 71. Τότε, ποια από
τις ευεργεσίες, του Κυρίου σας, θ' aρνηθείτε (και οι
δύο); 72. Ωραίες συγκρατηµένες µέσα σε Οκηνές,

Θα υπάρχουν σεξουαλικές σχέσεις και γάµοι στον
Παράδεισο; (Houris)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ματθαιον 22:28-33.....28. ἐν τῇ ἀναστάσει οὖν τίνος
τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν. 29.
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Πλανᾶσθε µὴ
εἰδότες τὰς γραφὰς µηδὲ τὴν δύναµιν τοῦ Θεοῦ. 30. ἐν
γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαµοῦσιν οὔτε γαµίζονται, ἀλλ’
ὡς ἄγγελοι ἐν τῷ οὐρανῷ εἰσιν.
1 Κορινθιουσ 15:50....Τοῦτο δέ φηµι, ἀδελφοί, ὅτι
σὰρξ καὶ αἷµα βασιλείαν Θεοῦ κληρονοµῆσαι οὐ
δύναται, οὐδὲ ἡ φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν κληρονοµεῖ.
------------------------------------------------Tur 52:20.....Θα τους παντρέψουµε µε όµορφες
γυναίκες µε όµορφα - µεγάλα - και λαµπερά µάτια.
Rahman 55:55-56 & 70-72..... 55. Τότε, ποια από τις
ευεργεσίες του Κυρίου σας, θ' aρνηθείτε (και οι δύο);
56. Μέσα εκεί (και στους δύο) θα υπάρχουν (παρθένες
κόρες) αγνές µε συγκρατηµένα τα ολέµµατά τους, τις
οποίες ούτε (Χνθρωπος ουτε δαίµονας δεν τις έχει πριν
αγγίξει. 70. Στον (καθένα) τους θα υπ6ρχουν καθαρές
καλές και όµορφες ( συντρόφισσες), 71. Τότε, ποια από
τις ευεργεσίες, του Κυρίου σας, θ' aρνηθείτε (και οι
δύο); 72. Ωραίες συγκρατηµένες µέσα σε Οκηνές,

132.

Θεωρείται η παγκόσµια Εκκλησία η “Νύφη του
Χριστού”;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Εφεσιουσ 5:23, 25, & 32.....23. ὁ Χριστὸς κεφαλὴ
τῆς ἐκκλησίας, 25. Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς
γυναῖκας, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν τὴν
ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς,
Αποκαλυψισ 19:7.....χαίρωµεν καὶ ἀγαλλιῶµεν, καὶ
δώσοµεν τὴν δόξαν αὐτῷ, ὅτι ἦλθεν ὁ γάµος τοῦ
Ἀρνίου, καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἡτοίµασεν ἑαυτήν,
Αποκαλυψισ 21:9.....καὶ ἐλάλησεν µετ’ ἐµοῦ λέγων
Δεῦρο, δείξω σοι τὴν νύµφην τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίου.
Αποκαλυψισ 22:17.....Καὶ τὸ Πνεῦµα καὶ ἡ νύµφη
λέγουσιν Ἔρχου. καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω Ἔρχου.
Σηµείωση: Το Κοράνι αναφέρει µόνο την Εκκλησία µια φορά
και δεν αναφέρει τη «Νύφη του Χριστού»: Hajj 22:40.
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Πρακτικά ζητήµατα ζωής
133.

Μήπως ο Θεός θέλει οι πιστοί σήµερα να ζήσουν
σύµφωνα µε το νόµο; (Shariah)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ρωµαιουσ 6:14..... ἁµαρτία γὰρ ὑµῶν οὐ κυριεύσει·
οὐ γάρ ἐστε ὑπὸ νόµον ἀλλὰ ὑπὸ χάριν.
Ρωµαιουσ 10:4.....τέλος γὰρ νόµου Χριστὸς εἰς
δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι.
Γαλατασ 3:11 & 25.....11. ὅτι δὲ ἐν νόµῳ οὐδεὶς
δικαιοῦται παρὰ τῷ Θεῷ δῆλον, ὅτι Ὁ δίκαιος ἐκ
πίστεως ζήσεται·
------------------------------------------------Maide 5:48..... Για κάθε ένα ανάµεσά σας, ορίσαµε
ένα Θρησκευτικό Νόµο κι ένα Πρόγραµµα.
Jathiyah 45:18.....Έπειτα σε κάναµε να είσαι στο
(σωστό) Δρόµο της Θρησκείας. Γι' αυτό ν'
ακολουθείς αυτόν (το Δρόµο),
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134.

134.

Απαγορεύεται σε έναν πιστό να πιεί κρασί;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Λουκαν 7:34-35.....ἐλήλυθεν ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγετε Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος
καὶ οἰνοπότης,
Ιωαννην 2:1-11.....3. καὶ ὑστερήσαντος οἴνου λέγει ἡ
µήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν Οἶνον οὐκ ἔχουσιν. 7. λέγει
αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Γεµίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος. καὶ
ἐγέµισαν αὐτὰς ἕως ἄνω. 10. καὶ λέγει αὐτῷ Πᾶς ἄνθρωπος
πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν, καὶ ὅταν µεθυσθῶσιν
τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι.
1 Τιµοθεον 5:23.....Μηκέτι ὑδροπότει, ἀλλὰ οἴνῳ ὀλίγῳ
χρῶ διὰ τὸν στόµαχον καὶ τὰς πυκνάς σου ἀσθενείας.
------------------------------------------------Bakara 2:219.....Σε ρωτciνε για το κρασί και τη
χαρτοπαιξία. Απciντησε: "Και τα δύο, για τον
ciνθρωπο, είναι πολύ ολαοερci, αλλci κι ωφέλιµα.
Maide 5:90-91.....90. Ω! Εσείς που πιστέψατε! Τα
οινοπνευµατιί1δη ποτci κι η χαρτοπαιξία, η αφιέρωση στ'
αγ(Ίλµατα (είδωλα) κι η κλήρωση µε οέλη, είναι σιχαµερα εργα
του Σατανά, να τ' αποφεύγετε µε απέχθεια, για να ελπίζετε
στην επιτυχία. 91. Μήπως εσείς δεν θα απέχετε λοιπόν;

Απαγορεύεται σε έναν πιστό να πιεί κρασί;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Λουκαν 7:34-35.....ἐλήλυθεν ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγετε Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος
καὶ οἰνοπότης,
Ιωαννην 2:1-11.....3. καὶ ὑστερήσαντος οἴνου λέγει ἡ
µήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν Οἶνον οὐκ ἔχουσιν. 7. λέγει
αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Γεµίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος. καὶ
ἐγέµισαν αὐτὰς ἕως ἄνω. 10. καὶ λέγει αὐτῷ Πᾶς ἄνθρωπος
πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν, καὶ ὅταν µεθυσθῶσιν
τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι.
1 Τιµοθεον 5:23.....Μηκέτι ὑδροπότει, ἀλλὰ οἴνῳ ὀλίγῳ
χρῶ διὰ τὸν στόµαχον καὶ τὰς πυκνάς σου ἀσθενείας.
------------------------------------------------Bakara 2:219.....Σε ρωτciνε για το κρασί και τη
χαρτοπαιξία. Απciντησε: "Και τα δύο, για τον
ciνθρωπο, είναι πολύ ολαοερci, αλλci κι ωφέλιµα.
Maide 5:90-91.....90. Ω! Εσείς που πιστέψατε! Τα
οινοπνευµατιί1δη ποτci κι η χαρτοπαιξία, η αφιέρωση στ'
αγ(Ίλµατα (είδωλα) κι η κλήρωση µε οέλη, είναι σιχαµερα εργα
του Σατανά, να τ' αποφεύγετε µε απέχθεια, για να ελπίζετε
στην επιτυχία. 91. Μήπως εσείς δεν θα απέχετε λοιπόν;

Πρακτικά ζητήµατα ζωής

Πρακτικά ζητήµατα ζωής

133.

Μήπως ο Θεός θέλει οι πιστοί σήµερα να ζήσουν
σύµφωνα µε το νόµο; (Shariah)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ρωµαιουσ 6:14..... ἁµαρτία γὰρ ὑµῶν οὐ κυριεύσει·
οὐ γάρ ἐστε ὑπὸ νόµον ἀλλὰ ὑπὸ χάριν.
Ρωµαιουσ 10:4.....τέλος γὰρ νόµου Χριστὸς εἰς
δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι.
Γαλατασ 3:11 & 25.....11. ὅτι δὲ ἐν νόµῳ οὐδεὶς
δικαιοῦται παρὰ τῷ Θεῷ δῆλον, ὅτι Ὁ δίκαιος ἐκ
πίστεως ζήσεται·
------------------------------------------------Maide 5:48..... Για κάθε ένα ανάµεσά σας, ορίσαµε
ένα Θρησκευτικό Νόµο κι ένα Πρόγραµµα.
Jathiyah 45:18.....Έπειτα σε κάναµε να είσαι στο
(σωστό) Δρόµο της Θρησκείας. Γι' αυτό ν'
ακολουθείς αυτόν (το Δρόµο),

134.

Απαγορεύεται σε έναν πιστό να πιεί κρασί;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Λουκαν 7:34-35.....ἐλήλυθεν ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγετε Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος
καὶ οἰνοπότης,
Ιωαννην 2:1-11.....3. καὶ ὑστερήσαντος οἴνου λέγει ἡ
µήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν Οἶνον οὐκ ἔχουσιν. 7. λέγει
αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Γεµίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος. καὶ
ἐγέµισαν αὐτὰς ἕως ἄνω. 10. καὶ λέγει αὐτῷ Πᾶς ἄνθρωπος
πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν, καὶ ὅταν µεθυσθῶσιν
τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι.
1 Τιµοθεον 5:23.....Μηκέτι ὑδροπότει, ἀλλὰ οἴνῳ ὀλίγῳ
χρῶ διὰ τὸν στόµαχον καὶ τὰς πυκνάς σου ἀσθενείας.
------------------------------------------------Bakara 2:219.....Σε ρωτciνε για το κρασί και τη
χαρτοπαιξία. Απciντησε: "Και τα δύο, για τον
ciνθρωπο, είναι πολύ ολαοερci, αλλci κι ωφέλιµα.
Maide 5:90-91.....90. Ω! Εσείς που πιστέψατε! Τα
οινοπνευµατιί1δη ποτci κι η χαρτοπαιξία, η αφιέρωση στ'
αγ(Ίλµατα (είδωλα) κι η κλήρωση µε οέλη, είναι σιχαµερα εργα
του Σατανά, να τ' αποφεύγετε µε απέχθεια, για να ελπίζετε
στην επιτυχία. 91. Μήπως εσείς δεν θα απέχετε λοιπόν;

133.

Μήπως ο Θεός θέλει οι πιστοί σήµερα να ζήσουν
σύµφωνα µε το νόµο; (Shariah)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ρωµαιουσ 6:14..... ἁµαρτία γὰρ ὑµῶν οὐ κυριεύσει·
οὐ γάρ ἐστε ὑπὸ νόµον ἀλλὰ ὑπὸ χάριν.
Ρωµαιουσ 10:4.....τέλος γὰρ νόµου Χριστὸς εἰς
δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι.
Γαλατασ 3:11 & 25.....11. ὅτι δὲ ἐν νόµῳ οὐδεὶς
δικαιοῦται παρὰ τῷ Θεῷ δῆλον, ὅτι Ὁ δίκαιος ἐκ
πίστεως ζήσεται·
------------------------------------------------Maide 5:48..... Για κάθε ένα ανάµεσά σας, ορίσαµε
ένα Θρησκευτικό Νόµο κι ένα Πρόγραµµα.
Jathiyah 45:18.....Έπειτα σε κάναµε να είσαι στο
(σωστό) Δρόµο της Θρησκείας. Γι' αυτό ν'
ακολουθείς αυτόν (το Δρόµο),

134.

Απαγορεύεται σε έναν πιστό να πιεί κρασί;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Λουκαν 7:34-35.....ἐλήλυθεν ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγετε Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος
καὶ οἰνοπότης,
Ιωαννην 2:1-11.....3. καὶ ὑστερήσαντος οἴνου λέγει ἡ
µήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν Οἶνον οὐκ ἔχουσιν. 7. λέγει
αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Γεµίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος. καὶ
ἐγέµισαν αὐτὰς ἕως ἄνω. 10. καὶ λέγει αὐτῷ Πᾶς ἄνθρωπος
πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν, καὶ ὅταν µεθυσθῶσιν
τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι.
1 Τιµοθεον 5:23.....Μηκέτι ὑδροπότει, ἀλλὰ οἴνῳ ὀλίγῳ
χρῶ διὰ τὸν στόµαχον καὶ τὰς πυκνάς σου ἀσθενείας.
------------------------------------------------Bakara 2:219.....Σε ρωτciνε για το κρασί και τη
χαρτοπαιξία. Απciντησε: "Και τα δύο, για τον
ciνθρωπο, είναι πολύ ολαοερci, αλλci κι ωφέλιµα.
Maide 5:90-91.....90. Ω! Εσείς που πιστέψατε! Τα
οινοπνευµατιί1δη ποτci κι η χαρτοπαιξία, η αφιέρωση στ'
αγ(Ίλµατα (είδωλα) κι η κλήρωση µε οέλη, είναι σιχαµερα εργα
του Σατανά, να τ' αποφεύγετε µε απέχθεια, για να ελπίζετε
στην επιτυχία. 91. Μήπως εσείς δεν θα απέχετε λοιπόν;

135.

Απαγορεύεται σε έναν πιστό να φάει χοιρινό κρέας;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Πραξεισ 10:13-15.....13. καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτόν
Ἀναστάς, Πέτρε, θῦσον καὶ φάγε. 14. ὁ δὲ Πέτρος εἶπεν
Μηδαµῶς, Κύριε, ὅτι οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν καὶ
ἀκάθαρτον. 15. καὶ φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέρου πρὸς αὐτόν
Ἃ ὁ Θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ µὴ κοίνου.
1 Κορινθιουσ 10:25.....Πᾶν τὸ ἐν µακέλλῳ πωλούµενον
ἐσθίετε µηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν·
Κολοσσαεισ 2:16....Μὴ οὖν τις ὑµᾶς κρινέτω ἐν βρώσει
------------------------------------------------Maide 5:3.....Σας απαγορεύεται (για τροφή) το
ψόφιο κρέας, το αίµα, το χοιρινό κρέας,

136.

Περιµένει ο Θεός τους πιστούς να νηστεύουν σήµερα;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ἰωήλ 2:12.....καὶ νῦν λέγει κύριος ὁ θεὸς ὑµῶν
᾿Επιστράφητε πρός µε ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ὑµῶν καὶ
ἐν νηστείᾳ καὶ ἐν κλαυθµῷ καὶ ἐν κοπετῷ·
Ματθαιον 6:17.....σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν
κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι,
Μαρκον 2:20.....ἐλεύσονται δὲ ἡµέραι ὅταν ἀπαρθῇ
ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυµφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν
ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ.
1 Κορινθιουσ 7:5....µὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ
µήτι ἂν ἐκ συµφώνου πρὸς καιρὸν ἵνα σχολάσητε τῇ
προσευχῇ καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἦτε,
------------------------------------------------Bakara 2:183 & 185.....183. Ω! Σεις που
πιστεύετε! Η νηστεία έχει επιοληθεί σε σας όπως
έχει επιοληθεί στους προγόνους σας. Μηπως και θα
aποµακρυνθείτε από τα αµαρτηµατα. 185. Ώστε,
όποιος από σας έµαθε ότι άρχισε ο µήνας
(Ραµαζι!νι), τότε πρέπει να νηστέψει. Αν όµως
είναι άρρωστος ή σε ταξίδι, (και δεν νηστεύει),
τότε να νηστέψει αργότερα τις ανάλογες µέρες. Ο
ΑΛΛΑΧ επιθυµεί για σας κάθε ευκολία, και δεν
θέλει να σας οάλει σε δυσκολίες.
Ahzab 33:35.....Για τους άνδρες και τις γυναίκες
που κανονικά ελεούν, Για τους νηστεύοντες και τις
νηστεύουσες,

135.

Απαγορεύεται σε έναν πιστό να φάει χοιρινό κρέας;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Πραξεισ 10:13-15.....13. καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτόν
Ἀναστάς, Πέτρε, θῦσον καὶ φάγε. 14. ὁ δὲ Πέτρος εἶπεν
Μηδαµῶς, Κύριε, ὅτι οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν καὶ
ἀκάθαρτον. 15. καὶ φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέρου πρὸς αὐτόν
Ἃ ὁ Θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ µὴ κοίνου.
1 Κορινθιουσ 10:25.....Πᾶν τὸ ἐν µακέλλῳ πωλούµενον
ἐσθίετε µηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν·
Κολοσσαεισ 2:16....Μὴ οὖν τις ὑµᾶς κρινέτω ἐν βρώσει
------------------------------------------------Maide 5:3.....Σας απαγορεύεται (για τροφή) το
ψόφιο κρέας, το αίµα, το χοιρινό κρέας,

136.

Περιµένει ο Θεός τους πιστούς να νηστεύουν σήµερα;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ἰωήλ 2:12.....καὶ νῦν λέγει κύριος ὁ θεὸς ὑµῶν
᾿Επιστράφητε πρός µε ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ὑµῶν καὶ
ἐν νηστείᾳ καὶ ἐν κλαυθµῷ καὶ ἐν κοπετῷ·
Ματθαιον 6:17.....σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν
κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι,
Μαρκον 2:20.....ἐλεύσονται δὲ ἡµέραι ὅταν ἀπαρθῇ
ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυµφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν
ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ.
1 Κορινθιουσ 7:5....µὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ
µήτι ἂν ἐκ συµφώνου πρὸς καιρὸν ἵνα σχολάσητε τῇ
προσευχῇ καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἦτε,
------------------------------------------------Bakara 2:183 & 185.....183. Ω! Σεις που
πιστεύετε! Η νηστεία έχει επιοληθεί σε σας όπως
έχει επιοληθεί στους προγόνους σας. Μηπως και θα
aποµακρυνθείτε από τα αµαρτηµατα. 185. Ώστε,
όποιος από σας έµαθε ότι άρχισε ο µήνας
(Ραµαζι!νι), τότε πρέπει να νηστέψει. Αν όµως
είναι άρρωστος ή σε ταξίδι, (και δεν νηστεύει),
τότε να νηστέψει αργότερα τις ανάλογες µέρες. Ο
ΑΛΛΑΧ επιθυµεί για σας κάθε ευκολία, και δεν
θέλει να σας οάλει σε δυσκολίες.
Ahzab 33:35.....Για τους άνδρες και τις γυναίκες
που κανονικά ελεούν, Για τους νηστεύοντες και τις
νηστεύουσες,

135.

135.

Απαγορεύεται σε έναν πιστό να φάει χοιρινό κρέας;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Πραξεισ 10:13-15.....13. καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτόν
Ἀναστάς, Πέτρε, θῦσον καὶ φάγε. 14. ὁ δὲ Πέτρος εἶπεν
Μηδαµῶς, Κύριε, ὅτι οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν καὶ
ἀκάθαρτον. 15. καὶ φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέρου πρὸς αὐτόν
Ἃ ὁ Θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ µὴ κοίνου.
1 Κορινθιουσ 10:25.....Πᾶν τὸ ἐν µακέλλῳ πωλούµενον
ἐσθίετε µηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν·
Κολοσσαεισ 2:16....Μὴ οὖν τις ὑµᾶς κρινέτω ἐν βρώσει
------------------------------------------------Maide 5:3.....Σας απαγορεύεται (για τροφή) το
ψόφιο κρέας, το αίµα, το χοιρινό κρέας,

Απαγορεύεται σε έναν πιστό να φάει χοιρινό κρέας;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Πραξεισ 10:13-15.....13. καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτόν
Ἀναστάς, Πέτρε, θῦσον καὶ φάγε. 14. ὁ δὲ Πέτρος εἶπεν
Μηδαµῶς, Κύριε, ὅτι οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν καὶ
ἀκάθαρτον. 15. καὶ φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέρου πρὸς αὐτόν
Ἃ ὁ Θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ µὴ κοίνου.
1 Κορινθιουσ 10:25.....Πᾶν τὸ ἐν µακέλλῳ πωλούµενον
ἐσθίετε µηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν·
Κολοσσαεισ 2:16....Μὴ οὖν τις ὑµᾶς κρινέτω ἐν βρώσει
------------------------------------------------Maide 5:3.....Σας απαγορεύεται (για τροφή) το
ψόφιο κρέας, το αίµα, το χοιρινό κρέας,

136.

Περιµένει ο Θεός τους πιστούς να νηστεύουν σήµερα;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ἰωήλ 2:12.....καὶ νῦν λέγει κύριος ὁ θεὸς ὑµῶν
᾿Επιστράφητε πρός µε ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ὑµῶν καὶ
ἐν νηστείᾳ καὶ ἐν κλαυθµῷ καὶ ἐν κοπετῷ·
Ματθαιον 6:17.....σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν
κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι,
Μαρκον 2:20.....ἐλεύσονται δὲ ἡµέραι ὅταν ἀπαρθῇ
ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυµφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν
ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ.
1 Κορινθιουσ 7:5....µὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ
µήτι ἂν ἐκ συµφώνου πρὸς καιρὸν ἵνα σχολάσητε τῇ
προσευχῇ καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἦτε,
------------------------------------------------Bakara 2:183 & 185.....183. Ω! Σεις που
πιστεύετε! Η νηστεία έχει επιοληθεί σε σας όπως
έχει επιοληθεί στους προγόνους σας. Μηπως και θα
aποµακρυνθείτε από τα αµαρτηµατα. 185. Ώστε,
όποιος από σας έµαθε ότι άρχισε ο µήνας
(Ραµαζι!νι), τότε πρέπει να νηστέψει. Αν όµως
είναι άρρωστος ή σε ταξίδι, (και δεν νηστεύει),
τότε να νηστέψει αργότερα τις ανάλογες µέρες. Ο
ΑΛΛΑΧ επιθυµεί για σας κάθε ευκολία, και δεν
θέλει να σας οάλει σε δυσκολίες.
Ahzab 33:35.....Για τους άνδρες και τις γυναίκες
που κανονικά ελεούν, Για τους νηστεύοντες και τις
νηστεύουσες,

136.

Περιµένει ο Θεός τους πιστούς να νηστεύουν σήµερα;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ἰωήλ 2:12.....καὶ νῦν λέγει κύριος ὁ θεὸς ὑµῶν
᾿Επιστράφητε πρός µε ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ὑµῶν καὶ
ἐν νηστείᾳ καὶ ἐν κλαυθµῷ καὶ ἐν κοπετῷ·
Ματθαιον 6:17.....σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν
κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι,
Μαρκον 2:20.....ἐλεύσονται δὲ ἡµέραι ὅταν ἀπαρθῇ
ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυµφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν
ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ.
1 Κορινθιουσ 7:5....µὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ
µήτι ἂν ἐκ συµφώνου πρὸς καιρὸν ἵνα σχολάσητε τῇ
προσευχῇ καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἦτε,
------------------------------------------------Bakara 2:183 & 185.....183. Ω! Σεις που
πιστεύετε! Η νηστεία έχει επιοληθεί σε σας όπως
έχει επιοληθεί στους προγόνους σας. Μηπως και θα
aποµακρυνθείτε από τα αµαρτηµατα. 185. Ώστε,
όποιος από σας έµαθε ότι άρχισε ο µήνας
(Ραµαζι!νι), τότε πρέπει να νηστέψει. Αν όµως
είναι άρρωστος ή σε ταξίδι, (και δεν νηστεύει),
τότε να νηστέψει αργότερα τις ανάλογες µέρες. Ο
ΑΛΛΑΧ επιθυµεί για σας κάθε ευκολία, και δεν
θέλει να σας οάλει σε δυσκολίες.
Ahzab 33:35.....Για τους άνδρες και τις γυναίκες
που κανονικά ελεούν, Για τους νηστεύοντες και τις
νηστεύουσες,

137.

Προτιµάει ο Θεός η προσευχή και η νηστεία να
γίνονται δηµοσίως σε µέρη που µπορούν να δουν και
άλλοι;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ματθαιον 6:5-8.....6. σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ,
εἴσελθε εἰς τὸ ταµεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν
σου πρόσευξαι τῷ Πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ
Πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι.
Ματθαιον 6:16-18.....17. σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί
σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι,
------------------------------------------------Nisa 4:103.....Κι όταν πια τελειώσετε απ τη
προσευχή αναφέρετε τον ΑΛΛΑΧ όρθιοι ή καθιστοί ή
ξαπλωµένοι στα πλάγια σας.
Jumah 62:9..... Ω! Εσείς, που πιστεύετε!...
για την Προσευχή κατci την ηµέρα της Παρασκευής
(την Ηµέρα της Συνcίθροιοης),

138.*

Θέλει ο Θεός από τους ανθρώπους να νηστεύουν την
ηµέρα και να κάνουν συµπόσια τη νύχτα για έναν
µήνα τον χρόνο; (Ραµαζάνι / Ramazan)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ἠσαΐας 58:6.....οὐχὶ τοιαύτην νηστείαν ἐγὼ
ἐξελεξάµην, λέγει κύριος, ἀλλὰ λῦε πάντα
σύνδεσµον ἀδικίας, διάλυε στραγγαλιὰς βιαίων
συναλλαγµάτων, ἀπόστελλε τεθραυσµένους ἐν ἀφέσει
καὶ πᾶσαν συγγραφὴν ἄδικον διάσπα·
Ματθαιον 6:16-18.....16. Ὅταν δὲ νηστεύητε, µὴ
γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· 17. σὺ δὲ
νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν
σου νίψαι, 18. ὅπως µὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις
νηστεύων ἀλλὰ τῷ Πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυφαίῳ·
------------------------------------------------Bakara 2:183-185.....183. Ω! Σεις που πιστεύετε!
Η νηστεία έχει επιοληθεί σε σας όπως έχει
επιοληθεί στους προγόνους σας. Μηπως και θα
aποµακρυνθείτε από τα αµαρτηµατα. 185. Ώστε,
όποιος από σας έµαθε ότι άρχισε ο µήνας
(Ραµαζι!νι), τότε πρέπει να νηστέψει. Αν όµως
είναι άρρωστος ή σε ταξίδι, (και δεν νηστεύει),
τότε να νηστέψει αργότερα τις ανάλογες µέρες.

137.

Προτιµάει ο Θεός η προσευχή και η νηστεία να
γίνονται δηµοσίως σε µέρη που µπορούν να δουν και
άλλοι;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ματθαιον 6:5-8.....6. σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ,
εἴσελθε εἰς τὸ ταµεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν
σου πρόσευξαι τῷ Πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ
Πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι.
Ματθαιον 6:16-18.....17. σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί
σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι,
------------------------------------------------Nisa 4:103.....Κι όταν πια τελειώσετε απ τη
προσευχή αναφέρετε τον ΑΛΛΑΧ όρθιοι ή καθιστοί ή
ξαπλωµένοι στα πλάγια σας.
Jumah 62:9..... Ω! Εσείς, που πιστεύετε!...
για την Προσευχή κατci την ηµέρα της Παρασκευής
(την Ηµέρα της Συνcίθροιοης),

138.*

Θέλει ο Θεός από τους ανθρώπους να νηστεύουν την
ηµέρα και να κάνουν συµπόσια τη νύχτα για έναν
µήνα τον χρόνο; (Ραµαζάνι / Ramazan)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ἠσαΐας 58:6.....οὐχὶ τοιαύτην νηστείαν ἐγὼ
ἐξελεξάµην, λέγει κύριος, ἀλλὰ λῦε πάντα
σύνδεσµον ἀδικίας, διάλυε στραγγαλιὰς βιαίων
συναλλαγµάτων, ἀπόστελλε τεθραυσµένους ἐν ἀφέσει
καὶ πᾶσαν συγγραφὴν ἄδικον διάσπα·
Ματθαιον 6:16-18.....16. Ὅταν δὲ νηστεύητε, µὴ
γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· 17. σὺ δὲ
νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν
σου νίψαι, 18. ὅπως µὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις
νηστεύων ἀλλὰ τῷ Πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυφαίῳ·
------------------------------------------------Bakara 2:183-185.....183. Ω! Σεις που πιστεύετε!
Η νηστεία έχει επιοληθεί σε σας όπως έχει
επιοληθεί στους προγόνους σας. Μηπως και θα
aποµακρυνθείτε από τα αµαρτηµατα. 185. Ώστε,
όποιος από σας έµαθε ότι άρχισε ο µήνας
(Ραµαζι!νι), τότε πρέπει να νηστέψει. Αν όµως
είναι άρρωστος ή σε ταξίδι, (και δεν νηστεύει),
τότε να νηστέψει αργότερα τις ανάλογες µέρες.

137.

137.

Προτιµάει ο Θεός η προσευχή και η νηστεία να
γίνονται δηµοσίως σε µέρη που µπορούν να δουν και
άλλοι;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ματθαιον 6:5-8.....6. σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ,
εἴσελθε εἰς τὸ ταµεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν
σου πρόσευξαι τῷ Πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ
Πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι.
Ματθαιον 6:16-18.....17. σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί
σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι,
------------------------------------------------Nisa 4:103.....Κι όταν πια τελειώσετε απ τη
προσευχή αναφέρετε τον ΑΛΛΑΧ όρθιοι ή καθιστοί ή
ξαπλωµένοι στα πλάγια σας.
Jumah 62:9..... Ω! Εσείς, που πιστεύετε!...
για την Προσευχή κατci την ηµέρα της Παρασκευής
(την Ηµέρα της Συνcίθροιοης),

Προτιµάει ο Θεός η προσευχή και η νηστεία να
γίνονται δηµοσίως σε µέρη που µπορούν να δουν και
άλλοι;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ματθαιον 6:5-8.....6. σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ,
εἴσελθε εἰς τὸ ταµεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν
σου πρόσευξαι τῷ Πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ
Πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι.
Ματθαιον 6:16-18.....17. σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί
σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι,
------------------------------------------------Nisa 4:103.....Κι όταν πια τελειώσετε απ τη
προσευχή αναφέρετε τον ΑΛΛΑΧ όρθιοι ή καθιστοί ή
ξαπλωµένοι στα πλάγια σας.
Jumah 62:9..... Ω! Εσείς, που πιστεύετε!...
για την Προσευχή κατci την ηµέρα της Παρασκευής
(την Ηµέρα της Συνcίθροιοης),

138.*

Θέλει ο Θεός από τους ανθρώπους να νηστεύουν την
ηµέρα και να κάνουν συµπόσια τη νύχτα για έναν
µήνα τον χρόνο; (Ραµαζάνι / Ramazan)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ἠσαΐας 58:6.....οὐχὶ τοιαύτην νηστείαν ἐγὼ
ἐξελεξάµην, λέγει κύριος, ἀλλὰ λῦε πάντα
σύνδεσµον ἀδικίας, διάλυε στραγγαλιὰς βιαίων
συναλλαγµάτων, ἀπόστελλε τεθραυσµένους ἐν ἀφέσει
καὶ πᾶσαν συγγραφὴν ἄδικον διάσπα·
Ματθαιον 6:16-18.....16. Ὅταν δὲ νηστεύητε, µὴ
γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· 17. σὺ δὲ
νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν
σου νίψαι, 18. ὅπως µὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις
νηστεύων ἀλλὰ τῷ Πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυφαίῳ·
------------------------------------------------Bakara 2:183-185.....183. Ω! Σεις που πιστεύετε!
Η νηστεία έχει επιοληθεί σε σας όπως έχει
επιοληθεί στους προγόνους σας. Μηπως και θα
aποµακρυνθείτε από τα αµαρτηµατα. 185. Ώστε,
όποιος από σας έµαθε ότι άρχισε ο µήνας
(Ραµαζι!νι), τότε πρέπει να νηστέψει. Αν όµως
είναι άρρωστος ή σε ταξίδι, (και δεν νηστεύει),
τότε να νηστέψει αργότερα τις ανάλογες µέρες.

138.*

Θέλει ο Θεός από τους ανθρώπους να νηστεύουν την
ηµέρα και να κάνουν συµπόσια τη νύχτα για έναν
µήνα τον χρόνο; (Ραµαζάνι / Ramazan)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ἠσαΐας 58:6.....οὐχὶ τοιαύτην νηστείαν ἐγὼ
ἐξελεξάµην, λέγει κύριος, ἀλλὰ λῦε πάντα
σύνδεσµον ἀδικίας, διάλυε στραγγαλιὰς βιαίων
συναλλαγµάτων, ἀπόστελλε τεθραυσµένους ἐν ἀφέσει
καὶ πᾶσαν συγγραφὴν ἄδικον διάσπα·
Ματθαιον 6:16-18.....16. Ὅταν δὲ νηστεύητε, µὴ
γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· 17. σὺ δὲ
νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν
σου νίψαι, 18. ὅπως µὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις
νηστεύων ἀλλὰ τῷ Πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυφαίῳ·
------------------------------------------------Bakara 2:183-185.....183. Ω! Σεις που πιστεύετε!
Η νηστεία έχει επιοληθεί σε σας όπως έχει
επιοληθεί στους προγόνους σας. Μηπως και θα
aποµακρυνθείτε από τα αµαρτηµατα. 185. Ώστε,
όποιος από σας έµαθε ότι άρχισε ο µήνας
(Ραµαζι!νι), τότε πρέπει να νηστέψει. Αν όµως
είναι άρρωστος ή σε ταξίδι, (και δεν νηστεύει),
τότε να νηστέψει αργότερα τις ανάλογες µέρες.

139.

Περιµένει ο Θεός τους πιστούς να δέκατή και να
δώσει ελεηµοσύνη; (Zekat)
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Μαλαχίας 3:8-10.....8. εἰ πτερνιεῖ ἄνθρωπος θεόν; διότι
ὑµεῖς πτερνίζετέ µε. καὶ ἐρεῖτε ᾿Εν τίνι ἐπτερνίκαµέν
σε; ὅτι τὰ ἐπιδέκατα καὶ αἱ ἀπαρχαὶ µεθ᾽ ὑµῶν εἰσιν· 10.
καὶ εἰσηνέγκατε πάντα τὰ ἐκφόρια εἰς τοὺς θησαυρούς, καὶ
ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἔσται ἡ διαρπαγὴ αὐτοῦ. ἐπισκέψασθε δὴ
ἐν τούτῳ, λέγει κύριος παντοκράτωρ, ἐὰν µὴ ἀνοίξω ὑµῖν
τοὺς καταρράκτας τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐκχεῶ ὑµῖν τὴν εὐλογίαν
µου ἕως τοῦ ἱκανωθῆναι·
Ματθαιον 6:3.....σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεηµοσύνην µὴ
γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου,
Ματθαιον 19:21-23.....21. ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Εἰ
θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ
ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν
οὐρανοῖς, καὶ δεῦρο ἀκολούθει µοι.
Λουκαν 11:41.....πλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεηµοσύνην,
καὶ ἰδοὺ πάντα καθαρὰ ὑµῖν ἐστιν.
------------------------------------------------Bakara 2:177..... Είναι να εκτελεί την προσευχή
να καταοάλλει τη Ζεκάτ,
Tevbe 9:103-104.....103. Πάρε -απ' τις περιουσίες
τους ελεηµοσύνες,

139.

Περιµένει ο Θεός τους πιστούς να δέκατή και να
δώσει ελεηµοσύνη; (Zekat)
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Μαλαχίας 3:8-10.....8. εἰ πτερνιεῖ ἄνθρωπος θεόν; διότι
ὑµεῖς πτερνίζετέ µε. καὶ ἐρεῖτε ᾿Εν τίνι ἐπτερνίκαµέν
σε; ὅτι τὰ ἐπιδέκατα καὶ αἱ ἀπαρχαὶ µεθ᾽ ὑµῶν εἰσιν· 10.
καὶ εἰσηνέγκατε πάντα τὰ ἐκφόρια εἰς τοὺς θησαυρούς, καὶ
ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἔσται ἡ διαρπαγὴ αὐτοῦ. ἐπισκέψασθε δὴ
ἐν τούτῳ, λέγει κύριος παντοκράτωρ, ἐὰν µὴ ἀνοίξω ὑµῖν
τοὺς καταρράκτας τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐκχεῶ ὑµῖν τὴν εὐλογίαν
µου ἕως τοῦ ἱκανωθῆναι·
Ματθαιον 6:3.....σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεηµοσύνην µὴ
γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου,
Ματθαιον 19:21-23.....21. ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Εἰ
θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ
ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν
οὐρανοῖς, καὶ δεῦρο ἀκολούθει µοι.
Λουκαν 11:41.....πλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεηµοσύνην,
καὶ ἰδοὺ πάντα καθαρὰ ὑµῖν ἐστιν.
------------------------------------------------Bakara 2:177..... Είναι να εκτελεί την προσευχή
να καταοάλλει τη Ζεκάτ,
Tevbe 9:103-104.....103. Πάρε -απ' τις περιουσίες
τους ελεηµοσύνες,

140.

140.

Επιθυµεί ο Θεός να ακούει τελετουργικές προσευχές
να επαναλαµβάνονται συνεχώς πέντε φορές την ηµέρα
την ίδια ώρα κάθε µέρα; (Προσευχή / Namaz)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ματθαιον 6:7.....Προσευχόµενοι δὲ µὴ
βατταλογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί· δοκοῦσιν γὰρ ὅτι
ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται.
Ιωαννην 4:24.....Πνεῦµα ὁ Θεός, καὶ τοὺς
προσκυνοῦντας ἐν πνεύµατι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν.
------------------------------------------------Bakara 2:45.....Ζητήσετε τη οοήθεια του ΑΛΛΑΧ µε
υποµονή και προσευχή:
Hud 11:114.....Και να προσεύχεσαι τακτικά κατά τα δύο
άκρα της ηµέρας και κατά την προσέγγιση της νύχτας.
İsra 17:78.....Κάνε πλήρη προσευχή - κατά την
κλίση του ήλιου (στη δύση), µέχρις (ότου πέσει)

Επιθυµεί ο Θεός να ακούει τελετουργικές προσευχές
να επαναλαµβάνονται συνεχώς πέντε φορές την ηµέρα
την ίδια ώρα κάθε µέρα; (Προσευχή / Namaz)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ματθαιον 6:7.....Προσευχόµενοι δὲ µὴ
βατταλογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί· δοκοῦσιν γὰρ ὅτι
ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται.
Ιωαννην 4:24.....Πνεῦµα ὁ Θεός, καὶ τοὺς
προσκυνοῦντας ἐν πνεύµατι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν.
------------------------------------------------Bakara 2:45.....Ζητήσετε τη οοήθεια του ΑΛΛΑΧ µε
υποµονή και προσευχή:
Hud 11:114.....Και να προσεύχεσαι τακτικά κατά τα δύο
άκρα της ηµέρας και κατά την προσέγγιση της νύχτας.
İsra 17:78.....Κάνε πλήρη προσευχή - κατά την
κλίση του ήλιου (στη δύση), µέχρις (ότου πέσει)

139.

139.

Περιµένει ο Θεός τους πιστούς να δέκατή και να
δώσει ελεηµοσύνη; (Zekat)
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Μαλαχίας 3:8-10.....8. εἰ πτερνιεῖ ἄνθρωπος θεόν; διότι
ὑµεῖς πτερνίζετέ µε. καὶ ἐρεῖτε ᾿Εν τίνι ἐπτερνίκαµέν
σε; ὅτι τὰ ἐπιδέκατα καὶ αἱ ἀπαρχαὶ µεθ᾽ ὑµῶν εἰσιν· 10.
καὶ εἰσηνέγκατε πάντα τὰ ἐκφόρια εἰς τοὺς θησαυρούς, καὶ
ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἔσται ἡ διαρπαγὴ αὐτοῦ. ἐπισκέψασθε δὴ
ἐν τούτῳ, λέγει κύριος παντοκράτωρ, ἐὰν µὴ ἀνοίξω ὑµῖν
τοὺς καταρράκτας τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐκχεῶ ὑµῖν τὴν εὐλογίαν
µου ἕως τοῦ ἱκανωθῆναι·
Ματθαιον 6:3.....σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεηµοσύνην µὴ
γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου,
Ματθαιον 19:21-23.....21. ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Εἰ
θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ
ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν
οὐρανοῖς, καὶ δεῦρο ἀκολούθει µοι.
Λουκαν 11:41.....πλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεηµοσύνην,
καὶ ἰδοὺ πάντα καθαρὰ ὑµῖν ἐστιν.
------------------------------------------------Bakara 2:177..... Είναι να εκτελεί την προσευχή
να καταοάλλει τη Ζεκάτ,
Tevbe 9:103-104.....103. Πάρε -απ' τις περιουσίες
τους ελεηµοσύνες,

Περιµένει ο Θεός τους πιστούς να δέκατή και να
δώσει ελεηµοσύνη; (Zekat)
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Μαλαχίας 3:8-10.....8. εἰ πτερνιεῖ ἄνθρωπος θεόν; διότι
ὑµεῖς πτερνίζετέ µε. καὶ ἐρεῖτε ᾿Εν τίνι ἐπτερνίκαµέν
σε; ὅτι τὰ ἐπιδέκατα καὶ αἱ ἀπαρχαὶ µεθ᾽ ὑµῶν εἰσιν· 10.
καὶ εἰσηνέγκατε πάντα τὰ ἐκφόρια εἰς τοὺς θησαυρούς, καὶ
ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἔσται ἡ διαρπαγὴ αὐτοῦ. ἐπισκέψασθε δὴ
ἐν τούτῳ, λέγει κύριος παντοκράτωρ, ἐὰν µὴ ἀνοίξω ὑµῖν
τοὺς καταρράκτας τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐκχεῶ ὑµῖν τὴν εὐλογίαν
µου ἕως τοῦ ἱκανωθῆναι·
Ματθαιον 6:3.....σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεηµοσύνην µὴ
γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου,
Ματθαιον 19:21-23.....21. ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Εἰ
θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ
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140.

Επιθυµεί ο Θεός να ακούει τελετουργικές προσευχές
να επαναλαµβάνονται συνεχώς πέντε φορές την ηµέρα
την ίδια ώρα κάθε µέρα; (Προσευχή / Namaz)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ματθαιον 6:7.....Προσευχόµενοι δὲ µὴ
βατταλογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί· δοκοῦσιν γὰρ ὅτι
ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται.
Ιωαννην 4:24.....Πνεῦµα ὁ Θεός, καὶ τοὺς
προσκυνοῦντας ἐν πνεύµατι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν.
------------------------------------------------Bakara 2:45.....Ζητήσετε τη οοήθεια του ΑΛΛΑΧ µε
υποµονή και προσευχή:
Hud 11:114.....Και να προσεύχεσαι τακτικά κατά τα δύο
άκρα της ηµέρας και κατά την προσέγγιση της νύχτας.
İsra 17:78.....Κάνε πλήρη προσευχή - κατά την
κλίση του ήλιου (στη δύση), µέχρις (ότου πέσει)
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141.

Περιµένει ο Θεός από τους πιστούς να πάνε για
προσκύνηµα σε έναν άγιο τόπο τουλάχιστον µια φορά
στη ζωή τους; (Χατζή / (Hajj)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ματθαιον 24:24-26.....26. ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑµῖν
Ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήµῳ ἐστίν, µὴ ἐξέλθητε·
Ιωαννην 4:19-24.....21. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς
Πίστευέ µοι, γύναι, ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν
τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύµοις προσκυνήσετε
τῷ Πατρί. 24. Πνεῦµα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας
ἐν πνεύµατι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν.
------------------------------------------------Bakara 2:196.....Κι εκπληρώσετε το "Χατζ" και την
'Όύµρα" για τον ΑΛΛΑΧ.
Al-i İmran 3:97.....Το προσκύνηµα στο ναό αυτόν
είναι καθήκον που οφείλουν οιάνθρωποι που µπορούν
να πληρώσουν για το ταξίδι του ΑΛΛΑΧ.

142.

Μήπως ο Θεός εξακολουθούν να θέλουν οι άνθρωποι
σήµερα να προσφέρουν θυσίες ζώων µια φορά το
χρόνο; (Kurban)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ψαλµοί 51:16-17..... 16. ρῦσαί µε ἐξ αἱµάτων, ὁ Θεὸς ὁ
Θεὸς τῆς σωτηρίας µου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά µου τὴν
δικαιοσύνην σου. 17. Κύριε, τὰ χείλη µου ἀνοίξεις,
καὶ τὸ στόµα µου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου.
Εβραιουσ 9:11-12 & 25-28..... 25. οὐδ’ ἵνα
πολλάκις προσφέρῃ ἑαυτόν, ὥσπερ ὁ ἀρχιερεὺς
εἰσέρχεται εἰς τὰ ἅγια κατ’ ἐνιαυτὸν ἐν αἵµατι
ἀλλοτρίῳ, 26. νυνὶ δὲ ἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν
αἰώνων εἰς ἀθέτησιν τῆς ἁµαρτίας διὰ τῆς θυσίας
αὐτοῦ πεφανέρωται. 28. οὕτως καὶ ὁ Χριστός, ἅπαξ
προσενεχθεὶς εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁµαρτίας,
------------------------------------------------Bakara 2:196.....Κι αν κανείς από σας είναι άρρωστος
ή αισθάνεται κακοδιαθεσία στο κεφάλι του (που τον
αναγκάζει να το ξυρίσει), τότε οφείλει ν' αναπληρώσει
την έλλειψη αυτή, µε νηστεία, µε ελεηµοσύνη στο
φτωχό, ή να προσφέρει θυσία.
Hajj 22:34.....Για κάθε έθνος έχουµε ορίσει διατάξεις
για την ιεροτελεστία (της θυσίας),
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142.

Μήπως ο Θεός εξακολουθούν να θέλουν οι άνθρωποι
σήµερα να προσφέρουν θυσίες ζώων µια φορά το
χρόνο; (Kurban)
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Θεὸς τῆς σωτηρίας µου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά µου τὴν
δικαιοσύνην σου. 17. Κύριε, τὰ χείλη µου ἀνοίξεις,
καὶ τὸ στόµα µου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου.
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αναγκάζει να το ξυρίσει), τότε οφείλει ν' αναπληρώσει
την έλλειψη αυτή, µε νηστεία, µε ελεηµοσύνη στο
φτωχό, ή να προσφέρει θυσία.
Hajj 22:34.....Για κάθε έθνος έχουµε ορίσει διατάξεις
για την ιεροτελεστία (της θυσίας),
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143.

Εάν ένας Μουσουλµάνος έχει απορία σχετικά µε κάτι
στη Βίβλο, θα ήταν αποδεκτό για αυτούς να
ρωτήσουν για αυτό έναν Χριστιανό ή έναν Εβραίο;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
1 Πετρου 3:15.....Κύριον δὲ τὸν Χριστὸν ἁγιάσατε ἐν
ταῖς καρδίαις ὑµῶν, ἕτοιµοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ
τῷ αἰτοῦντι ὑµᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑµῖν ἐλπίδος,
------------------------------------------------Yunus 10:94.....(Ω! Προφήτη!) Αν αµφιοάλλεις για ό,τι
σου aποκαλύψαµε, ρώτησε (παρατήρησε) εκείνους που έχουν
διαοάσει τη Βίολο, (που έχει σταλεί) πριν από σένα. Η
Αλήθεια σε σένα - οέοαια - έχει σταλεί απ' τον Κύριό
σου, µην είσαι - λοιπόν - απ' αυτούς που αµφιοάλλουν.
Nahl 16:43.....Και πριν από σένα οι απόστολοι που
έχουµε στείλει δεν ήταν παρά άνθρωποι που τους
εµπνεύσαµε. Αν δεν το γνωρίζετε ρωτείστε αυτούς
που κατέχουν το Μήνυµα.

144.

Εάν κάποιος έχει επιφυλάξεις σχετικά µε κάτι που υπάρχει
στις Άγιες Γραφές, θα ήταν καλύτερο να αποφύγει ο πιστός
να κάνει ειλικρινείς ερωτήσεις εάν οι απαντήσεις που θα
λάβει πιθανόν να µην του είναι αρεστές;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Πραξεισ 17:11.....οὗτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν
ἐν Θεσσαλονίκῃ, οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον µετὰ
πάσης προθυµίας, τὸ καθ’ ἡµέραν ἀνακρίνοντες τὰς
γραφὰς εἰ ἔχοι ταῦτα οὕτως.
1 Ιωαννην 4:1.....Ἀγαπητοί, µὴ παντὶ πνεύµατι πιστεύετε,
ἀλλὰ δοκιµάζετε τὰ πνεύµατα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ὅτι
πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσµον.
------------------------------------------------Bakara 2:108.....Ή, µηπως θέλετε να ρωτήσετε και
σεις τον απόστολό σας, όπως ρωτήθηκε προηγούµενα κι
ο Μωυσής;8 Κι όποιος ανταλλάσσει µε απιστία την
πίστη, είχε ήδη παραστρατήσει από τον ορθό δρόµο.
Maide 5:101.....Ω! Εσείς που πιστέψατε! Μη ρωτάτε για
πράγµατα που µπορεί, αφού σας τα εξήγησαν τέλεια, να
σας µπερδέψουν πιο πολύ. Αντίθετα όµως, αν ρωτήσετε
γι' αυτά κατά την αποκάλυψη του Κορανίου, θα σας
γίνουν αντιληπτά. Ο ΑΛΛΑΧ έχει συγχωρέσει γι' αυτά
γιατί είναι Πολυεπιεικ1Ίς, Μακρόθυµος.

143.

Εάν ένας Μουσουλµάνος έχει απορία σχετικά µε κάτι
στη Βίβλο, θα ήταν αποδεκτό για αυτούς να
ρωτήσουν για αυτό έναν Χριστιανό ή έναν Εβραίο;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
1 Πετρου 3:15.....Κύριον δὲ τὸν Χριστὸν ἁγιάσατε ἐν
ταῖς καρδίαις ὑµῶν, ἕτοιµοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ
τῷ αἰτοῦντι ὑµᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑµῖν ἐλπίδος,
------------------------------------------------Yunus 10:94.....(Ω! Προφήτη!) Αν αµφιοάλλεις για ό,τι
σου aποκαλύψαµε, ρώτησε (παρατήρησε) εκείνους που έχουν
διαοάσει τη Βίολο, (που έχει σταλεί) πριν από σένα. Η
Αλήθεια σε σένα - οέοαια - έχει σταλεί απ' τον Κύριό
σου, µην είσαι - λοιπόν - απ' αυτούς που αµφιοάλλουν.
Nahl 16:43.....Και πριν από σένα οι απόστολοι που
έχουµε στείλει δεν ήταν παρά άνθρωποι που τους
εµπνεύσαµε. Αν δεν το γνωρίζετε ρωτείστε αυτούς
που κατέχουν το Μήνυµα.

144.

Εάν κάποιος έχει επιφυλάξεις σχετικά µε κάτι που υπάρχει
στις Άγιες Γραφές, θα ήταν καλύτερο να αποφύγει ο πιστός
να κάνει ειλικρινείς ερωτήσεις εάν οι απαντήσεις που θα
λάβει πιθανόν να µην του είναι αρεστές;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Πραξεισ 17:11.....οὗτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν
ἐν Θεσσαλονίκῃ, οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον µετὰ
πάσης προθυµίας, τὸ καθ’ ἡµέραν ἀνακρίνοντες τὰς
γραφὰς εἰ ἔχοι ταῦτα οὕτως.
1 Ιωαννην 4:1.....Ἀγαπητοί, µὴ παντὶ πνεύµατι πιστεύετε,
ἀλλὰ δοκιµάζετε τὰ πνεύµατα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ὅτι
πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσµον.
------------------------------------------------Bakara 2:108.....Ή, µηπως θέλετε να ρωτήσετε και
σεις τον απόστολό σας, όπως ρωτήθηκε προηγούµενα κι
ο Μωυσής;8 Κι όποιος ανταλλάσσει µε απιστία την
πίστη, είχε ήδη παραστρατήσει από τον ορθό δρόµο.
Maide 5:101.....Ω! Εσείς που πιστέψατε! Μη ρωτάτε για
πράγµατα που µπορεί, αφού σας τα εξήγησαν τέλεια, να
σας µπερδέψουν πιο πολύ. Αντίθετα όµως, αν ρωτήσετε
γι' αυτά κατά την αποκάλυψη του Κορανίου, θα σας
γίνουν αντιληπτά. Ο ΑΛΛΑΧ έχει συγχωρέσει γι' αυτά
γιατί είναι Πολυεπιεικ1Ίς, Μακρόθυµος.

143.

143.

Εάν ένας Μουσουλµάνος έχει απορία σχετικά µε κάτι
στη Βίβλο, θα ήταν αποδεκτό για αυτούς να
ρωτήσουν για αυτό έναν Χριστιανό ή έναν Εβραίο;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
1 Πετρου 3:15.....Κύριον δὲ τὸν Χριστὸν ἁγιάσατε ἐν
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σου aποκαλύψαµε, ρώτησε (παρατήρησε) εκείνους που έχουν
διαοάσει τη Βίολο, (που έχει σταλεί) πριν από σένα. Η
Αλήθεια σε σένα - οέοαια - έχει σταλεί απ' τον Κύριό
σου, µην είσαι - λοιπόν - απ' αυτούς που αµφιοάλλουν.
Nahl 16:43.....Και πριν από σένα οι απόστολοι που
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144.

Εάν κάποιος έχει επιφυλάξεις σχετικά µε κάτι που υπάρχει
στις Άγιες Γραφές, θα ήταν καλύτερο να αποφύγει ο πιστός
να κάνει ειλικρινείς ερωτήσεις εάν οι απαντήσεις που θα
λάβει πιθανόν να µην του είναι αρεστές;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Πραξεισ 17:11.....οὗτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν
ἐν Θεσσαλονίκῃ, οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον µετὰ
πάσης προθυµίας, τὸ καθ’ ἡµέραν ἀνακρίνοντες τὰς
γραφὰς εἰ ἔχοι ταῦτα οὕτως.
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145.

Πέρα από τη Θεϊκή Αποκάλυψη, είναι τα παραδοσιακά
λεγόµενα και οι ερµηνείες των ανθρώπων αξιόπιστες
και απαραίτητες για την πλήρη κατανόηση των Αγίων
Γραφών; (χαντίθ / Hadith)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ρωµαιουσ 3:4.....µὴ γένοιτο· γινέσθω δὲ ὁ Θεὸς
ἀληθής, πᾶς δὲ ἄνθρωπος ψεύστης, καθάπερ
γέγραπται Ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου
καὶ νικήσεις ἐν τῷ κρίνεσθαί σε.
------------------------------------------------Nejm 52:34..... Ας φέρουν λοιπόν - (αν µπορούν) Ας
φέρουν λοιπόν - (αν µπορούν)
Σηµείωση: Στο Ισλάµ, οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενες και
αξιόπιστες πηγές του Χαντίθ περιλαµβάνουν: Ibn Ishaq (π.
768); Ebu Davud (π. 775); Ibn Hisham (π. 833); Muhammad
al-Bukhari (π. 870); Sahih Muslim (π. 875); İbn Maje (π.
886); al-Tirmidhi (π. 892); Ebu Jafer Taberi (π. 923);
Κανένας απο αυτούς τους άνδρες δεν έζησε την ίδια εποχή,
ή έστω σε κοντινή, µε αυτή του Μωάµεθ (570-632).
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146.

146.

Περιµένει ο Θεός τους πιστούς να προσκυνήσουν ενεργά
µαζί και να διαδώσουν την πίστη τους σήµερα;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ματθαιον 28:19.....πορευθέντες οὖν µαθητεύσατε πάντα
τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ Πατρὸς
καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος,
2 Κορινθιουσ 5:20....Ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύοµεν
ὡς τοῦ Θεοῦ παρακαλοῦντος δι’ ἡµῶν· δεόµεθα ὑπὲρ
Χριστοῦ, καταλλάγητε τῷ Θεῷ.
1 Πετρου 3:15.....Κύριον δὲ τὸν Χριστὸν ἁγιάσατε ἐν
ταῖς καρδίαις ὑµῶν, ἕτοιµοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ
τῷ αἰτοῦντι ὑµᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑµῖν ἐλπίδος,
------------------------------------------------Tevbe 9:33.....Είναι Εκείνος που έστειλε τον Απόστολό
Του (Μουχάµµεντ) µε την οδηγία, και την αληθινή
θρησκεία για να προκηρύξει πάνω απ' όλες τις
θρησκείες, ακόµα κι αν οι άπιστοι την απεχθάνονται.
Nahl 16:125.....Προσκάλεσε (όλους) στη θρησκεία του Κυρίου
σου µε σοφία και µε όµορφο κήρυγµα. Και προσπάθησε να τους
πείσεις µε τον καλύτερο τρόπο και τον πιο ευγενικό.
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147.

Επιθυµεί ο Θεός από τους πιστούς να διαχωριστούν
σε διάφορες σέκτας, υποδιαιρέσεις και παρακλάδια;
Αγία Γραφή
όχι / όχι Κοράνι
1 Κορινθιουσ 1:10-13.....10. Παρακαλῶ δὲ ὑµᾶς,
ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόµατος τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ µὴ ᾖ ἐν
ὑµῖν σχίσµατα, ἦτε δὲ κατηρτισµένοι ἐν τῷ αὐτῷ
νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώµῃ.
1 Κορινθιουσ 3:3-4.....3. ἔτι γὰρ σαρκικοί ἐστε.
ὅπου γὰρ ἐν ὑµῖν ζῆλος καὶ ἔρις, οὐχὶ σαρκικοί
ἐστε καὶ κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε; 4. ὅταν γὰρ
λέγῃ τις Ἐγὼ µέν εἰµι Παύλου, ἕτερος δέ Ἐγὼ
Ἀπολλῶ, οὐκ ἄνθρωποί ἐστε;
------------------------------------------------Al-i İmran 3:103.....Και κρατηθείτε γερά όλοι σας µε
το σχοινί του ΑΛΛΑΧ (το Ισλάµ) και µη διασπασθείτε,
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όχι / όχι Κοράνι
1 Κορινθιουσ 1:10-13.....10. Παρακαλῶ δὲ ὑµᾶς,
ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόµατος τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ µὴ ᾖ ἐν
ὑµῖν σχίσµατα, ἦτε δὲ κατηρτισµένοι ἐν τῷ αὐτῷ
νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώµῃ.
1 Κορινθιουσ 3:3-4.....3. ἔτι γὰρ σαρκικοί ἐστε.
ὅπου γὰρ ἐν ὑµῖν ζῆλος καὶ ἔρις, οὐχὶ σαρκικοί
ἐστε καὶ κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε; 4. ὅταν γὰρ
λέγῃ τις Ἐγὼ µέν εἰµι Παύλου, ἕτερος δέ Ἐγὼ
Ἀπολλῶ, οὐκ ἄνθρωποί ἐστε;
------------------------------------------------Al-i İmran 3:103.....Και κρατηθείτε γερά όλοι σας µε
το σχοινί του ΑΛΛΑΧ (το Ισλάµ) και µη διασπασθείτε,
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Υπάρχουν στίχοι στις Άγιες Γραφές που να ενθαρρύνουν
τους ανθρώπους να είναι εύθυµοι και χαρούµενοι
στην επίγεια ζωή τους;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ψαλµοί 5:11....κρῖνον αὐτούς, ὁ θεός· ἀποπεσάτωσαν
ἀπὸ τῶν διαβουλίων αὐτῶν· κατὰ τὸ πλῆθος τῶν
ἀσεβειῶν αὐτῶν ἔξωσον αὐτούς, ὅτι παρεπίκρανάν
σε, κύριε.
Ρωµαιουσ 14:17.....οὐ γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ
Θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη
καὶ χαρὰ ἐν Πνεύµατι Ἁγίῳ·
Φιλιππησιουσ 4:4.....Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε·
πάλιν ἐρῶ, χαίρετε.
------------------------------------------------Zuhruf 43:70.....Εισέλθετε στον Παράδεισο εσείς
και οι σύζυγοί σας, χαρούµενοι στην
İnsan 76:11.....Ο ΑΛΛ ΑΧ όµως θα τους απαλλάξει
από το κακc) αtίνης της Ηµέρας και θα ρίξει πάνω
τους ένα Φως οµορφιάς και µια χαρά.
Σηµείωση: Οι µόνοι στίχοι στο Κοράνι που µιλούν
για απόλαυση αναφέρονται µόνο στη µεταθανάτια
ζωή.
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τους ένα Φως οµορφιάς και µια χαρά.
Σηµείωση: Οι µόνοι στίχοι στο Κοράνι που µιλούν
για απόλαυση αναφέρονται µόνο στη µεταθανάτια
ζωή.
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Υπάρχουν παραδείγµατα στις Άγιες Γραφές στα οποία
ο Θεός θεραπεύει σωµατικά τους ανθρώπους;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἔξοδος 15:26.....ἐγὼ γάρ εἰµι κύριος ὁ ἰώµενός σε.
Ψαλµοί 103:2-3.....2. ἀναβαλλόµενος φῶς ὡς ἱµάτιον,
ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέρριν· 3. ὁ στεγάζων ἐν
ὕδασιν τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ, ὁ τιθεὶς νέφη τὴν ἐπίβασιν
αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐπὶ πτερύγων ἀνέµων·
Ματθαιον 4:23.....Καὶ περιῆγεν ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ,
διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ
εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον
καὶ πᾶσαν µαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.
1 Κορινθιουσ 12:28.....ἔπειτα χαρίσµατα ἰαµάτων
------------------------------------------------Σηµείωση: Υπάρχουν 26 καταγεγραµµένες θεραπείες
µόνο από τον Ιησού στην Καινή Διαθήκη, αλλά δεν
υπάρχουν παραδείγµατα στα οποία ο Θεός θεραπεύει
σωµατικά ανθρώπους στο Κοράνι κατά τη διάρκεια
της ζωή του Μωάµεθ.
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Υπάρχουν στίχοι στους οποίους ο Θεός ενθαρρύνει
τους πιστούς να χρησιµοποιήσουν µουσική, χορό και
τραγούδι για την λατρεία τους;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Δευτερονόµιον 31:19.....καὶ νῦν γράψατε τὰ ῥήµατα
τῆς ᾠδῆς ταύτης καὶ διδάξετε αὐτὴν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ
καὶ ἐµβαλεῖτε αὐτὴν εἰς τὸ στόµα αὐτῶν, ἵνα γένηταί
µοι ἡ ᾠδὴ αὕτη εἰς µαρτύριον ἐν υἱοῖς Ισραηλ.
Ψαλµοί 100:1-2.....1. ῎Ελεος καὶ κρίσιν ᾄσοµαί
σοι, κύριε· ψαλῶ καὶ συνήσω ἐν ὁδῷ ἀµώµῳ·
Εφεσιουσ 5:18-19.....ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν Πνεύµατι,
λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλµοῖς καὶ ὕµνοις καὶ ᾠδαῖς
πνευµατικαῖς, ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες τῇ καρδίᾳ
ὑµῶν τῷ Κυρίῳ,
------------------------------------------------Σηµείωση: Στη Βίβλο υπάρχουν παραπάνω από 450
στίχοι που ενθαρρύνουν τη µουσική, τον χορό και
το τραγούδι, αλλά δεν υπάρχει τίποτα παρόµοιο
πουθενά στο Κοράνι.
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------------------------------------------------Σηµείωση: Στη Βίβλο υπάρχουν παραπάνω από 450
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Σύµφωνα µε τον πρόδηλο σκοπό του Θεού, είναι
σωστό για έναν άνδρα να έχει παραπάνω από µια
γυναίκα ταυτόχρονα;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Δευτερονόµιον 17:17.....καὶ οὐ πληθυνεῖ ἑαυτῷ
γυναῖκας, οὐδὲ µεταστήσεται αὐτοῦ ἡ καρδία·
1 Κορινθιουσ 7:2.....διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος
τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω, καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον
ἄνδρα ἐχέτω.
------------------------------------------------Nisa 4:3-5 & 24.....3. Κι αν φοοάστε ν' αδικήσετε τις
ορφανές (σε περίπτωση γάµου) τα ορφανά, τότε να
παντρεύεστε άλλες δύο ή τρεις ή τέσσερις γυναίκες της
εκλογής σας. 24. Επίσης απαγορεύεται να παντρεύεστε
µε έγγαµες γυναίκες, εκτός αυτές που το δεξί σας χέρι
εξουσιάζει (ως αιχµάλωτες).
Ahzab 33:21..... Είναι για σας - πραγµατικά - ένα
όµορφο υπόδειγµα (διαγωγής) ο Απόστολος του ΑΛΛΑΧ,

152.

Θα µπορούσε ένας άντρας να αντιµετωπίζει όλες τις
γυναίκες του ισότιµα εάν είχε παραπάνω από µια
ταυτόχρονα;
Αγία Γραφή
όχι / όχι Κοράνι
Δευτερονόµιον 21:15.....᾿Εὰν δὲ γένωνται ἀνθρώπῳ δύο
γυναῖκες, µία αὐτῶν ἠγαπηµένη καὶ µία αὐτῶν µισουµένη,
καὶ τέκωσιν αὐτῷ ἡ ἠγαπηµένη καὶ ἡ µισουµένη, καὶ
γένηται υἱὸς πρωτότοκος τῆς µισουµένης,
2 Ἔσδρας 13:26-27.....26. καὶ οἱ ναθινιµ ἦσαν
οἰκοῦντες ἐν τῷ Ωφαλ ἕως κήπου πύλης τοῦ ὕδατος
εἰς ἀνατολάς, καὶ ὁ πύργος ὁ ἐξέχων. 27. µετ᾽
αὐτὸν ἐκράτησαν οἱ Θεκωιν µέτρον δεύτερον ἐξ
ἐναντίας τοῦ πύργου τοῦ µεγάλου τοῦ ἐξέχοντος καὶ
ἕως τοῦ τείχους τοῦ Οφλα.
------------------------------------------------Nisa 4:3.....Κι αν όµως φοοάστε ακόµη µήπως τις
αδικήσετε τότε, να παντρεύεστε µόνο µία, ή όποιες
έχετε αιχµάλωτες κι αυτό για να σας προφυλάξει
απ' το να φερθείτε άδικα.
Nisa 4:129.....ακόµα κι αν τούτο είν' η πιο οαθιά
σας επιθυµία, ποτέ δεν θα µπορέσετε να είστε
δίκαιοι (στα αισθήµατα), ανάµεσα στις γυναίκες σας!
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153.

Είναι επιτρεπτός ο προσωρινός γάµος;(Νόµος της
Επιθυµίας / Mut’ah)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Μαλαχίας 2:16.....ἀλλὰ ἐὰν µισήσας ἐξαποστείλῃς,
λέγει κύριος ὁ θεὸς τοῦ Ισραηλ... καὶ φυλάξασθε
ἐν τῷ πνεύµατι ὑµῶν καὶ οὐ µὴ ἐγκαταλίπητε.
1 Κορινθιουσ 7:10-13.....10. γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς
µὴ χωρισθῆναι,— 11. καὶ ἄνδρα γυναῖκα µὴ ἀφιέναι.
------------------------------------------------Nisa 4:24..... Επίσης απαγορεύεται να παντρεύεστε µε
έγγαµες γυναίκες, εκτός αυτές που το δεξί σας χέρι
εξουσιάζει (ως αιχµάλωτες). Αυτός είναι γραπτός νόµος
του ΑΛΛΑΧ για σας. Και εκτός από αυτές σας
επιτρέπονται όλες οι άλλες γυναίκες µόνο ν'
αναζητήσετε τις γυναίκες σας για γάµο, µε δώρα απ'
την περιουσία σας, επιδιώκοντας αγνότητα κι όχι πόθο.
Κι απ' το γεγονός ότι ωφεληθήκατε απ' αυτές, δώστε
τουλάχιστον την προίκα, που έχετε ορίσει. Δεν σας
καταλογίζεται αµαρτία αν µετά την συµφωνία για την
προίκα, δεχτήκατε κι οι δύο να την µεταοάλετε.
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Απεικονίζονται στις Άγιες Γραφές οι γυναίκες ως
σεξουαλικά αντικείµενα, εµπόρευµα, ή κτήση των
ανδρών τους;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
1 Πετρου 3:7.....Οἱ ἄνδρες ὁµοίως συνοικοῦντες
κατὰ γνῶσιν ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ,
ἀπονέµοντες τιµήν ὡς καὶ συνκληρονόµοις χάριτος
ζωῆς, εἰς τὸ µὴ ἐνκόπτεσθαι τὰς προσευχὰς ὑµῶν.
Εφεσιουσ 5:25.....Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς
γυναῖκας, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν τὴν
ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς,
----------------------------------------------------Baqara 2:223.....Οι γυναίκες σας είναι για σας,
όπως η καλλιεργήσιµη γη. Καλλιεργείστε την όποτε
κι όπως θέλετε.
Al-i İmran 3:14.....Θαµπώνει τα µάτια των ανθρώπων, η
αγrιπη για τις ευθυµίες, από γυναίκες και παιδιά από
συσσώρευση θησαυρών, από χρυσάφι και ασήµι, από
σηµαδεµένα άλογα (ράτσας), από κοπάδια και φυτά. Αυτά
όλα είναι οι aπολαύσεις στη ζωή, αυτού του κόσµου.
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του ΑΛΛΑΧ για σας. Και εκτός από αυτές σας
επιτρέπονται όλες οι άλλες γυναίκες µόνο ν'
αναζητήσετε τις γυναίκες σας για γάµο, µε δώρα απ'
την περιουσία σας, επιδιώκοντας αγνότητα κι όχι πόθο.
Κι απ' το γεγονός ότι ωφεληθήκατε απ' αυτές, δώστε
τουλάχιστον την προίκα, που έχετε ορίσει. Δεν σας
καταλογίζεται αµαρτία αν µετά την συµφωνία για την
προίκα, δεχτήκατε κι οι δύο να την µεταοάλετε.
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Απεικονίζονται στις Άγιες Γραφές οι γυναίκες ως
σεξουαλικά αντικείµενα, εµπόρευµα, ή κτήση των
ανδρών τους;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
1 Πετρου 3:7.....Οἱ ἄνδρες ὁµοίως συνοικοῦντες
κατὰ γνῶσιν ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ,
ἀπονέµοντες τιµήν ὡς καὶ συνκληρονόµοις χάριτος
ζωῆς, εἰς τὸ µὴ ἐνκόπτεσθαι τὰς προσευχὰς ὑµῶν.
Εφεσιουσ 5:25.....Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς
γυναῖκας, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν τὴν
ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς,
----------------------------------------------------Baqara 2:223.....Οι γυναίκες σας είναι για σας,
όπως η καλλιεργήσιµη γη. Καλλιεργείστε την όποτε
κι όπως θέλετε.
Al-i İmran 3:14.....Θαµπώνει τα µάτια των ανθρώπων, η
αγrιπη για τις ευθυµίες, από γυναίκες και παιδιά από
συσσώρευση θησαυρών, από χρυσάφι και ασήµι, από
σηµαδεµένα άλογα (ράτσας), από κοπάδια και φυτά. Αυτά
όλα είναι οι aπολαύσεις στη ζωή, αυτού του κόσµου.
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Απεικονίζονται στις Άγιες Γραφές οι γυναίκες ως
σεξουαλικά αντικείµενα, εµπόρευµα, ή κτήση των
ανδρών τους;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
1 Πετρου 3:7.....Οἱ ἄνδρες ὁµοίως συνοικοῦντες
κατὰ γνῶσιν ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ,
ἀπονέµοντες τιµήν ὡς καὶ συνκληρονόµοις χάριτος
ζωῆς, εἰς τὸ µὴ ἐνκόπτεσθαι τὰς προσευχὰς ὑµῶν.
Εφεσιουσ 5:25.....Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς
γυναῖκας, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν τὴν
ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς,
----------------------------------------------------Baqara 2:223.....Οι γυναίκες σας είναι για σας,
όπως η καλλιεργήσιµη γη. Καλλιεργείστε την όποτε
κι όπως θέλετε.
Al-i İmran 3:14.....Θαµπώνει τα µάτια των ανθρώπων, η
αγrιπη για τις ευθυµίες, από γυναίκες και παιδιά από
συσσώρευση θησαυρών, από χρυσάφι και ασήµι, από
σηµαδεµένα άλογα (ράτσας), από κοπάδια και φυτά. Αυτά
όλα είναι οι aπολαύσεις στη ζωή, αυτού του κόσµου.
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Είναι επιτρεπτό για έναν άνδρα να αγοράσει ή να
αιχµαλωτίσει κορίτσια και να κάνει σεξ µαζί τους;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
1 Κορινθιουσ 7:23.....τιµῆς ἠγοράσθητε· µὴ
γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων.
1 Θεσσαλονικεισ 4:3-7.....3. Τοῦτο γάρ ἐστιν
θέληµα τοῦ Θεοῦ, ὁ ἁγιασµὸς ὑµῶν, ἀπέχεσθαι ὑµᾶς
ἀπὸ τῆς πορνείας, 4. εἰδέναι ἕκαστον ὑµῶν τὸ
ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι ἐν ἁγιασµῷ καὶ τιµῇ,
----------------------------------------------------Nisa 4:24.....Επίσης απαγορεύεται να παντρεύεστε µε
έγγαµες γυναίκες, εκτός αυτές που το δεξί σας χέρι
εξουσιάζει (ως αιχµάλωτες).
Mu’m’nun 23:6.....εκείνες που εξουσιάζει το δεξί τους χέρι,
γιατί τότε (στην περίπτωση αυτή) είναι εχτός µοµφής.
Ma’arij 70:29-30.....29. "Έχει χαθεί από µένα η
δύναµη (η εξουσία) µου!" ... 30. (Μια αυστηρή διαταγή
θ' ακουστεί): "Πάρτε τον, και δέστε τον,
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Οι γυναίκες θα πρέπει να φορούν ένα πέπλο έξω από
το σπίτι;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
1 Κορινθιουσ 11:15.....γυνὴ δὲ ἐὰν κοµᾷ, δόξα αὐτῇ
ἐστιν; ὅτι ἡ κόµη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται αὐτῇ.
Γαλατασ 5:1.....Τῇ ἐλευθερίᾳ ἡµᾶς Χριστὸς
ἠλευθέρωσεν· στήκετε οὖν καὶ µὴ πάλιν ζυγῷ
δουλείας ἐνέχεσθε.
Κολοσσαεισ 2:16 & 20.....20. τί ὡς ζῶντες ἐν
κόσµῳ δογµατίζεσθε
------------------------------------------------Nur 24:30-31.....30. Να πεις στους πιστούς ότι πρέπει
να κατεοάζουν τα ολέµµατά τους 31. Και να σύρουν το
πέπλο πάνω από τα στήθη τους, και να µην εκθέτουν τα
κοσµήµατά τους (οµορφιές τους), εκτός στον άνδρα τους,
ή στον πατέρα τους, ή στον πατέρα του ανδρός τους,
Ahzab 33:59..... Ω! Εσύ ο Προφήτης! Να πεις στις
συζύγους σου, στις θυγατέρες σου και στις γυναίκες
των πιστών, ότι πρέπει να ρίχνουν πάνω τους (όταν
κυκλοφορούν) τα (εξωτερικά τους ρούχα) γκαλαµπίες,
(που καλύπτουν- από το κεφάλι µέχρι τα πόδια),
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Είναι επιτρεπτό για έναν άνδρα να αγοράσει ή να
αιχµαλωτίσει κορίτσια και να κάνει σεξ µαζί τους;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
1 Κορινθιουσ 7:23.....τιµῆς ἠγοράσθητε· µὴ
γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων.
1 Θεσσαλονικεισ 4:3-7.....3. Τοῦτο γάρ ἐστιν
θέληµα τοῦ Θεοῦ, ὁ ἁγιασµὸς ὑµῶν, ἀπέχεσθαι ὑµᾶς
ἀπὸ τῆς πορνείας, 4. εἰδέναι ἕκαστον ὑµῶν τὸ
ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι ἐν ἁγιασµῷ καὶ τιµῇ,
----------------------------------------------------Nisa 4:24.....Επίσης απαγορεύεται να παντρεύεστε µε
έγγαµες γυναίκες, εκτός αυτές που το δεξί σας χέρι
εξουσιάζει (ως αιχµάλωτες).
Mu’m’nun 23:6.....εκείνες που εξουσιάζει το δεξί τους χέρι,
γιατί τότε (στην περίπτωση αυτή) είναι εχτός µοµφής.
Ma’arij 70:29-30.....29. "Έχει χαθεί από µένα η
δύναµη (η εξουσία) µου!" ... 30. (Μια αυστηρή διαταγή
θ' ακουστεί): "Πάρτε τον, και δέστε τον,
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Οι γυναίκες θα πρέπει να φορούν ένα πέπλο έξω από
το σπίτι;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
1 Κορινθιουσ 11:15.....γυνὴ δὲ ἐὰν κοµᾷ, δόξα αὐτῇ
ἐστιν; ὅτι ἡ κόµη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται αὐτῇ.
Γαλατασ 5:1.....Τῇ ἐλευθερίᾳ ἡµᾶς Χριστὸς
ἠλευθέρωσεν· στήκετε οὖν καὶ µὴ πάλιν ζυγῷ
δουλείας ἐνέχεσθε.
Κολοσσαεισ 2:16 & 20.....20. τί ὡς ζῶντες ἐν
κόσµῳ δογµατίζεσθε
------------------------------------------------Nur 24:30-31.....30. Να πεις στους πιστούς ότι πρέπει
να κατεοάζουν τα ολέµµατά τους 31. Και να σύρουν το
πέπλο πάνω από τα στήθη τους, και να µην εκθέτουν τα
κοσµήµατά τους (οµορφιές τους), εκτός στον άνδρα τους,
ή στον πατέρα τους, ή στον πατέρα του ανδρός τους,
Ahzab 33:59..... Ω! Εσύ ο Προφήτης! Να πεις στις
συζύγους σου, στις θυγατέρες σου και στις γυναίκες
των πιστών, ότι πρέπει να ρίχνουν πάνω τους (όταν
κυκλοφορούν) τα (εξωτερικά τους ρούχα) γκαλαµπίες,
(που καλύπτουν- από το κεφάλι µέχρι τα πόδια),
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Είναι επιτρεπτό για έναν άνδρα να αγοράσει ή να
αιχµαλωτίσει κορίτσια και να κάνει σεξ µαζί τους;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
1 Κορινθιουσ 7:23.....τιµῆς ἠγοράσθητε· µὴ
γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων.
1 Θεσσαλονικεισ 4:3-7.....3. Τοῦτο γάρ ἐστιν
θέληµα τοῦ Θεοῦ, ὁ ἁγιασµὸς ὑµῶν, ἀπέχεσθαι ὑµᾶς
ἀπὸ τῆς πορνείας, 4. εἰδέναι ἕκαστον ὑµῶν τὸ
ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι ἐν ἁγιασµῷ καὶ τιµῇ,
----------------------------------------------------Nisa 4:24.....Επίσης απαγορεύεται να παντρεύεστε µε
έγγαµες γυναίκες, εκτός αυτές που το δεξί σας χέρι
εξουσιάζει (ως αιχµάλωτες).
Mu’m’nun 23:6.....εκείνες που εξουσιάζει το δεξί τους χέρι,
γιατί τότε (στην περίπτωση αυτή) είναι εχτός µοµφής.
Ma’arij 70:29-30.....29. "Έχει χαθεί από µένα η
δύναµη (η εξουσία) µου!" ... 30. (Μια αυστηρή διαταγή
θ' ακουστεί): "Πάρτε τον, και δέστε τον,

Είναι επιτρεπτό για έναν άνδρα να αγοράσει ή να
αιχµαλωτίσει κορίτσια και να κάνει σεξ µαζί τους;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
1 Κορινθιουσ 7:23.....τιµῆς ἠγοράσθητε· µὴ
γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων.
1 Θεσσαλονικεισ 4:3-7.....3. Τοῦτο γάρ ἐστιν
θέληµα τοῦ Θεοῦ, ὁ ἁγιασµὸς ὑµῶν, ἀπέχεσθαι ὑµᾶς
ἀπὸ τῆς πορνείας, 4. εἰδέναι ἕκαστον ὑµῶν τὸ
ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι ἐν ἁγιασµῷ καὶ τιµῇ,
----------------------------------------------------Nisa 4:24.....Επίσης απαγορεύεται να παντρεύεστε µε
έγγαµες γυναίκες, εκτός αυτές που το δεξί σας χέρι
εξουσιάζει (ως αιχµάλωτες).
Mu’m’nun 23:6.....εκείνες που εξουσιάζει το δεξί τους χέρι,
γιατί τότε (στην περίπτωση αυτή) είναι εχτός µοµφής.
Ma’arij 70:29-30.....29. "Έχει χαθεί από µένα η
δύναµη (η εξουσία) µου!" ... 30. (Μια αυστηρή διαταγή
θ' ακουστεί): "Πάρτε τον, και δέστε τον,
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Οι γυναίκες θα πρέπει να φορούν ένα πέπλο έξω από
το σπίτι;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
1 Κορινθιουσ 11:15.....γυνὴ δὲ ἐὰν κοµᾷ, δόξα αὐτῇ
ἐστιν; ὅτι ἡ κόµη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται αὐτῇ.
Γαλατασ 5:1.....Τῇ ἐλευθερίᾳ ἡµᾶς Χριστὸς
ἠλευθέρωσεν· στήκετε οὖν καὶ µὴ πάλιν ζυγῷ
δουλείας ἐνέχεσθε.
Κολοσσαεισ 2:16 & 20.....20. τί ὡς ζῶντες ἐν
κόσµῳ δογµατίζεσθε
------------------------------------------------Nur 24:30-31.....30. Να πεις στους πιστούς ότι πρέπει
να κατεοάζουν τα ολέµµατά τους 31. Και να σύρουν το
πέπλο πάνω από τα στήθη τους, και να µην εκθέτουν τα
κοσµήµατά τους (οµορφιές τους), εκτός στον άνδρα τους,
ή στον πατέρα τους, ή στον πατέρα του ανδρός τους,
Ahzab 33:59..... Ω! Εσύ ο Προφήτης! Να πεις στις
συζύγους σου, στις θυγατέρες σου και στις γυναίκες
των πιστών, ότι πρέπει να ρίχνουν πάνω τους (όταν
κυκλοφορούν) τα (εξωτερικά τους ρούχα) γκαλαµπίες,
(που καλύπτουν- από το κεφάλι µέχρι τα πόδια),

Οι γυναίκες θα πρέπει να φορούν ένα πέπλο έξω από
το σπίτι;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
1 Κορινθιουσ 11:15.....γυνὴ δὲ ἐὰν κοµᾷ, δόξα αὐτῇ
ἐστιν; ὅτι ἡ κόµη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται αὐτῇ.
Γαλατασ 5:1.....Τῇ ἐλευθερίᾳ ἡµᾶς Χριστὸς
ἠλευθέρωσεν· στήκετε οὖν καὶ µὴ πάλιν ζυγῷ
δουλείας ἐνέχεσθε.
Κολοσσαεισ 2:16 & 20.....20. τί ὡς ζῶντες ἐν
κόσµῳ δογµατίζεσθε
------------------------------------------------Nur 24:30-31.....30. Να πεις στους πιστούς ότι πρέπει
να κατεοάζουν τα ολέµµατά τους 31. Και να σύρουν το
πέπλο πάνω από τα στήθη τους, και να µην εκθέτουν τα
κοσµήµατά τους (οµορφιές τους), εκτός στον άνδρα τους,
ή στον πατέρα τους, ή στον πατέρα του ανδρός τους,
Ahzab 33:59..... Ω! Εσύ ο Προφήτης! Να πεις στις
συζύγους σου, στις θυγατέρες σου και στις γυναίκες
των πιστών, ότι πρέπει να ρίχνουν πάνω τους (όταν
κυκλοφορούν) τα (εξωτερικά τους ρούχα) γκαλαµπίες,
(που καλύπτουν- από το κεφάλι µέχρι τα πόδια),
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Είναι τα δικαιώµατα των γυναικών ίσα µε αυτά των ανδρών;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Δευτερονόµιον 16:19.....οὐκ ἐπιγνώσονται πρόσωπον
οὐδὲ λήµψονται δῶρον·
Ρωµαιουσ 2:11.....οὐ γάρ ἐστιν προσωποληµψία παρὰ τῷ Θεῷ.
Γαλατασ 2:6.....πρόσωπον ὁ Θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαµβάνει
Γαλατασ 3:28.....οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ
ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ
θῆλυ· πάντες γὰρ ὑµεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
Ιακωβου 2:9.....εἰ δὲ προσωποληµπτεῖτε, ἁµαρτίαν
ἐργάζεσθε, ἐλεγχόµενοι ὑπὸ τοῦ νόµου ὡς παραβάται.
------------------------------------------------Bakara 2:228 & 282.....228. Κι οι γυναίκες, σύµφωνα
µ' ό,τι είναι δίκαιο, θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα
όπως κι υποχρεώσεις, οι άνδρες δε, υπερέχουν ένα
οαθµό πιο πολύ. 282. Και να κληθούν για µάρτυρες
δύο απ' τους άνδρες σας. Αν εκεί δεν υπάρχουν δύο
άνδρες, τότε ένας άνδρας και δύο γυναίκες που τους
εµπιστεύεστε για µαρτυρία, ώστε αν η µια απ' αυτές
λαθέψει, η άλλη να µπορεί να της το θυµίσει.
Nisa 4:11.....Ο ΑΛΛΑΧ σας διατάζει όσον αφορά (τη
µοιρασιά της κληρονοµιάς) στα παιδιά σας. Για το
αρσενικό ένα µερίδιο ίσο µε το µερίδιο δύο θηλυκών.
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Είναι ποτέ επιτρεπτό σε έναν άνδρα να δείρει την
γυναίκα του; (βαρώ / daraba)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Εφεσιουσ 5:25-29.....25. Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς
γυναῖκας, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν τὴν
ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς,
Κολοσσαεισ 3:19.....Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς
γυναῖκας καὶ µὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς.
1 Πετρου 3:7.....Οἱ ἄνδρες ὁµοίως συνοικοῦντες
κατὰ γνῶσιν ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ,
ἀπονέµοντες τιµήν ὡς καὶ συνκληρονόµοις χάριτος
ζωῆς, εἰς τὸ µὴ ἐνκόπτεσθαι τὰς προσευχὰς ὑµῶν.
------------------------------------------------Nisa 4:34..... Όσο για τις γυναίκες εκείνες, που
φοΟάστε για την παρακοή τους συµοουλέψτε τες
πρώτα, έπειτα aρνηθείτε να µοιραστείτε µαζί τους
το κρεοάτι τους και τέλος να τις δείρετε ελαφριά.
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Είναι τα δικαιώµατα των γυναικών ίσα µε αυτά των ανδρών;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Δευτερονόµιον 16:19.....οὐκ ἐπιγνώσονται πρόσωπον
οὐδὲ λήµψονται δῶρον·
Ρωµαιουσ 2:11.....οὐ γάρ ἐστιν προσωποληµψία παρὰ τῷ Θεῷ.
Γαλατασ 2:6.....πρόσωπον ὁ Θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαµβάνει
Γαλατασ 3:28.....οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ
ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ
θῆλυ· πάντες γὰρ ὑµεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
Ιακωβου 2:9.....εἰ δὲ προσωποληµπτεῖτε, ἁµαρτίαν
ἐργάζεσθε, ἐλεγχόµενοι ὑπὸ τοῦ νόµου ὡς παραβάται.
------------------------------------------------Bakara 2:228 & 282.....228. Κι οι γυναίκες, σύµφωνα
µ' ό,τι είναι δίκαιο, θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα
όπως κι υποχρεώσεις, οι άνδρες δε, υπερέχουν ένα
οαθµό πιο πολύ. 282. Και να κληθούν για µάρτυρες
δύο απ' τους άνδρες σας. Αν εκεί δεν υπάρχουν δύο
άνδρες, τότε ένας άνδρας και δύο γυναίκες που τους
εµπιστεύεστε για µαρτυρία, ώστε αν η µια απ' αυτές
λαθέψει, η άλλη να µπορεί να της το θυµίσει.
Nisa 4:11.....Ο ΑΛΛΑΧ σας διατάζει όσον αφορά (τη
µοιρασιά της κληρονοµιάς) στα παιδιά σας. Για το
αρσενικό ένα µερίδιο ίσο µε το µερίδιο δύο θηλυκών.
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Είναι ποτέ επιτρεπτό σε έναν άνδρα να δείρει την
γυναίκα του; (βαρώ / daraba)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Εφεσιουσ 5:25-29.....25. Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς
γυναῖκας, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν τὴν
ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς,
Κολοσσαεισ 3:19.....Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς
γυναῖκας καὶ µὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς.
1 Πετρου 3:7.....Οἱ ἄνδρες ὁµοίως συνοικοῦντες
κατὰ γνῶσιν ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ,
ἀπονέµοντες τιµήν ὡς καὶ συνκληρονόµοις χάριτος
ζωῆς, εἰς τὸ µὴ ἐνκόπτεσθαι τὰς προσευχὰς ὑµῶν.
------------------------------------------------Nisa 4:34..... Όσο για τις γυναίκες εκείνες, που
φοΟάστε για την παρακοή τους συµοουλέψτε τες
πρώτα, έπειτα aρνηθείτε να µοιραστείτε µαζί τους
το κρεοάτι τους και τέλος να τις δείρετε ελαφριά.

157.

Είναι τα δικαιώµατα των γυναικών ίσα µε αυτά των ανδρών;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Δευτερονόµιον 16:19.....οὐκ ἐπιγνώσονται πρόσωπον
οὐδὲ λήµψονται δῶρον·
Ρωµαιουσ 2:11.....οὐ γάρ ἐστιν προσωποληµψία παρὰ τῷ Θεῷ.
Γαλατασ 2:6.....πρόσωπον ὁ Θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαµβάνει
Γαλατασ 3:28.....οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ
ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ
θῆλυ· πάντες γὰρ ὑµεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
Ιακωβου 2:9.....εἰ δὲ προσωποληµπτεῖτε, ἁµαρτίαν
ἐργάζεσθε, ἐλεγχόµενοι ὑπὸ τοῦ νόµου ὡς παραβάται.
------------------------------------------------Bakara 2:228 & 282.....228. Κι οι γυναίκες, σύµφωνα
µ' ό,τι είναι δίκαιο, θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα
όπως κι υποχρεώσεις, οι άνδρες δε, υπερέχουν ένα
οαθµό πιο πολύ. 282. Και να κληθούν για µάρτυρες
δύο απ' τους άνδρες σας. Αν εκεί δεν υπάρχουν δύο
άνδρες, τότε ένας άνδρας και δύο γυναίκες που τους
εµπιστεύεστε για µαρτυρία, ώστε αν η µια απ' αυτές
λαθέψει, η άλλη να µπορεί να της το θυµίσει.
Nisa 4:11.....Ο ΑΛΛΑΧ σας διατάζει όσον αφορά (τη
µοιρασιά της κληρονοµιάς) στα παιδιά σας. Για το
αρσενικό ένα µερίδιο ίσο µε το µερίδιο δύο θηλυκών.

158.*

Είναι ποτέ επιτρεπτό σε έναν άνδρα να δείρει την
γυναίκα του; (βαρώ / daraba)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Εφεσιουσ 5:25-29.....25. Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς
γυναῖκας, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν τὴν
ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς,
Κολοσσαεισ 3:19.....Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς
γυναῖκας καὶ µὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς.
1 Πετρου 3:7.....Οἱ ἄνδρες ὁµοίως συνοικοῦντες
κατὰ γνῶσιν ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ,
ἀπονέµοντες τιµήν ὡς καὶ συνκληρονόµοις χάριτος
ζωῆς, εἰς τὸ µὴ ἐνκόπτεσθαι τὰς προσευχὰς ὑµῶν.
------------------------------------------------Nisa 4:34..... Όσο για τις γυναίκες εκείνες, που
φοΟάστε για την παρακοή τους συµοουλέψτε τες
πρώτα, έπειτα aρνηθείτε να µοιραστείτε µαζί τους
το κρεοάτι τους και τέλος να τις δείρετε ελαφριά.

157.

Είναι τα δικαιώµατα των γυναικών ίσα µε αυτά των ανδρών;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Δευτερονόµιον 16:19.....οὐκ ἐπιγνώσονται πρόσωπον
οὐδὲ λήµψονται δῶρον·
Ρωµαιουσ 2:11.....οὐ γάρ ἐστιν προσωποληµψία παρὰ τῷ Θεῷ.
Γαλατασ 2:6.....πρόσωπον ὁ Θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαµβάνει
Γαλατασ 3:28.....οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ
ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ
θῆλυ· πάντες γὰρ ὑµεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
Ιακωβου 2:9.....εἰ δὲ προσωποληµπτεῖτε, ἁµαρτίαν
ἐργάζεσθε, ἐλεγχόµενοι ὑπὸ τοῦ νόµου ὡς παραβάται.
------------------------------------------------Bakara 2:228 & 282.....228. Κι οι γυναίκες, σύµφωνα
µ' ό,τι είναι δίκαιο, θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα
όπως κι υποχρεώσεις, οι άνδρες δε, υπερέχουν ένα
οαθµό πιο πολύ. 282. Και να κληθούν για µάρτυρες
δύο απ' τους άνδρες σας. Αν εκεί δεν υπάρχουν δύο
άνδρες, τότε ένας άνδρας και δύο γυναίκες που τους
εµπιστεύεστε για µαρτυρία, ώστε αν η µια απ' αυτές
λαθέψει, η άλλη να µπορεί να της το θυµίσει.
Nisa 4:11.....Ο ΑΛΛΑΧ σας διατάζει όσον αφορά (τη
µοιρασιά της κληρονοµιάς) στα παιδιά σας. Για το
αρσενικό ένα µερίδιο ίσο µε το µερίδιο δύο θηλυκών.

158.*
Είναι ποτέ επιτρεπτό σε έναν άνδρα να δείρει την
γυναίκα του; (βαρώ / daraba)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Εφεσιουσ 5:25-29.....25. Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς
γυναῖκας, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν τὴν
ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς,
Κολοσσαεισ 3:19.....Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς
γυναῖκας καὶ µὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς.
1 Πετρου 3:7.....Οἱ ἄνδρες ὁµοίως συνοικοῦντες
κατὰ γνῶσιν ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ,
ἀπονέµοντες τιµήν ὡς καὶ συνκληρονόµοις χάριτος
ζωῆς, εἰς τὸ µὴ ἐνκόπτεσθαι τὰς προσευχὰς ὑµῶν.
------------------------------------------------Nisa 4:34..... Όσο για τις γυναίκες εκείνες, που
φοΟάστε για την παρακοή τους συµοουλέψτε τες
πρώτα, έπειτα aρνηθείτε να µοιραστείτε µαζί τους
το κρεοάτι τους και τέλος να τις δείρετε ελαφριά.

159.*

Είναι επιτρεπτό για έναν χριστιανικό ή µουσουλµανικό
να παντρευτεί ανθρώπους διαφορετικής πίστης;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Δευτερονόµιον 7:3-4.....3. οὐδὲ µὴ γαµβρεύσητε
πρὸς αὐτούς· τὴν θυγατέρα σου οὐ δώσεις τῷ υἱῷ
αὐτοῦ καὶ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ οὐ λήµψῃ τῷ υἱῷ σου·
1 Κορινθιουσ 7:39.....ἐὰν δὲ κοιµηθῇ ὁ ἀνήρ,
ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαµηθῆναι, µόνον ἐν Κυρίῳ·
2 Κορινθιουσ 6:14 & 17.....14. Μὴ γίνεσθε
ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις·
------------------------------------------------Maide 5:5.....Σήµερα, σας επιτρέπονται (όλα) τα
καλά και νόµιµα πράγµατα και η τροφή των οπαδών
της Βί6λου, όπως επιτρέπεται και για εκείνους, η
δική σας. (Σας επιτρέπονται για γάµο) οι αγνές
γυναίκες απ' τους ανθρώπους που δόθηκαν τα 6ι6λία
πριν από σας - εφ' όσον όµως τις προικίσετε και
επιζητήσετε την αγνότητα κι όχι την ακολασία και
τις κρυφές πονηριές.

160.

Εάν ένα άτοµο παίρνει διαζύγιο από το σύζυγό τους
για λόγους άλλους από τη µοιχεία είναι αυτοί που
επιτρέπεται να ξαναπαντρευτεί;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ματθαιον 5:32.....ἐγὼ δὲ λέγω ὑµῖν ὅτι πᾶς ὁ
ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας
ποιεῖ αὐτὴν µοιχευθῆναι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυµένην
γαµήσῃ µοιχᾶται.
Ματθαιον 19:9.....λέγω δὲ ὑµῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ µὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ γαµήσῃ
ἄλλην, µοιχᾶται.
------------------------------------------------Bakara 2:231.....Όταν χωρίζετε τις γυναίκες (στις
δύο φορές) και πριν εκπληρωθεί το ορισµένο
χρονικό διάστηµα, είτε ξαναφέρετέ τις πίσω, µε
καλοσύνη ή αφήστε τις ελεύθερες, µε καλοσύνη.
Tahrim 66:5..... Είναι δυνατό - αν σας aποπέµψει
(σας διαζευχθεί) και τις δύο -, ο Κύριός του να του
δώσει - αλλάζοντας συζύγους - καλύτερες από σας που
να έχουν υποτάξει (τη θέλησή τους στο Ισλάµ)… που
είναι χήρες ή παρθένες.

159.*

Είναι επιτρεπτό για έναν χριστιανικό ή µουσουλµανικό
να παντρευτεί ανθρώπους διαφορετικής πίστης;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Δευτερονόµιον 7:3-4.....3. οὐδὲ µὴ γαµβρεύσητε
πρὸς αὐτούς· τὴν θυγατέρα σου οὐ δώσεις τῷ υἱῷ
αὐτοῦ καὶ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ οὐ λήµψῃ τῷ υἱῷ σου·
1 Κορινθιουσ 7:39.....ἐὰν δὲ κοιµηθῇ ὁ ἀνήρ,
ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαµηθῆναι, µόνον ἐν Κυρίῳ·
2 Κορινθιουσ 6:14 & 17.....14. Μὴ γίνεσθε
ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις·
------------------------------------------------Maide 5:5.....Σήµερα, σας επιτρέπονται (όλα) τα
καλά και νόµιµα πράγµατα και η τροφή των οπαδών
της Βί6λου, όπως επιτρέπεται και για εκείνους, η
δική σας. (Σας επιτρέπονται για γάµο) οι αγνές
γυναίκες απ' τους ανθρώπους που δόθηκαν τα 6ι6λία
πριν από σας - εφ' όσον όµως τις προικίσετε και
επιζητήσετε την αγνότητα κι όχι την ακολασία και
τις κρυφές πονηριές.

160.

Εάν ένα άτοµο παίρνει διαζύγιο από το σύζυγό τους
για λόγους άλλους από τη µοιχεία είναι αυτοί που
επιτρέπεται να ξαναπαντρευτεί;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ματθαιον 5:32.....ἐγὼ δὲ λέγω ὑµῖν ὅτι πᾶς ὁ
ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας
ποιεῖ αὐτὴν µοιχευθῆναι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυµένην
γαµήσῃ µοιχᾶται.
Ματθαιον 19:9.....λέγω δὲ ὑµῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ µὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ γαµήσῃ
ἄλλην, µοιχᾶται.
------------------------------------------------Bakara 2:231.....Όταν χωρίζετε τις γυναίκες (στις
δύο φορές) και πριν εκπληρωθεί το ορισµένο
χρονικό διάστηµα, είτε ξαναφέρετέ τις πίσω, µε
καλοσύνη ή αφήστε τις ελεύθερες, µε καλοσύνη.
Tahrim 66:5..... Είναι δυνατό - αν σας aποπέµψει
(σας διαζευχθεί) και τις δύο -, ο Κύριός του να του
δώσει - αλλάζοντας συζύγους - καλύτερες από σας που
να έχουν υποτάξει (τη θέλησή τους στο Ισλάµ)… που
είναι χήρες ή παρθένες.

159.*

159.*

Είναι επιτρεπτό για έναν χριστιανικό ή µουσουλµανικό
να παντρευτεί ανθρώπους διαφορετικής πίστης;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Δευτερονόµιον 7:3-4.....3. οὐδὲ µὴ γαµβρεύσητε
πρὸς αὐτούς· τὴν θυγατέρα σου οὐ δώσεις τῷ υἱῷ
αὐτοῦ καὶ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ οὐ λήµψῃ τῷ υἱῷ σου·
1 Κορινθιουσ 7:39.....ἐὰν δὲ κοιµηθῇ ὁ ἀνήρ,
ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαµηθῆναι, µόνον ἐν Κυρίῳ·
2 Κορινθιουσ 6:14 & 17.....14. Μὴ γίνεσθε
ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις·
------------------------------------------------Maide 5:5.....Σήµερα, σας επιτρέπονται (όλα) τα
καλά και νόµιµα πράγµατα και η τροφή των οπαδών
της Βί6λου, όπως επιτρέπεται και για εκείνους, η
δική σας. (Σας επιτρέπονται για γάµο) οι αγνές
γυναίκες απ' τους ανθρώπους που δόθηκαν τα 6ι6λία
πριν από σας - εφ' όσον όµως τις προικίσετε και
επιζητήσετε την αγνότητα κι όχι την ακολασία και
τις κρυφές πονηριές.

Είναι επιτρεπτό για έναν χριστιανικό ή µουσουλµανικό
να παντρευτεί ανθρώπους διαφορετικής πίστης;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Δευτερονόµιον 7:3-4.....3. οὐδὲ µὴ γαµβρεύσητε
πρὸς αὐτούς· τὴν θυγατέρα σου οὐ δώσεις τῷ υἱῷ
αὐτοῦ καὶ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ οὐ λήµψῃ τῷ υἱῷ σου·
1 Κορινθιουσ 7:39.....ἐὰν δὲ κοιµηθῇ ὁ ἀνήρ,
ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαµηθῆναι, µόνον ἐν Κυρίῳ·
2 Κορινθιουσ 6:14 & 17.....14. Μὴ γίνεσθε
ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις·
------------------------------------------------Maide 5:5.....Σήµερα, σας επιτρέπονται (όλα) τα
καλά και νόµιµα πράγµατα και η τροφή των οπαδών
της Βί6λου, όπως επιτρέπεται και για εκείνους, η
δική σας. (Σας επιτρέπονται για γάµο) οι αγνές
γυναίκες απ' τους ανθρώπους που δόθηκαν τα 6ι6λία
πριν από σας - εφ' όσον όµως τις προικίσετε και
επιζητήσετε την αγνότητα κι όχι την ακολασία και
τις κρυφές πονηριές.

160.

Εάν ένα άτοµο παίρνει διαζύγιο από το σύζυγό τους
για λόγους άλλους από τη µοιχεία είναι αυτοί που
επιτρέπεται να ξαναπαντρευτεί;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ματθαιον 5:32.....ἐγὼ δὲ λέγω ὑµῖν ὅτι πᾶς ὁ
ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας
ποιεῖ αὐτὴν µοιχευθῆναι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυµένην
γαµήσῃ µοιχᾶται.
Ματθαιον 19:9.....λέγω δὲ ὑµῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ µὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ γαµήσῃ
ἄλλην, µοιχᾶται.
------------------------------------------------Bakara 2:231.....Όταν χωρίζετε τις γυναίκες (στις
δύο φορές) και πριν εκπληρωθεί το ορισµένο
χρονικό διάστηµα, είτε ξαναφέρετέ τις πίσω, µε
καλοσύνη ή αφήστε τις ελεύθερες, µε καλοσύνη.
Tahrim 66:5..... Είναι δυνατό - αν σας aποπέµψει
(σας διαζευχθεί) και τις δύο -, ο Κύριός του να του
δώσει - αλλάζοντας συζύγους - καλύτερες από σας που
να έχουν υποτάξει (τη θέλησή τους στο Ισλάµ)… που
είναι χήρες ή παρθένες.

160.

Εάν ένα άτοµο παίρνει διαζύγιο από το σύζυγό τους
για λόγους άλλους από τη µοιχεία είναι αυτοί που
επιτρέπεται να ξαναπαντρευτεί;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ματθαιον 5:32.....ἐγὼ δὲ λέγω ὑµῖν ὅτι πᾶς ὁ
ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας
ποιεῖ αὐτὴν µοιχευθῆναι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυµένην
γαµήσῃ µοιχᾶται.
Ματθαιον 19:9.....λέγω δὲ ὑµῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ µὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ γαµήσῃ
ἄλλην, µοιχᾶται.
------------------------------------------------Bakara 2:231.....Όταν χωρίζετε τις γυναίκες (στις
δύο φορές) και πριν εκπληρωθεί το ορισµένο
χρονικό διάστηµα, είτε ξαναφέρετέ τις πίσω, µε
καλοσύνη ή αφήστε τις ελεύθερες, µε καλοσύνη.
Tahrim 66:5..... Είναι δυνατό - αν σας aποπέµψει
(σας διαζευχθεί) και τις δύο -, ο Κύριός του να του
δώσει - αλλάζοντας συζύγους - καλύτερες από σας που
να έχουν υποτάξει (τη θέλησή τους στο Ισλάµ)… που
είναι χήρες ή παρθένες.

161.

161.

Αποτελεί σκοπό ενός Χριστιανού να συµπεριφέρεται
σαν τον Ιησού και σκοπό ενός Μουσουλµάνου να
συµπεριφέρεται σαν τον Μωάµεθ;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ματθαιον 10:25.....ἀρκετὸν τῷ µαθητῇ ἵνα γένηται ὡς
ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ.
Λουκαν 6:40.....οὐκ ἔστιν µαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον·
κατηρτισµένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ.
Ιωαννην 14:15 & 23-24.....15. Ἐὰν ἀγαπᾶτέ µε, τὰς
ἐντολὰς τὰς ἐµὰς τηρήσετε. 24. ὁ µὴ ἀγαπῶν µε
τοὺς λόγους µου οὐ τηρεῖ·
------------------------------------------------Al-i İmran 3:31.....Πες: "Αν εσείς αγαπάτε τον
ΑΛΛΑΧ, τότε ακολουθείστε µε, για να σας αγαπήσει ο
ΑΛΛΑΧ και να σας συγχωρίσει τις αµαρτίες σας.
Nisa 4:80..... Όποιος υπακούει στον Απόστολο, υπακούει
στον ΑΛΛΑΧ.
Zukhruf 43:63.....Ιησούς… Γι' αυτό φοοηθείτε τον ΑΛΛΑΧ
και υπακούστε µε".

Αποτελεί σκοπό ενός Χριστιανού να συµπεριφέρεται
σαν τον Ιησού και σκοπό ενός Μουσουλµάνου να
συµπεριφέρεται σαν τον Μωάµεθ;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ματθαιον 10:25.....ἀρκετὸν τῷ µαθητῇ ἵνα γένηται ὡς
ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ.
Λουκαν 6:40.....οὐκ ἔστιν µαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον·
κατηρτισµένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ.
Ιωαννην 14:15 & 23-24.....15. Ἐὰν ἀγαπᾶτέ µε, τὰς
ἐντολὰς τὰς ἐµὰς τηρήσετε. 24. ὁ µὴ ἀγαπῶν µε
τοὺς λόγους µου οὐ τηρεῖ·
------------------------------------------------Al-i İmran 3:31.....Πες: "Αν εσείς αγαπάτε τον
ΑΛΛΑΧ, τότε ακολουθείστε µε, για να σας αγαπήσει ο
ΑΛΛΑΧ και να σας συγχωρίσει τις αµαρτίες σας.
Nisa 4:80..... Όποιος υπακούει στον Απόστολο, υπακούει
στον ΑΛΛΑΧ.
Zukhruf 43:63.....Ιησούς… Γι' αυτό φοοηθείτε τον ΑΛΛΑΧ
και υπακούστε µε".

Εχθροί και Πόλεµος

Εχθροί και Πόλεµος

162.

Αποτελεί εξέχον θέµα στις Άγιες Γραφές το ότι µια
συγκεκριµένη πίστη θα πρέπει να χει στόχο να
επιβληθεί σε όλες τις υπόλοιπες θρησκείες;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Λουκαν 17:20-21.....20. ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν
Οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ µετὰ
παρατηρήσεως, 21. οὐδὲ ἐροῦσιν Ἰδοὺ ὧδε ἤ Ἐκεῖ·
ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑµῶν ἐστιν.
Ρωµαιουσ 14:17 & 22.....22. σὺ πίστιν ἣν ἔχεις
κατὰ σεαυτὸν ἔχε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
------------------------------------------------Tevbe 9:33.....Είναι Εκείνος που έστειλε τον Απόστολό
Του (Μουχάµµεντ) µε την οδηγία, και την αληθινή
θρησκεία για να προκηρύξει πάνω απ' όλες τις
θρησκείες, ακόµα κι αν οι άπιστοι την απεχθάνονται.
Saf 61:8-9.....Εκείνος ειναι που έστειλε τον Απόστολό
Του (Μουχάµµεντ) µε την Καθοδήγηση και µε τη Θρησκεία
της Αλήθειας, για να την παρουσιάσει προκηρύσσοντάς
την πάνω από όλες τις θρησκείες,
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Αποτελεί σκοπό ενός Χριστιανού να συµπεριφέρεται
σαν τον Ιησού και σκοπό ενός Μουσουλµάνου να
συµπεριφέρεται σαν τον Μωάµεθ;
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
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ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ.
Λουκαν 6:40.....οὐκ ἔστιν µαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον·
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Πρέπει να επιτραπεί στα θέµατα που αφορούν τη
θρησκεία να χρησιµοποιούν πίεση και εξαναγκασµό;
Αγία Γραφή
όχι / όχι Κοράνι
2 Τιµοθεον 2:24-25.....24. δοῦλον δὲ Κυρίου οὐ δεῖ
µάχεσθαι ἀλλὰ ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας, διδακτικόν,
ἀνεξίκακον, 25. ἐν πραΰτητι παιδεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεµένους,
Φιληµονα 14.....χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώµης οὐδὲν
ἠθέλησα ποιῆσαι, ἵνα µὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν
σου ᾖ ἀλλὰ κατὰ ἑκούσιον.
------------------------------------------------Bakara 2:256.....Στη Θρησκεία δεν υπάρχει καταναγκασµός.
Al-i İmran 3:20.....Αν το έχαµαν, τότε ορίσχονται
στην σωστή καθοδήγηση, αν όµως αρνηθούν, τότε το
καθήκον σου είναι να µεταδώσεις το Μήνυµα.
Kaf 50:45.....Γι' αυτό να υπενθυµίζεις µε το Κοράνιο
εκείνους που φοοούνται την Προειδοποίησή Μου.
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Ενθαρρύνει στις µέρες µας ο Θεός τους πιστούς να
µάχονται και να κάνουν πολέµους ενάντια σε ανθρώπους
άλλων θρησκειών έως ότου η θρησκεία τους
επικρατήσει; (Ιερός Πόλεµος / Τζιχάντ)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ρωµαιουσ 12:17-19.....18. εἰ δυνατόν, τὸ ἐξ ὑµῶν µετὰ
πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες· 19. µὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες,
ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ· γέγραπται γάρ Ἐµοὶ
ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει Κύριος.
Εβραιουσ 12:14....Εἰρήνην διώκετε µετὰ πάντων,
καὶ τὸν ἁγιασµόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον,
------------------------------------------------Bakara 2:190-193 & 216.....190. Και να πολεµάτε για
χάρη του ΑΛΛ ΑΧ όσους σας πολεµούν, 191. Φονεύετέ τους
όπου τους ορίσκετε και διώχτε τους… Η καταδίωξη στην
ειδωλολατρία είναι χειρότερα απ' το φόνο. 193.
Πολεµάτε τους ώσπου να µην σας καταδιώξουν στην
ειδωλολατρία και να υπερισχύσει η Πίστη στον ΑΛΛΑΧ.
Tevbe 9:29.....Πολεµάτε αυτούς που δεν πιστεύουν
στον ΑΛΛΑΧ, κι ούτε στην Εοχατη Ηµtερα,
Σηµείωση: Η Τζιχάντ είναι το µεγαλύτερο θέµα στο
Κοράνι: 139 στίχοι από 6,236 = 1 στους 45 στίχους. Η
Hadith είναι 21% για την Τζιχάντ: Η Σίρα (η
βιογραφία του Μωάµεθ) είναι 67% για τη Τζιχάντ.
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Σηµείωση: Η Τζιχάντ είναι το µεγαλύτερο θέµα στο
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165.

Εαν κάποιος αποστατήσει από την αρχική του
θρησκεία ή αποφασίσει να αλλάξει τη θρησκεία του,
του αξίζει ο θάνατος;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Εβραιουσ 3:12–13.....12. βλέπετε, ἀδελφοί, µή ποτε ἔσται
ἔν τινι ὑµῶν καρδία πονηρὰ ἀπιστίας ἐν τῷ ἀποστῆναι ἀπὸ
Θεοῦ ζῶντος, 13. ἀλλὰ παρακαλεῖτε ἑαυτοὺς καθ’ ἑκάστην
ἡµέραν, ἄχρις οὗ τὸ Σήµερον καλεῖται, ἵνα µὴ σκληρυνθῇ
τις ἐξ ὑµῶν ἀπάτῃ τῆς ἁµαρτίας·
------------------------------------------------Nisa 4:89.....Αν όµως επιστρέψουν στην απιστία,
τότε συλλάοετέ τους και σκοτώστε τους, όπου κι αν
ορίσκετε. Και µην παίρνετε απ' αυτούς ούτε φίλους
ούτε οοηθούς,
Σηµείωση: Παρατίθεται παρακάτω απόσπασµα από τον Μωάµεθ
σχετικά µε τους αποστάτες από το Χαντίθ: Απόστολε του
Αλλάχ, “Όποιος αλλάξει την Ισλαµική του θρησκεία,
σκότωσε τον.” (Sahih Bukhari: Τοµος 9, Βιβλίο 84,
Νούµερο 57-58, Τόµος 4, Βιβλίο 56, Νούµερο 808)

166.

Είναι ορισµένες φορές δικαιολογηµένη η µάχη
ενάντια στην οικογένεια, στους φίλους ή ακόµη και
στα αδέλφια;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
1 Κορινθιουσ 7:13-24.....13. καὶ γυνὴ ἥτις ἔχει ἄνδρα
ἄπιστον, καὶ οὗτος συνευδοκεῖ οἰκεῖν µετ’ αὐτῆς, µὴ
ἀφιέτω τὸν ἄνδρα. 14. ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος
ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν τῷ
ἀδελφῷ· 16. τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις;
ἢ τί οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις;
------------------------------------------------Mujadila 58:22.....εσείς είναι που το
δηµιουργείτε, ή Εµείς είµαστε ο Δηµιουργός; Ηµέρα
- ν' αγαπά αυτόν που αντιστέκεται στον ΑΛΛΑΧ και
στον Απόστολό Του, έστω κι αν είναι πατέρες τους,
ή παιδιά τους, ή αδέρφια τους ή συγγενείς τους.
Taghabun 64:14-15.....14. Ω! Εσείς που πιστεύετε!
Ανάµεσα στις συζύγους σας και στα παιδιά σας
υπάρχουν - σίγουρα - (µερικοί) εχθροί για σας.
15. (Προσέχετε)! Τα πλούτη σας και τα παιδιά σας
να είναι µια δοκιµασία (για σας).
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Είναι ορισµένες φορές δικαιολογηµένη η µάχη
ενάντια στην οικογένεια, στους φίλους ή ακόµη και
στα αδέλφια;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
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ἀφιέτω τὸν ἄνδρα. 14. ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος
ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν τῷ
ἀδελφῷ· 16. τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις;
ἢ τί οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις;
------------------------------------------------Mujadila 58:22.....εσείς είναι που το
δηµιουργείτε, ή Εµείς είµαστε ο Δηµιουργός; Ηµέρα
- ν' αγαπά αυτόν που αντιστέκεται στον ΑΛΛΑΧ και
στον Απόστολό Του, έστω κι αν είναι πατέρες τους,
ή παιδιά τους, ή αδέρφια τους ή συγγενείς τους.
Taghabun 64:14-15.....14. Ω! Εσείς που πιστεύετε!
Ανάµεσα στις συζύγους σας και στα παιδιά σας
υπάρχουν - σίγουρα - (µερικοί) εχθροί για σας.
15. (Προσέχετε)! Τα πλούτη σας και τα παιδιά σας
να είναι µια δοκιµασία (για σας).
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υπάρχουν - σίγουρα - (µερικοί) εχθροί για σας.
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να είναι µια δοκιµασία (για σας).

167.

Θέλει στις µέρες µας ο Θεός από τους πιστούς να
σκοτώνουν αλλόθρησκους ακόµα και αν αντιβαίνει
στη συνείδησή τους;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Πραξεισ 24:16.....ἐν τούτῳ καὶ αὐτὸς ἀσκῶ
ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ
τοὺς ἀνθρώπους διὰ παντός.
1 Τιµοθεον 1:5.....τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας
ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας καὶ συνειδήσεως
ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου,
------------------------------------------------Bakara 2:216.....Είναι γραµµένος ο πόλεµος για σας.
Εσείς όµως τον aποστρέφεστε. Αλλά µπορεί όµως ν'
aποστρέφεστε κc'ιτι που είναι καλό για σας, και
µπορεί ν' αγαπάτε κάτι, που είναι κακό για σας. Ο
ΑΛΛΑΧ όµως γνωρίζει κι εσείς δεν γνωρίζετε.
Enfal 8:17....."κι έπειτα θα τους επιτεθώ (από
µπροστά τους) ανάµεσα, στα χέρια τους κι από πίσω
τους, απ' τα δεξιά τους κι απ' τ' αριστερά τους,
και δεν θα 6ρεις τους περισσότερους απ' αυτούς
ευγνώµονες (για την ευσπλαχνία Σου)".
Σηµείωση: Βλ. Χαντίθ Sahih Muslim, 4661-4662, Ch. 789.

168.

Προσπαθεί και παλεύει εναντίον ανθρώπων
διαφορετικής πίστης θεωρείται ως κάτι που είναι
βασικά καλός;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ιακωβου 4:1 & 8.....1. Πόθεν πόλεµοι καὶ πόθεν µάχαι
ἐν ὑµῖν; οὐκ ἐντεῦθεν, ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑµῶν τῶν
στρατευοµένων ἐν τοῖς µέλεσιν ὑµῶν; 8. καθαρίσατε
χεῖρας, ἁµαρτωλοί, καὶ ἁγνίσατε καρδίας, δίψυχοι.
------------------------------------------------Tebve 9:41..... Προχωρείτε (όποια aρµατωσιά κι αν
έχετε) ελαφρι(i ή οαρι(i, κι αγωνιστείτε µε τις
περιουσίες σας και τον εαυτό σας για την θρησκεία
του ΑΛΛΑΧ. Αυτό είναι το καλύτερο για σας, αν
καταλαοαίνετε.
Ankebut 29:6.....Κι αν κανένας αγωνίζεται (µε θάρρος
και δύναµη) προσπαθεί µόνο για τον εαυτόν του.
Saf 61:11.....Του και να πολεµάτε (όσο µπορείτε) για
το Δρόµο του ΑΛΛΑΧ (για την νίκη της θρησκείας Του),
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ἐν ὑµῖν; οὐκ ἐντεῦθεν, ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑµῶν τῶν
στρατευοµένων ἐν τοῖς µέλεσιν ὑµῶν; 8. καθαρίσατε
χεῖρας, ἁµαρτωλοί, καὶ ἁγνίσατε καρδίας, δίψυχοι.
------------------------------------------------Tebve 9:41..... Προχωρείτε (όποια aρµατωσιά κι αν
έχετε) ελαφρι(i ή οαρι(i, κι αγωνιστείτε µε τις
περιουσίες σας και τον εαυτό σας για την θρησκεία
του ΑΛΛΑΧ. Αυτό είναι το καλύτερο για σας, αν
καταλαοαίνετε.
Ankebut 29:6.....Κι αν κανένας αγωνίζεται (µε θάρρος
και δύναµη) προσπαθεί µόνο για τον εαυτόν του.
Saf 61:11.....Του και να πολεµάτε (όσο µπορείτε) για
το Δρόµο του ΑΛΛΑΧ (για την νίκη της θρησκείας Του),

167.

Θέλει στις µέρες µας ο Θεός από τους πιστούς να
σκοτώνουν αλλόθρησκους ακόµα και αν αντιβαίνει
στη συνείδησή τους;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Πραξεισ 24:16.....ἐν τούτῳ καὶ αὐτὸς ἀσκῶ
ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ
τοὺς ἀνθρώπους διὰ παντός.
1 Τιµοθεον 1:5.....τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας
ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας καὶ συνειδήσεως
ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου,
------------------------------------------------Bakara 2:216.....Είναι γραµµένος ο πόλεµος για σας.
Εσείς όµως τον aποστρέφεστε. Αλλά µπορεί όµως ν'
aποστρέφεστε κc'ιτι που είναι καλό για σας, και
µπορεί ν' αγαπάτε κάτι, που είναι κακό για σας. Ο
ΑΛΛΑΧ όµως γνωρίζει κι εσείς δεν γνωρίζετε.
Enfal 8:17....."κι έπειτα θα τους επιτεθώ (από
µπροστά τους) ανάµεσα, στα χέρια τους κι από πίσω
τους, απ' τα δεξιά τους κι απ' τ' αριστερά τους,
και δεν θα 6ρεις τους περισσότερους απ' αυτούς
ευγνώµονες (για την ευσπλαχνία Σου)".
Σηµείωση: Βλ. Χαντίθ Sahih Muslim, 4661-4662, Ch. 789.

168.

Προσπαθεί και παλεύει εναντίον ανθρώπων
διαφορετικής πίστης θεωρείται ως κάτι που είναι
βασικά καλός;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ιακωβου 4:1 & 8.....1. Πόθεν πόλεµοι καὶ πόθεν µάχαι
ἐν ὑµῖν; οὐκ ἐντεῦθεν, ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑµῶν τῶν
στρατευοµένων ἐν τοῖς µέλεσιν ὑµῶν; 8. καθαρίσατε
χεῖρας, ἁµαρτωλοί, καὶ ἁγνίσατε καρδίας, δίψυχοι.
------------------------------------------------Tebve 9:41..... Προχωρείτε (όποια aρµατωσιά κι αν
έχετε) ελαφρι(i ή οαρι(i, κι αγωνιστείτε µε τις
περιουσίες σας και τον εαυτό σας για την θρησκεία
του ΑΛΛΑΧ. Αυτό είναι το καλύτερο για σας, αν
καταλαοαίνετε.
Ankebut 29:6.....Κι αν κανένας αγωνίζεται (µε θάρρος
και δύναµη) προσπαθεί µόνο για τον εαυτόν του.
Saf 61:11.....Του και να πολεµάτε (όσο µπορείτε) για
το Δρόµο του ΑΛΛΑΧ (για την νίκη της θρησκείας Του),

169.

Θα ενθάρρυνε ποτέ ο Θεός τον Μωάµεθ να ξεκινήσει
πολλαπλούς επιθετικούς πολέµους για τη διάδωση
του Ισλάµ;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ιωαννην 18:36.....ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Ἡ βασιλεία ἡ
ἐµὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσµου τούτου· εἰ ἐκ τοῦ
κόσµου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐµή, οἱ ὑπηρέται ἂν οἱ
ἐµοὶ ἠγωνίζοντο, ἵνα µὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις·
2 Κορινθιουσ 10:3-5.....3. Ἐν σαρκὶ γὰρ περιπατοῦντες
οὐ κατὰ σάρκα στρατευόµεθα, 4. τὰ γὰρ ὅπλα τῆς
στρατείας ἡµῶν οὐ σαρκικὰ ἀλλὰ δυνατὰ
------------------------------------------------1. Η Μάχη του Μπαντρ: (Μάρτιος 624)
Al-i İmran 3:13 & 123; Anfâl 8:5-19 & 41-44
2. Η Μάχη του Ούχουντ: (Μάρτιος 625)
Al-i İmran 3:121-122, 3:140 & 165-172
3. Η Μάχη του Χέντεκ: (Μάιος 627) Η Γέφυρα
Ahzab 33:9-12 & 25-27
4. Η Μάχη του Χουντιµπιέ: (Μάρτιος 628)
Fetih 48:1-3 & 22-27
5. Η Μάχη της Μούτα: (629) Baqara 2:191-193
6. Η Μάχη του Χανάιν: (Αύγουστος 630)
Tevbe 9:25-27
7. Η Μάχη του Ταµπούκ: (630) Tevbe 9:38-40,
42-52, 65-66, 81-83, 86-87,90, 93, 117
8. Η Μάχη της Μέκκας: (630) Tevbe 9:12, Kasas
28:85, Saf 61:13, Nasr, 110:1-3.

170.

Ενθαρρύνεται στις Άγιες Γραφές η µάχη ενάντια
στους Ανθρώπους της Γραφής;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ρωµαιουσ 12:18.....εἰ δυνατόν, τὸ ἐξ ὑµῶν µετὰ
πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες·
------------------------------------------------Tevbe 9:29..... Πολεµάτε αυτούς που δεν πιστεύουν
στον ΑΛΛΑΧ, κι ούτε στην Εοχατη Ηµtερα,
Ahzab 33:26.....Κι όσοι από τους οπαδούς της Βίολου
(τους Εδραίους) τους οοήθησαν, τους ανάγκασε (ο
ΑΛΛΑΧ) να κατέοουν από τις οχυρωµένες θέσεις τους, κι
έριξε το τρόµο στις καρδιές τους, (κι έτσι) σκοτώσατε
µια οµάδα, κι αιχµαλωτίσατε µια (άλλη) οµάδα.

169.

Θα ενθάρρυνε ποτέ ο Θεός τον Μωάµεθ να ξεκινήσει
πολλαπλούς επιθετικούς πολέµους για τη διάδωση
του Ισλάµ;
Αγία Γραφή
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------------------------------------------------1. Η Μάχη του Μπαντρ: (Μάρτιος 624)
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170.

Ενθαρρύνεται στις Άγιες Γραφές η µάχη ενάντια
στους Ανθρώπους της Γραφής;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ρωµαιουσ 12:18.....εἰ δυνατόν, τὸ ἐξ ὑµῶν µετὰ
πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες·
------------------------------------------------Tevbe 9:29..... Πολεµάτε αυτούς που δεν πιστεύουν
στον ΑΛΛΑΧ, κι ούτε στην Εοχατη Ηµtερα,
Ahzab 33:26.....Κι όσοι από τους οπαδούς της Βίολου
(τους Εδραίους) τους οοήθησαν, τους ανάγκασε (ο
ΑΛΛΑΧ) να κατέοουν από τις οχυρωµένες θέσεις τους, κι
έριξε το τρόµο στις καρδιές τους, (κι έτσι) σκοτώσατε
µια οµάδα, κι αιχµαλωτίσατε µια (άλλη) οµάδα.

169.

169.

Θα ενθάρρυνε ποτέ ο Θεός τον Μωάµεθ να ξεκινήσει
πολλαπλούς επιθετικούς πολέµους για τη διάδωση
του Ισλάµ;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ιωαννην 18:36.....ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Ἡ βασιλεία ἡ
ἐµὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσµου τούτου· εἰ ἐκ τοῦ
κόσµου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐµή, οἱ ὑπηρέται ἂν οἱ
ἐµοὶ ἠγωνίζοντο, ἵνα µὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις·
2 Κορινθιουσ 10:3-5.....3. Ἐν σαρκὶ γὰρ περιπατοῦντες
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------------------------------------------------1. Η Μάχη του Μπαντρ: (Μάρτιος 624)
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2. Η Μάχη του Ούχουντ: (Μάρτιος 625)
Al-i İmran 3:121-122, 3:140 & 165-172
3. Η Μάχη του Χέντεκ: (Μάιος 627) Η Γέφυρα
Ahzab 33:9-12 & 25-27
4. Η Μάχη του Χουντιµπιέ: (Μάρτιος 628)
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6. Η Μάχη του Χανάιν: (Αύγουστος 630)
Tevbe 9:25-27
7. Η Μάχη του Ταµπούκ: (630) Tevbe 9:38-40,
42-52, 65-66, 81-83, 86-87,90, 93, 117
8. Η Μάχη της Μέκκας: (630) Tevbe 9:12, Kasas
28:85, Saf 61:13, Nasr, 110:1-3.

Θα ενθάρρυνε ποτέ ο Θεός τον Μωάµεθ να ξεκινήσει
πολλαπλούς επιθετικούς πολέµους για τη διάδωση
του Ισλάµ;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ιωαννην 18:36.....ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Ἡ βασιλεία ἡ
ἐµὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσµου τούτου· εἰ ἐκ τοῦ
κόσµου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐµή, οἱ ὑπηρέται ἂν οἱ
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στρατείας ἡµῶν οὐ σαρκικὰ ἀλλὰ δυνατὰ
------------------------------------------------1. Η Μάχη του Μπαντρ: (Μάρτιος 624)
Al-i İmran 3:13 & 123; Anfâl 8:5-19 & 41-44
2. Η Μάχη του Ούχουντ: (Μάρτιος 625)
Al-i İmran 3:121-122, 3:140 & 165-172
3. Η Μάχη του Χέντεκ: (Μάιος 627) Η Γέφυρα
Ahzab 33:9-12 & 25-27
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170.

Ενθαρρύνεται στις Άγιες Γραφές η µάχη ενάντια
στους Ανθρώπους της Γραφής;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ρωµαιουσ 12:18.....εἰ δυνατόν, τὸ ἐξ ὑµῶν µετὰ
πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες·
------------------------------------------------Tevbe 9:29..... Πολεµάτε αυτούς που δεν πιστεύουν
στον ΑΛΛΑΧ, κι ούτε στην Εοχατη Ηµtερα,
Ahzab 33:26.....Κι όσοι από τους οπαδούς της Βίολου
(τους Εδραίους) τους οοήθησαν, τους ανάγκασε (ο
ΑΛΛΑΧ) να κατέοουν από τις οχυρωµένες θέσεις τους, κι
έριξε το τρόµο στις καρδιές τους, (κι έτσι) σκοτώσατε
µια οµάδα, κι αιχµαλωτίσατε µια (άλλη) οµάδα.

170.

Ενθαρρύνεται στις Άγιες Γραφές η µάχη ενάντια
στους Ανθρώπους της Γραφής;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ρωµαιουσ 12:18.....εἰ δυνατόν, τὸ ἐξ ὑµῶν µετὰ
πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες·
------------------------------------------------Tevbe 9:29..... Πολεµάτε αυτούς που δεν πιστεύουν
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Ahzab 33:26.....Κι όσοι από τους οπαδούς της Βίολου
(τους Εδραίους) τους οοήθησαν, τους ανάγκασε (ο
ΑΛΛΑΧ) να κατέοουν από τις οχυρωµένες θέσεις τους, κι
έριξε το τρόµο στις καρδιές τους, (κι έτσι) σκοτώσατε
µια οµάδα, κι αιχµαλωτίσατε µια (άλλη) οµάδα.

171.

Ενθαρρύνεται στις µέρες µας στις Άγιες Γραφές ο
επιθετικός και επεκτατικός πόλεµος ενάντια στους
άπιστους; (Τζιχάντ)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Εφεσιουσ 6:12.....ὅτι οὐκ ἔστιν ἡµῖν ἡ πάλη πρὸς αἷµα
καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας,
πρὸς τοὺς κοσµοκράτορας τοῦ σκότους τούτου, πρὸς τὰ
πνευµατικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.
1 Τιµοθεον 2:1-2.....1. Παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων
ποιεῖσθαι δεήσεις... 2. ἵνα ἤρεµον καὶ ἡσύχιον βίον
διάγωµεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεµνότητι.
------------------------------------------------Nisa 4:76-77.....76. Εκείνοι που πίστευσαν, πολεµούν
υπέρ του ΑΛΛΑΧ 77. Όταν τους δόθηκε η θεία διαταγή
για πόλεµο µια οµάδα απ' αυτούς φοοήθηκε τους
ανθρώπους όπως φοοούνται τον ΑΛΛΑΧ η παραπάνω και
είπαν: "Κύριέ µας! Γιατί µας διέταξες να πολεµήσουµε;
Μακάρι να αναστείλεις τη διαταγή Σου για λίγο ώστε να
φτάσουµε στο φυσικό τέρµα, που είναι πολύ κοντά;"
Σηµείωση: Το “Τζιχάντ” ή ο πόλεµος είναι το µεγαλύτερο
ζήτηµα στο Κοράνι: 139 στίχοι από τους 6.236 = 1 για
κάθε 45 στίχους αναφέρεται στον πόλεµο! Ο επιθετικός
πόλεµος διδάσκεται στο Tevbe 9:29 & 123.

172.

Θα ενθάρρυνε στις µέρες µας ο Θεός τους πιστούς
να λεηλατούσαν και να καταδίωκαν τους ανθρώπους
διαφορετικής πίστης;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Γένεσις 14:23.....εἰ ἀπὸ σπαρτίου ἕως σφυρωτῆρος
ὑποδήµατος λήψοµαι ἀπὸ πάντων τῶν σῶν, ἵνα µὴ
εἴπῃς, ὅτι ἐγὼ ἐπλούτισα τὸν ῞Αβραµ·
Ἔξοδος 20:15 & 17.....15. οὐ φονεύσεις 17. οὐκ
ἐπιθυµήσεις τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου... αὐτοῦ
οὔτε ὅσα τῷ πλησίον σού ἐστιν.
Εφεσιουσ 4:28.....ὁ κλέπτων µηκέτι κλεπτέτω,
µᾶλλον δὲ κοπιάτω ἐργαζόµενος ταῖς ἰδίαις χερσὶν
τὸ ἀγαθόν, ἵνα ἔχῃ µεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι.
------------------------------------------------Enfal 8:41.....Και µάθετε ότι απ' όλα τα λάφυρα που
αποκτάτε (στον πόλεµο), το πέµπτο (είναι ορισµένο)
για τον ΑΛΛΑΧ -και για τον Απόστολο,

171.
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Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
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πρὸς τοὺς κοσµοκράτορας τοῦ σκότους τούτου, πρὸς τὰ
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ποιεῖσθαι δεήσεις... 2. ἵνα ἤρεµον καὶ ἡσύχιον βίον
διάγωµεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεµνότητι.
------------------------------------------------Nisa 4:76-77.....76. Εκείνοι που πίστευσαν, πολεµούν
υπέρ του ΑΛΛΑΧ 77. Όταν τους δόθηκε η θεία διαταγή
για πόλεµο µια οµάδα απ' αυτούς φοοήθηκε τους
ανθρώπους όπως φοοούνται τον ΑΛΛΑΧ η παραπάνω και
είπαν: "Κύριέ µας! Γιατί µας διέταξες να πολεµήσουµε;
Μακάρι να αναστείλεις τη διαταγή Σου για λίγο ώστε να
φτάσουµε στο φυσικό τέρµα, που είναι πολύ κοντά;"
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Θα ενθάρρυνε στις µέρες µας ο Θεός τους πιστούς
να λεηλατούσαν και να καταδίωκαν τους ανθρώπους
διαφορετικής πίστης;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Γένεσις 14:23.....εἰ ἀπὸ σπαρτίου ἕως σφυρωτῆρος
ὑποδήµατος λήψοµαι ἀπὸ πάντων τῶν σῶν, ἵνα µὴ
εἴπῃς, ὅτι ἐγὼ ἐπλούτισα τὸν ῞Αβραµ·
Ἔξοδος 20:15 & 17.....15. οὐ φονεύσεις 17. οὐκ
ἐπιθυµήσεις τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου... αὐτοῦ
οὔτε ὅσα τῷ πλησίον σού ἐστιν.
Εφεσιουσ 4:28.....ὁ κλέπτων µηκέτι κλεπτέτω,
µᾶλλον δὲ κοπιάτω ἐργαζόµενος ταῖς ἰδίαις χερσὶν
τὸ ἀγαθόν, ἵνα ἔχῃ µεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι.
------------------------------------------------Enfal 8:41.....Και µάθετε ότι απ' όλα τα λάφυρα που
αποκτάτε (στον πόλεµο), το πέµπτο (είναι ορισµένο)
για τον ΑΛΛΑΧ -και για τον Απόστολο,

171.

171.

Ενθαρρύνεται στις µέρες µας στις Άγιες Γραφές ο
επιθετικός και επεκτατικός πόλεµος ενάντια στους
άπιστους; (Τζιχάντ)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Εφεσιουσ 6:12.....ὅτι οὐκ ἔστιν ἡµῖν ἡ πάλη πρὸς αἷµα
καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας,
πρὸς τοὺς κοσµοκράτορας τοῦ σκότους τούτου, πρὸς τὰ
πνευµατικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.
1 Τιµοθεον 2:1-2.....1. Παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων
ποιεῖσθαι δεήσεις... 2. ἵνα ἤρεµον καὶ ἡσύχιον βίον
διάγωµεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεµνότητι.
------------------------------------------------Nisa 4:76-77.....76. Εκείνοι που πίστευσαν, πολεµούν
υπέρ του ΑΛΛΑΧ 77. Όταν τους δόθηκε η θεία διαταγή
για πόλεµο µια οµάδα απ' αυτούς φοοήθηκε τους
ανθρώπους όπως φοοούνται τον ΑΛΛΑΧ η παραπάνω και
είπαν: "Κύριέ µας! Γιατί µας διέταξες να πολεµήσουµε;
Μακάρι να αναστείλεις τη διαταγή Σου για λίγο ώστε να
φτάσουµε στο φυσικό τέρµα, που είναι πολύ κοντά;"
Σηµείωση: Το “Τζιχάντ” ή ο πόλεµος είναι το µεγαλύτερο
ζήτηµα στο Κοράνι: 139 στίχοι από τους 6.236 = 1 για
κάθε 45 στίχους αναφέρεται στον πόλεµο! Ο επιθετικός
πόλεµος διδάσκεται στο Tevbe 9:29 & 123.

Ενθαρρύνεται στις µέρες µας στις Άγιες Γραφές ο
επιθετικός και επεκτατικός πόλεµος ενάντια στους
άπιστους; (Τζιχάντ)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Εφεσιουσ 6:12.....ὅτι οὐκ ἔστιν ἡµῖν ἡ πάλη πρὸς αἷµα
καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας,
πρὸς τοὺς κοσµοκράτορας τοῦ σκότους τούτου, πρὸς τὰ
πνευµατικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.
1 Τιµοθεον 2:1-2.....1. Παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων
ποιεῖσθαι δεήσεις... 2. ἵνα ἤρεµον καὶ ἡσύχιον βίον
διάγωµεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεµνότητι.
------------------------------------------------Nisa 4:76-77.....76. Εκείνοι που πίστευσαν, πολεµούν
υπέρ του ΑΛΛΑΧ 77. Όταν τους δόθηκε η θεία διαταγή
για πόλεµο µια οµάδα απ' αυτούς φοοήθηκε τους
ανθρώπους όπως φοοούνται τον ΑΛΛΑΧ η παραπάνω και
είπαν: "Κύριέ µας! Γιατί µας διέταξες να πολεµήσουµε;
Μακάρι να αναστείλεις τη διαταγή Σου για λίγο ώστε να
φτάσουµε στο φυσικό τέρµα, που είναι πολύ κοντά;"
Σηµείωση: Το “Τζιχάντ” ή ο πόλεµος είναι το µεγαλύτερο
ζήτηµα στο Κοράνι: 139 στίχοι από τους 6.236 = 1 για
κάθε 45 στίχους αναφέρεται στον πόλεµο! Ο επιθετικός
πόλεµος διδάσκεται στο Tevbe 9:29 & 123.

172.

Θα ενθάρρυνε στις µέρες µας ο Θεός τους πιστούς
να λεηλατούσαν και να καταδίωκαν τους ανθρώπους
διαφορετικής πίστης;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Γένεσις 14:23.....εἰ ἀπὸ σπαρτίου ἕως σφυρωτῆρος
ὑποδήµατος λήψοµαι ἀπὸ πάντων τῶν σῶν, ἵνα µὴ
εἴπῃς, ὅτι ἐγὼ ἐπλούτισα τὸν ῞Αβραµ·
Ἔξοδος 20:15 & 17.....15. οὐ φονεύσεις 17. οὐκ
ἐπιθυµήσεις τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου... αὐτοῦ
οὔτε ὅσα τῷ πλησίον σού ἐστιν.
Εφεσιουσ 4:28.....ὁ κλέπτων µηκέτι κλεπτέτω,
µᾶλλον δὲ κοπιάτω ἐργαζόµενος ταῖς ἰδίαις χερσὶν
τὸ ἀγαθόν, ἵνα ἔχῃ µεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι.
------------------------------------------------Enfal 8:41.....Και µάθετε ότι απ' όλα τα λάφυρα που
αποκτάτε (στον πόλεµο), το πέµπτο (είναι ορισµένο)
για τον ΑΛΛΑΧ -και για τον Απόστολο,

172.

Θα ενθάρρυνε στις µέρες µας ο Θεός τους πιστούς
να λεηλατούσαν και να καταδίωκαν τους ανθρώπους
διαφορετικής πίστης;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Γένεσις 14:23.....εἰ ἀπὸ σπαρτίου ἕως σφυρωτῆρος
ὑποδήµατος λήψοµαι ἀπὸ πάντων τῶν σῶν, ἵνα µὴ
εἴπῃς, ὅτι ἐγὼ ἐπλούτισα τὸν ῞Αβραµ·
Ἔξοδος 20:15 & 17.....15. οὐ φονεύσεις 17. οὐκ
ἐπιθυµήσεις τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου... αὐτοῦ
οὔτε ὅσα τῷ πλησίον σού ἐστιν.
Εφεσιουσ 4:28.....ὁ κλέπτων µηκέτι κλεπτέτω,
µᾶλλον δὲ κοπιάτω ἐργαζόµενος ταῖς ἰδίαις χερσὶν
τὸ ἀγαθόν, ἵνα ἔχῃ µεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι.
------------------------------------------------Enfal 8:41.....Και µάθετε ότι απ' όλα τα λάφυρα που
αποκτάτε (στον πόλεµο), το πέµπτο (είναι ορισµένο)
για τον ΑΛΛΑΧ -και για τον Απόστολο,

173.

Επιθυµεί ο Θεός από τους πιστούς στις µέρες µας να
χρησιµοποιούν βαρβαρότητα και τρόµο ενάντια στους
εχθρούς τους;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ἱερεµίας 22:3.....καὶ δικαιοσύνην καὶ ἐξαιρεῖσθε
διηρπασµένον ἐκ χειρὸς ἀδικοῦντος αὐτὸν καὶ προσήλυτον
καὶ ὀρφανὸν καὶ χήραν µὴ καταδυναστεύετε καὶ µὴ
ἀσεβεῖτε καὶ αἷµα ἀθῷον µὴ ἐκχέητε ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.
2 Τιµοθεον 2:24-25.....24. δοῦλον δὲ Κυρίου οὐ δεῖ
µάχεσθαι ἀλλὰ ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας, διδακτικόν,
ἀνεξίκακον, 25. ἐν πραΰτητι παιδεύοντα τοὺς...
------------------------------------------------A’raf 7:4.....Πόσα πολλά χωριά έχοµε καταστρέψει
(για τις αµαρτίες τους); Η τιµωρία µας τους ήλθε
ξαφνικά τη νύχτα ή κατά τη διάρκεια του ύπνου τους
στην απογευµατινή τους ανάπαυση.
Enfal 8:12 & 67.....12. και πλήξετε πάνω απ' τον
αυχένα τους, και κτυπήσετε τις άκρες απ' τα
δάχτυλά τους". 67. Δεν έπρεπε για ένα προφήτη να
κρατήσει αιχµάλωτους (πολέµου), αν (πριν) δεν
υποτάξει τη γη (εντελώς).

174.*

Θα επιθυµούσε σήµερα ο Θεός απο τους πιστούς να
ακολουθούν το νόµο της ανταπόδοσης; (οφθαλµός αντό
οφθαλµού, οδόντα αντί οδόντος / Κısas)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ματθαιον 5:39.....ἐγὼ δὲ λέγω ὑµῖν µὴ ἀντιστῆναι
τῷ πονηρῷ· ἀλλ’ ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν
σιαγόνα σου, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην·
Ρωµαιουσ 12:19-20.....19. µὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες,
ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ· γέγραπται γάρ
Ἐµοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει Κύριος. 20.
ἀλλὰ ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώµιζε αὐτόν· ἐὰν
διψᾷ, πότιζε αὐτόν· 21. µὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ,
ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν.
------------------------------------------------Bakara 2:194.....Αν κάποιος σας επιτεθεί τότε να του
επιτεθείτε µε τον ίδιο τρόπο.
Shura 42:40..... Η ανταµοιοή για ένα κακό (µια
ζηµιά), πρέπει να είναι µια όµοια (σε οαθµό)
ολάοη για το ίδιο πράγµα.

173.

Επιθυµεί ο Θεός από τους πιστούς στις µέρες µας να
χρησιµοποιούν βαρβαρότητα και τρόµο ενάντια στους
εχθρούς τους;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ἱερεµίας 22:3.....καὶ δικαιοσύνην καὶ ἐξαιρεῖσθε
διηρπασµένον ἐκ χειρὸς ἀδικοῦντος αὐτὸν καὶ προσήλυτον
καὶ ὀρφανὸν καὶ χήραν µὴ καταδυναστεύετε καὶ µὴ
ἀσεβεῖτε καὶ αἷµα ἀθῷον µὴ ἐκχέητε ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.
2 Τιµοθεον 2:24-25.....24. δοῦλον δὲ Κυρίου οὐ δεῖ
µάχεσθαι ἀλλὰ ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας, διδακτικόν,
ἀνεξίκακον, 25. ἐν πραΰτητι παιδεύοντα τοὺς...
------------------------------------------------A’raf 7:4.....Πόσα πολλά χωριά έχοµε καταστρέψει
(για τις αµαρτίες τους); Η τιµωρία µας τους ήλθε
ξαφνικά τη νύχτα ή κατά τη διάρκεια του ύπνου τους
στην απογευµατινή τους ανάπαυση.
Enfal 8:12 & 67.....12. και πλήξετε πάνω απ' τον
αυχένα τους, και κτυπήσετε τις άκρες απ' τα
δάχτυλά τους". 67. Δεν έπρεπε για ένα προφήτη να
κρατήσει αιχµάλωτους (πολέµου), αν (πριν) δεν
υποτάξει τη γη (εντελώς).

174.*

Θα επιθυµούσε σήµερα ο Θεός απο τους πιστούς να
ακολουθούν το νόµο της ανταπόδοσης; (οφθαλµός αντό
οφθαλµού, οδόντα αντί οδόντος / Κısas)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ματθαιον 5:39.....ἐγὼ δὲ λέγω ὑµῖν µὴ ἀντιστῆναι
τῷ πονηρῷ· ἀλλ’ ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν
σιαγόνα σου, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην·
Ρωµαιουσ 12:19-20.....19. µὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες,
ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ· γέγραπται γάρ
Ἐµοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει Κύριος. 20.
ἀλλὰ ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώµιζε αὐτόν· ἐὰν
διψᾷ, πότιζε αὐτόν· 21. µὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ,
ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν.
------------------------------------------------Bakara 2:194.....Αν κάποιος σας επιτεθεί τότε να του
επιτεθείτε µε τον ίδιο τρόπο.
Shura 42:40..... Η ανταµοιοή για ένα κακό (µια
ζηµιά), πρέπει να είναι µια όµοια (σε οαθµό)
ολάοη για το ίδιο πράγµα.
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173.

Επιθυµεί ο Θεός από τους πιστούς στις µέρες µας να
χρησιµοποιούν βαρβαρότητα και τρόµο ενάντια στους
εχθρούς τους;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ἱερεµίας 22:3.....καὶ δικαιοσύνην καὶ ἐξαιρεῖσθε
διηρπασµένον ἐκ χειρὸς ἀδικοῦντος αὐτὸν καὶ προσήλυτον
καὶ ὀρφανὸν καὶ χήραν µὴ καταδυναστεύετε καὶ µὴ
ἀσεβεῖτε καὶ αἷµα ἀθῷον µὴ ἐκχέητε ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.
2 Τιµοθεον 2:24-25.....24. δοῦλον δὲ Κυρίου οὐ δεῖ
µάχεσθαι ἀλλὰ ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας, διδακτικόν,
ἀνεξίκακον, 25. ἐν πραΰτητι παιδεύοντα τοὺς...
------------------------------------------------A’raf 7:4.....Πόσα πολλά χωριά έχοµε καταστρέψει
(για τις αµαρτίες τους); Η τιµωρία µας τους ήλθε
ξαφνικά τη νύχτα ή κατά τη διάρκεια του ύπνου τους
στην απογευµατινή τους ανάπαυση.
Enfal 8:12 & 67.....12. και πλήξετε πάνω απ' τον
αυχένα τους, και κτυπήσετε τις άκρες απ' τα
δάχτυλά τους". 67. Δεν έπρεπε για ένα προφήτη να
κρατήσει αιχµάλωτους (πολέµου), αν (πριν) δεν
υποτάξει τη γη (εντελώς).

Επιθυµεί ο Θεός από τους πιστούς στις µέρες µας να
χρησιµοποιούν βαρβαρότητα και τρόµο ενάντια στους
εχθρούς τους;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ἱερεµίας 22:3.....καὶ δικαιοσύνην καὶ ἐξαιρεῖσθε
διηρπασµένον ἐκ χειρὸς ἀδικοῦντος αὐτὸν καὶ προσήλυτον
καὶ ὀρφανὸν καὶ χήραν µὴ καταδυναστεύετε καὶ µὴ
ἀσεβεῖτε καὶ αἷµα ἀθῷον µὴ ἐκχέητε ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.
2 Τιµοθεον 2:24-25.....24. δοῦλον δὲ Κυρίου οὐ δεῖ
µάχεσθαι ἀλλὰ ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας, διδακτικόν,
ἀνεξίκακον, 25. ἐν πραΰτητι παιδεύοντα τοὺς...
------------------------------------------------A’raf 7:4.....Πόσα πολλά χωριά έχοµε καταστρέψει
(για τις αµαρτίες τους); Η τιµωρία µας τους ήλθε
ξαφνικά τη νύχτα ή κατά τη διάρκεια του ύπνου τους
στην απογευµατινή τους ανάπαυση.
Enfal 8:12 & 67.....12. και πλήξετε πάνω απ' τον
αυχένα τους, και κτυπήσετε τις άκρες απ' τα
δάχτυλά τους". 67. Δεν έπρεπε για ένα προφήτη να
κρατήσει αιχµάλωτους (πολέµου), αν (πριν) δεν
υποτάξει τη γη (εντελώς).

174.*

Θα επιθυµούσε σήµερα ο Θεός απο τους πιστούς να
ακολουθούν το νόµο της ανταπόδοσης; (οφθαλµός αντό
οφθαλµού, οδόντα αντί οδόντος / Κısas)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ματθαιον 5:39.....ἐγὼ δὲ λέγω ὑµῖν µὴ ἀντιστῆναι
τῷ πονηρῷ· ἀλλ’ ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν
σιαγόνα σου, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην·
Ρωµαιουσ 12:19-20.....19. µὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες,
ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ· γέγραπται γάρ
Ἐµοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει Κύριος. 20.
ἀλλὰ ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώµιζε αὐτόν· ἐὰν
διψᾷ, πότιζε αὐτόν· 21. µὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ,
ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν.
------------------------------------------------Bakara 2:194.....Αν κάποιος σας επιτεθεί τότε να του
επιτεθείτε µε τον ίδιο τρόπο.
Shura 42:40..... Η ανταµοιοή για ένα κακό (µια
ζηµιά), πρέπει να είναι µια όµοια (σε οαθµό)
ολάοη για το ίδιο πράγµα.

174.*

Θα επιθυµούσε σήµερα ο Θεός απο τους πιστούς να
ακολουθούν το νόµο της ανταπόδοσης; (οφθαλµός αντό
οφθαλµού, οδόντα αντί οδόντος / Κısas)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ματθαιον 5:39.....ἐγὼ δὲ λέγω ὑµῖν µὴ ἀντιστῆναι
τῷ πονηρῷ· ἀλλ’ ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν
σιαγόνα σου, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην·
Ρωµαιουσ 12:19-20.....19. µὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες,
ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ· γέγραπται γάρ
Ἐµοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει Κύριος. 20.
ἀλλὰ ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώµιζε αὐτόν· ἐὰν
διψᾷ, πότιζε αὐτόν· 21. µὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ,
ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν.
------------------------------------------------Bakara 2:194.....Αν κάποιος σας επιτεθεί τότε να του
επιτεθείτε µε τον ίδιο τρόπο.
Shura 42:40..... Η ανταµοιοή για ένα κακό (µια
ζηµιά), πρέπει να είναι µια όµοια (σε οαθµό)
ολάοη για το ίδιο πράγµα.

175.*

Θα ενθάρρυνε ένας Άγιος Θεός τους πιστούς του να
πάρουν την εκδίκηση στα χέρια τους;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Δευτερονόµιον 32:35-36.....35. ἐν ἡµέρᾳ ἐκδικήσεως
ἀνταποδώσω, ἐν καιρῷ, ὅταν σφαλῇ ὁ ποὺς αὐτῶν·
Ρωµαιουσ 12:14-18....14. εὐλογεῖτε τοὺς
διώκοντας, εὐλογεῖτε καὶ µὴ καταρᾶσθε. 17. µηδενὶ
κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες·
------------------------------------------------Bakara 2:179..... Ω ! Σεις, που έχετε κατανόηση:
Στο Νόµο της aντεκδίκησης υπάρχει Ζωή για σας,
για να µπορείτε να αυτοσυγκρατιέστε.
Maide 5:45.... Καί γράψαµε στο οιολίο γι' αυτούς:
"Ζωή µε Ζωή, µάτι µε µάτι, µύτη µε µύτη. αυτί µε
αυτί δόντι µε δόντι και πληγές ίσες µέ ίσες".

176.

Θα µπορούσε ένας Άγιος Θεός να ενθαρρύνει τους
πιστούς να βρίζουν τους εχθρούς τους;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Λουκαν 6:27-28.....27. Ἀλλὰ ὑµῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν
Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑµῶν, καλῶς ποιεῖτε τοῖς
µισοῦσιν ὑµᾶς, 28. εὐλογεῖτε τοὺς καταρωµένους ὑµᾶς,
προσεύχεσθε περὶ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑµᾶς.
Ιακωβου 3:10.....ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόµατος ἐξέρχεται
εὐλογία καὶ κατάρα. οὐ χρή, ἀδελφοί µου, ταῦτα
οὕτως γίνεσθαι.
------------------------------------------------Bakara 2:159....."Όσοι όµως αποκρύ6ουν τα
ολοφάνερα Σηµεία και τη σωστή καθοδήγηση, που
στείλαµε κάτω, από τότε που τα εξηγήσαµε στους
ανθρώπους µέσα στο Βι6λίο, αυτοί 6ε6αίως θα έχουν
την κατάρα του ΑΛΛΑΧ, και την κατάρα όσων έχουν
το δικαίωµα να καταριούνται.
Al-i İmran 3:61..... Αν κανείς φιλονικεί µαζί σου
γι' αυτήν, (την κατάσταση του Ιησού), ύστερ' απ' τη
γνώση που σου δόθηκε, πες του: "Ελάτε! ας µαζευτούµε
όλοι µαζί, τα παιδιά µας και τα παιδιά σας, οι
γυναίκες µας κι οι γυναίκες σας, οι εαυτοί µας κι οι
ευατοί σας, έπειτα ας προσευχηθούµε θερµά, κι ας
επικαλεστούµε την κατrψα του ΑΛΛΑΧ πάνω στους ψεύτες.

175.*

Θα ενθάρρυνε ένας Άγιος Θεός τους πιστούς του να
πάρουν την εκδίκηση στα χέρια τους;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Δευτερονόµιον 32:35-36.....35. ἐν ἡµέρᾳ ἐκδικήσεως
ἀνταποδώσω, ἐν καιρῷ, ὅταν σφαλῇ ὁ ποὺς αὐτῶν·
Ρωµαιουσ 12:14-18....14. εὐλογεῖτε τοὺς
διώκοντας, εὐλογεῖτε καὶ µὴ καταρᾶσθε. 17. µηδενὶ
κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες·
------------------------------------------------Bakara 2:179..... Ω ! Σεις, που έχετε κατανόηση:
Στο Νόµο της aντεκδίκησης υπάρχει Ζωή για σας,
για να µπορείτε να αυτοσυγκρατιέστε.
Maide 5:45.... Καί γράψαµε στο οιολίο γι' αυτούς:
"Ζωή µε Ζωή, µάτι µε µάτι, µύτη µε µύτη. αυτί µε
αυτί δόντι µε δόντι και πληγές ίσες µέ ίσες".

176.

Θα µπορούσε ένας Άγιος Θεός να ενθαρρύνει τους
πιστούς να βρίζουν τους εχθρούς τους;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Λουκαν 6:27-28.....27. Ἀλλὰ ὑµῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν
Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑµῶν, καλῶς ποιεῖτε τοῖς
µισοῦσιν ὑµᾶς, 28. εὐλογεῖτε τοὺς καταρωµένους ὑµᾶς,
προσεύχεσθε περὶ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑµᾶς.
Ιακωβου 3:10.....ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόµατος ἐξέρχεται
εὐλογία καὶ κατάρα. οὐ χρή, ἀδελφοί µου, ταῦτα
οὕτως γίνεσθαι.
------------------------------------------------Bakara 2:159....."Όσοι όµως αποκρύ6ουν τα
ολοφάνερα Σηµεία και τη σωστή καθοδήγηση, που
στείλαµε κάτω, από τότε που τα εξηγήσαµε στους
ανθρώπους µέσα στο Βι6λίο, αυτοί 6ε6αίως θα έχουν
την κατάρα του ΑΛΛΑΧ, και την κατάρα όσων έχουν
το δικαίωµα να καταριούνται.
Al-i İmran 3:61..... Αν κανείς φιλονικεί µαζί σου
γι' αυτήν, (την κατάσταση του Ιησού), ύστερ' απ' τη
γνώση που σου δόθηκε, πες του: "Ελάτε! ας µαζευτούµε
όλοι µαζί, τα παιδιά µας και τα παιδιά σας, οι
γυναίκες µας κι οι γυναίκες σας, οι εαυτοί µας κι οι
ευατοί σας, έπειτα ας προσευχηθούµε θερµά, κι ας
επικαλεστούµε την κατrψα του ΑΛΛΑΧ πάνω στους ψεύτες.

175.*

Θα ενθάρρυνε ένας Άγιος Θεός τους πιστούς του να
πάρουν την εκδίκηση στα χέρια τους;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Δευτερονόµιον 32:35-36.....35. ἐν ἡµέρᾳ ἐκδικήσεως
ἀνταποδώσω, ἐν καιρῷ, ὅταν σφαλῇ ὁ ποὺς αὐτῶν·
Ρωµαιουσ 12:14-18....14. εὐλογεῖτε τοὺς
διώκοντας, εὐλογεῖτε καὶ µὴ καταρᾶσθε. 17. µηδενὶ
κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες·
------------------------------------------------Bakara 2:179..... Ω ! Σεις, που έχετε κατανόηση:
Στο Νόµο της aντεκδίκησης υπάρχει Ζωή για σας,
για να µπορείτε να αυτοσυγκρατιέστε.
Maide 5:45.... Καί γράψαµε στο οιολίο γι' αυτούς:
"Ζωή µε Ζωή, µάτι µε µάτι, µύτη µε µύτη. αυτί µε
αυτί δόντι µε δόντι και πληγές ίσες µέ ίσες".

176.

Θα µπορούσε ένας Άγιος Θεός να ενθαρρύνει τους
πιστούς να βρίζουν τους εχθρούς τους;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Λουκαν 6:27-28.....27. Ἀλλὰ ὑµῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν
Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑµῶν, καλῶς ποιεῖτε τοῖς
µισοῦσιν ὑµᾶς, 28. εὐλογεῖτε τοὺς καταρωµένους ὑµᾶς,
προσεύχεσθε περὶ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑµᾶς.
Ιακωβου 3:10.....ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόµατος ἐξέρχεται
εὐλογία καὶ κατάρα. οὐ χρή, ἀδελφοί µου, ταῦτα
οὕτως γίνεσθαι.
------------------------------------------------Bakara 2:159....."Όσοι όµως αποκρύ6ουν τα
ολοφάνερα Σηµεία και τη σωστή καθοδήγηση, που
στείλαµε κάτω, από τότε που τα εξηγήσαµε στους
ανθρώπους µέσα στο Βι6λίο, αυτοί 6ε6αίως θα έχουν
την κατάρα του ΑΛΛΑΧ, και την κατάρα όσων έχουν
το δικαίωµα να καταριούνται.
Al-i İmran 3:61..... Αν κανείς φιλονικεί µαζί σου
γι' αυτήν, (την κατάσταση του Ιησού), ύστερ' απ' τη
γνώση που σου δόθηκε, πες του: "Ελάτε! ας µαζευτούµε
όλοι µαζί, τα παιδιά µας και τα παιδιά σας, οι
γυναίκες µας κι οι γυναίκες σας, οι εαυτοί µας κι οι
ευατοί σας, έπειτα ας προσευχηθούµε θερµά, κι ας
επικαλεστούµε την κατrψα του ΑΛΛΑΧ πάνω στους ψεύτες.

175.*
Θα ενθάρρυνε ένας Άγιος Θεός τους πιστούς του να
πάρουν την εκδίκηση στα χέρια τους;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Δευτερονόµιον 32:35-36.....35. ἐν ἡµέρᾳ ἐκδικήσεως
ἀνταποδώσω, ἐν καιρῷ, ὅταν σφαλῇ ὁ ποὺς αὐτῶν·
Ρωµαιουσ 12:14-18....14. εὐλογεῖτε τοὺς
διώκοντας, εὐλογεῖτε καὶ µὴ καταρᾶσθε. 17. µηδενὶ
κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες·
------------------------------------------------Bakara 2:179..... Ω ! Σεις, που έχετε κατανόηση:
Στο Νόµο της aντεκδίκησης υπάρχει Ζωή για σας,
για να µπορείτε να αυτοσυγκρατιέστε.
Maide 5:45.... Καί γράψαµε στο οιολίο γι' αυτούς:
"Ζωή µε Ζωή, µάτι µε µάτι, µύτη µε µύτη. αυτί µε
αυτί δόντι µε δόντι και πληγές ίσες µέ ίσες".

176.

Θα µπορούσε ένας Άγιος Θεός να ενθαρρύνει τους
πιστούς να βρίζουν τους εχθρούς τους;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Λουκαν 6:27-28.....27. Ἀλλὰ ὑµῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν
Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑµῶν, καλῶς ποιεῖτε τοῖς
µισοῦσιν ὑµᾶς, 28. εὐλογεῖτε τοὺς καταρωµένους ὑµᾶς,
προσεύχεσθε περὶ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑµᾶς.
Ιακωβου 3:10.....ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόµατος ἐξέρχεται
εὐλογία καὶ κατάρα. οὐ χρή, ἀδελφοί µου, ταῦτα
οὕτως γίνεσθαι.
------------------------------------------------Bakara 2:159....."Όσοι όµως αποκρύ6ουν τα
ολοφάνερα Σηµεία και τη σωστή καθοδήγηση, που
στείλαµε κάτω, από τότε που τα εξηγήσαµε στους
ανθρώπους µέσα στο Βι6λίο, αυτοί 6ε6αίως θα έχουν
την κατάρα του ΑΛΛΑΧ, και την κατάρα όσων έχουν
το δικαίωµα να καταριούνται.
Al-i İmran 3:61..... Αν κανείς φιλονικεί µαζί σου
γι' αυτήν, (την κατάσταση του Ιησού), ύστερ' απ' τη
γνώση που σου δόθηκε, πες του: "Ελάτε! ας µαζευτούµε
όλοι µαζί, τα παιδιά µας και τα παιδιά σας, οι
γυναίκες µας κι οι γυναίκες σας, οι εαυτοί µας κι οι
ευατοί σας, έπειτα ας προσευχηθούµε θερµά, κι ας
επικαλεστούµε την κατrψα του ΑΛΛΑΧ πάνω στους ψεύτες.

177.*

Θεωρεί ο Θεός τους Εβραίους καταραµένους σαν
έθνος;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ἱερεµίας 31:37.....πᾶσαν κεφαλὴν ἐν παντὶ τόπῳ
ξυρήσονται, καὶ πᾶς πώγων ξυρηθήσεται, καὶ πᾶσαι
χεῖρες κόψονται, καὶ ἐπὶ πάσης ὀσφύος σάκκος.
Ρωµαιουσ 11:1-2.....1. Λέγω οὖν, µὴ ἀπώσατο ὁ
Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; µὴ γένοιτο· 2. οὐκ ἀπώσατο ὁ
Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὃν προέγνω.
------------------------------------------------Bakara 2:88-89.....88. Τότε αυτοί απάντησαν:'Όι
καρδιές µας είναι περιτυλιγµένες". Κι όµως ο
ΑΛΛΑΧ τους καταράστηκε για την απισ· τία τους
αφού δεν πίστεψαν παρά λίγο. 89. Ας πέσει το
ανάθεµα του ΑΛΛΑΧ πάνω στους άπιστους.

178.

Είναι εκείνοι που αγωνίζονται θεωρείται καλύτερη
από ό, τι εκείνοι που δεν πολεµούν;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
1 Σαµουήλ 30:22-24..... 23. καὶ εἶπεν Δαυιδ Οὐ
ποιήσετε οὕτως µετὰ τὸ παραδοῦναι τὸν κύριον ἡµῖν
καὶ φυλάξαι ἡµᾶς καὶ παρέδωκεν κύριος τὸν γεδδουρ
τὸν ἐπερχόµενον ἐφ᾽ ἡµᾶς εἰς χεῖρας ἡµῶν. 24. καὶ
τίς ὑπακούσεται ὑµῶν τῶν λόγων τούτων; ὅτι οὐχ
ἧττον ὑµῶν εἰσιν· διότι κατὰ τὴν µερίδα τοῦ
καταβαίνοντος εἰς πόλεµον οὕτως ἔσται ἡ µερὶς τοῦ
καθηµένου ἐπὶ τὰ σκεύη· κατὰ τὸ αὐτὸ µεριοῦνται.
------------------------------------------------Nisa 4:95.....Εκ των πιστών δεν είναι στο ίδιο
επίπεδο αυτοί που δεν έλαοαν µέρος στον πόλεµο
χωρίς να τους εµποδίζει καµµία αρρώστια ή
αναπηρία µ' εκείνους που µε τις περιουσίες τους
και µε τον ίδιο τον εαυτό τους, αγωνίζονται και
πολεµούν υπερ του ΑΛΛΑΧ. Ο ΑΛΛΑΧ προτίµησε τους
αγωνιζόµενους, µε τις περιουσίες τους και µε τον
εαυτό τους ένα οαθµό, περισσότερο απ' αυτούς που
δεν έλαοαν µέρος στον πόλεµο. Για τις δύο οµάδες
όµως ο ΑΛΛΑΧ έχει υποσχεθεί τον παράδεισο. Ο
ΑΛΛΑΧ προτίµησε αυτούς τους αγωνιζόµενους ανώτερα
απ' εκείνους που δεν έλαοαν µέρος στον πόλεµο µε
µεγάλη ανταµοιοή ως ειδική χάρη.

177.*

Θεωρεί ο Θεός τους Εβραίους καταραµένους σαν
έθνος;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ἱερεµίας 31:37.....πᾶσαν κεφαλὴν ἐν παντὶ τόπῳ
ξυρήσονται, καὶ πᾶς πώγων ξυρηθήσεται, καὶ πᾶσαι
χεῖρες κόψονται, καὶ ἐπὶ πάσης ὀσφύος σάκκος.
Ρωµαιουσ 11:1-2.....1. Λέγω οὖν, µὴ ἀπώσατο ὁ
Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; µὴ γένοιτο· 2. οὐκ ἀπώσατο ὁ
Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὃν προέγνω.
------------------------------------------------Bakara 2:88-89.....88. Τότε αυτοί απάντησαν:'Όι
καρδιές µας είναι περιτυλιγµένες". Κι όµως ο
ΑΛΛΑΧ τους καταράστηκε για την απισ· τία τους
αφού δεν πίστεψαν παρά λίγο. 89. Ας πέσει το
ανάθεµα του ΑΛΛΑΧ πάνω στους άπιστους.

178.

Είναι εκείνοι που αγωνίζονται θεωρείται καλύτερη
από ό, τι εκείνοι που δεν πολεµούν;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
1 Σαµουήλ 30:22-24..... 23. καὶ εἶπεν Δαυιδ Οὐ
ποιήσετε οὕτως µετὰ τὸ παραδοῦναι τὸν κύριον ἡµῖν
καὶ φυλάξαι ἡµᾶς καὶ παρέδωκεν κύριος τὸν γεδδουρ
τὸν ἐπερχόµενον ἐφ᾽ ἡµᾶς εἰς χεῖρας ἡµῶν. 24. καὶ
τίς ὑπακούσεται ὑµῶν τῶν λόγων τούτων; ὅτι οὐχ
ἧττον ὑµῶν εἰσιν· διότι κατὰ τὴν µερίδα τοῦ
καταβαίνοντος εἰς πόλεµον οὕτως ἔσται ἡ µερὶς τοῦ
καθηµένου ἐπὶ τὰ σκεύη· κατὰ τὸ αὐτὸ µεριοῦνται.
------------------------------------------------Nisa 4:95.....Εκ των πιστών δεν είναι στο ίδιο
επίπεδο αυτοί που δεν έλαοαν µέρος στον πόλεµο
χωρίς να τους εµποδίζει καµµία αρρώστια ή
αναπηρία µ' εκείνους που µε τις περιουσίες τους
και µε τον ίδιο τον εαυτό τους, αγωνίζονται και
πολεµούν υπερ του ΑΛΛΑΧ. Ο ΑΛΛΑΧ προτίµησε τους
αγωνιζόµενους, µε τις περιουσίες τους και µε τον
εαυτό τους ένα οαθµό, περισσότερο απ' αυτούς που
δεν έλαοαν µέρος στον πόλεµο. Για τις δύο οµάδες
όµως ο ΑΛΛΑΧ έχει υποσχεθεί τον παράδεισο. Ο
ΑΛΛΑΧ προτίµησε αυτούς τους αγωνιζόµενους ανώτερα
απ' εκείνους που δεν έλαοαν µέρος στον πόλεµο µε
µεγάλη ανταµοιοή ως ειδική χάρη.

177.*

177.*

Θεωρεί ο Θεός τους Εβραίους καταραµένους σαν
έθνος;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ἱερεµίας 31:37.....πᾶσαν κεφαλὴν ἐν παντὶ τόπῳ
ξυρήσονται, καὶ πᾶς πώγων ξυρηθήσεται, καὶ πᾶσαι
χεῖρες κόψονται, καὶ ἐπὶ πάσης ὀσφύος σάκκος.
Ρωµαιουσ 11:1-2.....1. Λέγω οὖν, µὴ ἀπώσατο ὁ
Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; µὴ γένοιτο· 2. οὐκ ἀπώσατο ὁ
Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὃν προέγνω.
------------------------------------------------Bakara 2:88-89.....88. Τότε αυτοί απάντησαν:'Όι
καρδιές µας είναι περιτυλιγµένες". Κι όµως ο
ΑΛΛΑΧ τους καταράστηκε για την απισ· τία τους
αφού δεν πίστεψαν παρά λίγο. 89. Ας πέσει το
ανάθεµα του ΑΛΛΑΧ πάνω στους άπιστους.

Θεωρεί ο Θεός τους Εβραίους καταραµένους σαν
έθνος;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ἱερεµίας 31:37.....πᾶσαν κεφαλὴν ἐν παντὶ τόπῳ
ξυρήσονται, καὶ πᾶς πώγων ξυρηθήσεται, καὶ πᾶσαι
χεῖρες κόψονται, καὶ ἐπὶ πάσης ὀσφύος σάκκος.
Ρωµαιουσ 11:1-2.....1. Λέγω οὖν, µὴ ἀπώσατο ὁ
Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; µὴ γένοιτο· 2. οὐκ ἀπώσατο ὁ
Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὃν προέγνω.
------------------------------------------------Bakara 2:88-89.....88. Τότε αυτοί απάντησαν:'Όι
καρδιές µας είναι περιτυλιγµένες". Κι όµως ο
ΑΛΛΑΧ τους καταράστηκε για την απισ· τία τους
αφού δεν πίστεψαν παρά λίγο. 89. Ας πέσει το
ανάθεµα του ΑΛΛΑΧ πάνω στους άπιστους.

178.

Είναι εκείνοι που αγωνίζονται θεωρείται καλύτερη
από ό, τι εκείνοι που δεν πολεµούν;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
1 Σαµουήλ 30:22-24..... 23. καὶ εἶπεν Δαυιδ Οὐ
ποιήσετε οὕτως µετὰ τὸ παραδοῦναι τὸν κύριον ἡµῖν
καὶ φυλάξαι ἡµᾶς καὶ παρέδωκεν κύριος τὸν γεδδουρ
τὸν ἐπερχόµενον ἐφ᾽ ἡµᾶς εἰς χεῖρας ἡµῶν. 24. καὶ
τίς ὑπακούσεται ὑµῶν τῶν λόγων τούτων; ὅτι οὐχ
ἧττον ὑµῶν εἰσιν· διότι κατὰ τὴν µερίδα τοῦ
καταβαίνοντος εἰς πόλεµον οὕτως ἔσται ἡ µερὶς τοῦ
καθηµένου ἐπὶ τὰ σκεύη· κατὰ τὸ αὐτὸ µεριοῦνται.
------------------------------------------------Nisa 4:95.....Εκ των πιστών δεν είναι στο ίδιο
επίπεδο αυτοί που δεν έλαοαν µέρος στον πόλεµο
χωρίς να τους εµποδίζει καµµία αρρώστια ή
αναπηρία µ' εκείνους που µε τις περιουσίες τους
και µε τον ίδιο τον εαυτό τους, αγωνίζονται και
πολεµούν υπερ του ΑΛΛΑΧ. Ο ΑΛΛΑΧ προτίµησε τους
αγωνιζόµενους, µε τις περιουσίες τους και µε τον
εαυτό τους ένα οαθµό, περισσότερο απ' αυτούς που
δεν έλαοαν µέρος στον πόλεµο. Για τις δύο οµάδες
όµως ο ΑΛΛΑΧ έχει υποσχεθεί τον παράδεισο. Ο
ΑΛΛΑΧ προτίµησε αυτούς τους αγωνιζόµενους ανώτερα
απ' εκείνους που δεν έλαοαν µέρος στον πόλεµο µε
µεγάλη ανταµοιοή ως ειδική χάρη.

178.

Είναι εκείνοι που αγωνίζονται θεωρείται καλύτερη
από ό, τι εκείνοι που δεν πολεµούν;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
1 Σαµουήλ 30:22-24..... 23. καὶ εἶπεν Δαυιδ Οὐ
ποιήσετε οὕτως µετὰ τὸ παραδοῦναι τὸν κύριον ἡµῖν
καὶ φυλάξαι ἡµᾶς καὶ παρέδωκεν κύριος τὸν γεδδουρ
τὸν ἐπερχόµενον ἐφ᾽ ἡµᾶς εἰς χεῖρας ἡµῶν. 24. καὶ
τίς ὑπακούσεται ὑµῶν τῶν λόγων τούτων; ὅτι οὐχ
ἧττον ὑµῶν εἰσιν· διότι κατὰ τὴν µερίδα τοῦ
καταβαίνοντος εἰς πόλεµον οὕτως ἔσται ἡ µερὶς τοῦ
καθηµένου ἐπὶ τὰ σκεύη· κατὰ τὸ αὐτὸ µεριοῦνται.
------------------------------------------------Nisa 4:95.....Εκ των πιστών δεν είναι στο ίδιο
επίπεδο αυτοί που δεν έλαοαν µέρος στον πόλεµο
χωρίς να τους εµποδίζει καµµία αρρώστια ή
αναπηρία µ' εκείνους που µε τις περιουσίες τους
και µε τον ίδιο τον εαυτό τους, αγωνίζονται και
πολεµούν υπερ του ΑΛΛΑΧ. Ο ΑΛΛΑΧ προτίµησε τους
αγωνιζόµενους, µε τις περιουσίες τους και µε τον
εαυτό τους ένα οαθµό, περισσότερο απ' αυτούς που
δεν έλαοαν µέρος στον πόλεµο. Για τις δύο οµάδες
όµως ο ΑΛΛΑΧ έχει υποσχεθεί τον παράδεισο. Ο
ΑΛΛΑΧ προτίµησε αυτούς τους αγωνιζόµενους ανώτερα
απ' εκείνους που δεν έλαοαν µέρος στον πόλεµο µε
µεγάλη ανταµοιοή ως ειδική χάρη.

179.

Ενθαρρύνουν οι Άγιες Γραφές τον πόλεµο,
αναφέροντας πως για αυτούς που δεν θα πολεµήσουν,
προβλέπεται τιµωρία στην Κόλαση, και εγγυώνται
την είσοδο στον Παράδεισο, σε αυτούς που θα
πολεµήσουν και θα πεθάνουν εις το όνοµα του Θεού
ή του Αλλάχ; (Τζιχάντ)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ιακωβου 1:20.....ὀργὴ γὰρ ἀνδρὸς δικαιοσύνην Θεοῦ
οὐκ ἐργάζεται.
Ιακωβου 4:1 & 8....1. Πόθεν πόλεµοι καὶ πόθεν µάχαι
ἐν ὑµῖν; οὐκ ἐντεῦθεν, ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑµῶν τῶν
στρατευοµένων ἐν τοῖς µέλεσιν ὑµῶν; 8. καθαρίσατε
χεῖρας, ἁµαρτωλοί, καὶ ἁγνίσατε καρδίας, δίψυχοι.
------------------------------------------------Nisa 4:77..... "Κύριέ µας! Γιατί µας διέταξες να
πολεµήσουµε;... Η Μελλοντική Ζωή όµως είναι η
καλύτερη, για όποιον φοοάται την τιµωρία του ΑΛΛΑΧ.
Fatih 48:16.....Ν α πεις στους Αραοες που απόµειναν
πίσω: "Θα κληθείτε (να πολεµήσετε) ενάντια ο' ένα
λαό που κατέχει την 6ιαιότητα της µάχης.

Ιστορικά Γεγονότα
180.*
Αφού δηµιούργησε τον κόσµο, ο Θεός ξεκουράστηκε την
έβδοµη µέρα για να δώσει ένα σηµαντικό παράδειγµα
προς µίµηση στον άνθρωπο; (Σαββάθ / Shabbat)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἔξοδος 20:8-10.....8. µνήσθητι τὴν ἡµέραν τῶν
σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν. 9. ἓξ ἡµέρας ἐργᾷ καὶ
ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου· 10. τῇ δὲ ἡµέρᾳ τῇ
ἑβδόµῃ σάββατα κυρίῳ τῷ θεῷ σου·
Εβραιουσ 4:4 & 10.....4. εἴρηκεν γάρ που περὶ τῆς
ἑβδόµης οὕτως Καὶ κατέπαυσεν ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἡµέρᾳ τῇ
ἑβδόµῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ· 10. ὁ γὰρ εἰσελθὼν
εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ καὶ αὐτὸς κατέπαυσεν ἀπὸ τῶν
ἔργων αὐτοῦ, ὥσπερ ἀπὸ τῶν ἰδίων ὁ Θεός.
------------------------------------------------Kaf 50:38..... Και πλάσαµε τους ουρανούς και τη
γη και τα ενδιάµεοά τους σε έξι ηµέρες και η
κούραση δεν Μας άγγιξε.

179.

Ενθαρρύνουν οι Άγιες Γραφές τον πόλεµο,
αναφέροντας πως για αυτούς που δεν θα πολεµήσουν,
προβλέπεται τιµωρία στην Κόλαση, και εγγυώνται
την είσοδο στον Παράδεισο, σε αυτούς που θα
πολεµήσουν και θα πεθάνουν εις το όνοµα του Θεού
ή του Αλλάχ; (Τζιχάντ)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ιακωβου 1:20.....ὀργὴ γὰρ ἀνδρὸς δικαιοσύνην Θεοῦ
οὐκ ἐργάζεται.
Ιακωβου 4:1 & 8....1. Πόθεν πόλεµοι καὶ πόθεν µάχαι
ἐν ὑµῖν; οὐκ ἐντεῦθεν, ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑµῶν τῶν
στρατευοµένων ἐν τοῖς µέλεσιν ὑµῶν; 8. καθαρίσατε
χεῖρας, ἁµαρτωλοί, καὶ ἁγνίσατε καρδίας, δίψυχοι.
------------------------------------------------Nisa 4:77..... "Κύριέ µας! Γιατί µας διέταξες να
πολεµήσουµε;... Η Μελλοντική Ζωή όµως είναι η
καλύτερη, για όποιον φοοάται την τιµωρία του ΑΛΛΑΧ.
Fatih 48:16.....Ν α πεις στους Αραοες που απόµειναν
πίσω: "Θα κληθείτε (να πολεµήσετε) ενάντια ο' ένα
λαό που κατέχει την 6ιαιότητα της µάχης.

Ιστορικά Γεγονότα
180.*

Αφού δηµιούργησε τον κόσµο, ο Θεός ξεκουράστηκε την
έβδοµη µέρα για να δώσει ένα σηµαντικό παράδειγµα
προς µίµηση στον άνθρωπο; (Σαββάθ / Shabbat)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἔξοδος 20:8-10.....8. µνήσθητι τὴν ἡµέραν τῶν
σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν. 9. ἓξ ἡµέρας ἐργᾷ καὶ
ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου· 10. τῇ δὲ ἡµέρᾳ τῇ
ἑβδόµῃ σάββατα κυρίῳ τῷ θεῷ σου·
Εβραιουσ 4:4 & 10.....4. εἴρηκεν γάρ που περὶ τῆς
ἑβδόµης οὕτως Καὶ κατέπαυσεν ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἡµέρᾳ τῇ
ἑβδόµῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ· 10. ὁ γὰρ εἰσελθὼν
εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ καὶ αὐτὸς κατέπαυσεν ἀπὸ τῶν
ἔργων αὐτοῦ, ὥσπερ ἀπὸ τῶν ἰδίων ὁ Θεός.
------------------------------------------------Kaf 50:38..... Και πλάσαµε τους ουρανούς και τη
γη και τα ενδιάµεοά τους σε έξι ηµέρες και η
κούραση δεν Μας άγγιξε.

179.

179.

Ενθαρρύνουν οι Άγιες Γραφές τον πόλεµο,
αναφέροντας πως για αυτούς που δεν θα πολεµήσουν,
προβλέπεται τιµωρία στην Κόλαση, και εγγυώνται
την είσοδο στον Παράδεισο, σε αυτούς που θα
πολεµήσουν και θα πεθάνουν εις το όνοµα του Θεού
ή του Αλλάχ; (Τζιχάντ)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ιακωβου 1:20.....ὀργὴ γὰρ ἀνδρὸς δικαιοσύνην Θεοῦ
οὐκ ἐργάζεται.
Ιακωβου 4:1 & 8....1. Πόθεν πόλεµοι καὶ πόθεν µάχαι
ἐν ὑµῖν; οὐκ ἐντεῦθεν, ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑµῶν τῶν
στρατευοµένων ἐν τοῖς µέλεσιν ὑµῶν; 8. καθαρίσατε
χεῖρας, ἁµαρτωλοί, καὶ ἁγνίσατε καρδίας, δίψυχοι.
------------------------------------------------Nisa 4:77..... "Κύριέ µας! Γιατί µας διέταξες να
πολεµήσουµε;... Η Μελλοντική Ζωή όµως είναι η
καλύτερη, για όποιον φοοάται την τιµωρία του ΑΛΛΑΧ.
Fatih 48:16.....Ν α πεις στους Αραοες που απόµειναν
πίσω: "Θα κληθείτε (να πολεµήσετε) ενάντια ο' ένα
λαό που κατέχει την 6ιαιότητα της µάχης.

Ενθαρρύνουν οι Άγιες Γραφές τον πόλεµο,
αναφέροντας πως για αυτούς που δεν θα πολεµήσουν,
προβλέπεται τιµωρία στην Κόλαση, και εγγυώνται
την είσοδο στον Παράδεισο, σε αυτούς που θα
πολεµήσουν και θα πεθάνουν εις το όνοµα του Θεού
ή του Αλλάχ; (Τζιχάντ)
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ιακωβου 1:20.....ὀργὴ γὰρ ἀνδρὸς δικαιοσύνην Θεοῦ
οὐκ ἐργάζεται.
Ιακωβου 4:1 & 8....1. Πόθεν πόλεµοι καὶ πόθεν µάχαι
ἐν ὑµῖν; οὐκ ἐντεῦθεν, ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑµῶν τῶν
στρατευοµένων ἐν τοῖς µέλεσιν ὑµῶν; 8. καθαρίσατε
χεῖρας, ἁµαρτωλοί, καὶ ἁγνίσατε καρδίας, δίψυχοι.
------------------------------------------------Nisa 4:77..... "Κύριέ µας! Γιατί µας διέταξες να
πολεµήσουµε;... Η Μελλοντική Ζωή όµως είναι η
καλύτερη, για όποιον φοοάται την τιµωρία του ΑΛΛΑΧ.
Fatih 48:16.....Ν α πεις στους Αραοες που απόµειναν
πίσω: "Θα κληθείτε (να πολεµήσετε) ενάντια ο' ένα
λαό που κατέχει την 6ιαιότητα της µάχης.

Ιστορικά Γεγονότα

Ιστορικά Γεγονότα

180.*

Αφού δηµιούργησε τον κόσµο, ο Θεός ξεκουράστηκε την
έβδοµη µέρα για να δώσει ένα σηµαντικό παράδειγµα
προς µίµηση στον άνθρωπο; (Σαββάθ / Shabbat)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἔξοδος 20:8-10.....8. µνήσθητι τὴν ἡµέραν τῶν
σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν. 9. ἓξ ἡµέρας ἐργᾷ καὶ
ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου· 10. τῇ δὲ ἡµέρᾳ τῇ
ἑβδόµῃ σάββατα κυρίῳ τῷ θεῷ σου·
Εβραιουσ 4:4 & 10.....4. εἴρηκεν γάρ που περὶ τῆς
ἑβδόµης οὕτως Καὶ κατέπαυσεν ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἡµέρᾳ τῇ
ἑβδόµῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ· 10. ὁ γὰρ εἰσελθὼν
εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ καὶ αὐτὸς κατέπαυσεν ἀπὸ τῶν
ἔργων αὐτοῦ, ὥσπερ ἀπὸ τῶν ἰδίων ὁ Θεός.
------------------------------------------------Kaf 50:38..... Και πλάσαµε τους ουρανούς και τη
γη και τα ενδιάµεοά τους σε έξι ηµέρες και η
κούραση δεν Μας άγγιξε.

180.*

Αφού δηµιούργησε τον κόσµο, ο Θεός ξεκουράστηκε την
έβδοµη µέρα για να δώσει ένα σηµαντικό παράδειγµα
προς µίµηση στον άνθρωπο; (Σαββάθ / Shabbat)
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἔξοδος 20:8-10.....8. µνήσθητι τὴν ἡµέραν τῶν
σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν. 9. ἓξ ἡµέρας ἐργᾷ καὶ
ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου· 10. τῇ δὲ ἡµέρᾳ τῇ
ἑβδόµῃ σάββατα κυρίῳ τῷ θεῷ σου·
Εβραιουσ 4:4 & 10.....4. εἴρηκεν γάρ που περὶ τῆς
ἑβδόµης οὕτως Καὶ κατέπαυσεν ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἡµέρᾳ τῇ
ἑβδόµῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ· 10. ὁ γὰρ εἰσελθὼν
εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ καὶ αὐτὸς κατέπαυσεν ἀπὸ τῶν
ἔργων αὐτοῦ, ὥσπερ ἀπὸ τῶν ἰδίων ὁ Θεός.
------------------------------------------------Kaf 50:38..... Και πλάσαµε τους ουρανούς και τη
γη και τα ενδιάµεοά τους σε έξι ηµέρες και η
κούραση δεν Μας άγγιξε.

181.

Μήπως ο Θεός δηµιούργησε τους ανθρώπους κάτ
'εικόνα και οµοίωση Του;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Γένεσις 1:26-27.....26. καὶ εἶπεν ὁ θεός Ποιήσωµεν
ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα ἡµετέραν 27. καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς
τὸν ἄνθρωπον, κατ᾽ εἰκόνα θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν,
1 Κορινθιουσ 11:7.....ἀνὴρ µὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει
κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν καὶ δόξα Θεοῦ
ὑπάρχων· ἡ γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν.
------------------------------------------------Nisa 4:28.....γιατί ο άνθρωπος πλάστηκε αδύνατος.
İbrahim 14:34.....(Κι όµως) ο άνθρωπος έχει
παραδοθεί στην αδικία και στην αχαριστία.
Shura 42:11.....Σας έχει κάνει κατά ζεύγη… Δεν
υπάρχει τίποτε που να του µοιάζει.

182.

Όταν ο Θεός απελαθεί Αδάµ και την Εύα από τον
Κήπο της Εδέµ ανήγγειλε πως θα υπάρχει έχθρα
µεταξύ ανδρός και γυναικός;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Γένεσις 3:13-15.....13 καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῇ
γυναικί Τί τοῦτο ἐποίησας; καὶ εἶπεν ἡ γυνή ῾Ο
ὄφις ἠπάτησέν µε, καὶ ἔφαγον. 15 καὶ ἔχθραν θήσω
ἀνὰ µέσον σου καὶ ἀνὰ µέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ
µέσον τοῦ σπέρµατός σου καὶ ἀνὰ µέσον τοῦ
σπέρµατος αὐτῆς· αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν, καὶ
σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν.
----------------------------------------------------A’raf 7:23-25.....23. Εκείνοι αποκρίθηκαν: "Κύριέ
µας! είµαστε ένοχοι στον εαυτό µας, κι αν δεν µας
συγχωρέσεις και µας σπλαχνιστείς, τότε θα είµαστε
-Οέοαια- µε τους χαµένους. 24. Κι είπε (ο ΑΛΛΑΧ):
"Φύγετε κάτω, η έχθρα να είναι ανάµεσά σας, τη γη
θα έχετε για τόπο κατοικίας σας και τα µέσα για
τη συντήρησή σας, µέχρις ότου (για ένα χρονικό
διάστηµα).
Taha 20:123..... Είπε (και στους δύο): "Φύγετε απ'
αυτόν (τον κήπο) όλοι, να έχετε έχθρα µεταξύ σας.
Σηµείωση: Στην Βίβλο η έχθρα η οποία προανήγγειλε
ο Θεός δεν ήταν ανάµεσα στον Αδάµ και την Εύα,
αλλά ανάµεσα στον Σατανά και την ανθρωπότητα.

181.

Μήπως ο Θεός δηµιούργησε τους ανθρώπους κάτ
'εικόνα και οµοίωση Του;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Γένεσις 1:26-27.....26. καὶ εἶπεν ὁ θεός Ποιήσωµεν
ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα ἡµετέραν 27. καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς
τὸν ἄνθρωπον, κατ᾽ εἰκόνα θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν,
1 Κορινθιουσ 11:7.....ἀνὴρ µὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει
κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν καὶ δόξα Θεοῦ
ὑπάρχων· ἡ γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν.
------------------------------------------------Nisa 4:28.....γιατί ο άνθρωπος πλάστηκε αδύνατος.
İbrahim 14:34.....(Κι όµως) ο άνθρωπος έχει
παραδοθεί στην αδικία και στην αχαριστία.
Shura 42:11.....Σας έχει κάνει κατά ζεύγη… Δεν
υπάρχει τίποτε που να του µοιάζει.

182.

Όταν ο Θεός απελαθεί Αδάµ και την Εύα από τον
Κήπο της Εδέµ ανήγγειλε πως θα υπάρχει έχθρα
µεταξύ ανδρός και γυναικός;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Γένεσις 3:13-15.....13 καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῇ
γυναικί Τί τοῦτο ἐποίησας; καὶ εἶπεν ἡ γυνή ῾Ο
ὄφις ἠπάτησέν µε, καὶ ἔφαγον. 15 καὶ ἔχθραν θήσω
ἀνὰ µέσον σου καὶ ἀνὰ µέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ
µέσον τοῦ σπέρµατός σου καὶ ἀνὰ µέσον τοῦ
σπέρµατος αὐτῆς· αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν, καὶ
σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν.
----------------------------------------------------A’raf 7:23-25.....23. Εκείνοι αποκρίθηκαν: "Κύριέ
µας! είµαστε ένοχοι στον εαυτό µας, κι αν δεν µας
συγχωρέσεις και µας σπλαχνιστείς, τότε θα είµαστε
-Οέοαια- µε τους χαµένους. 24. Κι είπε (ο ΑΛΛΑΧ):
"Φύγετε κάτω, η έχθρα να είναι ανάµεσά σας, τη γη
θα έχετε για τόπο κατοικίας σας και τα µέσα για
τη συντήρησή σας, µέχρις ότου (για ένα χρονικό
διάστηµα).
Taha 20:123..... Είπε (και στους δύο): "Φύγετε απ'
αυτόν (τον κήπο) όλοι, να έχετε έχθρα µεταξύ σας.
Σηµείωση: Στην Βίβλο η έχθρα η οποία προανήγγειλε
ο Θεός δεν ήταν ανάµεσα στον Αδάµ και την Εύα,
αλλά ανάµεσα στον Σατανά και την ανθρωπότητα.

181.

181.

Μήπως ο Θεός δηµιούργησε τους ανθρώπους κάτ
'εικόνα και οµοίωση Του;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Γένεσις 1:26-27.....26. καὶ εἶπεν ὁ θεός Ποιήσωµεν
ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα ἡµετέραν 27. καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς
τὸν ἄνθρωπον, κατ᾽ εἰκόνα θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν,
1 Κορινθιουσ 11:7.....ἀνὴρ µὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει
κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν καὶ δόξα Θεοῦ
ὑπάρχων· ἡ γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν.
------------------------------------------------Nisa 4:28.....γιατί ο άνθρωπος πλάστηκε αδύνατος.
İbrahim 14:34.....(Κι όµως) ο άνθρωπος έχει
παραδοθεί στην αδικία και στην αχαριστία.
Shura 42:11.....Σας έχει κάνει κατά ζεύγη… Δεν
υπάρχει τίποτε που να του µοιάζει.

Μήπως ο Θεός δηµιούργησε τους ανθρώπους κάτ
'εικόνα και οµοίωση Του;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Γένεσις 1:26-27.....26. καὶ εἶπεν ὁ θεός Ποιήσωµεν
ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα ἡµετέραν 27. καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς
τὸν ἄνθρωπον, κατ᾽ εἰκόνα θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν,
1 Κορινθιουσ 11:7.....ἀνὴρ µὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει
κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν καὶ δόξα Θεοῦ
ὑπάρχων· ἡ γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν.
------------------------------------------------Nisa 4:28.....γιατί ο άνθρωπος πλάστηκε αδύνατος.
İbrahim 14:34.....(Κι όµως) ο άνθρωπος έχει
παραδοθεί στην αδικία και στην αχαριστία.
Shura 42:11.....Σας έχει κάνει κατά ζεύγη… Δεν
υπάρχει τίποτε που να του µοιάζει.

182.

Όταν ο Θεός απελαθεί Αδάµ και την Εύα από τον
Κήπο της Εδέµ ανήγγειλε πως θα υπάρχει έχθρα
µεταξύ ανδρός και γυναικός;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Γένεσις 3:13-15.....13 καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῇ
γυναικί Τί τοῦτο ἐποίησας; καὶ εἶπεν ἡ γυνή ῾Ο
ὄφις ἠπάτησέν µε, καὶ ἔφαγον. 15 καὶ ἔχθραν θήσω
ἀνὰ µέσον σου καὶ ἀνὰ µέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ
µέσον τοῦ σπέρµατός σου καὶ ἀνὰ µέσον τοῦ
σπέρµατος αὐτῆς· αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν, καὶ
σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν.
----------------------------------------------------A’raf 7:23-25.....23. Εκείνοι αποκρίθηκαν: "Κύριέ
µας! είµαστε ένοχοι στον εαυτό µας, κι αν δεν µας
συγχωρέσεις και µας σπλαχνιστείς, τότε θα είµαστε
-Οέοαια- µε τους χαµένους. 24. Κι είπε (ο ΑΛΛΑΧ):
"Φύγετε κάτω, η έχθρα να είναι ανάµεσά σας, τη γη
θα έχετε για τόπο κατοικίας σας και τα µέσα για
τη συντήρησή σας, µέχρις ότου (για ένα χρονικό
διάστηµα).
Taha 20:123..... Είπε (και στους δύο): "Φύγετε απ'
αυτόν (τον κήπο) όλοι, να έχετε έχθρα µεταξύ σας.
Σηµείωση: Στην Βίβλο η έχθρα η οποία προανήγγειλε
ο Θεός δεν ήταν ανάµεσα στον Αδάµ και την Εύα,
αλλά ανάµεσα στον Σατανά και την ανθρωπότητα.
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183.*

Στην ιστορία µε την πληµµύρα, αφότου πνίγηκε ένας
από τους γιούς του Νώε, πήγε η κιβωτός του Νώε
για στάση στο Όρος Rούντι;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Γένεσις 7:7.....εἰσῆλθε δὲ Νῶε καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ
καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ αἱ γυναῖκες τῶν υἱῶν αὐτοῦ µετ᾿
αὐτοῦ εἰς τὴν κιβωτὸν διὰ τὸ ὕδωρ τοῦ κατατακλυσµοῦ.
Γένεσις 8:4 & 18.....4. καὶ ἐκάθισεν ἡ κιβωτὸς...
ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ Αραρατ. 18. καὶ ἐξῆλθε Νῶε καὶ ἡ
γυνὴ αὐτοῦ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ αἱ γυναῖκες τῶν
υἱῶν αὐτοῦ µετ᾿ αὐτοῦ.
Γένεσις 10:1.....Αὗται δὲ αἱ γενέσεις τῶν υἱῶν
Νωε, Σηµ, Χαµ, Ιαφεθ, καὶ ἐγενήθησαν αὐτοῖς υἱοὶ
µετὰ τὸν κατακλυσµόν.
1 Πετρου 3:20.....ἐν ἡµέραις Νῶε κατασκευαζοµένης
κιβωτοῦ, εἰς ἣν ὀλίγοι, τοῦτ’ ἔστιν ὀκτὼ ψυχαί,
διεσώθησαν δι’ ὕδατος.
------------------------------------------------Hud 11:42-44.....42. Έτσι (η Κιοωτός) έπλεε µ' αυτούς,
τρέχοντας πάνω στα κύµατα (που υψώνονταν) σαν τα 6ουνά,
κι ο Νώε φώναξε το παιδί του, που 6ρισκόταν χωρισµένος,
(απ' τους άλλους), (λέγοντας): "Ω! Παιδί µου! Ανέ6α µαζί
µας και µην είσαι µαζί µε τους άπιστους!". 43. Κι αµέσως
τα κύµατα τους χώρισαν και (το παιδί του Νώε) ήταν απ'
εκείνους που πνίγηκαν (στον Κατακλυσµό). 44.Και στάθηκε
(η Κι6ωτός), πάνω στο (Όρος) "Rούντι,"

184.

Ισχυρίστηκε ο Θεός πως η υπόσχεση για ευλογία στους
απογόνους του Αβραάµ θα εκπληρωνώταν συγκεκριµένα από
τη γενεαλογία του Ισαάκ και όχι του Ισµαήλ;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Γένεσις 16:11-12....11. καὶ καλέσεις τὸ ὄνοµα αὐτοῦ
Ισµαηλ, 12. οὗτος ἔσται ἄγροικος ἄνθρωπος· αἱ χεῖρες
αὐτοῦ ἐπὶ πάντας, καὶ αἱ χεῖρες πάντων ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ
κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ κατοικήσει.
Γένεσις 17:21.....τὴν δὲ διαθήκην µου στήσω πρὸς Ισαακ,
------------------------------------------------Nisa 4:163....Σ' εµπνεύσαµε, καθώς εµπνεύσαµε
τον… Ιησού… Στο Δαοίδ δώσαµε τους ψαλµούς.
Meryem 19:54.....Ισµαήλ… και ήταν απόστολος (και)
ένας προφήτης.
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184.

184.

Ισχυρίστηκε ο Θεός πως η υπόσχεση για ευλογία στους
απογόνους του Αβραάµ θα εκπληρωνώταν συγκεκριµένα από
τη γενεαλογία του Ισαάκ και όχι του Ισµαήλ;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Γένεσις 16:11-12....11. καὶ καλέσεις τὸ ὄνοµα αὐτοῦ
Ισµαηλ, 12. οὗτος ἔσται ἄγροικος ἄνθρωπος· αἱ χεῖρες
αὐτοῦ ἐπὶ πάντας, καὶ αἱ χεῖρες πάντων ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ
κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ κατοικήσει.
Γένεσις 17:21.....τὴν δὲ διαθήκην µου στήσω πρὸς Ισαακ,
------------------------------------------------Nisa 4:163....Σ' εµπνεύσαµε, καθώς εµπνεύσαµε
τον… Ιησού… Στο Δαοίδ δώσαµε τους ψαλµούς.
Meryem 19:54.....Ισµαήλ… και ήταν απόστολος (και)
ένας προφήτης.

Ισχυρίστηκε ο Θεός πως η υπόσχεση για ευλογία στους
απογόνους του Αβραάµ θα εκπληρωνώταν συγκεκριµένα από
τη γενεαλογία του Ισαάκ και όχι του Ισµαήλ;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Γένεσις 16:11-12....11. καὶ καλέσεις τὸ ὄνοµα αὐτοῦ
Ισµαηλ, 12. οὗτος ἔσται ἄγροικος ἄνθρωπος· αἱ χεῖρες
αὐτοῦ ἐπὶ πάντας, καὶ αἱ χεῖρες πάντων ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ
κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ κατοικήσει.
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ένας προφήτης.

185.

Ταξίδεψε ποτέ ο Αβραάµ στη Μέκκα για να προσφέρει
θυσία στο Κάαµπα?
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
1. Ουρ των Χαλδαίων (Γένεση 11:31, Πράξεις 7:2-4)
2. Χαρράν (Γένεση 12:1-4, Πράξεις 7:4)
3. Δαµασκός (Γένεση 15:2)
4. Συχέµ (Γένεση 12:6, 7)
5. Βαιθήλ ( Γένεση 12:8)
6. Αίγυπτος (Γένεση 12:9-20)
7. Βαιθήλ ( Γένεση 13:1-9)
8. Χεβρώνα (Γένεση 13:10-18)
9. Δαν (Γένεση 14:1-14)
10. Χόµπα (Γένεση 14:15, 16)
11. Σαλήµ (Γένεση 14:17-21)
12. Χεβρώνα (Γένεση 15:1-21, 17:1-27, Γεν 16)
13. Γεράρ (Γένεση 20:1-18)
14. Μπερ Σεβά (Γένεση 21:1-34)
15. Μόρια (Γένεση 22:1-18)
16. Χεβρώνα (Γένεση 23:1-20)
------------------------------------------------Hajj 22:26.....Κι όταν υποδείξαµε στον Αοραάµ την
τοποθεσία του Ιερού Οίκου… τον Οίκο Μου, γι'
αυτούς που τον περιτριγυρίζουν, ή που στέκονται
Σηµείωση: Σύµφωνα µε τη Βίβλο ο Αβραάµ ποτέ δεν πήγε
στη Μέκκα. Πέθανε στην ηλικία των 175 ετών στη Χεβρώνα.

186.

Ήταν πρόθυµος ο Αβραάµ να προσφέρει τον µοναδικό
νόµιµο υιό του ως θυσία προς το Θεό;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Γένεσις 22:2 & 9-12.....2. καὶ εἶπεν Λαβὲ τὸν υἱόν σου
τὸν ἀγαπητόν, ὃν ἠγάπησας, τὸν Ισαακ, καὶ πορεύθητι
εἰς τὴν γῆν τὴν ὑψηλὴν καὶ ἀνένεγκον αὐτὸν ἐκεῖ εἰς
ὁλοκάρπωσιν ἐφ᾽ ἓν τῶν ὀρέων, ὧν ἄν σοι εἴπω.
------------------------------------------------Saaffat 37:100-107.....102. Έπειτα σαν έφτασε να έχει
(την ηλικία) να οοηθήσει τον πατέρα του, (του) είπε:
" Ω! Γιε µου! είδα στον ύπνο µου ότι σε σφάζω. 107.
Και τον aπολυτρώσαµε (µε άλλη) πιο σπουδαία (θυσία)
σφαγή. (µε ένα µεγάλο κριάρι).
Σηµείωση: Στο Κοράνι δεν είναι ξεκάθαρο ποιον
από τους υιούς του ο Αβραάµ σκόπευε να θυσιάσει.
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στη Μέκκα. Πέθανε στην ηλικία των 175 ετών στη Χεβρώνα.

186.

Ήταν πρόθυµος ο Αβραάµ να προσφέρει τον µοναδικό
νόµιµο υιό του ως θυσία προς το Θεό;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Γένεσις 22:2 & 9-12.....2. καὶ εἶπεν Λαβὲ τὸν υἱόν σου
τὸν ἀγαπητόν, ὃν ἠγάπησας, τὸν Ισαακ, καὶ πορεύθητι
εἰς τὴν γῆν τὴν ὑψηλὴν καὶ ἀνένεγκον αὐτὸν ἐκεῖ εἰς
ὁλοκάρπωσιν ἐφ᾽ ἓν τῶν ὀρέων, ὧν ἄν σοι εἴπω.
------------------------------------------------Saaffat 37:100-107.....102. Έπειτα σαν έφτασε να έχει
(την ηλικία) να οοηθήσει τον πατέρα του, (του) είπε:
" Ω! Γιε µου! είδα στον ύπνο µου ότι σε σφάζω. 107.
Και τον aπολυτρώσαµε (µε άλλη) πιο σπουδαία (θυσία)
σφαγή. (µε ένα µεγάλο κριάρι).
Σηµείωση: Στο Κοράνι δεν είναι ξεκάθαρο ποιον
από τους υιούς του ο Αβραάµ σκόπευε να θυσιάσει.

185.

185.

Ταξίδεψε ποτέ ο Αβραάµ στη Μέκκα για να προσφέρει
θυσία στο Κάαµπα?
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
1. Ουρ των Χαλδαίων (Γένεση 11:31, Πράξεις 7:2-4)
2. Χαρράν (Γένεση 12:1-4, Πράξεις 7:4)
3. Δαµασκός (Γένεση 15:2)
4. Συχέµ (Γένεση 12:6, 7)
5. Βαιθήλ ( Γένεση 12:8)
6. Αίγυπτος (Γένεση 12:9-20)
7. Βαιθήλ ( Γένεση 13:1-9)
8. Χεβρώνα (Γένεση 13:10-18)
9. Δαν (Γένεση 14:1-14)
10. Χόµπα (Γένεση 14:15, 16)
11. Σαλήµ (Γένεση 14:17-21)
12. Χεβρώνα (Γένεση 15:1-21, 17:1-27, Γεν 16)
13. Γεράρ (Γένεση 20:1-18)
14. Μπερ Σεβά (Γένεση 21:1-34)
15. Μόρια (Γένεση 22:1-18)
16. Χεβρώνα (Γένεση 23:1-20)
------------------------------------------------Hajj 22:26.....Κι όταν υποδείξαµε στον Αοραάµ την
τοποθεσία του Ιερού Οίκου… τον Οίκο Μου, γι'
αυτούς που τον περιτριγυρίζουν, ή που στέκονται
Σηµείωση: Σύµφωνα µε τη Βίβλο ο Αβραάµ ποτέ δεν πήγε
στη Μέκκα. Πέθανε στην ηλικία των 175 ετών στη Χεβρώνα.

Ταξίδεψε ποτέ ο Αβραάµ στη Μέκκα για να προσφέρει
θυσία στο Κάαµπα?
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
1. Ουρ των Χαλδαίων (Γένεση 11:31, Πράξεις 7:2-4)
2. Χαρράν (Γένεση 12:1-4, Πράξεις 7:4)
3. Δαµασκός (Γένεση 15:2)
4. Συχέµ (Γένεση 12:6, 7)
5. Βαιθήλ ( Γένεση 12:8)
6. Αίγυπτος (Γένεση 12:9-20)
7. Βαιθήλ ( Γένεση 13:1-9)
8. Χεβρώνα (Γένεση 13:10-18)
9. Δαν (Γένεση 14:1-14)
10. Χόµπα (Γένεση 14:15, 16)
11. Σαλήµ (Γένεση 14:17-21)
12. Χεβρώνα (Γένεση 15:1-21, 17:1-27, Γεν 16)
13. Γεράρ (Γένεση 20:1-18)
14. Μπερ Σεβά (Γένεση 21:1-34)
15. Μόρια (Γένεση 22:1-18)
16. Χεβρώνα (Γένεση 23:1-20)
------------------------------------------------Hajj 22:26.....Κι όταν υποδείξαµε στον Αοραάµ την
τοποθεσία του Ιερού Οίκου… τον Οίκο Μου, γι'
αυτούς που τον περιτριγυρίζουν, ή που στέκονται
Σηµείωση: Σύµφωνα µε τη Βίβλο ο Αβραάµ ποτέ δεν πήγε
στη Μέκκα. Πέθανε στην ηλικία των 175 ετών στη Χεβρώνα.

186.

Ήταν πρόθυµος ο Αβραάµ να προσφέρει τον µοναδικό
νόµιµο υιό του ως θυσία προς το Θεό;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Γένεσις 22:2 & 9-12.....2. καὶ εἶπεν Λαβὲ τὸν υἱόν σου
τὸν ἀγαπητόν, ὃν ἠγάπησας, τὸν Ισαακ, καὶ πορεύθητι
εἰς τὴν γῆν τὴν ὑψηλὴν καὶ ἀνένεγκον αὐτὸν ἐκεῖ εἰς
ὁλοκάρπωσιν ἐφ᾽ ἓν τῶν ὀρέων, ὧν ἄν σοι εἴπω.
------------------------------------------------Saaffat 37:100-107.....102. Έπειτα σαν έφτασε να έχει
(την ηλικία) να οοηθήσει τον πατέρα του, (του) είπε:
" Ω! Γιε µου! είδα στον ύπνο µου ότι σε σφάζω. 107.
Και τον aπολυτρώσαµε (µε άλλη) πιο σπουδαία (θυσία)
σφαγή. (µε ένα µεγάλο κριάρι).
Σηµείωση: Στο Κοράνι δεν είναι ξεκάθαρο ποιον
από τους υιούς του ο Αβραάµ σκόπευε να θυσιάσει.

186.

Ήταν πρόθυµος ο Αβραάµ να προσφέρει τον µοναδικό
νόµιµο υιό του ως θυσία προς το Θεό;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Γένεσις 22:2 & 9-12.....2. καὶ εἶπεν Λαβὲ τὸν υἱόν σου
τὸν ἀγαπητόν, ὃν ἠγάπησας, τὸν Ισαακ, καὶ πορεύθητι
εἰς τὴν γῆν τὴν ὑψηλὴν καὶ ἀνένεγκον αὐτὸν ἐκεῖ εἰς
ὁλοκάρπωσιν ἐφ᾽ ἓν τῶν ὀρέων, ὧν ἄν σοι εἴπω.
------------------------------------------------Saaffat 37:100-107.....102. Έπειτα σαν έφτασε να έχει
(την ηλικία) να οοηθήσει τον πατέρα του, (του) είπε:
" Ω! Γιε µου! είδα στον ύπνο µου ότι σε σφάζω. 107.
Και τον aπολυτρώσαµε (µε άλλη) πιο σπουδαία (θυσία)
σφαγή. (µε ένα µεγάλο κριάρι).
Σηµείωση: Στο Κοράνι δεν είναι ξεκάθαρο ποιον
από τους υιούς του ο Αβραάµ σκόπευε να θυσιάσει.

187.

Θεωρείται ο γιός του Αβραάµ, ο Ισµαήλ, προφήτης;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Γένεσις 16:7-15....8. Αγαρ... 11.᾿Ιδοὺ σὺ ἐν
γαστρὶ ἔχεις καὶ τέξῃ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνοµα
αὐτοῦ Ισµαηλ, ὅτι ἐπήκουσεν κύριος τῇ ταπεινώσει
σου. 12. οὗτος ἔσται ἄγροικος ἄνθρωπος· αἱ χεῖρες
αὐτοῦ ἐπὶ πάντας, καὶ αἱ χεῖρες πάντων ἐπ᾽ αὐτόν,
Γαλατασ 4:22-31.....22. γέγραπται γὰρ ὅτι Ἀβραὰµ
δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ
τῆς ἐλευθέρας. 31. διό, ἀδελφοί, οὐκ ἐσµὲν
παιδίσκης τέκνα ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας.
------------------------------------------------Nisa 4:163....Σ' εµπνεύσαµε, καθώς εµπνεύσαµε
τον… Ιησού… Αοραάµ, τον Ισµαήλ...
Meryem 19:54..... Και να διηγηθείς (επίσης) στο
Βιολίο (το Κοράνιο) (την ιστορία) του Ισµαήλ.
Ήταν (αυστηρά) συνεπής στις υποσχέσεις του, και
ήταν απόστολος (και) ένας προφήτης.

188.

Ήταν ο Αβραάµ ο οποίος ρίχτηκε στη φωτιά επειδή
αρνήθηκε να λατρεύουν τα είδωλα;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Δανιήλ 3:1-30*.....14. καὶ ἀπεκρίθη
Ναβουχοδονόσορ καὶ εἶπεν αὐτοῖς· εἰ ἀληθῶς
Σεδράχ, Μισάχ, ᾿Αβδεναγώ, τοῖς θεοῖς µου οὐ
λατρεύετε καὶ τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ᾗ ἔστησα, οὐ
προσκυνεῖτε; 19. τότε Ναβουχοδονόσορ ἐπλήσθη
θυµοῦ, καὶ ἡ ὄψις τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἠλλοιώθη ἐπὶ
Σεδράχ, Μισὰχ καὶ ᾿Αβδεναγώ, καὶ εἶπεν ἐκκαῦσαι
τὴν κάµινον ἑπταπλασίως, ἕως οὗ εἰς τέλος ἐκκαῇ·
------------------------------------------------Enbiya 21:51-71..... 68. Είπαν: "Κάψτε τον, και
προστατέψτε τις θεότητές σας, αν θέλετε να κάνετε
κάτι". 69. Είπαµε (τότε Εµείς): "Ω! Φωτι(Ί! Να είσαι
κρύα κι ασφάλεια στον Αοραάµ"!
Σηµείωση: Στην Αγία Γραφή δεν ήταν Αβραάµ που
ρίχτηκε στη φωτιά επειδή αρνήθηκε να λατρεύουν τα
είδωλα, αυτή η ιστορία είναι σε σχέση µε τον
Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ. Πρβλ Ankebut 29:16-24
& Saffat 37:83 & 97.

187.

Θεωρείται ο γιός του Αβραάµ, ο Ισµαήλ, προφήτης;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Γένεσις 16:7-15....8. Αγαρ... 11.᾿Ιδοὺ σὺ ἐν
γαστρὶ ἔχεις καὶ τέξῃ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνοµα
αὐτοῦ Ισµαηλ, ὅτι ἐπήκουσεν κύριος τῇ ταπεινώσει
σου. 12. οὗτος ἔσται ἄγροικος ἄνθρωπος· αἱ χεῖρες
αὐτοῦ ἐπὶ πάντας, καὶ αἱ χεῖρες πάντων ἐπ᾽ αὐτόν,
Γαλατασ 4:22-31.....22. γέγραπται γὰρ ὅτι Ἀβραὰµ
δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ
τῆς ἐλευθέρας. 31. διό, ἀδελφοί, οὐκ ἐσµὲν
παιδίσκης τέκνα ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας.
------------------------------------------------Nisa 4:163....Σ' εµπνεύσαµε, καθώς εµπνεύσαµε
τον… Ιησού… Αοραάµ, τον Ισµαήλ...
Meryem 19:54..... Και να διηγηθείς (επίσης) στο
Βιολίο (το Κοράνιο) (την ιστορία) του Ισµαήλ.
Ήταν (αυστηρά) συνεπής στις υποσχέσεις του, και
ήταν απόστολος (και) ένας προφήτης.

188.

Ήταν ο Αβραάµ ο οποίος ρίχτηκε στη φωτιά επειδή
αρνήθηκε να λατρεύουν τα είδωλα;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Δανιήλ 3:1-30*.....14. καὶ ἀπεκρίθη
Ναβουχοδονόσορ καὶ εἶπεν αὐτοῖς· εἰ ἀληθῶς
Σεδράχ, Μισάχ, ᾿Αβδεναγώ, τοῖς θεοῖς µου οὐ
λατρεύετε καὶ τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ᾗ ἔστησα, οὐ
προσκυνεῖτε; 19. τότε Ναβουχοδονόσορ ἐπλήσθη
θυµοῦ, καὶ ἡ ὄψις τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἠλλοιώθη ἐπὶ
Σεδράχ, Μισὰχ καὶ ᾿Αβδεναγώ, καὶ εἶπεν ἐκκαῦσαι
τὴν κάµινον ἑπταπλασίως, ἕως οὗ εἰς τέλος ἐκκαῇ·
------------------------------------------------Enbiya 21:51-71..... 68. Είπαν: "Κάψτε τον, και
προστατέψτε τις θεότητές σας, αν θέλετε να κάνετε
κάτι". 69. Είπαµε (τότε Εµείς): "Ω! Φωτι(Ί! Να είσαι
κρύα κι ασφάλεια στον Αοραάµ"!
Σηµείωση: Στην Αγία Γραφή δεν ήταν Αβραάµ που
ρίχτηκε στη φωτιά επειδή αρνήθηκε να λατρεύουν τα
είδωλα, αυτή η ιστορία είναι σε σχέση µε τον
Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ. Πρβλ Ankebut 29:16-24
& Saffat 37:83 & 97.

187.

187.

Θεωρείται ο γιός του Αβραάµ, ο Ισµαήλ, προφήτης;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Γένεσις 16:7-15....8. Αγαρ... 11.᾿Ιδοὺ σὺ ἐν
γαστρὶ ἔχεις καὶ τέξῃ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνοµα
αὐτοῦ Ισµαηλ, ὅτι ἐπήκουσεν κύριος τῇ ταπεινώσει
σου. 12. οὗτος ἔσται ἄγροικος ἄνθρωπος· αἱ χεῖρες
αὐτοῦ ἐπὶ πάντας, καὶ αἱ χεῖρες πάντων ἐπ᾽ αὐτόν,
Γαλατασ 4:22-31.....22. γέγραπται γὰρ ὅτι Ἀβραὰµ
δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ
τῆς ἐλευθέρας. 31. διό, ἀδελφοί, οὐκ ἐσµὲν
παιδίσκης τέκνα ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας.
------------------------------------------------Nisa 4:163....Σ' εµπνεύσαµε, καθώς εµπνεύσαµε
τον… Ιησού… Αοραάµ, τον Ισµαήλ...
Meryem 19:54..... Και να διηγηθείς (επίσης) στο
Βιολίο (το Κοράνιο) (την ιστορία) του Ισµαήλ.
Ήταν (αυστηρά) συνεπής στις υποσχέσεις του, και
ήταν απόστολος (και) ένας προφήτης.

Θεωρείται ο γιός του Αβραάµ, ο Ισµαήλ, προφήτης;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Γένεσις 16:7-15....8. Αγαρ... 11.᾿Ιδοὺ σὺ ἐν
γαστρὶ ἔχεις καὶ τέξῃ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνοµα
αὐτοῦ Ισµαηλ, ὅτι ἐπήκουσεν κύριος τῇ ταπεινώσει
σου. 12. οὗτος ἔσται ἄγροικος ἄνθρωπος· αἱ χεῖρες
αὐτοῦ ἐπὶ πάντας, καὶ αἱ χεῖρες πάντων ἐπ᾽ αὐτόν,
Γαλατασ 4:22-31.....22. γέγραπται γὰρ ὅτι Ἀβραὰµ
δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ
τῆς ἐλευθέρας. 31. διό, ἀδελφοί, οὐκ ἐσµὲν
παιδίσκης τέκνα ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας.
------------------------------------------------Nisa 4:163....Σ' εµπνεύσαµε, καθώς εµπνεύσαµε
τον… Ιησού… Αοραάµ, τον Ισµαήλ...
Meryem 19:54..... Και να διηγηθείς (επίσης) στο
Βιολίο (το Κοράνιο) (την ιστορία) του Ισµαήλ.
Ήταν (αυστηρά) συνεπής στις υποσχέσεις του, και
ήταν απόστολος (και) ένας προφήτης.

188.

188.

Ήταν ο Αβραάµ ο οποίος ρίχτηκε στη φωτιά επειδή
αρνήθηκε να λατρεύουν τα είδωλα;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Δανιήλ 3:1-30*.....14. καὶ ἀπεκρίθη
Ναβουχοδονόσορ καὶ εἶπεν αὐτοῖς· εἰ ἀληθῶς
Σεδράχ, Μισάχ, ᾿Αβδεναγώ, τοῖς θεοῖς µου οὐ
λατρεύετε καὶ τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ᾗ ἔστησα, οὐ
προσκυνεῖτε; 19. τότε Ναβουχοδονόσορ ἐπλήσθη
θυµοῦ, καὶ ἡ ὄψις τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἠλλοιώθη ἐπὶ
Σεδράχ, Μισὰχ καὶ ᾿Αβδεναγώ, καὶ εἶπεν ἐκκαῦσαι
τὴν κάµινον ἑπταπλασίως, ἕως οὗ εἰς τέλος ἐκκαῇ·
------------------------------------------------Enbiya 21:51-71..... 68. Είπαν: "Κάψτε τον, και
προστατέψτε τις θεότητές σας, αν θέλετε να κάνετε
κάτι". 69. Είπαµε (τότε Εµείς): "Ω! Φωτι(Ί! Να είσαι
κρύα κι ασφάλεια στον Αοραάµ"!
Σηµείωση: Στην Αγία Γραφή δεν ήταν Αβραάµ που
ρίχτηκε στη φωτιά επειδή αρνήθηκε να λατρεύουν τα
είδωλα, αυτή η ιστορία είναι σε σχέση µε τον
Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ. Πρβλ Ankebut 29:16-24
& Saffat 37:83 & 97.

Ήταν ο Αβραάµ ο οποίος ρίχτηκε στη φωτιά επειδή
αρνήθηκε να λατρεύουν τα είδωλα;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Δανιήλ 3:1-30*.....14. καὶ ἀπεκρίθη
Ναβουχοδονόσορ καὶ εἶπεν αὐτοῖς· εἰ ἀληθῶς
Σεδράχ, Μισάχ, ᾿Αβδεναγώ, τοῖς θεοῖς µου οὐ
λατρεύετε καὶ τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ᾗ ἔστησα, οὐ
προσκυνεῖτε; 19. τότε Ναβουχοδονόσορ ἐπλήσθη
θυµοῦ, καὶ ἡ ὄψις τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἠλλοιώθη ἐπὶ
Σεδράχ, Μισὰχ καὶ ᾿Αβδεναγώ, καὶ εἶπεν ἐκκαῦσαι
τὴν κάµινον ἑπταπλασίως, ἕως οὗ εἰς τέλος ἐκκαῇ·
------------------------------------------------Enbiya 21:51-71..... 68. Είπαν: "Κάψτε τον, και
προστατέψτε τις θεότητές σας, αν θέλετε να κάνετε
κάτι". 69. Είπαµε (τότε Εµείς): "Ω! Φωτι(Ί! Να είσαι
κρύα κι ασφάλεια στον Αοραάµ"!
Σηµείωση: Στην Αγία Γραφή δεν ήταν Αβραάµ που
ρίχτηκε στη φωτιά επειδή αρνήθηκε να λατρεύουν τα
είδωλα, αυτή η ιστορία είναι σε σχέση µε τον
Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ. Πρβλ Ankebut 29:16-24
& Saffat 37:83 & 97.

189.

Όταν ο Μωυσής ζήτησε να δει τη δόξα του Θεού, ο Θεός
όντως επέτρεψε στον Μωυσή να δει την πίσω πλευρά του
Θεού σε ανθρώπινη µορφή;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἔξοδος 33:18-23.....18. καὶ λέγει Δεῖξόν µοι τὴν
σεαυτοῦ δόξαν. 22. ἡνίκα δ᾽ ἂν παρέλθῃ µου ἡ
δόξα, καὶ θήσω σε εἰς ὀπὴν τῆς πέτρας καὶ σκεπάσω
τῇ χειρί µου ἐπὶ σέ, ἕως ἂν παρέλθω· 23. καὶ
ἀφελῶ τὴν χεῖρα, καὶ τότε ὄψῃ τὰ ὀπίσω µου, τὸ δὲ
πρόσωπόν µου οὐκ ὀφθήσεταί σοι.
------------------------------------------------A'raf 7:143.....Και σαν ήρθε ο Μωυσής (στο τόπο) την
ώρα που του υποδείξαµε, κι ο Κύριός του, του
απηύθυνε το λόγο, είπε: "Κύριε! Δείξου (Εσύ ο ίδιος)
σ' εµένα, ώστε να µπορέσω να κοιτάξω σ' Εσένα". Είπε
(ο ΑΛΛΑΧ): "(Με κανένα τρόπο) δεν µπορείς να µε δεις
(απ' ευθείας), αλλά κοίταξε το οουνό! Αν παραµείνει
στη θέση του, τότε θα µε δεις". Κι όταν ο Κύριός του
φανέρωσε τη δόξα Του στο οουνό, και το έκανε σκόνη,
τότε έπεσε ο Μωυσής κάτω λιπόθυµος. Κι όταν συνήλθε
(στις αισθήσεις του) είπε: "Δόξα σ' Εσένα! Μετάνιωσα,
συγχώρεσέ µε! κι εγώ είµαι ο πρώτος που πιστεύει".

190.*

Έζησε ο Αµάν την ίδια περίοδο µε τον Μωυσή και
τον Φαραώ;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ἔξοδος 2:9-10.....9. εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὴν ἡ θυγάτηρ
Φαραω Διατήρησόν µοι τὸ παιδίον τοῦτο καὶ θήλασόν µοι
αὐτό, 10. ἐπωνόµασεν δὲ τὸ ὄνοµα αὐτοῦ Μωυσῆν λέγουσα
Ἐσθήρ 3:1.....Μετὰ δὲ ταῦτα ἐδόξασεν ὁ βασιλεὺς
᾿Αρταξέρξης Αµαν Αµαδαθου Βουγαῖον καὶ ὕψωσεν
αὐτόν, καὶ ἐπρωτοβάθρει πάντων τῶν φίλων αὐτοῦ.
------------------------------------------------Mü'min 40:23-24 & 36-37.....24. Στον Φαραώ και στον
Χαµάν και στον Καρούν.Αυτοί όµως είπαν(ότι είναι):
"Ένας µάγος (που λέει) ψέµατα!"... 36. Και ο Φαραώ
είπε: "Ω! Χαµάν! Και ο Φαραώ είπε:
Σηµείωση: Ο Μωυσής και ο Φαραώ έζησαν γύρω στο 1.450
π.Χ. Αλλά ο Αµάν στο Βιβλίο της Εσθήρ έζησε 1.000
χρόνια αργότερα κατά τη διάρκεια της βασιλείας του
Αχασουέρ (Βασιλιά Ξέρξη) 486-474 π.Χ.

189.

Όταν ο Μωυσής ζήτησε να δει τη δόξα του Θεού, ο Θεός
όντως επέτρεψε στον Μωυσή να δει την πίσω πλευρά του
Θεού σε ανθρώπινη µορφή;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἔξοδος 33:18-23.....18. καὶ λέγει Δεῖξόν µοι τὴν
σεαυτοῦ δόξαν. 22. ἡνίκα δ᾽ ἂν παρέλθῃ µου ἡ
δόξα, καὶ θήσω σε εἰς ὀπὴν τῆς πέτρας καὶ σκεπάσω
τῇ χειρί µου ἐπὶ σέ, ἕως ἂν παρέλθω· 23. καὶ
ἀφελῶ τὴν χεῖρα, καὶ τότε ὄψῃ τὰ ὀπίσω µου, τὸ δὲ
πρόσωπόν µου οὐκ ὀφθήσεταί σοι.
------------------------------------------------A'raf 7:143.....Και σαν ήρθε ο Μωυσής (στο τόπο) την
ώρα που του υποδείξαµε, κι ο Κύριός του, του
απηύθυνε το λόγο, είπε: "Κύριε! Δείξου (Εσύ ο ίδιος)
σ' εµένα, ώστε να µπορέσω να κοιτάξω σ' Εσένα". Είπε
(ο ΑΛΛΑΧ): "(Με κανένα τρόπο) δεν µπορείς να µε δεις
(απ' ευθείας), αλλά κοίταξε το οουνό! Αν παραµείνει
στη θέση του, τότε θα µε δεις". Κι όταν ο Κύριός του
φανέρωσε τη δόξα Του στο οουνό, και το έκανε σκόνη,
τότε έπεσε ο Μωυσής κάτω λιπόθυµος. Κι όταν συνήλθε
(στις αισθήσεις του) είπε: "Δόξα σ' Εσένα! Μετάνιωσα,
συγχώρεσέ µε! κι εγώ είµαι ο πρώτος που πιστεύει".

190.*

Έζησε ο Αµάν την ίδια περίοδο µε τον Μωυσή και
τον Φαραώ;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ἔξοδος 2:9-10.....9. εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὴν ἡ θυγάτηρ
Φαραω Διατήρησόν µοι τὸ παιδίον τοῦτο καὶ θήλασόν µοι
αὐτό, 10. ἐπωνόµασεν δὲ τὸ ὄνοµα αὐτοῦ Μωυσῆν λέγουσα
Ἐσθήρ 3:1.....Μετὰ δὲ ταῦτα ἐδόξασεν ὁ βασιλεὺς
᾿Αρταξέρξης Αµαν Αµαδαθου Βουγαῖον καὶ ὕψωσεν
αὐτόν, καὶ ἐπρωτοβάθρει πάντων τῶν φίλων αὐτοῦ.
------------------------------------------------Mü'min 40:23-24 & 36-37.....24. Στον Φαραώ και στον
Χαµάν και στον Καρούν.Αυτοί όµως είπαν(ότι είναι):
"Ένας µάγος (που λέει) ψέµατα!"... 36. Και ο Φαραώ
είπε: "Ω! Χαµάν! Και ο Φαραώ είπε:
Σηµείωση: Ο Μωυσής και ο Φαραώ έζησαν γύρω στο 1.450
π.Χ. Αλλά ο Αµάν στο Βιβλίο της Εσθήρ έζησε 1.000
χρόνια αργότερα κατά τη διάρκεια της βασιλείας του
Αχασουέρ (Βασιλιά Ξέρξη) 486-474 π.Χ.
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189.

Όταν ο Μωυσής ζήτησε να δει τη δόξα του Θεού, ο Θεός
όντως επέτρεψε στον Μωυσή να δει την πίσω πλευρά του
Θεού σε ανθρώπινη µορφή;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἔξοδος 33:18-23.....18. καὶ λέγει Δεῖξόν µοι τὴν
σεαυτοῦ δόξαν. 22. ἡνίκα δ᾽ ἂν παρέλθῃ µου ἡ
δόξα, καὶ θήσω σε εἰς ὀπὴν τῆς πέτρας καὶ σκεπάσω
τῇ χειρί µου ἐπὶ σέ, ἕως ἂν παρέλθω· 23. καὶ
ἀφελῶ τὴν χεῖρα, καὶ τότε ὄψῃ τὰ ὀπίσω µου, τὸ δὲ
πρόσωπόν µου οὐκ ὀφθήσεταί σοι.
------------------------------------------------A'raf 7:143.....Και σαν ήρθε ο Μωυσής (στο τόπο) την
ώρα που του υποδείξαµε, κι ο Κύριός του, του
απηύθυνε το λόγο, είπε: "Κύριε! Δείξου (Εσύ ο ίδιος)
σ' εµένα, ώστε να µπορέσω να κοιτάξω σ' Εσένα". Είπε
(ο ΑΛΛΑΧ): "(Με κανένα τρόπο) δεν µπορείς να µε δεις
(απ' ευθείας), αλλά κοίταξε το οουνό! Αν παραµείνει
στη θέση του, τότε θα µε δεις". Κι όταν ο Κύριός του
φανέρωσε τη δόξα Του στο οουνό, και το έκανε σκόνη,
τότε έπεσε ο Μωυσής κάτω λιπόθυµος. Κι όταν συνήλθε
(στις αισθήσεις του) είπε: "Δόξα σ' Εσένα! Μετάνιωσα,
συγχώρεσέ µε! κι εγώ είµαι ο πρώτος που πιστεύει".

Όταν ο Μωυσής ζήτησε να δει τη δόξα του Θεού, ο Θεός
όντως επέτρεψε στον Μωυσή να δει την πίσω πλευρά του
Θεού σε ανθρώπινη µορφή;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἔξοδος 33:18-23.....18. καὶ λέγει Δεῖξόν µοι τὴν
σεαυτοῦ δόξαν. 22. ἡνίκα δ᾽ ἂν παρέλθῃ µου ἡ
δόξα, καὶ θήσω σε εἰς ὀπὴν τῆς πέτρας καὶ σκεπάσω
τῇ χειρί µου ἐπὶ σέ, ἕως ἂν παρέλθω· 23. καὶ
ἀφελῶ τὴν χεῖρα, καὶ τότε ὄψῃ τὰ ὀπίσω µου, τὸ δὲ
πρόσωπόν µου οὐκ ὀφθήσεταί σοι.
------------------------------------------------A'raf 7:143.....Και σαν ήρθε ο Μωυσής (στο τόπο) την
ώρα που του υποδείξαµε, κι ο Κύριός του, του
απηύθυνε το λόγο, είπε: "Κύριε! Δείξου (Εσύ ο ίδιος)
σ' εµένα, ώστε να µπορέσω να κοιτάξω σ' Εσένα". Είπε
(ο ΑΛΛΑΧ): "(Με κανένα τρόπο) δεν µπορείς να µε δεις
(απ' ευθείας), αλλά κοίταξε το οουνό! Αν παραµείνει
στη θέση του, τότε θα µε δεις". Κι όταν ο Κύριός του
φανέρωσε τη δόξα Του στο οουνό, και το έκανε σκόνη,
τότε έπεσε ο Μωυσής κάτω λιπόθυµος. Κι όταν συνήλθε
(στις αισθήσεις του) είπε: "Δόξα σ' Εσένα! Μετάνιωσα,
συγχώρεσέ µε! κι εγώ είµαι ο πρώτος που πιστεύει".
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Έζησε ο Αµάν την ίδια περίοδο µε τον Μωυσή και
τον Φαραώ;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ἔξοδος 2:9-10.....9. εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὴν ἡ θυγάτηρ
Φαραω Διατήρησόν µοι τὸ παιδίον τοῦτο καὶ θήλασόν µοι
αὐτό, 10. ἐπωνόµασεν δὲ τὸ ὄνοµα αὐτοῦ Μωυσῆν λέγουσα
Ἐσθήρ 3:1.....Μετὰ δὲ ταῦτα ἐδόξασεν ὁ βασιλεὺς
᾿Αρταξέρξης Αµαν Αµαδαθου Βουγαῖον καὶ ὕψωσεν
αὐτόν, καὶ ἐπρωτοβάθρει πάντων τῶν φίλων αὐτοῦ.
------------------------------------------------Mü'min 40:23-24 & 36-37.....24. Στον Φαραώ και στον
Χαµάν και στον Καρούν.Αυτοί όµως είπαν(ότι είναι):
"Ένας µάγος (που λέει) ψέµατα!"... 36. Και ο Φαραώ
είπε: "Ω! Χαµάν! Και ο Φαραώ είπε:
Σηµείωση: Ο Μωυσής και ο Φαραώ έζησαν γύρω στο 1.450
π.Χ. Αλλά ο Αµάν στο Βιβλίο της Εσθήρ έζησε 1.000
χρόνια αργότερα κατά τη διάρκεια της βασιλείας του
Αχασουέρ (Βασιλιά Ξέρξη) 486-474 π.Χ.

Έζησε ο Αµάν την ίδια περίοδο µε τον Μωυσή και
τον Φαραώ;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Ἔξοδος 2:9-10.....9. εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὴν ἡ θυγάτηρ
Φαραω Διατήρησόν µοι τὸ παιδίον τοῦτο καὶ θήλασόν µοι
αὐτό, 10. ἐπωνόµασεν δὲ τὸ ὄνοµα αὐτοῦ Μωυσῆν λέγουσα
Ἐσθήρ 3:1.....Μετὰ δὲ ταῦτα ἐδόξασεν ὁ βασιλεὺς
᾿Αρταξέρξης Αµαν Αµαδαθου Βουγαῖον καὶ ὕψωσεν
αὐτόν, καὶ ἐπρωτοβάθρει πάντων τῶν φίλων αὐτοῦ.
------------------------------------------------Mü'min 40:23-24 & 36-37.....24. Στον Φαραώ και στον
Χαµάν και στον Καρούν.Αυτοί όµως είπαν(ότι είναι):
"Ένας µάγος (που λέει) ψέµατα!"... 36. Και ο Φαραώ
είπε: "Ω! Χαµάν! Και ο Φαραώ είπε:
Σηµείωση: Ο Μωυσής και ο Φαραώ έζησαν γύρω στο 1.450
π.Χ. Αλλά ο Αµάν στο Βιβλίο της Εσθήρ έζησε 1.000
χρόνια αργότερα κατά τη διάρκεια της βασιλείας του
Αχασουέρ (Βασιλιά Ξέρξη) 486-474 π.Χ.

191.

Ίδρυσε ο Θεός το Εβραϊκό Πάσχα για να εορτάζει τη
µνήµη του πρωτότοκου του Ισραήλ, που σώθηκε ενώ
άγγελοι θανάτου περάσαν απο πάνω του στις τελευταίες
10 πανούκλες που έστειλε ο Θεός στην Αίγυπτο;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἔξοδος 12:1-24.....12. καὶ διελεύσοµαι ἐν γῇ
Αἰγύπτῳ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ καὶ πατάξω πᾶν
πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους
14. καὶ ἔσται ἡ ἡµέρα ὑµῖν αὕτη µνηµόσυνον, καὶ
ἑορτάσετε αὐτὴν ἑορτὴν κυρίῳ εἰς πάσας τὰς γενεὰς
ὑµῶν· νόµιµον αἰώνιον ἑορτάσετε αὐτήν.
Ματθαιον 26:17-19.....17. Ἰησοῦ λέγοντες Ποῦ
θέλεις ἑτοιµάσωµέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα; 18. πρὸς
σὲ ποιῶ τὸ πάσχα µετὰ τῶν µαθητῶν µου.
------------------------------------------------İsra 17:101..... Και δώσαµε στο Μωυσή εννέα φανερά
Σηµεία, κι ερώτησε (γι' αυτό) τα Παιδιά του Ισραήλ.
Όταν ήρθε σ' αυτούς, τότε ο Φαραώ του είπε:- "Ω!
Μωυσή σε θεωρώ - πραγµατικά - να είσαι γοητευµένος !"
Neml 27:12.....(Αυτό) είναι ένα από τα εννέα
Σηµεία (που θα φέρεις) στο Φαραώ

192.

Στον πόλεµο ήταν ο Σαούλ αυτός που τέσταρε τους
στρατιώτες του απο τον τρόπο που πίναν το νερό;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Κριταί 7:2-6.....5. καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Γεδεων Πᾶς,
ὃς ἂν λάψῃ τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ ἐκ τοῦ ὕδατος, ὡς ἐὰν λάψῃ
ὁ κύων, στήσεις αὐτὸν κατὰ µόνας,
------------------------------------------------Bakara 2:247-252.....249. Κι όταν ο Ταλούτ ξεκίνησε
µε τους στρατιώτες, τους είπε: ''Ο ΑΛΛΑΧ θα σας
δοκιµάσει στο ρέµα. Αν κανείς πιει απ' το νερό του,
δεν θα έλθει µαζί µου. Μόνο εκείνοι που δεν θα
δοκιµάσουν απ' αυτό, θα προχωρήσουν µαζί µου.
Σηµείωση: Στη Βίβλο δεν ήταν ο Σαούλ αλλά ο Γεδεών αυτός
που τέσταρε τους στρατιώτες του από τον τρόπο που πίναν
νερό. Ο Σαούλ έζησε την ίδια εποχή µε τον Δαυίδ περίπου
στο 1.010 < 971 π.Χ. αλλά ο Γεδεών έζησε εκατό χρόνια
πριν από αυτούς γύρω στο 1.162 < 1.122 π.Χ.

191.

Ίδρυσε ο Θεός το Εβραϊκό Πάσχα για να εορτάζει τη
µνήµη του πρωτότοκου του Ισραήλ, που σώθηκε ενώ
άγγελοι θανάτου περάσαν απο πάνω του στις τελευταίες
10 πανούκλες που έστειλε ο Θεός στην Αίγυπτο;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἔξοδος 12:1-24.....12. καὶ διελεύσοµαι ἐν γῇ
Αἰγύπτῳ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ καὶ πατάξω πᾶν
πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους
14. καὶ ἔσται ἡ ἡµέρα ὑµῖν αὕτη µνηµόσυνον, καὶ
ἑορτάσετε αὐτὴν ἑορτὴν κυρίῳ εἰς πάσας τὰς γενεὰς
ὑµῶν· νόµιµον αἰώνιον ἑορτάσετε αὐτήν.
Ματθαιον 26:17-19.....17. Ἰησοῦ λέγοντες Ποῦ
θέλεις ἑτοιµάσωµέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα; 18. πρὸς
σὲ ποιῶ τὸ πάσχα µετὰ τῶν µαθητῶν µου.
------------------------------------------------İsra 17:101..... Και δώσαµε στο Μωυσή εννέα φανερά
Σηµεία, κι ερώτησε (γι' αυτό) τα Παιδιά του Ισραήλ.
Όταν ήρθε σ' αυτούς, τότε ο Φαραώ του είπε:- "Ω!
Μωυσή σε θεωρώ - πραγµατικά - να είσαι γοητευµένος !"
Neml 27:12.....(Αυτό) είναι ένα από τα εννέα
Σηµεία (που θα φέρεις) στο Φαραώ

192.

Στον πόλεµο ήταν ο Σαούλ αυτός που τέσταρε τους
στρατιώτες του απο τον τρόπο που πίναν το νερό;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Κριταί 7:2-6.....5. καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Γεδεων Πᾶς,
ὃς ἂν λάψῃ τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ ἐκ τοῦ ὕδατος, ὡς ἐὰν λάψῃ
ὁ κύων, στήσεις αὐτὸν κατὰ µόνας,
------------------------------------------------Bakara 2:247-252.....249. Κι όταν ο Ταλούτ ξεκίνησε
µε τους στρατιώτες, τους είπε: ''Ο ΑΛΛΑΧ θα σας
δοκιµάσει στο ρέµα. Αν κανείς πιει απ' το νερό του,
δεν θα έλθει µαζί µου. Μόνο εκείνοι που δεν θα
δοκιµάσουν απ' αυτό, θα προχωρήσουν µαζί µου.
Σηµείωση: Στη Βίβλο δεν ήταν ο Σαούλ αλλά ο Γεδεών αυτός
που τέσταρε τους στρατιώτες του από τον τρόπο που πίναν
νερό. Ο Σαούλ έζησε την ίδια εποχή µε τον Δαυίδ περίπου
στο 1.010 < 971 π.Χ. αλλά ο Γεδεών έζησε εκατό χρόνια
πριν από αυτούς γύρω στο 1.162 < 1.122 π.Χ.
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Ίδρυσε ο Θεός το Εβραϊκό Πάσχα για να εορτάζει τη
µνήµη του πρωτότοκου του Ισραήλ, που σώθηκε ενώ
άγγελοι θανάτου περάσαν απο πάνω του στις τελευταίες
10 πανούκλες που έστειλε ο Θεός στην Αίγυπτο;
Αγία Γραφή
ναί / όχι Κοράνι
Ἔξοδος 12:1-24.....12. καὶ διελεύσοµαι ἐν γῇ
Αἰγύπτῳ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ καὶ πατάξω πᾶν
πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους
14. καὶ ἔσται ἡ ἡµέρα ὑµῖν αὕτη µνηµόσυνον, καὶ
ἑορτάσετε αὐτὴν ἑορτὴν κυρίῳ εἰς πάσας τὰς γενεὰς
ὑµῶν· νόµιµον αἰώνιον ἑορτάσετε αὐτήν.
Ματθαιον 26:17-19.....17. Ἰησοῦ λέγοντες Ποῦ
θέλεις ἑτοιµάσωµέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα; 18. πρὸς
σὲ ποιῶ τὸ πάσχα µετὰ τῶν µαθητῶν µου.
------------------------------------------------İsra 17:101..... Και δώσαµε στο Μωυσή εννέα φανερά
Σηµεία, κι ερώτησε (γι' αυτό) τα Παιδιά του Ισραήλ.
Όταν ήρθε σ' αυτούς, τότε ο Φαραώ του είπε:- "Ω!
Μωυσή σε θεωρώ - πραγµατικά - να είσαι γοητευµένος !"
Neml 27:12.....(Αυτό) είναι ένα από τα εννέα
Σηµεία (που θα φέρεις) στο Φαραώ

Ίδρυσε ο Θεός το Εβραϊκό Πάσχα για να εορτάζει τη
µνήµη του πρωτότοκου του Ισραήλ, που σώθηκε ενώ
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Ἔξοδος 12:1-24.....12. καὶ διελεύσοµαι ἐν γῇ
Αἰγύπτῳ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ καὶ πατάξω πᾶν
πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους
14. καὶ ἔσται ἡ ἡµέρα ὑµῖν αὕτη µνηµόσυνον, καὶ
ἑορτάσετε αὐτὴν ἑορτὴν κυρίῳ εἰς πάσας τὰς γενεὰς
ὑµῶν· νόµιµον αἰώνιον ἑορτάσετε αὐτήν.
Ματθαιον 26:17-19.....17. Ἰησοῦ λέγοντες Ποῦ
θέλεις ἑτοιµάσωµέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα; 18. πρὸς
σὲ ποιῶ τὸ πάσχα µετὰ τῶν µαθητῶν µου.
------------------------------------------------İsra 17:101..... Και δώσαµε στο Μωυσή εννέα φανερά
Σηµεία, κι ερώτησε (γι' αυτό) τα Παιδιά του Ισραήλ.
Όταν ήρθε σ' αυτούς, τότε ο Φαραώ του είπε:- "Ω!
Μωυσή σε θεωρώ - πραγµατικά - να είσαι γοητευµένος !"
Neml 27:12.....(Αυτό) είναι ένα από τα εννέα
Σηµεία (που θα φέρεις) στο Φαραώ

192.

Στον πόλεµο ήταν ο Σαούλ αυτός που τέσταρε τους
στρατιώτες του απο τον τρόπο που πίναν το νερό;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Κριταί 7:2-6.....5. καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Γεδεων Πᾶς,
ὃς ἂν λάψῃ τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ ἐκ τοῦ ὕδατος, ὡς ἐὰν λάψῃ
ὁ κύων, στήσεις αὐτὸν κατὰ µόνας,
------------------------------------------------Bakara 2:247-252.....249. Κι όταν ο Ταλούτ ξεκίνησε
µε τους στρατιώτες, τους είπε: ''Ο ΑΛΛΑΧ θα σας
δοκιµάσει στο ρέµα. Αν κανείς πιει απ' το νερό του,
δεν θα έλθει µαζί µου. Μόνο εκείνοι που δεν θα
δοκιµάσουν απ' αυτό, θα προχωρήσουν µαζί µου.
Σηµείωση: Στη Βίβλο δεν ήταν ο Σαούλ αλλά ο Γεδεών αυτός
που τέσταρε τους στρατιώτες του από τον τρόπο που πίναν
νερό. Ο Σαούλ έζησε την ίδια εποχή µε τον Δαυίδ περίπου
στο 1.010 < 971 π.Χ. αλλά ο Γεδεών έζησε εκατό χρόνια
πριν από αυτούς γύρω στο 1.162 < 1.122 π.Χ.
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ὃς ἂν λάψῃ τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ ἐκ τοῦ ὕδατος, ὡς ἐὰν λάψῃ
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δεν θα έλθει µαζί µου. Μόνο εκείνοι που δεν θα
δοκιµάσουν απ' αυτό, θα προχωρήσουν µαζί µου.
Σηµείωση: Στη Βίβλο δεν ήταν ο Σαούλ αλλά ο Γεδεών αυτός
που τέσταρε τους στρατιώτες του από τον τρόπο που πίναν
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193.

Ο Ιησούς γεννήθηκε σε έναν στάβλο στην Βηθλεέµ;
Αγία Γραφή
Ναί / Όχι Κοράνι
Μιχαίας 5:2.....Διὰ Τοῦτο Δώσει Αὐτοὺς ἕως Καιροῦ
Τικτούσης Τέξεται, Καὶ Οἱ ἐπίλοιποι Τῶν ἀδελφῶν
Αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν ἐπὶ Τοὺς Υἱοὺς Ισραηλ.
Ματθαιον 2:1-11.....1. Τοῦ Δὲ Ἰησοῦ Γεννηθέντος ἐν
Βηθλέεµ Τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡµέραις Ἡρῴδου Τοῦ Βασιλέως,
2. Λέγοντες Ποῦ ἐστιν ὁ Τεχθεὶς Βασιλεὺς Τῶν
Ἰουδαίων; 5. Οἱ Δὲ Εἶπαν Αὐτῷ· Ἐν Βηθλέεµ Τῆς
Ἰουδαίας· Οὕτως Γὰρ Γέγραπται Διὰ Τοῦ Προφήτου·
Λουκαν 2:4-16.....4. Ἀνέβη Δὲ Καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ Τῆς
Γαλιλαίας ἐκ Πόλεως Ναζαρὲθ Εἰς Τὴν Ἰουδαίαν Εἰς
Πόλιν Δαυεὶδ ἥτις Καλεῖται Βηθλεέµ, Διὰ Τὸ Εἶναι
Αὐτὸν ἐξ Οἴκου Καὶ Πατριᾶς Δαυείδ, 5.
ἀπογράψασθαι Σὺν Μαριὰµ Τῇ ἐµνηστευµένῃ Αὐτῷ,
Οὔσῃ ἐγκύῳ. 6. Ἐγένετο Δὲ ἐν Τῷ Εἶναι Αὐτοὺς ἐκεῖ
ἐπλήσθησαν Αἱ ἡµέραι Τοῦ Τεκεῖν Αὐτήν,
------------------------------------------------Meryem 19:23.....Και την οδήγησαν οι πόνοι του
τοκετού στον κορµό µιας χουρµαδιάς, και είπε
(µέσα στην αγωνία της): " Αλίµονό µου! Μακάρι να
πέθαινα πριν απ' αυτό και να ήµουν ένα πράγµα
ξεχασµένο κι αόρατο"!

194.

Μήπως τρεις σοφοί από την ανατολή ακολουθούν το
Αστέρι του Μεσσία στη βηθλεέµ όπου βρήκαν το µωρό
Ιησού και γονάτισαν µπροστά του για να προσκυνήσουν;
Αγία Γραφή
Ναί / Όχι Κοράνι
Ματθαιον 2:1-11.....1. Τοῦ Δὲ Ἰησοῦ Γεννηθέντος
ἐν Βηθλέεµ Τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡµέραις Ἡρῴδου Τοῦ
Βασιλέως, ἰδοὺ Μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν Παρεγένοντο Εἰς
Ἱεροσόλυµα 2. Λέγοντες Ποῦ ἐστιν ὁ Τεχθεὶς
Βασιλεὺς Τῶν Ἰουδαίων; Εἴδοµεν Γὰρ Αὐτοῦ Τὸν
ἀστέρα ἐν Τῇ ἀνατολῇ Καὶ ἤλθοµεν Προσκυνῆσαι
Αὐτῷ. 10. ἰδόντες Δὲ Τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν Χαρὰν
Μεγάλην Σφόδρα. 11. Καὶ ἐλθόντες Εἰς Τὴν Οἰκίαν
Εἶδον Τὸ Παιδίον Μετὰ Μαρίας Τῆς Μητρὸς Αὐτοῦ,
Καὶ Πεσόντες Προσεκύνησαν Αὐτῷ,
------------------------------------------------Σηµείωση: Δεν υπάρχει τέτοια ιστορία καταγεγγραµµένη στο
Κοράνι.
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------------------------------------------------Σηµείωση: Δεν υπάρχει τέτοια ιστορία καταγεγγραµµένη στο
Κοράνι.

195.

Αναφέρουν ποτέ εβραϊκούς µύθους οι συγγραφείς των Αγίων
Γραφών λες και ήταν πραγµατικά ιστορικά γεγονότα;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
1 Τιµοθεον 1:4.....µηδὲ προσέχειν µύθοις καὶ
γενεαλογίαις ἀπεράντοις, αἵτινες ἐκζητήσεις
παρέχουσιν µᾶλλον ἢ οἰκονοµίαν Θεοῦ τὴν ἐν πίστει·
2 Τιµοθεον 4:4.....καὶ ἀπὸ µὲν τῆς ἀληθείας τὴν
ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς µύθους ἐκτραπήσονται.
2 Πετρου 1:16.....οὐ γὰρ σεσοφισµένοις µύθοις
ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαµεν ὑµῖν τὴν τοῦ Κυρίου
ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναµιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ’
ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου µεγαλειότητος.
------------------------------------------------Enfal 8:31.....Και όταν διαοάζονται τα εδάφια του
Κορανίου Μας, λένε: 'Τ ακούσαµε αυτά (πριν), κι
αν θέλαµε, µπορούσαµε να πούµε τα παρόµοια. Αυτό
δεν είναι παρά µόνο παραµύθια των αρχαίων".
Σηµείωση: Για περισσότερες κατηγορίες σχετικά µε τη
χρησιµοπίηση µύθων δείτε: 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.

196.*

Υπήρξαν καταγεγγραµένα θαύµατα του Ιησού όσο ήταν
ακόµα παιδί;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Λουκαν 3:21-23....21. καὶ Ἰησοῦ βαπτισθέντος 23.
Καὶ αὐτὸς ἦν Ἰησοῦς ἀρχόµενος ὡσεὶ ἐτῶν
τριάκοντα, ὢν υἱός,
Ιωαννην 2:9-11.....9. τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενηµένον,
11. Ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σηµείων ὁ Ἰησοῦς ἐν
Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν
αὐτοῦ, καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:49.....'Έχω έρθει σε σας µε Σηµάδι απ'
τον Κύριό σας, απ' τη λάσπη (όπως είναι), θα φτιάξω
για οας τη µορφή του πτηνού θα φυσήξω σ' αυτό και µε
την άδεια του ΑΛΛΑΧ θα πάρει ζωή,
Maide 5:110.....µε την άδειά Μου - από πηλό τη µορφή
ενός πουλιού, που µ' ένα φύσηµα σου, έγινε µε την άδειά
Μου - ένα πουλί, και γιάτρεψες - µε την άδειά Μου...
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αν θέλαµε, µπορούσαµε να πούµε τα παρόµοια. Αυτό
δεν είναι παρά µόνο παραµύθια των αρχαίων".
Σηµείωση: Για περισσότερες κατηγορίες σχετικά µε τη
χρησιµοπίηση µύθων δείτε: 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.
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Υπήρξαν καταγεγγραµένα θαύµατα του Ιησού όσο ήταν
ακόµα παιδί;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
Λουκαν 3:21-23....21. καὶ Ἰησοῦ βαπτισθέντος 23.
Καὶ αὐτὸς ἦν Ἰησοῦς ἀρχόµενος ὡσεὶ ἐτῶν
τριάκοντα, ὢν υἱός,
Ιωαννην 2:9-11.....9. τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενηµένον,
11. Ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σηµείων ὁ Ἰησοῦς ἐν
Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν
αὐτοῦ, καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:49.....'Έχω έρθει σε σας µε Σηµάδι απ'
τον Κύριό σας, απ' τη λάσπη (όπως είναι), θα φτιάξω
για οας τη µορφή του πτηνού θα φυσήξω σ' αυτό και µε
την άδεια του ΑΛΛΑΧ θα πάρει ζωή,
Maide 5:110.....µε την άδειά Μου - από πηλό τη µορφή
ενός πουλιού, που µ' ένα φύσηµα σου, έγινε µε την άδειά
Μου - ένα πουλί, και γιάτρεψες - µε την άδειά Μου...
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Αληθεύει ότι επτά άνδρες και ένας σκύλος ξύπνησαν
σε µια σπηλιά µετά απο 309 χρόνια ύπνου;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
1 Τιµοθεον 4:7....τοὺς δὲ βεβήλους καὶ γραώδεις
µύθους παραιτοῦ.
2 Τιµοθεον 4:4.....καὶ ἀπὸ µὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν
ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς µύθους ἐκτραπήσονται.
Τιτον 1:14.....µὴ προσέχοντες Ἰουδαϊκοῖς µύθοις
------------------------------------------------Kehf 18:9-25.....9. Ή µήπως δεν έχεις λογαριάσει
ότι οι Σύντροφοι (οι κάτοιχοι) της Σπηλιάς και
της Επιγραφής ήταν το µόνο πιο θαυµάσιο από τα
σηµεία Μας; 25. Κι (έτσι) έµειναν στη Σπηλιά τους
τριακοσια χρόνια και πρόσθεσαν (άλλα) εννεα.
Σηµείωση: Η πρώτη εκδοχή αυτής της ιστορίας
υφίσταται στον Ιακώβ του Σαργουγκ (κ. 450-521) και
τον Γρηγόριο της Του (538-594 µ.Χ.) Βικιπαιδεία:
“Seven Sleepers of Ephesus.”

198.

Μήπως Σολοµώντα πραγµατικότητα συγκεντρώσει µια
στρατιά από δαίµονες (jinn), τους ανθρώπους και
τα πουλιά να κάνουν τη µάχη;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
1 Τιµοθεον 4:7....τοὺς δὲ βεβήλους καὶ γραώδεις
µύθους παραιτοῦ.
2 Τιµοθεον 4:4.....καὶ ἀπὸ µὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν
ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς µύθους ἐκτραπήσονται.
2 Πετρου 1:16.....οὐ γὰρ σεσοφισµένοις µύθοις
ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαµεν ὑµῖν τὴν τοῦ Κυρίου
ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναµιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ’
ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου µεγαλειότητος.
------------------------------------------------Neml 27:17.....Και είχαν ακόµη παραταχθεί, για
τον Σολοµώντα οι στρατοί του από Πνεύµατα
(Δαίµονες) κι άνδρες και πουλιά, κι είχαν
παραταχθεί όλα σε κανονικές σειρές,
Σηµείωση: Η ιστορία σχετικά µε τον Σολοµώντα, τον
Τσαλαπετεινό, και τη Βασίλισσα του Σαβά στο Neml
27:15-44 είναι ένας εβραϊκός µύθος παρµένος από
τη δεύτερη µετάφραση της Εσθήρ 2ος αιώνας µ.Χ.
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εψε ανθρώπους σε πιθήκους επειδή δεν σεβάστηκαν το
Σάββατο;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
1 Τιµοθεον 4:7....τοὺς δὲ βεβήλους καὶ γραώδεις
µύθους παραιτοῦ.
------------------------------------------------Bakara 2:65-66.....65. Κι όµως, γνωρίσατε καλά
"ποιοι, ' . . ' αναµεσα σας, εχουν παρατυπησει στην
περίπτωση του Σαοοάτου. Σ' αυτούς είπαµε: "Να
γίνετε πίθηκοι καταφρονηµένοι (κι αποδιωγµένοι)".
66. Έτσι την τιµωρία κάναµε παράδειγµα για τους
συγχρόνους τους και τους aπογόνους τους, κι ένα
µάθηµα για όσους φοοούνται τον ΑΛΛΑΧ.
Σηµείωση: Ο Γιουσούφ Αλί στη µετάφρασή του, Η
Σηµασία του Αγίου Κορανίου, παραδέχεται πως αυτό
είναι απλά ένας µύθος: σελ. 34, υποσηµείωση 79).

200.

Yposchéthike o Theós ta edáfi tis Palaistínis
synkekriména stous Evraíous?
Αγία Γραφή
ναί / ναί Κοράνι
Ἰεζεκιήλ 37:21-25.....21. καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς Τάδε
λέγει κύριος κύριος ᾿Ιδοὺ ἐγὼ λαµβάνω πάντα οἶκον
Ισραηλ ἐκ µέσου τῶν ἐθνῶν, οὗ εἰσήλθοσαν ἐκεῖ,
καὶ συνάξω αὐτοὺς ἀπὸ πάντων τῶν περικύκλῳ αὐτῶν
καὶ εἰσάξω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ· 25. καὶ
κατοικήσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν, ἣν ἐγὼ δέδωκα τῷ
δούλῳ µου Ιακωβ, οὗ κατῴκησαν ἐκεῖ οἱ πατέρες
αὐτῶν· καὶ κατοικήσουσιν ἐπ᾽ αὐτῆς αὐτοί, καὶ
Δαυιδ ὁ δοῦλός µου ἄρχων αὐτῶν ἔσται εἰς τὸν
αἰῶνα.
------------------------------------------------Maide 5:20-21.....20. (Θυµηθείτε) όταν ο Μωυσής
είπε στο λαό του: "Ω λαέ µου! Θυµήσου την
καλοσύνη του ΑΛΛΑΧ σε σας, όταν έοαζε Προφήτες
ανάµεσά σας, και σας έκανε κυρίαρχους και σας
έδωσε ό,τι δεν έδωσε σε κανένα άλλο απ' τους
λαούς. 21. "Ω! λαέ µου! µπείτε στα Ιερά χώµατα
που για σας προόρισε ο ΑΛΛΑΧ,
İsra 17:104.....ύστερα απ' τη µετάνοιά τουςείπαµε στα Παιδιά του Ισραήλ: "Κατοικείστε
(ασφαλισµένοι) στη γη".

199.

εψε ανθρώπους σε πιθήκους επειδή δεν σεβάστηκαν το
Σάββατο;
Αγία Γραφή
όχι / ναί Κοράνι
1 Τιµοθεον 4:7....τοὺς δὲ βεβήλους καὶ γραώδεις
µύθους παραιτοῦ.
------------------------------------------------Bakara 2:65-66.....65. Κι όµως, γνωρίσατε καλά
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περίπτωση του Σαοοάτου. Σ' αυτούς είπαµε: "Να
γίνετε πίθηκοι καταφρονηµένοι (κι αποδιωγµένοι)".
66. Έτσι την τιµωρία κάναµε παράδειγµα για τους
συγχρόνους τους και τους aπογόνους τους, κι ένα
µάθηµα για όσους φοοούνται τον ΑΛΛΑΧ.
Σηµείωση: Ο Γιουσούφ Αλί στη µετάφρασή του, Η
Σηµασία του Αγίου Κορανίου, παραδέχεται πως αυτό
είναι απλά ένας µύθος: σελ. 34, υποσηµείωση 79).
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Γένεσις 17:7 & 19; Ματθαιον 5:18, Ματθαιον
24:35; Ιωαννην 1:1-3; Ιωαννην 12:48 / Büruj
85:21-22.
Ψαλµοί 119:160, 2 Τιµοθεον 3:16-17, 2 Πετρου
1:20-21, 2 Πετρου 3:15-16 / Bakara 2:4, 53,
87; Al-i İmran 3:119.
Ρωµαιουσ 11:1-2 / Bakara 2:47 & 122.
Ιωαννην 14:11; Ιωαννην 20:30-31; Πραξεισ
4:16.
Ψαλµοί 12:6-7; Ψαλµοί 89:34; Ἱερεµίας 36:23-28;
Αποκαλυψισ 22:18-19 / Yunus 10:64.
Δευτερονόµιον 10:17; 2 Παραλειποµένων 20:6;
Ιωαννην 10:35 / Enam 6:34; Hijr 15:9; Kehf
18:27; Kaf 50:29; Hashr 59:23.
Μαρκον 12:24; 1 Πετρου 1:23 / Jinn 72:26-28.
Γαλατασ 1:6-8 / Nisa 4:46; Maide 5:41.
Ψαλµοί 74:10; Ψαλµοί 94:7-9; Ψαλµοί 103:8 &
17-18 / Taha 20:5 & 51-52; Büruj 85:14 & 22.
Ἠσαΐας 14:24 & 27 / Bakara 2:29 & 255;
Buruj 85:14 & 22.
Ψαλµοί 111:7-9; Ψαλµοί 119:160; Ψαλµοί 146:5-6 /
Al-i İmran 3:94; A’raf 7:196; Hashr 59:23.
Ρωµαιουσ 3:1-4 / Fussilat 41:27-28.
Ἰησοῦς Nαυῆ 1:8; 1 Τιµοθεον 4:13-16;
2 Τιµοθεον 2:15 / Bakara 2:4; Al-i İmran
3:79.
Ιωαννην 12:48; Ιωαννην 14:15, 21 & 23-24;
1 Ιωαννoy 2:24 / Al-i İmran 3:50 & 55; Al-İ
İmran 3:84 & 119; Zuhruf 43:61 & 63.
Δευτερονόµιον 28:1; Ιωαννην 14:15 & 21;
Ιωαννην 15:10.
Ἀριθµοί 15:31; Δευτερονόµιον 28:15; Ἠσαΐας
5:11-13 / Bakara 2:61; Al-i İmran 3:4.
Al-i İmran 3:85; Tevbe 9:33; Zuhruf 43:52;
Saf 61:9.
Ἠσαΐας 8:20 / Al-i İmran 3:19-20; Kafirun
109:1-6.
Ἠσαΐας 8:20; Γαλατασ 1:8; 1 Ιωαννoy 4:1-3; /
Bakara 2:2; Nisa 4:82.
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Πραξεισ 17:11

Πραξεισ 17:11

οὗτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ,
οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον µετὰ πάσης προθυµίας, τὸ
καθ’ ἡµέραν ἀνακρίνοντες τὰς γραφὰς εἰ ἔχοι ταῦτα οὕτω.

οὗτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ,
οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον µετὰ πάσης προθυµίας, τὸ
καθ’ ἡµέραν ἀνακρίνοντες τὰς γραφὰς εἰ ἔχοι ταῦτα οὕτω.

1 Τιµοθεον 4:15-16
ταῦτα µελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ προκοπὴ

1 Τιµοθεον 4:15-16
ταῦτα µελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ προκοπὴ

φανερὰ ᾖ ἐν πᾶσιν. ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ
διδασκαλίᾳ, ἐπίµενε αὐτοῖς· τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ
σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου.

φανερὰ ᾖ ἐν πᾶσιν. ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ
διδασκαλίᾳ, ἐπίµενε αὐτοῖς· τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ
σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου.

2 Τιµοθεον 2:15

σπούδασον σεαυτὸν δόκιµον παραστῆσαι τῷ Θεῷ,
ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, ὀρθοτοµοῦντα τὸν λόγον τῆς
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