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Киелі Кітаптар  
1.*	

Құдай сөзі мəңгілік жəне өзгермеитін сөз бе? 
(Lev-i Mahfuz)  

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Ишая 40:8.....Шөптер сарғайып қурап, гүлдер 
солады, ал Құдайымыздың сөзі мəңгі қалады. 
Жохан 1:1.....Əуел баста Сөз болатын, Сөз Құдайда 
болатын, Сөз Құдай еді.  
1 Петірдің 1:23.....Рухани қайта туылып, жаңа өмірге 
иесіңдер ғой… Құдайдың өмір беретін мəңгілік сөзін 
қабылдағанда, қайта туылып жаңа өмірге ие болдыңдар. 
-------------------------------------------------
Yunus 10:64*.....Оларға дүние тіршілігінде де 
ақыретте де қуаныш бар. Алланың сөздерінде 
өзгеріс жоқ. Міне ірі қол жетушілік осы.  
Kaf 50:29..... “Менің алдымда сөз ауыстырылмайды.  
Ескертпе: Мұсылмандар арасында ішкі қайшылықтар 
тудыратын, ислам тарихында бұл тақырып туралы екі 
қарама-қарсы көзқарас болды. Мутазелиттер бұл сұрақтарға 
«Жоқ» деп, ал ашариттер «Иə» деп жауап берді. Бүгінгі 
мұсылмандардың басым көпшілігі «Иə» дейді. 

2.* 
Киелі Інжіл  Құдайдың сөзі ме? (Tevrat, Zebur & 
Injil) 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Римдіктерге 15:4.....Біреу Құдайдың хабарын 
жеткізушімін немесе Киелі Рухқа кенелдім деп ойласа, 
менің жазып отырғанымды Иеміздің өсиеті деп ұғынсын. 
1 Қорынттықтарға 14:37.....Біреу Құдайдың хабарын 
жеткізушімін немесе Киелі Рухқа кенелдім деп ойласа, 
менің жазып отырғанымды Иеміздің өсиеті деп ұғынсын. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:136*.....Əй мүміндер! Аллаға, Пайғамбарына 
жəне оған түсірген Құранға сондай-ақ одан бұрыңғы 
түсірген кітапқа иман келтіріңдер.  
Ankebut 29:46*.....Оларға: “Бізге түсірілгенге де, 
сендерге түсірілгенге де иман келтірдік. Жəне біздің 
Тəңіріміз де, сендердің Тəңірлерің де біреу-ақ. Біз Оған 
бой ұсынғандармыз” деңдер. 
Shura 42:15.....оларға: “Алла түсірген Кітапқа иман келтірдім. 
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3.	
Киелі кітаптағы Құдайдың жазбаша нұсқауларын, 
Құдай яһуди халқы арқылы жеткізуді таңдады ма? 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Римдіктерге 3:1-2..... 1 «Олай болса, яһуди болудың 
артықшылығы не? Сүндеттелудің пайдасы қандай?» (деп 
сұрауларың мүмкін.) 2 Əрине, яһудилердің қай жағынан 
болса да артықшылықтары бар. Ең алдымен, Құдайдың 
сөзі ата-бабаларымызға сеніп тапсырылды. 
Римдіктерге 9:4..... Олар — Құдай рухани баласы 
ретінде қабылдап, Өзінің салтанатты ұлылығын 
көрсетіп, əлденеше Келісім жасасқан Исраил халқы. 
Таурат заңы, киелі үйдегі қызмет жəне Құдайдың 
уəделері де солардың үлесінде. 
------------------------------------------------- 
Ankebut 29:27*.....Оған Ысхақты, Яғқұпты бердік те 
оның ұрпақтарына кітап, пайғамбарлық мəрхамет еттік. 
Jathiyah 45:16*..... Расында Израил ұрпақтарына 
кітап, патшалық, Пайғамбарлық жəне өздеріне таза 
ризық беріп сондай-ақ əлемдерге үстем қылған едік. 

4.*	
Құдай Інжілдің пайғамбарларына оларды өзінің 
жібергендігін дəлелдеу үшін ерекше сиқыр жасайтын 
қабілет берді ме? 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Мысырдан 10:2.....əрі сендердің Менің 
мысырлықтарға билігімді қалай паш еткенім туралы 
балаларың мен немерелеріңе əрдайым айтып жүріп, 
Менің Жаратқан Ие екенімді білулерің. 
Еврейлерге 2:4.....Құдай Өзінің құдіретін 
көрсетіп, түрлі таңғаларлық кереметтер мен 
ғажайып істер жасау арқылы жəне Киелі Рухтың өз 
еркіне сай əркімге үлестіріп берген түрлі рухани 
дарындары арқылы да осы Ізгі хабарды растады. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:92.....Сендерге Мұса (Ғ.С.) ашық дəлелдер 
əкелгеннен кейін... 
Al-i İmran 3:49*.....Шын мəнінде сендерге 
Раббыларыңнан мұғжизамен келдім… Расында бұл 
жағдайда сендер үшін əрине үлгі бар. Егер иман 
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3.	
Киелі кітаптағы Құдайдың жазбаша нұсқауларын, 
Құдай яһуди халқы арқылы жеткізуді таңдады ма? 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Римдіктерге 3:1-2..... 1 «Олай болса, яһуди болудың 
артықшылығы не? Сүндеттелудің пайдасы қандай?» (деп 
сұрауларың мүмкін.) 2 Əрине, яһудилердің қай жағынан 
болса да артықшылықтары бар. Ең алдымен, Құдайдың 
сөзі ата-бабаларымызға сеніп тапсырылды. 
Римдіктерге 9:4..... Олар — Құдай рухани баласы 
ретінде қабылдап, Өзінің салтанатты ұлылығын 
көрсетіп, əлденеше Келісім жасасқан Исраил халқы. 
Таурат заңы, киелі үйдегі қызмет жəне Құдайдың 
уəделері де солардың үлесінде. 
------------------------------------------------- 
Ankebut 29:27*.....Оған Ысхақты, Яғқұпты бердік те 
оның ұрпақтарына кітап, пайғамбарлық мəрхамет еттік. 
Jathiyah 45:16*..... Расында Израил ұрпақтарына 
кітап, патшалық, Пайғамбарлық жəне өздеріне таза 
ризық беріп сондай-ақ əлемдерге үстем қылған едік. 

4.*	
Құдай Інжілдің пайғамбарларына оларды өзінің 
жібергендігін дəлелдеу үшін ерекше сиқыр жасайтын 
қабілет берді ме? 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Мысырдан 10:2.....əрі сендердің Менің 
мысырлықтарға билігімді қалай паш еткенім туралы 
балаларың мен немерелеріңе əрдайым айтып жүріп, 
Менің Жаратқан Ие екенімді білулерің. 
Еврейлерге 2:4.....Құдай Өзінің құдіретін 
көрсетіп, түрлі таңғаларлық кереметтер мен 
ғажайып істер жасау арқылы жəне Киелі Рухтың өз 
еркіне сай əркімге үлестіріп берген түрлі рухани 
дарындары арқылы да осы Ізгі хабарды растады. 
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5.*	
Құдай өзінің Киелі кітаптарын өзгеріске түсіп 
жоғалуынан қорғағысы келе ме?			(Purpose / Niyet) 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Ишая 14:24 & 26-27.....24. Əлемнің Иесі былай деп 
ант еткен: «Менің ой-ниетім шүбəсіз іске асады! 
Мен қалай жоспарлаған болсам, ол дəл солай 
орындалады! 27. Өйткені Əлемнің Иесі осыны 
ұйғарды. Мұнысын орындатқызбайтын кім бар?! 
Жаратқан Ие құдіретті қолын алға созып тұр. 
Онысын тоқтата алатын кім бар?! 
Матай 24:35.....Аспан мен жер жойылатын болады, 
бірақ Менің сөздерім еш жойылмайды. 
------------------------------------------------- 
Hijr 15:9*.....Расында Құранды Біз қорғаушымыз. 
Saffat 37:3 & 7*.....3. Үгіт оқушы (періштелерге) 
серт 7. Бүкіл шектен шыққан шайтаннан қорғадық. 

6.*	
Құдай өзінің Киелі кітаптарын өзгеріске түсіп 
жоғалуынан қорғағысы келе ме? (Power / Kudret) 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Ишая 46:9-10.....Мен мақсатымды орындап, Өзіме 
ұнайтындарды іске асыратын боламын деп уəде беремін. 
Марқа 12:24.....Киелі жазбаларды жəне Құдайдың құдіретін 
ұқпағандықтан жаңылып жүрсіңдер, солай емес пе 
Лұқа 21:33.....Аспан мен жер жойылатын болады, 
бірақ Менің сөздерім еш жойылмайды. 
Жохан 10:35.....Сонымен Құдай Өзінің сөзі жеткен 
сол билерді «құдай» деп атаған. 
------------------------------------------------- 
En'am 6:115.....Раббыңның сөзі (Құран) шындық əрі 
туралықпен тамамдалған. Оның, сөздерін өзгертуші жоқ. 
Yunus 10:64*.....Оларға дүние тіршілігінде де 
ақыретте де қуаныш бар. Алланың сөздерінде өзгеріс 
жоқ. Міне ірі қол жетушілік осы. 
Jinn 72:26-28*.....26. Көместі білуші Алла, оның 
сырын ешкімге ашпайды. 27. Бірақ ұнатқан елшісіне 
білдіреді. Өйткені Алла, елшісінің алды-артына 
күзетші қояды; 28. Олардың, Раббыларының 
міндеттемелерін анық жалғастырғандықтарын білу 
үшін. Əрі олардың жағдайын толық біледі. Жəне əр 
нəрсені санап, түгендеп қойған.  
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ақыретте де қуаныш бар. Алланың сөздерінде өзгеріс 
жоқ. Міне ірі қол жетушілік осы. 
Jinn 72:26-28*.....26. Көместі білуші Алла, оның 
сырын ешкімге ашпайды. 27. Бірақ ұнатқан елшісіне 
білдіреді. Өйткені Алла, елшісінің алды-артына 
күзетші қояды; 28. Олардың, Раббыларының 
міндеттемелерін анық жалғастырғандықтарын білу 
үшін. Əрі олардың жағдайын толық біледі. Жəне əр 
нəрсені санап, түгендеп қойған.  
 
 

	

5.*	
Құдай өзінің Киелі кітаптарын өзгеріске түсіп 
жоғалуынан қорғағысы келе ме?			(Purpose / Niyet) 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Ишая 14:24 & 26-27.....24. Əлемнің Иесі былай деп 
ант еткен: «Менің ой-ниетім шүбəсіз іске асады! 
Мен қалай жоспарлаған болсам, ол дəл солай 
орындалады! 27. Өйткені Əлемнің Иесі осыны 
ұйғарды. Мұнысын орындатқызбайтын кім бар?! 
Жаратқан Ие құдіретті қолын алға созып тұр. 
Онысын тоқтата алатын кім бар?! 
Матай 24:35.....Аспан мен жер жойылатын болады, 
бірақ Менің сөздерім еш жойылмайды. 
------------------------------------------------- 
Hijr 15:9*.....Расында Құранды Біз қорғаушымыз. 
Saffat 37:3 & 7*.....3. Үгіт оқушы (періштелерге) 
серт 7. Бүкіл шектен шыққан шайтаннан қорғадық. 

6.*	
Құдай өзінің Киелі кітаптарын өзгеріске түсіп 
жоғалуынан қорғағысы келе ме? (Power / Kudret) 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Ишая 46:9-10.....Мен мақсатымды орындап, Өзіме 
ұнайтындарды іске асыратын боламын деп уəде беремін. 
Марқа 12:24.....Киелі жазбаларды жəне Құдайдың құдіретін 
ұқпағандықтан жаңылып жүрсіңдер, солай емес пе 
Лұқа 21:33.....Аспан мен жер жойылатын болады, 
бірақ Менің сөздерім еш жойылмайды. 
Жохан 10:35.....Сонымен Құдай Өзінің сөзі жеткен 
сол билерді «құдай» деп атаған. 
------------------------------------------------- 
En'am 6:115.....Раббыңның сөзі (Құран) шындық əрі 
туралықпен тамамдалған. Оның, сөздерін өзгертуші жоқ. 
Yunus 10:64*.....Оларға дүние тіршілігінде де 
ақыретте де қуаныш бар. Алланың сөздерінде өзгеріс 
жоқ. Міне ірі қол жетушілік осы. 
Jinn 72:26-28*.....26. Көместі білуші Алла, оның 
сырын ешкімге ашпайды. 27. Бірақ ұнатқан елшісіне 
білдіреді. Өйткені Алла, елшісінің алды-артына 
күзетші қояды; 28. Олардың, Раббыларының 
міндеттемелерін анық жалғастырғандықтарын білу 
үшін. Əрі олардың жағдайын толық біледі. Жəне əр 
нəрсені санап, түгендеп қойған.  
 
 

	



7.*	
Құдіретті Құдай сайтанға немесе қарапайым адамға  
өзі жіберген киелі кітаптың мазмұнын өзгертуге 
немесе жоюға мүмкіндік бере ме? (Tahrif bi’l-lafz)	

Киелі кітап  Жоқ / Жоқ  Құран 
Ишая 55:11.....Менің аузымнан шыққан сөзім де 
соған ұқсайды: ол нəтиже берместен Өзіме қайта 
оралмайды. Керісінше, Менің сөзім еркімді толық 
орындап, көздеген мақсаттарымды жүзеге асырады». 
Лұқа 16:17.....Ал Таурат заңының бір кішкентай 
сызығының түсіп қалғанынан гөрі аспан мен жердің 
жойылып кетуі оңайырақ. 
------------------------------------------------- 
Hajj 22:52*.....(Мұхаммед Ғ.С.) Сенен бұрын да, 
елші не пайғамбар жіберген болсақ, қашан ол 
үміттенсе, үмітіне шайтан күдік салды. Алла 
шайтанның салатынын жойып, сосын өз аяттарын 
бекемдейді. Алла толық білуші, хикмет иесі. 
Saffat 37:3 & 7*.....3. Үгіт оқушы (періштелерге) 
серт 7. Бүкіл шектен шыққан шайтаннан қорғадық. 
Hakka 69:44-47 & 51*.....44. Егер елші, кей сөзді өзі 
айтып Бізге таңса; 45. Əрине оның оң жағынан қолға 
алар едік; 46. Сосын оның күре тамырын кесер едік. 
47. Сонда сендерден ешбіреу одан тоса алмайды. 51. 
Шүбəсыз ол Құран, анық шындық. 

8. 
Еркектерге Киелі кітапты бұрмалап, дұрыс емес түрде 
түсіндіру арқылы ауызша сөз айтуға бола ма?   
(Тахриф біл-мана)	

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Титке 1:10—11.....10. Өйткені бағынбайтындар, бос 
сөйлеушілер жəне алдаушылар көп, əсіресе яһуди 
дəстүрлерін ұстанушылар арасында. 11. Мұндайлардың 
ауыздарын жабу қажет, себебі олар оқытпауға тиісті 
нəрселерді арам пайдалары үшін насихаттап, кейбір 
отбасыларын түгелдей тура жолдан адастырады. 
-------------------------------------------------	
Ali-İmran 3:78*.....Расында кітап иелерінен бір 
бөлімі, Кітапта болмағанды Кітапта бар екен деп 
ойлауың үшін тілдерін бұрмалап оқиды да: «Осы Алланың 
қасынан келді» дейді. Бірақ ол Алланың қасынан емес. 
Сондай-ақ олар біле тұра өтірік айтады. 
 
 
 

	
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

7.*	
Құдіретті Құдай сайтанға немесе қарапайым адамға  
өзі жіберген киелі кітаптың мазмұнын өзгертуге 
немесе жоюға мүмкіндік бере ме? (Tahrif bi’l-lafz)	

Киелі кітап  Жоқ / Жоқ  Құран 
Ишая 55:11.....Менің аузымнан шыққан сөзім де 
соған ұқсайды: ол нəтиже берместен Өзіме қайта 
оралмайды. Керісінше, Менің сөзім еркімді толық 
орындап, көздеген мақсаттарымды жүзеге асырады». 
Лұқа 16:17.....Ал Таурат заңының бір кішкентай 
сызығының түсіп қалғанынан гөрі аспан мен жердің 
жойылып кетуі оңайырақ. 
------------------------------------------------- 
Hajj 22:52*.....(Мұхаммед Ғ.С.) Сенен бұрын да, 
елші не пайғамбар жіберген болсақ, қашан ол 
үміттенсе, үмітіне шайтан күдік салды. Алла 
шайтанның салатынын жойып, сосын өз аяттарын 
бекемдейді. Алла толық білуші, хикмет иесі. 
Saffat 37:3 & 7*.....3. Үгіт оқушы (періштелерге) 
серт 7. Бүкіл шектен шыққан шайтаннан қорғадық. 
Hakka 69:44-47 & 51*.....44. Егер елші, кей сөзді өзі 
айтып Бізге таңса; 45. Əрине оның оң жағынан қолға 
алар едік; 46. Сосын оның күре тамырын кесер едік. 
47. Сонда сендерден ешбіреу одан тоса алмайды. 51. 
Шүбəсыз ол Құран, анық шындық. 

8. 
Еркектерге Киелі кітапты бұрмалап, дұрыс емес түрде 
түсіндіру арқылы ауызша сөз айтуға бола ма?   
(Тахриф біл-мана)	

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Титке 1:10—11.....10. Өйткені бағынбайтындар, бос 
сөйлеушілер жəне алдаушылар көп, əсіресе яһуди 
дəстүрлерін ұстанушылар арасында. 11. Мұндайлардың 
ауыздарын жабу қажет, себебі олар оқытпауға тиісті 
нəрселерді арам пайдалары үшін насихаттап, кейбір 
отбасыларын түгелдей тура жолдан адастырады. 
-------------------------------------------------	
Ali-İmran 3:78*.....Расында кітап иелерінен бір 
бөлімі, Кітапта болмағанды Кітапта бар екен деп 
ойлауың үшін тілдерін бұрмалап оқиды да: «Осы Алланың 
қасынан келді» дейді. Бірақ ол Алланың қасынан емес. 
Сондай-ақ олар біле тұра өтірік айтады. 
 
 
 

	
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

7.*	
Құдіретті Құдай сайтанға немесе қарапайым адамға  
өзі жіберген киелі кітаптың мазмұнын өзгертуге 
немесе жоюға мүмкіндік бере ме? (Tahrif bi’l-lafz)	

Киелі кітап  Жоқ / Жоқ  Құран 
Ишая 55:11.....Менің аузымнан шыққан сөзім де 
соған ұқсайды: ол нəтиже берместен Өзіме қайта 
оралмайды. Керісінше, Менің сөзім еркімді толық 
орындап, көздеген мақсаттарымды жүзеге асырады». 
Лұқа 16:17.....Ал Таурат заңының бір кішкентай 
сызығының түсіп қалғанынан гөрі аспан мен жердің 
жойылып кетуі оңайырақ. 
------------------------------------------------- 
Hajj 22:52*.....(Мұхаммед Ғ.С.) Сенен бұрын да, 
елші не пайғамбар жіберген болсақ, қашан ол 
үміттенсе, үмітіне шайтан күдік салды. Алла 
шайтанның салатынын жойып, сосын өз аяттарын 
бекемдейді. Алла толық білуші, хикмет иесі. 
Saffat 37:3 & 7*.....3. Үгіт оқушы (періштелерге) 
серт 7. Бүкіл шектен шыққан шайтаннан қорғадық. 
Hakka 69:44-47 & 51*.....44. Егер елші, кей сөзді өзі 
айтып Бізге таңса; 45. Əрине оның оң жағынан қолға 
алар едік; 46. Сосын оның күре тамырын кесер едік. 
47. Сонда сендерден ешбіреу одан тоса алмайды. 51. 
Шүбəсыз ол Құран, анық шындық. 

8. 
Еркектерге Киелі кітапты бұрмалап, дұрыс емес түрде 
түсіндіру арқылы ауызша сөз айтуға бола ма?   
(Тахриф біл-мана)	

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Титке 1:10—11.....10. Өйткені бағынбайтындар, бос 
сөйлеушілер жəне алдаушылар көп, əсіресе яһуди 
дəстүрлерін ұстанушылар арасында. 11. Мұндайлардың 
ауыздарын жабу қажет, себебі олар оқытпауға тиісті 
нəрселерді арам пайдалары үшін насихаттап, кейбір 
отбасыларын түгелдей тура жолдан адастырады. 
-------------------------------------------------	
Ali-İmran 3:78*.....Расында кітап иелерінен бір 
бөлімі, Кітапта болмағанды Кітапта бар екен деп 
ойлауың үшін тілдерін бұрмалап оқиды да: «Осы Алланың 
қасынан келді» дейді. Бірақ ол Алланың қасынан емес. 
Сондай-ақ олар біле тұра өтірік айтады. 
 
 
 

	

7.*	
Құдіретті Құдай сайтанға немесе қарапайым адамға  
өзі жіберген киелі кітаптың мазмұнын өзгертуге 
немесе жоюға мүмкіндік бере ме? (Tahrif bi’l-lafz)	

Киелі кітап  Жоқ / Жоқ  Құран 
Ишая 55:11.....Менің аузымнан шыққан сөзім де 
соған ұқсайды: ол нəтиже берместен Өзіме қайта 
оралмайды. Керісінше, Менің сөзім еркімді толық 
орындап, көздеген мақсаттарымды жүзеге асырады». 
Лұқа 16:17.....Ал Таурат заңының бір кішкентай 
сызығының түсіп қалғанынан гөрі аспан мен жердің 
жойылып кетуі оңайырақ. 
------------------------------------------------- 
Hajj 22:52*.....(Мұхаммед Ғ.С.) Сенен бұрын да, 
елші не пайғамбар жіберген болсақ, қашан ол 
үміттенсе, үмітіне шайтан күдік салды. Алла 
шайтанның салатынын жойып, сосын өз аяттарын 
бекемдейді. Алла толық білуші, хикмет иесі. 
Saffat 37:3 & 7*.....3. Үгіт оқушы (періштелерге) 
серт 7. Бүкіл шектен шыққан шайтаннан қорғадық. 
Hakka 69:44-47 & 51*.....44. Егер елші, кей сөзді өзі 
айтып Бізге таңса; 45. Əрине оның оң жағынан қолға 
алар едік; 46. Сосын оның күре тамырын кесер едік. 
47. Сонда сендерден ешбіреу одан тоса алмайды. 51. 
Шүбəсыз ол Құран, анық шындық. 

8. 
Еркектерге Киелі кітапты бұрмалап, дұрыс емес түрде 
түсіндіру арқылы ауызша сөз айтуға бола ма?   
(Тахриф біл-мана)	

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Титке 1:10—11.....10. Өйткені бағынбайтындар, бос 
сөйлеушілер жəне алдаушылар көп, əсіресе яһуди 
дəстүрлерін ұстанушылар арасында. 11. Мұндайлардың 
ауыздарын жабу қажет, себебі олар оқытпауға тиісті 
нəрселерді арам пайдалары үшін насихаттап, кейбір 
отбасыларын түгелдей тура жолдан адастырады. 
-------------------------------------------------	
Ali-İmran 3:78*.....Расында кітап иелерінен бір 
бөлімі, Кітапта болмағанды Кітапта бар екен деп 
ойлауың үшін тілдерін бұрмалап оқиды да: «Осы Алланың 
қасынан келді» дейді. Бірақ ол Алланың қасынан емес. 
Сондай-ақ олар біле тұра өтірік айтады. 
 
 
 

	



9. 
Киелі кітап өзгерген немесе бұзылған деп айтатын 
адамдар, шын мəнінде Құдай білмейді, қамқорлық 
етпейді немесе Ол Киелі кітаптың өзгеруіне ештеңе 
істей алмайды деп, Құдайдың болмысына тіл 
тигізгені үшін кінəлі ма? (əл-Əлім, ир-Рахман, 
ир-Рахим, əл-Қадір)	

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Ишая 14:24 & 27.....24. Əлемнің Иесі былай деп 
ант еткен: «Менің ой-ниетім шүбəсіз іске асады! 
Мен қалай жоспарлаған болсам, ол дəл солай 
орындалады! 27. Өйткені Əлемнің Иесі осыны 
ұйғарды. Мұнысын орындатқызбайтын кім бар?! 
Жаратқан Ие құдіретті қолын алға созып тұр. 
Онысын тоқтата алатын кім бар?!  
------------------------------------------------- 
Baqara 2:20, 255*.....2. Алланың əр нəрсеге күші 
толық жетуші. 255. Алла (Т.), Одан басқа еш тəңір 
жоқ. Ол тірі, толық меңгеріп тұрушы, Ол қалғымайды 
да ұйықтамайды. Көктердегі жəне жердегі нəрселер 
Оған тəн… Оның күрсісі (білімі) көктер мен жерді 
сыйдырады. Оған, ол екеуін қорғау ауыр келмейді. 
Жəне Ол, өте биік, аса зор.  
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Киелі кітап өзгерген немесе бұзылған деп айтатын 
адамдар, шын мəнінде Құдіретті Құдаймен Киелі 
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11.	
Өз Киелі кітаптарының біреуін қорғап, біреуін 
қорғамай, Құдайдың қосарлы өлшеуіші бар ма? (əл-
Əдл, əл-Хаді, əл-Мүмім, əл-Мүксіт) 

Киелі кітап  Жоқ / Жоқ  Құран 
Забур 12:6-7.....6. Жаратқанның сөздері таза да 
сенімді, Жеті рет балқытылып тазарған күміс 
секілді. 7. Жаратқан Ие, қаналғандарды Сен қорғайсың, 
Сол арсыз ұрпақтан оларды мəңгі сақтайсың.  
Лұқа 21:33.....Аспан мен жер жойылатын болады, 
бірақ Менің сөздерім еш жойылмайды. 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:111*.....Бұған байланысты хақ уəде Тəуратта, Інжілде 
жəне Құранда бар. Алладан артық уəдесін кім орындайды?  
İbrahim 14:47*.....(Мұхаммед Ғ.С.) Алла 
пайғамбарларына еткен уəдесінен таяды деп ойлама! 
Шəксіз Алла өте үстем, өш алу күшіне ие. 
Hajj 22:47.....(Мұхаммед Ғ.С.) олар сенен азаптың тез 
келуін тілейді. Алла уəдесінен əсте айнымайды. Негізінде 
Алланың қасындағы бір күн, сендер санайтын мың жылмен тең. 

12.	
Құдайдың Сөзі өзгермейтін жəне əмбебап өлшеуіш 
пе, ол арқылы Құдай барлық кісілерді қиямет күні 
сотқа тартады ма? (əл-Хакем, əл-Хаққ, əл-Хафиз, 
əл-Хасіб) 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Жохан 12:48.....Бірақ Мені елемей, хабарымды 
қабылдамағандардың соты дайын тұр: Мен білдірген 
хабар оларды қиямет күні айыптайтын болады. 
Аян 20:12.....Үлкенді-кішілі өлген адамдардың тақ 
алдында тұрғандарын байқадым. Кітаптар ашылып, ерекше 
бір кітап — «Мəңгілік өмірдің кітабы» да ашылды. 
Өлгендер сол кітаптарда жазылған, өздері тірі 
кездерінде жасаған істеріне сай сотталып, үкімделді. 
------------------------------------------------- 
Hijr 15:9-10.....9. Расында Құранды Біз 
қорғаушымыз. 10. Расында (Мұхаммед Ғ.С.) сенен 
бұрын алғашқы топтарға да елші жібердік. 
Zumar 39:69-70*....69. Жер жүзі Раббының нұрымен 
жарық болады. Кітап (амал дəптер ортаға) 
қойылады. Пайғамбарлар, куəлер келтіріледі. 
Олардың араларына ақиқат бойынша үкім етіледі. 
Олар əділітсіздікке ұшырамайды. 
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Лұқа 21:33.....Аспан мен жер жойылатын болады, 
бірақ Менің сөздерім еш жойылмайды. 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:111*.....Бұған байланысты хақ уəде Тəуратта, Інжілде 
жəне Құранда бар. Алладан артық уəдесін кім орындайды?  
İbrahim 14:47*.....(Мұхаммед Ғ.С.) Алла 
пайғамбарларына еткен уəдесінен таяды деп ойлама! 
Шəксіз Алла өте үстем, өш алу күшіне ие. 
Hajj 22:47.....(Мұхаммед Ғ.С.) олар сенен азаптың тез 
келуін тілейді. Алла уəдесінен əсте айнымайды. Негізінде 
Алланың қасындағы бір күн, сендер санайтын мың жылмен тең. 

12.	
Құдайдың Сөзі өзгермейтін жəне əмбебап өлшеуіш 
пе, ол арқылы Құдай барлық кісілерді қиямет күні 
сотқа тартады ма? (əл-Хакем, əл-Хаққ, əл-Хафиз, 
əл-Хасіб) 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Жохан 12:48.....Бірақ Мені елемей, хабарымды 
қабылдамағандардың соты дайын тұр: Мен білдірген 
хабар оларды қиямет күні айыптайтын болады. 
Аян 20:12.....Үлкенді-кішілі өлген адамдардың тақ 
алдында тұрғандарын байқадым. Кітаптар ашылып, ерекше 
бір кітап — «Мəңгілік өмірдің кітабы» да ашылды. 
Өлгендер сол кітаптарда жазылған, өздері тірі 
кездерінде жасаған істеріне сай сотталып, үкімделді. 
------------------------------------------------- 
Hijr 15:9-10.....9. Расында Құранды Біз 
қорғаушымыз. 10. Расында (Мұхаммед Ғ.С.) сенен 
бұрын алғашқы топтарға да елші жібердік. 
Zumar 39:69-70*....69. Жер жүзі Раббының нұрымен 
жарық болады. Кітап (амал дəптер ортаға) 
қойылады. Пайғамбарлар, куəлер келтіріледі. 
Олардың араларына ақиқат бойынша үкім етіледі. 
Олар əділітсіздікке ұшырамайды. 
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13.*	
Діндарлардың киелі жазудың тек бір тарауына сеніп 
қалған тарауларына сенбеулеріне рұқсат етілген бе? 

Киелі кітап  Жоқ / Жоқ  Құран 
Елшілердің  істері 20:27.....Себебі мен уағыз 
айтқанда ештеңені жасырмай, Құдайдың еркін түгел 
жарияладым. 
2 Тімотеге 3:16.....Киелі жазбалардың бəрі Құдай 
Рухының жетелеуімен жазылған. Олар тəлім беру, 
əшкерелеу, түзету əрі əділдікке тəрбиелеу үшін тиімді. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:85*.....Сендер Кітаптың кейіне сеніп, кейіне 
қарсы келесіңдер ме? 
Bakara 2:136 & 285*....285. Пайғамбар өзіне Раббы 
тарапынан түсірілгенге иман келтірді. Мүміндер де 
барлығы: Аллаға, періштелерге, кітаптарға жəне 
пайғамбарларға иман келтірді.  
Al-i İmran 3:84......ешбіреуінің араларында 
айырмашылық жасамаймыз. Сондай-ақ біздер Ол 
Аллаға бой ұсынушылармыз» де. 
Ескертпе: Киелі кітапта, мұсылмандар сенетін 
кітаптардың 90%-дан астамы бар: Тəурат, Забур, 
ІнжІл жəне Құран. 

14.	
Құдай бүгінгі діндар адамдардың, Ол жіберген барлық 
Киелі кітаптарды оқып, тыңдауын қалайды ма? 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
1 Тімотеге 4:15-16..... 15. Осыларды орындап, 
өзіңді соған арна; бəрі де бұдан сенің алға 
басуыңды көре алсын.  
2 Тімотеге 2:15.....Сен кінəратсыз жұмысшы — 
Құдайдың шынайы сөзін дұрыс үйретуші ретінде Оған 
ұнамды болуға жан сала ұмтыл! 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:79..... «Кітапты үйретулерің, оқуларың 
бойынша нағыз Құдайшыл болыңдар» (деулері лайық) 
Ескертпе: Мұхаммед пайғамбардың (с.ғ.с.) 
мұсылмандардың иман келтіретін қасиетті кітаптардың 
сөзі мен əріптік саны Тавратты, Зебур мен Инжилдің 
90% құрайды, ал Құран тек 10% құрайды. 
Киелі кітап: Сөздер: = 783,137 Хаттар: 3,566,480 
             Сөздер: =  77 934 Хаттар:   326,048 
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15.	
Құдай Сөзіне мойынсұну адам өміріндегі «батаға» 
ие болудың негізгі шарты болып табылады ма? 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Заңды қайталау 11:26-27.... 26. Бүгін сендерге 
таңдауға жарылқау мен қарғысты ұсынып отырмын. 
27. Егер сендер өз Құдайларың Жаратқан Иенің 
бүгін мен арқылы тапсырып отырған өсиеттеріне 
құлақ ассаңдар, онда жарылқанатын боласыңдар. 
Заңды қайталау 30:19..... Мен бүгін сендерге 
қарсы көк пен жерді айғақ болуға шақырып отырмын:  
таңдап алуларың үшін өмір не өлім, жарылқау не 
қарғыс əкелетін жолдарды алдарыңа жайып салдым. 
Ендеше өмірді таңдап алсаңдар ғой! Осылай өздерің 
де, ұрпақтарың да аман-есен өмір сүріп, 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:2-4*.....2. Міне осы Кітапта күдік жоқ… 
3. Сондай олар көмеске иман келтіреді, 4. 
(Мұхаммед Ғ.С.) олар саған түсірілгенге əрі сенен 
бұрыңғы түсірілгенге сенеді жəне ақыретке анық 
нанады. 5. Міне солар Раббылары тарапынан тура 
жолда жəне солар құтылушылар. 

16.*	
Інжілді оқудан жəне ондағы нəрселерді орындаудан 
бас тартқандар өздеріне қарғыс шақыратындар мен 
сенбеушілердің қатарына жата ма? (Kâfir) 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Еремия 11:3.....Исраилдің Құдайы Жаратқан Ие 
мынаны айтады: Осы Келісімнің шарттарына құлақ 
аспайтын адамды қарғыс атсын! 
Еврейлерге 12:25-29.....25. Абай болыңдар, өздеріңе 
сөйлеп тұрған Тəңір Иені тыңдаңдар! 29.  Біздің 
сиынатын Құдайымыз жалмап қоятын от іспетті! 
------------------------------------------------- 
Araf 7:36 & 40-49.....36. Сондай аяттарымызды 
өтірік дегендер, өздерін одан зор санағандар, 
солар, тозақтық. Олар онда ұдайы қалушылар. 
Ankebut 29:46-47*.....46. Іштеріндегі зұлымдық 
қылғандарынан басқа Кітап иелерімен көркем түрде 
сөз таластырыңдар. 47. Аяттарымызға кəпірлер ғана 
қарсы келеді.  
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17.	
Аян кітабының аяқталуымен Қасиетті жазу 
қағидасының жабылғаны қабылданды ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Аян 22:18-19.... 18. Құдайдың осы кітаптағы хабарларын 
еститіндерге мұқият ескертемін: кімде-кім оған бір 
нəрсе қосса, соның жазасына Құдай осы кітапта 
суреттелген пəлелерді қосып береді. 19. Ал кімде-кім 
Құдайдың хабары жазылған осы кітаптың сөздерінен бір 
нəрсені алып тастаса, Құдай оның осы кітапта 
бейнеленген мəңгілік өмір сыйлайтын ағаштан жəне 
қасиетті қаладан иемденетін үлесін де алып тастайды. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:19-20*.....19. Алланың қасында 
шынайы дін Ислам. 20. Егер олар исламды қабыл 
етсе, тура жол табар еді. 

18.*	
Құранның Құдай Сөзі деп саналуы үшін, осыдан 
бұрын Киелі кітапта жазылғандай, тарихи Қасиетті 
жазуға толық сəйкес келу керек пе? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
1 Қорынттықтарға 14:32-33..... 32. Құдайдың 
хабарларын жеткізетіндердің рухтары оларға 
бағынады. 33. Себебі Құдай тəртіпсіздікті емес, 
тыныштық пен татулықты қалайды. Құдайға бағышталған 
халықтың барлық қауымдарындағы əдет осындай. 
Ғалаттықтарға 1:8.....Егер біздер немесе тіпті 
«көктен түскен періште» сендерге бұрын 
уағыздағандарымызға қайшы өзге бір «ізгі хабарды» 
уағыздайтын болсақ, онда солай істегенімізді 
Құдайдың қарғысы атпақ. 
2 Жоханның 1:9.....Мəсіхтің ілімімен жүрмей, одан 
шығып кеткен адамның Құдаймен қатынасы жоқ. Ал 
Оның ілімімен жүргендер көктегі Əкемен де, Оның 
рухани Ұлымен де тығыз байланыста болады. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:85*..... Кім Исламнан басқа бір дін 
іздесе, əсте одан қабыл етілмейді де ақыретте зиянға 
ұшыраушылардан болады. 
Ahzab 33:40*..... Мұхаммед (Ғ.С.) сендерден ешбір 
еркектің əкесі емес. Бірақ Алланың Елшісі жəне 
пайғамбарлардың соңы. Алла əр нəрсені толық білуші. 
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ұшыраушылардан болады. 
Ahzab 33:40*..... Мұхаммед (Ғ.С.) сендерден ешбір 
еркектің əкесі емес. Бірақ Алланың Елшісі жəне 
пайғамбарлардың соңы. Алла əр нəрсені толық білуші. 
 
	
 
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

17.	
Аян кітабының аяқталуымен Қасиетті жазу 
қағидасының жабылғаны қабылданды ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Аян 22:18-19.... 18. Құдайдың осы кітаптағы хабарларын 
еститіндерге мұқият ескертемін: кімде-кім оған бір 
нəрсе қосса, соның жазасына Құдай осы кітапта 
суреттелген пəлелерді қосып береді. 19. Ал кімде-кім 
Құдайдың хабары жазылған осы кітаптың сөздерінен бір 
нəрсені алып тастаса, Құдай оның осы кітапта 
бейнеленген мəңгілік өмір сыйлайтын ағаштан жəне 
қасиетті қаладан иемденетін үлесін де алып тастайды. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:19-20*.....19. Алланың қасында 
шынайы дін Ислам. 20. Егер олар исламды қабыл 
етсе, тура жол табар еді. 

18.*	
Құранның Құдай Сөзі деп саналуы үшін, осыдан 
бұрын Киелі кітапта жазылғандай, тарихи Қасиетті 
жазуға толық сəйкес келу керек пе? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
1 Қорынттықтарға 14:32-33..... 32. Құдайдың 
хабарларын жеткізетіндердің рухтары оларға 
бағынады. 33. Себебі Құдай тəртіпсіздікті емес, 
тыныштық пен татулықты қалайды. Құдайға бағышталған 
халықтың барлық қауымдарындағы əдет осындай. 
Ғалаттықтарға 1:8.....Егер біздер немесе тіпті 
«көктен түскен періште» сендерге бұрын 
уағыздағандарымызға қайшы өзге бір «ізгі хабарды» 
уағыздайтын болсақ, онда солай істегенімізді 
Құдайдың қарғысы атпақ. 
2 Жоханның 1:9.....Мəсіхтің ілімімен жүрмей, одан 
шығып кеткен адамның Құдаймен қатынасы жоқ. Ал 
Оның ілімімен жүргендер көктегі Əкемен де, Оның 
рухани Ұлымен де тығыз байланыста болады. 
------------------------------------------------- 
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19.	
Құранда Киелі кітапта жазылғандарға толықтай 
қарама-қайшы келетін, түбегейлі доктриналық жəне 
тарихи айырмашылықтар бар ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
1 Жоханның 2:22-24.....23. Кім Ұлды мойындамаса, 
оның Əкеге қатысы жоқ. Ал кім Ұлды мойындаса, 
соның Əкеге де қатысы болады. 
2 Жоханның 1:9.....Мəсіхтің ілімімен жүрмей, одан 
шығып кеткен адамның Құдаймен қатынасы жоқ. 
----------------------------------------------------- 
Shuara 26:196-197*.....196. Рас ол, бұрынғылардың 
кітаптарында да бар еді. 197. Израил ұрпақтарының 
ғалымдарының бұны білулері, олар үшін бір дəлел болмай ма?  
Fussilat 41:43*..... Мұхаммед Ғ.С.) саған сенен 
бұрынғы елшілерге айтылған ғана айтылды. Күдіксіз 
Раббың жарылқау əрі күйзелтуші азап иесі. 

20.	
Қоранда «шабыт» немесе «уаһи» түсінігі, Киелі 
кітаптағы дай сияқты ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
2 Тімотеге 3:16.....Киелі жазбалардың бəрі Құдай 
Рухының жетелеуімен жазылған. Олар тəлім беру, 
əшкерелеу, түзету əрі əділдікке тəрбиелеу үшін тиімді. 
2 Петірдің 1:20-21..... 20. Ең бастысы, Киелі 
жазбалардағы пайғамбарлар сөздерінің ешқайсысы да 
пайғамбардың жеке түсінігі бойынша туындамағанын 
біліңдер. 21. Себебі бұл пайғамбарлық сөздер 
ешқашан адам баласының қалауымен пайда болған емес. 
Қайта, Киелі Рух Құдайға бағышталған адамдарға Оның 
хабарларын айтуға қозғау салып отырды. 
-------------------------------------------------	
Nisa 4:163*.....(Мұхаммед Ғ.С.) Нұх (Ғ.С.) жəне одан 
кейінгі пайғамбарларға уахи еткеніміздей саған да 
уахи еттік… ұрпақтарына жəне Ғиса, Əйюб, Юныс, Һарұн  
En'am 6:19 & 93.....19. «Мені мен сендердің араларында 
Алла куə жəне маған осы Құран, сендерді сондай-ақ кімге 
жетіссе, оларды қорқытуым үшін уахи етілді; 93. Алланы 
жасынға шығарған немесе өзіне ешбір уахи етілмесе де: 
«Маған уахи етілді» деген, жəне: «Алла түсірген сияқтыны 
мен де түсірем» дегеннен кім залымырақ? 
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21.	
Яһудилер мен христиандар Құранды Киелі кітап деп 
қабылдай ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Заңды қайталау 18:20-22.....20. Бірақ бір пайғамбар 
Өзім оған айтуға бұйрық бермеген хабарды халыққа 
Менің атымнан жеткізсе, немесе бөтен тəңірлердің 
атынан сөйлесе, ондай (жалған) пайғамбарды өлтіруге 
тиіссіңдер». 22. (Мынаны ұмытпаңдар): егер осы 
пайғамбардың Жаратқан Иенің атымен айтқаны рас 
болмай жүзеге аспаса, онда бұл хабар Жаратқан Иеден 
емес. Қайта, бұл пайғамбардың асқақтықпен айтқан өз 
сөзі. Ондайдан қорықпаңдар. 
Ишая 8:20.....Қайта, Жаратқан Иенің білдірген 
тəлімдері мен ескертулеріне көңіл бөліп, соларға 
сүйеніңдер!» — Егер халық осы хабарларыма сай 
сөйлемесе, онда оларға атар таң жоқ. 
-------------------------------------------------  
Shuara 26:196-197*.....196. Рас ол, бұрынғылардың 
кітаптарында да бар еді. 197. Израил ұрпақтарының 
ғалымдарының бұны білулері, олар үшін бір дəлел болмай ма?  

22.	
Құдай киелі кітапты жібергеннен кейін арасындағы 
кейбір тарауларды алып тастау қажет деп ойлады 
ма?  (Mensuh & Nesih) 	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Забур 89:34.....Мен Келісімімді еш уақытта 
бұзбаймын, Аузымнан шыққан сөзді өзгертпеймін. 
Лұқа 16:17.....Ал Таурат заңының бір кішкентай 
сызығының түсіп қалғанынан гөрі аспан мен жердің 
жойылып кетуі оңайырақ. 
Жохан 10:35.....Сонымен Құдай Өзінің сөзі жеткен 
сол билерді «құдай» деп атаған. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:106*.....Раббың тарапынан саған уахи 
етілгенге мойын ұсын, Алладан басқа тəңір жоқ. 
Ортақ қосушылардан жүз бұр. 
Ra'd 13:39*.....Алла (Т.) қалағанын өшіреді де 
қалдырады. Негізгі Кітап, Оның қасында. 
İsra 17:86*.....Алла (Т.) қалағанын өшіреді де 
қалдырады. Негізгі Кітап, Оның қасында. 
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23.* 
Егер Құран «Жиһан əміршісінен» түсіп, жындар 
тобымен расталса, бұл Құдайдан келген керемет 
белгі болып саналады ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Жохан 14:30.....өйткені осы күнəкар дүниенің 
əміршісі (шайтан) жақындап келе жатыр. Оның 
билігі Маған жүрмейді. 
2 Қорынттықтарға 4:3—4.....3. Біз жариялап жүрген Ізгі 
хабар жабық болса, ол тозақ жолындағылар үшін ғана 
жабық. 4. Бұлар оған сенбейді, себебі осы күнəкар 
дүниенің «тəңірі» (əзəзіл шайтан) олардың ой-саналарын 
соқыр қылып қойған. Содан олар Мəсіхтің салтанатты 
ұлылығы туралы Ізгі хабардың нұрын көре алмайды. Ал 
Мəсіх Құдайдың қандай екенін айқын көрсетеді. 
------------------------------------------------- 
Fatih 1:2..... Барлық мақтау бүкіл əлемнің Раббы Аллаға тəн. 
Yunus 10:37..... Осы Құран, Алладан өзгенікі деп 
жала жапсыруға болмайды. Ол, алдындағыны растап, 
Кітапты ашық баян етеді. Əлемдердің Раббы 
тарапынан екендігіне шəк жоқ.  
Ahkaf 46:29.....(Мұхаммед Ғ.С.) Сол уақытта саған 
жындардан Құран тыңдайтын бір топты келтірген едік. 

24.	
Should a Holy Book have a felt need to repeatedly 
deny that it is from Satan? 	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Матай 7:15-20.....15. Жалған пайғамбарлардан 
сақтанып жүріңдер!  16. Оларды «жемістерінен» 
(яғни іс-əрекеттерінен) танисыңдар.  
Жохан 8:44-49.....44. Сендердің рухани аталарың — 
əзəзіл шайтан. Соның құмарлықтарын орындағыларың 
келеді. Ол əуел бастан-ақ кісі өлтіруші болып 
келеді, ақиқат жағында тұрған да емес, өйткені 
онда ақиқат жоқ. 46. Араларыңдағы қайсың Мені 
күнə жасадың деп əшкерелей аласың?  
------------------------------------------------- 
Tekvir 81:22 & 25*.....22. Жолдастарың (Мұхаммед Ғ.С.) 
жынды емес. 25. Құран, қуылған шайтанның сөзі емес. 
Ескертпе: Гц. Мұхаммед жиі оның жынмен керненгенін 
мойындамайтын: 15:6-7, 23:70, 37:36, 44:14, 51:50-
52, 68:51.	
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Should a Holy Book have a felt need to repeatedly 
deny that it is from Satan? 	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Матай 7:15-20.....15. Жалған пайғамбарлардан 
сақтанып жүріңдер!  16. Оларды «жемістерінен» 
(яғни іс-əрекеттерінен) танисыңдар.  
Жохан 8:44-49.....44. Сендердің рухани аталарың — 
əзəзіл шайтан. Соның құмарлықтарын орындағыларың 
келеді. Ол əуел бастан-ақ кісі өлтіруші болып 
келеді, ақиқат жағында тұрған да емес, өйткені 
онда ақиқат жоқ. 46. Араларыңдағы қайсың Мені 
күнə жасадың деп əшкерелей аласың?  
------------------------------------------------- 
Tekvir 81:22 & 25*.....22. Жолдастарың (Мұхаммед Ғ.С.) 
жынды емес. 25. Құран, қуылған шайтанның сөзі емес. 
Ескертпе: Гц. Мұхаммед жиі оның жынмен керненгенін 
мойындамайтын: 15:6-7, 23:70, 37:36, 44:14, 51:50-
52, 68:51.	
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Құдай жəне Аллаһ  
25.*	

Иудейлер, Христиандар, Мұсылмандар барлығы тек 
бір ғана Құдай бар екендігіне сене ме?   
(Vahdet-i Vujud) 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Заңды қайталау 6:4.....Тыңда, Исраил: Құдайымыз 
Жаратқан Ие — жалғыз Құдай! 
Ефестіктерге 4:4-6.....6. Барлығымыздың бір Құдай 
Əкеміз бар, Ол бəрімізден үстем жəне бəріміз арқылы 
əрекет етіп, бəріміздің жүрегімізден орын алды. 
1 Тімотеге 2:5-6.....5. Құдай — біреу-ақ 
Жақыптың 2:19....Сен «жалғыз Құдай бар» деп 
сенесің. Мұның дұрыс, алайда жындар да соған 
сеніп, Оның қаһарынан қорқып дірілдейді. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:163*.....Тəңірлерің бір-ақ Тəңір. Одан басқа 
eшбip Тəңip жоқ. Ол, аса қамқор, ерекше мейірімді. 
Maide 5:73..... Бір Тəңірден басқа тəңір жоқ.  
Nahl 16:51..... Алла (Т.): “Екі тəңір жасап 
алмаңдар. Шын мəнінде, Ол, бір-ақ Тəңір 
Kasas 28:70....Ол сондай Алла, Одан басқа ешбір 
тəңір жоқ.  

26.*	
Құранда кездесетін Аллаһның сипаты мен табиғи 
болмысы, Киелі кітапта жазылған Құдайдың сипаты 
мен табиғи болмысымен келісімде ме? (Esmaül-
Husna)	

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Ишая 40:28.....Сен мынаны естіп, білмеуші ме 
едің: Мəңгілік Құдай — сенің Жаратқан Иең, Шексіз 
зор даналығы Өзінің, Ол жаратты жердің түкпір-
түкпірін! Ешқашан Құдай шаршап-шалдықпайды, 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:255*..... Алла (Т.), Одан басқа еш тəңір 
жоқ. Ол тірі, толық меңгеріп тұрушы, Ол 
қалғымайды да ұйықтамайды. Көктердегі жəне 
жердегі нəрселер Оған тəн. Оның күрсісі (білімі) 
көктер мен жерді сыйдырады. Оған, ол екеуін 

қорғау ауыр келмейді. Жəне Ол, өте биік, аса зор.  
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қорғау ауыр келмейді. Жəне Ол, өте биік, аса зор.  
	
 
 
 



27.	
Інжілдегі Құдай мен Құрандағы Аллаһ бір ме?	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Мысырдан 3:14.....Құдай оған былай деп жауап 
қатты: — Мен (Мəңгі) Бар Болушымын. 
Исраилдіктерге: «(Мəңгі) Бар Болушымын деген мені 
сендерге жіберді» деп айт. — 
1 Жоханның 5:20.....Ұлы Иса Мəсіхпен байланыстамыз. 
Ол — шынайы Құдай жəне мəңгілік өмір. 
2 Жоханның 9..... Мəсіхтің ілімімен жүрмей, одан 
шығып кеткен адамның Құдаймен қатынасы жоқ. Ал 
Оның ілімімен жүргендер көктегі Əкемен де, Оның 
рухани Ұлымен де тығыз байланыста болады. 
------------------------------------------------- 
Ankebut 29:46*.....Іштеріндегі зұлымдық 
қылғандарынан басқа Кітап иелерімен көркем түрде 
сөз таластырыңдар. Оларға: “Бізге түсірілгенге 
де, сендерге түсірілгенге де иман келтірдік. Жəне 
біздің Тəңіріміз де, сендердің Тəңірлерің де 
біреу-ақ. Біз Оған бой ұсынғандармыз” деңдер.  

28.	
Құдайдың мəңгілік жəне өзгермейтін аты “Yahweh” пе? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Мысырдан 3:15.....Құдай сөзін жалғап тағы былай 
деді: — Исраилдіктерге мынаны да айт: «Ата-
бабаларыңның Құдайы, Ыбырайым, Ысқақ, Жақыптың 
сиынған Құдайы — Жаратқан Ие мені сендерге 
жіберіп отыр. Мəңгі бақи Менің атым осылай 
болмақ. Күллі келер ұрпақтар да Мені осы 
есіміммен естеріне сақтасын». 
Жохан 8:58.....Иса оларға былай жауап берді: — 
Сендерге өте маңызды шындықты айтамын: Ыбырайым 
тумастан бұрын да (Мəңгі) Бар Болушы Менмін! 
------------------------------------------------- 
A'raf 7:180*..... Ең жақсы атаулар Аллаға тəн. Оған 
сол аттармен жалбарыныңдар. Алланың атында қиғаштық 
істейтіндерді қойып-қойыңдар. Олар істегендерінің 
сазайын тартады. 
Ескертпе: Құдайдың «Яхве» арнайы есімі 6,823 рет 
Киелі кітапта пайдаланылады, бірақ Құрандағы 99 
атаудың (Esmaül-Husna) арасында табылған жоқ. Cf. 
Isra 17:110; Taha 20:8, Rahman 55:78 & Hashr 59:24. 
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29.	
Киелі кітаптарда, Құдай «қасиетті» деп жазылған 
аяттар бар ма? (əл-Куддус) 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Ишая 6:3....Жалындаған періштелер бір-біріне 
дауыстап: «Əлемнің Иесі киелі, қасиетті, қастерлі!  
Ишая 40:25.....«Сендер Мені кімге ұқсатасыңдар, 
Кіммен Мені салыстырасыңдар?» — Деп сауал қояды 
Киелі Құдай. 
Ишая 57:15.....Себебі Киелі Құдай деп аталған, мəңгі 
тірі дəріптелген Алла Тағала мынаны да айтады:  
Жохан 17:11.....Киелі Əке, Маған берген есіміңнің  
Аян 4:8..... əрдайым болып келген, мəңгі бар жəне 
болашақта келетін Құдай Ие қасиетті, қастерлі, 
киелі!» — деп сиынумен болды. 
------------------------------------------------- 
Hashr 59:23*...... Ол сондай Алла, Одан баска 
ешбір тəңір жоқ. Ол патша; өте пəк, есендік 
беруші, қорғаушы, тым үстем, аса өктем, өте зор. 
Алла олардың қосқан ортақтарынан пəк.  
Ескертпе: Бұл сипаттама Құранда тек екі рет пайда 
болады, бірақ Киелі кітапта 450-ден астам рет кездеседі. 

30.	
Құдайға берілген сипаттаулар мен мінездемелерде 
Құдай өзін “Əке” ретінде көрсете ме? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Ишая 63:16.....Себебі Сен рухани Əкемізсің... Ал Сен, 
Жаратқан Ие, бізге Əкесің, Ежелден-ақ мынау болды өз 
есімің: «Құтқарып алған Қамқоршымыз біздің». 
Матай 5:45 & 48.....45. Осылайша көктегі 
Əкелеріңнің рухани балалары боласыңдар: 48. 
Сонымен көктегі Əкелерің қандай мүлтіксіз болса, 
сендер де сондай мінсіз болыңдар! 
Жохан 8:41.....Біз некесіз туғандар емеспіз! 
 Біздің бір ғана рухани атамыз бар, Ол — Құдай! — 
------------------------------------------------- 
En'am 6:101*..... Көктер мен жерді жоқтан бар 
етуші. Оның баласы қалайша болады? Оның бір 
жұбайы жоқ. Барлық нəрсені жаратқан əрі Ол, əн 
нəрсені толық білуші.  
Jinn 72:3*.....“Расында Раббымыздың ұлықтығы өте 
жоғары, Ол, қатын, бала иемденбейді.”  
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Матай 5:45 & 48.....45. Осылайша көктегі 
Əкелеріңнің рухани балалары боласыңдар: 48. 
Сонымен көктегі Əкелерің қандай мүлтіксіз болса, 
сендер де сондай мінсіз болыңдар! 
Жохан 8:41.....Біз некесіз туғандар емеспіз! 
 Біздің бір ғана рухани атамыз бар, Ол — Құдай! — 
------------------------------------------------- 
En'am 6:101*..... Көктер мен жерді жоқтан бар 
етуші. Оның баласы қалайша болады? Оның бір 
жұбайы жоқ. Барлық нəрсені жаратқан əрі Ол, əн 
нəрсені толық білуші.  
Jinn 72:3*.....“Расында Раббымыздың ұлықтығы өте 
жоғары, Ол, қатын, бала иемденбейді.”  
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

29.	
Киелі кітаптарда, Құдай «қасиетті» деп жазылған 
аяттар бар ма? (əл-Куддус) 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Ишая 6:3....Жалындаған періштелер бір-біріне 
дауыстап: «Əлемнің Иесі киелі, қасиетті, қастерлі!  
Ишая 40:25.....«Сендер Мені кімге ұқсатасыңдар, 
Кіммен Мені салыстырасыңдар?» — Деп сауал қояды 
Киелі Құдай. 
Ишая 57:15.....Себебі Киелі Құдай деп аталған, мəңгі 
тірі дəріптелген Алла Тағала мынаны да айтады:  
Жохан 17:11.....Киелі Əке, Маған берген есіміңнің  
Аян 4:8..... əрдайым болып келген, мəңгі бар жəне 
болашақта келетін Құдай Ие қасиетті, қастерлі, 
киелі!» — деп сиынумен болды. 
------------------------------------------------- 
Hashr 59:23*...... Ол сондай Алла, Одан баска 
ешбір тəңір жоқ. Ол патша; өте пəк, есендік 
беруші, қорғаушы, тым үстем, аса өктем, өте зор. 
Алла олардың қосқан ортақтарынан пəк.  
Ескертпе: Бұл сипаттама Құранда тек екі рет пайда 
болады, бірақ Киелі кітапта 450-ден астам рет кездеседі. 

30.	
Құдайға берілген сипаттаулар мен мінездемелерде 
Құдай өзін “Əке” ретінде көрсете ме? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Ишая 63:16.....Себебі Сен рухани Əкемізсің... Ал Сен, 
Жаратқан Ие, бізге Əкесің, Ежелден-ақ мынау болды өз 
есімің: «Құтқарып алған Қамқоршымыз біздің». 
Матай 5:45 & 48.....45. Осылайша көктегі 
Əкелеріңнің рухани балалары боласыңдар: 48. 
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 Біздің бір ғана рухани атамыз бар, Ол — Құдай! — 
------------------------------------------------- 
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жұбайы жоқ. Барлық нəрсені жаратқан əрі Ол, əн 
нəрсені толық білуші.  
Jinn 72:3*.....“Расында Раббымыздың ұлықтығы өте 
жоғары, Ол, қатын, бала иемденбейді.”  
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30.	
Құдайға берілген сипаттаулар мен мінездемелерде 
Құдай өзін “Əке” ретінде көрсете ме? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Ишая 63:16.....Себебі Сен рухани Əкемізсің... Ал Сен, 
Жаратқан Ие, бізге Əкесің, Ежелден-ақ мынау болды өз 
есімің: «Құтқарып алған Қамқоршымыз біздің». 
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31.*	
Құдай тəкаппар ма жəне тəкаппарлық өзіндік 
сипаттамасы ма? (əл-Мутекеббір)   

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Забур 101:5.....Паң көзді, өркөкірекке төзе 
алмаймын.  
Даналықты уағыздаушы 6:16-17.....16. Жаратқан Ие 
мына алтауды жақтырмайды, 17. Тəкаппар көз бен 
Ишая 57:15.....Себебі Киелі Құдай деп аталған, 
мəңгі тірі дəріптелген Алла Тағала мынаны да 
айтады: «Мен көктегі киелі мекенімде тұрамын. 
Сондай-ақ күйреп, күнəсіне шын көңілден өкінген 
кішіпейіл жанның қасында да боламын. Оны қайтадан 
рухтандырып, жаралы жүрегін сауықтырамын. 
1 Жоханның 2:16..... əрі тұрмысына мастануы 
көктегі Əкеден емес, осы дүниеден бастау алған. 
------------------------------------------------- 
Hashr 59:23*.....тым үстем, аса өктем, өте зор. 

32.*	
Құдайға берілген сипаттаулар мен мінездемелерде 
Құдай өзін “Құтқарушы” ретінде көрсете ме? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Ишая 43:3 & 11.....3. Себебі Мен сенің Құдайың 
Жаратқан Иемін, Мен, Исраил сиынған Киелі Құдай, 
Құтқарушыңмын! 11. Мен Жаратқан Иемін, Менен 
басқа Құтқарушы жоқ! 
Лұқа 2:11.....бүгін Дəуіттің қаласында сендердің 
Құтқарушыларың дүниеге келді, Ол — Иеміз Мəсіх! 
Титке 1:4.....Менімен бірге бір сенімдегі шынайы 
балам іспетті Титке Құдай Əке мен Құтқарушымыз Иса 
Мəсіх рақымын жаудырып, тыныштық сыйлай көрсін! 
Титке 2:10-13.....10. осылайша Құтқарушымыз Құдайдың 
ілімін көркейтсін. 13. ұлы Құдайымыз əрі Құтқарушымыз 
Иса Мəсіх зор салтанатпен көрінетін болады. 
Титке 3:4-6.....4. Алайда Құтқарушы Құдайымыз 
Өзінің қайырымын жəне адамзатқа деген зор 
сүйіспеншілігін айқын көрсеткенде 6. Құдай бізді 
Өзінің Киелі Рухына Құтқарушымыз Иса Мəсіхтің 
арқасында молынан кенелтті. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құдайдың «Құтқарушы» деген сипаттамасы 39 
рет Киелі кітапта табылады, бірақ Құранда ондай жоқ. 
 
 

	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

31.*	
Құдай тəкаппар ма жəне тəкаппарлық өзіндік 
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айтады: «Мен көктегі киелі мекенімде тұрамын. 
Сондай-ақ күйреп, күнəсіне шын көңілден өкінген 
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көктегі Əкеден емес, осы дүниеден бастау алған. 
------------------------------------------------- 
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Құдайға берілген сипаттаулар мен мінездемелерде 
Құдай өзін “Құтқарушы” ретінде көрсете ме? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Ишая 43:3 & 11.....3. Себебі Мен сенің Құдайың 
Жаратқан Иемін, Мен, Исраил сиынған Киелі Құдай, 
Құтқарушыңмын! 11. Мен Жаратқан Иемін, Менен 
басқа Құтқарушы жоқ! 
Лұқа 2:11.....бүгін Дəуіттің қаласында сендердің 
Құтқарушыларың дүниеге келді, Ол — Иеміз Мəсіх! 
Титке 1:4.....Менімен бірге бір сенімдегі шынайы 
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Мəсіх рақымын жаудырып, тыныштық сыйлай көрсін! 
Титке 2:10-13.....10. осылайша Құтқарушымыз Құдайдың 
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------------------------------------------------- 
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32.*	
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Жаратқан Иемін, Мен, Исраил сиынған Киелі Құдай, 
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------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------- 
Hashr 59:23*.....тым үстем, аса өктем, өте зор. 

32.*	
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------------------------------------------------- 
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рет Киелі кітапта табылады, бірақ Құранда ондай жоқ. 
 
 

	



33.*	
Киелі кітаптарда Құдай өзі туралы айтқанда, ол тұңғыш 
көпше түрде «Біз» деп айтады ма? 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Γένεση 1:26.....Құдай енді: «Біз (рухани жағынан) 
Өзімізге ұқсас əрі бейнелес етіп адамды жаратайық.  
Γένεση 11:7.....Енді Біз жерге түсіп, бірін-бірі 
түсінбеулері үшін олардың тілін шатастырып жіберейік». 
Ишая 6:8..... Бұдан кейін Тəңір Иенің: — Мен 
кімді жіберейін? Біздің хабаршымыз кім болады? — 
деген даусын естідім. — Мен бармын, Ием. Мені 
жібере гөр, — деп жауап бердім. 
Жохан 17:11.....Киелі Əке, Маған берген есіміңнің 
құдіретімен шəкірттерімді қорғай гөр. Екеуіміздің 
біртұтас екендігіміздей, олар да біртұтас болсын. 
------------------------------------------------- 
Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72*.....57. Сендерді Біз 
жараттық. Сонда неге мойындамайсыңдар? 
İnsan 76:23.....(Мұхаммед Ғ.С.) расында Біз саған 
Құранды аз-аздап түсірдік. 

34.*	
 “Үштік” концептісі қолданбалы ма? (Əке, бала 
жəне киелі рух)  

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Γένεση 11:7.....Енді Біз жерге түсіп, бірін-бірі 
түсінбеулері үшін олардың тілін шатастырып жіберейік». 
Матай 28:19-20.....19. Сондықтан күллі халықтарға 
барыңдар! Оларды Менің шəкірттерім етіп, Құдай 
Əкенің, рухани Ұлының жəне Киелі Рухының атымен 
шомылдыру рəсімінен өткізіңдер, 
Ефестіктерге 4:4-6.....4. Құдайдың Рухы да Біреу 
5. Иеміз бір, 6.  Барлығымыздың бір Құдай Əкеміз бар,  
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:64*..... жалғыз Аллаға құлшылық 
қылайық, Оған еш нəрсені ортақ қоспайық.  
Nisa 4:171..... Əй Кітап иелері! Діндеріңде артық 
кетпеңдер. Аллаға байланысты шындықты айтыңдар. 
Шынайы түрде Мəриям ұлы Мəсих Ғиса, Алланың елшісі 
əрі Мəриямға жалғастырған сөзі жəне Алла тарапынан 
бір рух. Ендеше Аллаға жəне елшілеріне сеніңдер. 
Əрі (Алланы) “үшеу” демеңдер, (одан) тыйылыңдар. 
Сендер үшін жақсы. Шынайы түрде Алла бір-ақ Тəңір. 
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35.*	
Құдай Исаны қателесіп, теріс іс істеді деп жалған 
айыптауы немесе Иса, қате ісін жабу үшін Құдайға 
өтірік айтуы мүмкін бе? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Жохан 8:46.....Араларыңдағы қайсың Мені күнə 
жасадың деп əшкерелей аласың? Ал егер ақиқатты 
айтсам, неге Маған сенбейсіңдер? 
Титке 1:2.....Осы сенім мен білім мəңгілік өмірге 
деген үмітімізге негізделген. Жалған сөйлемейтін 
Құдай бізге сол өмірді əуел бастан-ақ уəде етіп, 
1 Петірдің 2:21-23.....21. Мəсіхтің 22. «Ол 
ешқандай күнə жасаған да емес, аузынан бірде-бір 
өтірік шыққан да емес». 
------------------------------------------------- 
Ma’ida 5:116*.....Жаратқан Ие исраилдіктерге жол 
көрсетіп, күндіз бағана тəрізді бұлт ішінде, ал 
түнде жолдарына жарық түсіріп, жалындаған от 
бағанасының ішінде алдарында жүріп отырды. 
Осылайша олар күні-түні жол жүре алды. 

36.*	
Құдайды сабырлы жəне адамзат тарихына өзінің 
саусақтарының ізін қалдырған үлкен күш иесі деуге 
бола ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Мысырдан 13:21.....Құдай сөзін жалғап тағы былай деді: 
— Исраилдіктерге мынаны да айт: «Ата-бабаларыңның 
Құдайы, Ыбырайым, Ысқақ, Жақыптың сиынған Құдайы — 
Жаратқан Ие мені сендерге жіберіп отыр. Мəңгі бақи 
Менің атым осылай болмақ. Күллі келер ұрпақтар да Мені 
осы есіміммен естеріне сақтасын». 
Мысырдан 16:9-10.....10. Жаратқан Иенің айбынды 
салтанаты көрінді. 
Царств 12:16..... Енді осы жерде тұрып, көз алдарыңда 
Жаратқан Иенің жасайтын зор кереметін көріңдер! 
------------------------------------------------- 
En'am 6:37.....37. Олар: «Ол пайғамбарға бір 
мұғжиза түсірілсе еді?»,- деді. (Мұхаммед Ғ.С.): 
«Шəксіз Алланың мұғжиза түсіруге күші жетеді. 
Бірақ олардың көбі білмейді.» де. 38. Жазуда еш 
нəрседен кенде етпедік. 
Tevbe 9:31*.....Ол, олардың қосқан шерігінен пəк. 
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Жохан 8:46.....Араларыңдағы қайсың Мені күнə 
жасадың деп əшкерелей аласың? Ал егер ақиқатты 
айтсам, неге Маған сенбейсіңдер? 
Титке 1:2.....Осы сенім мен білім мəңгілік өмірге 
деген үмітімізге негізделген. Жалған сөйлемейтін 
Құдай бізге сол өмірді əуел бастан-ақ уəде етіп, 
1 Петірдің 2:21-23.....21. Мəсіхтің 22. «Ол 
ешқандай күнə жасаған да емес, аузынан бірде-бір 
өтірік шыққан да емес». 
------------------------------------------------- 
Ma’ida 5:116*.....Жаратқан Ие исраилдіктерге жол 
көрсетіп, күндіз бағана тəрізді бұлт ішінде, ал 
түнде жолдарына жарық түсіріп, жалындаған от 
бағанасының ішінде алдарында жүріп отырды. 
Осылайша олар күні-түні жол жүре алды. 

36.*	
Құдайды сабырлы жəне адамзат тарихына өзінің 
саусақтарының ізін қалдырған үлкен күш иесі деуге 
бола ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Мысырдан 13:21.....Құдай сөзін жалғап тағы былай деді: 
— Исраилдіктерге мынаны да айт: «Ата-бабаларыңның 
Құдайы, Ыбырайым, Ысқақ, Жақыптың сиынған Құдайы — 
Жаратқан Ие мені сендерге жіберіп отыр. Мəңгі бақи 
Менің атым осылай болмақ. Күллі келер ұрпақтар да Мені 
осы есіміммен естеріне сақтасын». 
Мысырдан 16:9-10.....10. Жаратқан Иенің айбынды 
салтанаты көрінді. 
Царств 12:16..... Енді осы жерде тұрып, көз алдарыңда 
Жаратқан Иенің жасайтын зор кереметін көріңдер! 
------------------------------------------------- 
En'am 6:37.....37. Олар: «Ол пайғамбарға бір 
мұғжиза түсірілсе еді?»,- деді. (Мұхаммед Ғ.С.): 
«Шəксіз Алланың мұғжиза түсіруге күші жетеді. 
Бірақ олардың көбі білмейді.» де. 38. Жазуда еш 
нəрседен кенде етпедік. 
Tevbe 9:31*.....Ол, олардың қосқан шерігінен пəк. 
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37. 
Құдай Өзін жер бетіндегі адамдарға көрсетті ме? 
(Құдай көрінуі немесе Руйетулла) 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Мысырдан 33:11 & 18-23.....11. Жаратқан Ие Мұсамен 
адамның жақын досымен бетпе-бет сөйлескеніндей 
сөйлесетін. 18. Сонда Мұса: — Ендеше маған Сенің нұрлы 
салтанатыңды көрсете гөр, — деп өтінді. 23. Содан 
кейін қолымды аламын, сонда Мені ту сыртымнан көре 
аласың. Ал бет-жүзімді ешкімнің көруіне болмайды. 
Руларды санау 12:8.....бетпе-бет, анық тілдесемін. 
----------------------------------------------------- 
En'am 6:103*.....Көздер Оған жете алмайды. 
A'raf 7:143*.....маған өзіңді көрсет, Сені көрейін» 
деді. (Алла): «Мені, əсте көре алмайсың; бірақ тауға 
қара, сонда егер ол орнында тұра алса, сен де Мені 
көресің» деді. Сонда Раббы тауға елестеген сəтте, оны 
быт-шыт қылды. Мұса (Ғ.С) да талып түсті. 
Hajj 22:63..... Шəксіз Алла, өте мүлайым, толық білуші. 
Ескертпе: Киелі кітаптағы басқа Құдайдың көрінуі: 
Бас. 12:7-9; 18:1-33; 32:22-30; Көм. 3:2-4:17; Көм. 
24:9-11; Екінші заң. 31:14-15; Иов кітабы 38-42. 

38.*	
Құдай бүгінгі күнде Өзінің жазба уаһилерінен басқа 
адамдармен тікелей сөйлеседі ме? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Жоел 2:28.....Осылардан кейін Мен өз Рухымды бүкіл 
адамзаттың үстіне құямын. Ұл-қыздарың пайғамбарлық 
сөз айтады, қарттарың түс, жас жігіттерің аян көреді. 
1 Қорынттықтарға 14:1 & 24-25.....1. Сүйіспеншіліктің 
жолын қуыңдар! Рухани дарындарға, əсіресе Құдайдың 
хабарын жеткізу дарынына, ие болуға ұмтылыңдар! 24. 
Бірақ жиналғандардың барлығы Құдайдың хабарларын 
жеткізген кезде сенбейтін не ұғынбайтын біреу кірсе, 
бəрінен естіп тұрғаны оның күнəсін əшкерелеп, тергейді, 
----------------------------------------------------- 
Tevbe 9:31*.....Өйткені, Одан басқа ешбір тəңір жоқ. 
Ол, олардың қосқан шерігінен пəк. 
Shura 42:51*.....Алла (Т.) бір адам баласымен көкейіне 
салу түрінде немесе перде артынан ғана сөйлеседі: Не 
бір елші жіберіп, өз бұйрығымен қалағанын уахи етеді. 
Күдіксіз Ол, өте жоғары, хикмет иесі. 
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1 Қорынттықтарға 14:1 & 24-25.....1. Сүйіспеншіліктің 
жолын қуыңдар! Рухани дарындарға, əсіресе Құдайдың 
хабарын жеткізу дарынына, ие болуға ұмтылыңдар! 24. 
Бірақ жиналғандардың барлығы Құдайдың хабарларын 
жеткізген кезде сенбейтін не ұғынбайтын біреу кірсе, 
бəрінен естіп тұрғаны оның күнəсін əшкерелеп, тергейді, 
----------------------------------------------------- 
Tevbe 9:31*.....Өйткені, Одан басқа ешбір тəңір жоқ. 
Ол, олардың қосқан шерігінен пəк. 
Shura 42:51*.....Алла (Т.) бір адам баласымен көкейіне 
салу түрінде немесе перде артынан ғана сөйлеседі: Не 
бір елші жіберіп, өз бұйрығымен қалағанын уахи етеді. 
Күдіксіз Ол, өте жоғары, хикмет иесі. 
 
 
 
 

37. 
Құдай Өзін жер бетіндегі адамдарға көрсетті ме? 
(Құдай көрінуі немесе Руйетулла) 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Мысырдан 33:11 & 18-23.....11. Жаратқан Ие Мұсамен 
адамның жақын досымен бетпе-бет сөйлескеніндей 
сөйлесетін. 18. Сонда Мұса: — Ендеше маған Сенің нұрлы 
салтанатыңды көрсете гөр, — деп өтінді. 23. Содан 
кейін қолымды аламын, сонда Мені ту сыртымнан көре 
аласың. Ал бет-жүзімді ешкімнің көруіне болмайды. 
Руларды санау 12:8.....бетпе-бет, анық тілдесемін. 
----------------------------------------------------- 
En'am 6:103*.....Көздер Оған жете алмайды. 
A'raf 7:143*.....маған өзіңді көрсет, Сені көрейін» 
деді. (Алла): «Мені, əсте көре алмайсың; бірақ тауға 
қара, сонда егер ол орнында тұра алса, сен де Мені 
көресің» деді. Сонда Раббы тауға елестеген сəтте, оны 
быт-шыт қылды. Мұса (Ғ.С) да талып түсті. 
Hajj 22:63..... Шəксіз Алла, өте мүлайым, толық білуші. 
Ескертпе: Киелі кітаптағы басқа Құдайдың көрінуі: 
Бас. 12:7-9; 18:1-33; 32:22-30; Көм. 3:2-4:17; Көм. 
24:9-11; Екінші заң. 31:14-15; Иов кітабы 38-42. 

38.*	
Құдай бүгінгі күнде Өзінің жазба уаһилерінен басқа 
адамдармен тікелей сөйлеседі ме? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Жоел 2:28.....Осылардан кейін Мен өз Рухымды бүкіл 
адамзаттың үстіне құямын. Ұл-қыздарың пайғамбарлық 
сөз айтады, қарттарың түс, жас жігіттерің аян көреді. 
1 Қорынттықтарға 14:1 & 24-25.....1. Сүйіспеншіліктің 
жолын қуыңдар! Рухани дарындарға, əсіресе Құдайдың 
хабарын жеткізу дарынына, ие болуға ұмтылыңдар! 24. 
Бірақ жиналғандардың барлығы Құдайдың хабарларын 
жеткізген кезде сенбейтін не ұғынбайтын біреу кірсе, 
бəрінен естіп тұрғаны оның күнəсін əшкерелеп, тергейді, 
----------------------------------------------------- 
Tevbe 9:31*.....Өйткені, Одан басқа ешбір тəңір жоқ. 
Ол, олардың қосқан шерігінен пəк. 
Shura 42:51*.....Алла (Т.) бір адам баласымен көкейіне 
салу түрінде немесе перде артынан ғана сөйлеседі: Не 
бір елші жіберіп, өз бұйрығымен қалағанын уахи етеді. 
Күдіксіз Ол, өте жоғары, хикмет иесі. 
 
 
 
 



39.*	
Құдай белгілі бір адамдарға өзінің махаббатын 
ерекше білдіріп сол адамдар “Құдайдың балалары” 
деп аталып кетті ме? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Hosea 1:10..... Оларға «халқым емессіңдер» 
делінген жердің өзінде олар енді «Мəңгі тірі 
Құдайдың рухани балалары» деп аталады. 
Ғалаттықтарға 4:6.....Енді біз рухани балалары 
болғандықтан, Құдай Өзінің рухани Ұлының Рухын 
жүрегімізге дарытты. Сол Рух бізді: «Абба, Əке!» 
— деп Құдайға сиындырады. 
1 Жоханның 3:1-2.....1. Қараңдар, Əкенің бізге деген 
сүйіспеншілігі қандай зор: Құдайдың рухани балалары 
деп аталамыз жəне нақ солаймыз да! 2. Сүйікті 
бауырларым, қазір Құдайдың рухани балаларымыз,  
------------------------------------------------- 
Maide 5:18*..... Яһудилер мен Христиандар: 
“Біздер Алланың ұлдары жəне сүйгендеріміз” деді. 
Оларға айт: “Онда Алла күнəларың себепті сендерді 
неге азаптайды? 
Ескертпе: Құранда адам Құдай Ұлы бола алатыны 
мойындалмаса да, Құдай адамға өте жақын екенін 
айтады: Енфал 8:24; Худ 11:90 жəне 92; жəне Каф 
50:16. 

40.*	
Құдайдың махаббаты сөзсіз бе? (el-Vedud) 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Римдіктерге 5:8.....Дегенмен, əлі де күнəкар 
болып жүрген кезімізде біз үшін Мəсіх өмірін 
құрбан етті! Осы арқылы Құдай бізге Өзінің зор 
сүйіспеншілігін дəлелдеді. 
1 Жоханның 4:8-10.....8. Құдай — сүйіспеншілік. 
9. Құдай бізге деген сүйіспеншілігін былай көрсетті: 
Сол арқылы шынайы өмір сүруіміз үшін Құдай Өзінің 
жалғыз рухани Ұлын бұ дүниеге жіберді.  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:195 & 276*.....195. Шын мəнінде Алла 
игілік істеушілерді жақсы көреді. 276. Əpi Алла 
барлық қарсы келуші күнəкарды жақсы көрмейді. 
Al-i İmran 3:57 & 159*.....57. Алла залымдарды жақсы 
көрмейді. 159. Негізінен Алла тəуекелшілерді жақсы көреді. 
 
 
 
Rum 30:45..... 
Saf 61:4..... 

	
	
	
 
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

39.*	
Құдай белгілі бір адамдарға өзінің махаббатын 
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делінген жердің өзінде олар енді «Мəңгі тірі 
Құдайдың рухани балалары» деп аталады. 
Ғалаттықтарға 4:6.....Енді біз рухани балалары 
болғандықтан, Құдай Өзінің рухани Ұлының Рухын 
жүрегімізге дарытты. Сол Рух бізді: «Абба, Əке!» 
— деп Құдайға сиындырады. 
1 Жоханның 3:1-2.....1. Қараңдар, Əкенің бізге деген 
сүйіспеншілігі қандай зор: Құдайдың рухани балалары 
деп аталамыз жəне нақ солаймыз да! 2. Сүйікті 
бауырларым, қазір Құдайдың рухани балаларымыз,  
------------------------------------------------- 
Maide 5:18*..... Яһудилер мен Христиандар: 
“Біздер Алланың ұлдары жəне сүйгендеріміз” деді. 
Оларға айт: “Онда Алла күнəларың себепті сендерді 
неге азаптайды? 
Ескертпе: Құранда адам Құдай Ұлы бола алатыны 
мойындалмаса да, Құдай адамға өте жақын екенін 
айтады: Енфал 8:24; Худ 11:90 жəне 92; жəне Каф 
50:16. 

40.*	
Құдайдың махаббаты сөзсіз бе? (el-Vedud) 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Римдіктерге 5:8.....Дегенмен, əлі де күнəкар 
болып жүрген кезімізде біз үшін Мəсіх өмірін 
құрбан етті! Осы арқылы Құдай бізге Өзінің зор 
сүйіспеншілігін дəлелдеді. 
1 Жоханның 4:8-10.....8. Құдай — сүйіспеншілік. 
9. Құдай бізге деген сүйіспеншілігін былай көрсетті: 
Сол арқылы шынайы өмір сүруіміз үшін Құдай Өзінің 
жалғыз рухани Ұлын бұ дүниеге жіберді.  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:195 & 276*.....195. Шын мəнінде Алла 
игілік істеушілерді жақсы көреді. 276. Əpi Алла 
барлық қарсы келуші күнəкарды жақсы көрмейді. 
Al-i İmran 3:57 & 159*.....57. Алла залымдарды жақсы 
көрмейді. 159. Негізінен Алла тəуекелшілерді жақсы көреді. 
 
 
 
Rum 30:45..... 
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39.*	
Құдай белгілі бір адамдарға өзінің махаббатын 
ерекше білдіріп сол адамдар “Құдайдың балалары” 
деп аталып кетті ме? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Hosea 1:10..... Оларға «халқым емессіңдер» 
делінген жердің өзінде олар енді «Мəңгі тірі 
Құдайдың рухани балалары» деп аталады. 
Ғалаттықтарға 4:6.....Енді біз рухани балалары 
болғандықтан, Құдай Өзінің рухани Ұлының Рухын 
жүрегімізге дарытты. Сол Рух бізді: «Абба, Əке!» 
— деп Құдайға сиындырады. 
1 Жоханның 3:1-2.....1. Қараңдар, Əкенің бізге деген 
сүйіспеншілігі қандай зор: Құдайдың рухани балалары 
деп аталамыз жəне нақ солаймыз да! 2. Сүйікті 
бауырларым, қазір Құдайдың рухани балаларымыз,  
------------------------------------------------- 
Maide 5:18*..... Яһудилер мен Христиандар: 
“Біздер Алланың ұлдары жəне сүйгендеріміз” деді. 
Оларға айт: “Онда Алла күнəларың себепті сендерді 
неге азаптайды? 
Ескертпе: Құранда адам Құдай Ұлы бола алатыны 
мойындалмаса да, Құдай адамға өте жақын екенін 
айтады: Енфал 8:24; Худ 11:90 жəне 92; жəне Каф 
50:16. 

40.*	
Құдайдың махаббаты сөзсіз бе? (el-Vedud) 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Римдіктерге 5:8.....Дегенмен, əлі де күнəкар 
болып жүрген кезімізде біз үшін Мəсіх өмірін 
құрбан етті! Осы арқылы Құдай бізге Өзінің зор 
сүйіспеншілігін дəлелдеді. 
1 Жоханның 4:8-10.....8. Құдай — сүйіспеншілік. 
9. Құдай бізге деген сүйіспеншілігін былай көрсетті: 
Сол арқылы шынайы өмір сүруіміз үшін Құдай Өзінің 
жалғыз рухани Ұлын бұ дүниеге жіберді.  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:195 & 276*.....195. Шын мəнінде Алла 
игілік істеушілерді жақсы көреді. 276. Əpi Алла 
барлық қарсы келуші күнəкарды жақсы көрмейді. 
Al-i İmran 3:57 & 159*.....57. Алла залымдарды жақсы 
көрмейді. 159. Негізінен Алла тəуекелшілерді жақсы көреді. 
 
 
 
Rum 30:45..... 

39.*	
Құдай белгілі бір адамдарға өзінің махаббатын 
ерекше білдіріп сол адамдар “Құдайдың балалары” 
деп аталып кетті ме? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Hosea 1:10..... Оларға «халқым емессіңдер» 
делінген жердің өзінде олар енді «Мəңгі тірі 
Құдайдың рухани балалары» деп аталады. 
Ғалаттықтарға 4:6.....Енді біз рухани балалары 
болғандықтан, Құдай Өзінің рухани Ұлының Рухын 
жүрегімізге дарытты. Сол Рух бізді: «Абба, Əке!» 
— деп Құдайға сиындырады. 
1 Жоханның 3:1-2.....1. Қараңдар, Əкенің бізге деген 
сүйіспеншілігі қандай зор: Құдайдың рухани балалары 
деп аталамыз жəне нақ солаймыз да! 2. Сүйікті 
бауырларым, қазір Құдайдың рухани балаларымыз,  
------------------------------------------------- 
Maide 5:18*..... Яһудилер мен Христиандар: 
“Біздер Алланың ұлдары жəне сүйгендеріміз” деді. 
Оларға айт: “Онда Алла күнəларың себепті сендерді 
неге азаптайды? 
Ескертпе: Құранда адам Құдай Ұлы бола алатыны 
мойындалмаса да, Құдай адамға өте жақын екенін 
айтады: Енфал 8:24; Худ 11:90 жəне 92; жəне Каф 
50:16. 

40.*	
Құдайдың махаббаты сөзсіз бе? (el-Vedud) 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Римдіктерге 5:8.....Дегенмен, əлі де күнəкар 
болып жүрген кезімізде біз үшін Мəсіх өмірін 
құрбан етті! Осы арқылы Құдай бізге Өзінің зор 
сүйіспеншілігін дəлелдеді. 
1 Жоханның 4:8-10.....8. Құдай — сүйіспеншілік. 
9. Құдай бізге деген сүйіспеншілігін былай көрсетті: 
Сол арқылы шынайы өмір сүруіміз үшін Құдай Өзінің 
жалғыз рухани Ұлын бұ дүниеге жіберді.  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:195 & 276*.....195. Шын мəнінде Алла 
игілік істеушілерді жақсы көреді. 276. Əpi Алла 
барлық қарсы келуші күнəкарды жақсы көрмейді. 
Al-i İmran 3:57 & 159*.....57. Алла залымдарды жақсы 
көрмейді. 159. Негізінен Алла тəуекелшілерді жақсы көреді. 
 
 
 
Rum 30:45..... 



41.*	
Құдай өзінің сенушілеріне жəй ғана құлдары сияқты 
қарады ма?  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Жохан 15:15.....Сендерді бұдан былай құл 
демеймін, құл иесінің не істеп жүргенін білмейді. 
Қайта, сендерді достарым деп атадым... 
1 Петірдің 2:5 & 9-10.....9. Ал сендер өздеріңді 
қара түнектен тамаша нұрына шақырған Құдайдың 
қасиеттілігі мен ұлы істерін мадақтап жариялауға 
таңдалған нəсілсіңдер. 10. Бір кезде біртұтас 
халық емес едіңдер, ал қазір Құдайдың халқысыңдар.  
------------------------------------------------- 
Sad 38:83.....“Бірақ олардан ықыласты құлдарың 
ғана қалады.”  
Shura 42:19*.....Алла (Т.) құлдарын өте аяушы. Кімді 
қаласа, несібе береді. Ол өте күшті, тым үстем.  

42.*	
Құдай адамдарды бөліп біреуін екіншісінен жоғары 
қойды ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Марқа 12:14.....Ұстаз, Сіздің əділ екеніңізді 
білеміз. Біреуге жағыну ниетінен аулақ болып, 
ешкімнің бет-жүзіне қарамай, жұртты шынымен 
Құдайдың жолына үйретесіз. 
Ғалаттықтарға 3:28.....Бұл жерде яһуди мен басқа 
ұлт адамының, құл мен еріктінің, еркек пен 
əйелдің арасында айырмашылық жоқ, себебі барлығың 
Иса Мəсіхпен тығыз байланыста біртұтассыңдар. 
Ефестіктерге 6:9.....Көкте олардың да, өздеріңнің 
де Қожайындарыңның бар екенін білесіңдер. Ол 
ешкімнің бет-жүзіне қарамайды. 
------------------------------------------------- 
En'am 6:165*..... Ол сондай Алла, сендерді жердің 
халифалары етті. Сендерге берген нəрселерде, сынау 
үшін дəрежелерде біріңді-біріңнен жоғары көтерді. 
Nahl 16:71 & 75*.....71. Алла (Т.) несібеде, 
біріңнен-біріңді артық қылды. 75. біреулер тең 
бола ала ма? 
Ahzab 33:50.....Əй Пайғамбар! Расында саған мəһерлерін 
берген жұбайларыңды,… Пайғамбар оны некеленгісі келсе, 
бұны; өзге Мүміндерден ерекше саған халал еттік. 
 
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

41.*	
Құдай өзінің сенушілеріне жəй ғана құлдары сияқты 
қарады ма?  
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Жохан 15:15.....Сендерді бұдан былай құл 
демеймін, құл иесінің не істеп жүргенін білмейді. 
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қара түнектен тамаша нұрына шақырған Құдайдың 
қасиеттілігі мен ұлы істерін мадақтап жариялауға 
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43.*	
Құдай күнəһарларды жек көріп оларды тозаққа 
жібергісі келе ме? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Езекиел 18:23 & 32.....23.  Əлде Мені зұлым 
адамның өліміне қуанады деп ойлайсыңдар ма?  
32. Өйткені Мен ешкімнің де өлімін қаламаймын. 
2 Петірдің 3:9.....Керісінше, Ол бізге төзімділік 
танытуда: ешкімнің де тозаққа түсуін емес, барлық 
адамдардың теріс жолдан қайтып, күнəларына 
өкініп, солардан арылуын қалайды! 
------------------------------------------------- 
Maide 5:41*..... Міне солар, Алланың жүректерін 
тазартуды қаламағандар. Оларға дүниеде жапа əрі 
ақыретте де, зор азап бар. 
Tevbe 9:55*..... Шынында Алла, ол арқылы оларды 
дүние тіршілігінде азаптауды жəне қарсы болған 
бойда олардың жандарының шығуын қалайды. 

44.	
Құдай “жақсы” мен “жаманды” жасаушы жəне олардың 
екеуінің болуына жауапты ма? (Hayır & Sher)	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Еремия 29:11.....Өйткені сендерге деген ниетім 
Өзіме аян: сендерге қасірет емес, амандық пен 
тыныштық бұйырып, болашақ пен үміт сыйлайтын 
ниетім бар, — деп нық айтады Жаратқан Ие. — 
Жақыптың 1:13.....Күнəға еліккен ешқайсың да: 
«Құдай мені еліктіреді» деп айтпаңдар! Құдай 
күнəға еш елікпейді де, ешкімді еліктірмейді де. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:26..... (Мысалдарға қарсы келіп адасқандар 
да, шындық та болады негізінде).  
Maide 5:14*.....Жəне “Христианбыз” дегендерден де 
серт алған едік. Дегенмен олар да берілген үгіттен 
үлестерін ұмытты. Сондықтан араларына қиямет күніне 
дейін дұшпандық, өштік салдық. Жəне Алла (Т.) оларға 
не істегендерінің хабарын тез береді. 
Enbiya 21:35....Сендерді сынап; жаман-жақсы күйге саламыз.  
Ескертпе: Киелі кітапта Құдай адамзатқа қиындықтар мен 
бақытсыздықтарға жол бермейтін орындар бар: Иса. 45: 
7, Жер. 4: 6 & Амос 3: 6. Бірақ Шайтан зұлымдықтың 
авторы ретінде көрінеді: Жн. 8:44, 1 Жн. 3: 8. 
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адамдардың теріс жолдан қайтып, күнəларына 
өкініп, солардан арылуын қалайды! 
------------------------------------------------- 
Maide 5:41*..... Міне солар, Алланың жүректерін 
тазартуды қаламағандар. Оларға дүниеде жапа əрі 
ақыретте де, зор азап бар. 
Tevbe 9:55*..... Шынында Алла, ол арқылы оларды 
дүние тіршілігінде азаптауды жəне қарсы болған 
бойда олардың жандарының шығуын қалайды. 

44.	
Құдай “жақсы” мен “жаманды” жасаушы жəне олардың 
екеуінің болуына жауапты ма? (Hayır & Sher)	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Еремия 29:11.....Өйткені сендерге деген ниетім 
Өзіме аян: сендерге қасірет емес, амандық пен 
тыныштық бұйырып, болашақ пен үміт сыйлайтын 
ниетім бар, — деп нық айтады Жаратқан Ие. — 
Жақыптың 1:13.....Күнəға еліккен ешқайсың да: 
«Құдай мені еліктіреді» деп айтпаңдар! Құдай 
күнəға еш елікпейді де, ешкімді еліктірмейді де. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:26..... (Мысалдарға қарсы келіп адасқандар 
да, шындық та болады негізінде).  
Maide 5:14*.....Жəне “Христианбыз” дегендерден де 
серт алған едік. Дегенмен олар да берілген үгіттен 
үлестерін ұмытты. Сондықтан араларына қиямет күніне 
дейін дұшпандық, өштік салдық. Жəне Алла (Т.) оларға 
не істегендерінің хабарын тез береді. 
Enbiya 21:35....Сендерді сынап; жаман-жақсы күйге саламыз.  
Ескертпе: Киелі кітапта Құдай адамзатқа қиындықтар мен 
бақытсыздықтарға жол бермейтін орындар бар: Иса. 45: 
7, Жер. 4: 6 & Амос 3: 6. Бірақ Шайтан зұлымдықтың 
авторы ретінде көрінеді: Жн. 8:44, 1 Жн. 3: 8. 
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45.	
Құдай олардың ең үлкені «плоттер» немесе 
«схемасы» деп сипатталуы керек еді?  (Makara) 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Миха 2:1.....Зұлымдықты жоспарлап, төсек орындарында 
сұмдық істерді ойластырып жататындар қасіретке қалады! 
Зəкəрия 8:17.....Біреуге қарсы зұлымдық ойластырмаңдар,  
жалған ант беруге салынбаңдар! Мен осылардың бəрін жек 
көремін!» — деп ескертеді Жаратқан Ие. 
-------------------------------------------------  
Al-i İmran 3:54*.....Олар айлакерлік істеді, Алла 
да амалын тапты. Алла тəсілшілердің жақсысы. 
Ra’d 13:42*.....Расында бұлар да, бұлардан бұрынғылар да 
мекерлік қылған.  
Ескертпе: Киелі кітапта «алагүлік» жəне «айлашылдық» 
зұлымдыққа жатады жəне бұл əрекеттер Құдай емес, 
Шайтан болмысы болып саналады: Ген. 3:1, Ест. 9:25, 
Пс. 21:11, Пс. 36:4, Про. 1:30, 2 Кор. 11:13-15, Еф. 
6:11, 1 Пет 5:8-9, 2 Жон 1:7.    

46. 
Құдай əртүрлі діндердегі адамдардың дұшпандық пен 
жеккөрушілігі үшін жауапты ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Еремия 29:11....Өйткені сендерге деген ниетім 
Өзіме аян: сендерге қасірет емес, амандық пен 
тыныштық бұйырып, болашақ пен үміт сыйлайтын 
ниетім бар, — деп нық айтады Жаратқан Ие. — 
Аббақұқ 1:13.....Ал Сенің көздерің зұлымдыққа 
қарауға тым пəк, озбырлыққа қарап тұра алмайсың 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:10.....Олардың жүректерінде дерт бар. 
(Күншілдік дерті). Сонда Алла олардың дертін 
арттыра түсті. 
Nisa 4:88......Алла, адастырған біреуді, сендер 
жолға салуды қалайсыңдар ма? Ал біреуді, Алла 
адастырса, сонда оған жол таба алмайсың. 
Maide 5:14 & 64.....14. Жəне “Христианбыз” 
дегендерден де серт алған едік… Сондықтан 
араларына қиямет күніне дейін дұшпандық, өштік 
салдық. Жəне Алла (Т.) оларға не істегендерінің 
хабарын тез береді. 64. Сондай-ақ олардың арасына 
қияметке дейін дұшпандық, өштік салдық. 
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47.* 
Құдайдың еркектердің жүректерін қатайтатыны жəне 
оларды адастыру ниеті бар ма?	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Матай 18:11-14.....11. (Мен, Құдай тағайындаған Билеуші, 
тура жолдан адасып кеткендерді құтқаруға көктен келдім.) 
14. Дəл сол сияқты, көктегі Əкелерің де осы кішкенелердің 
ешқайсысының адасып, тозаққа түсуін қаламайды! 
1 Тімотеге 2:3-4..... 3. Бұл игілікті əрі 
Құтқарушымыз Құдайға ұнамды. 4. Ол барлық адамдардың 
құтқарылып, шындықты біліп алуларын қалайды. 
------------------------------------------------- 
Baqara 2:7, 15 & 26*.....7. Алла олардың 
жүректерін, құлақтарын бітеген, əрі көздерінде 
перде бар. 15. Алла оларды мазаққа ұшыратып, 
азғындықтарында қаңғыртып қояды. 26. Алла, ол 
мысал менен көптегенді адастырып, 
Nisa 4:119.....“Жəне оларды əрине адастырамын, 
əлбетте оларды босқа үміттендіремін. 
A’raf 7:186.....Алла кімді адастырса, сонда оған 
тура жол көрсетуші жоқ. Онда оларды қаңғырыстарында 
абыржытып қояды. 

48.	
Құдай қыңыр мінезді ме? 	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Числа 23:19.....Ол айтса, сонысын іске асырмай 
ма, Əлде сөз беріп, онысын орындамай ма? 
Забур 119:90.....Күллі келер ұрпаққа адал боласың, 
Малахи 3:6.....Мен, Жаратқан Ие, еш өзгермеймін,  
2 Тімотеге 2:13.....Біз айтқанымызға адал 
болмасақ, Ол айтқанына адал болып қала береді, Өз 
болмысымен келіспейтінді Ол істемейді» 
Титке 1:2.....Осы сенім мен білім мəңгілік өмірге 
деген үмітімізге негізделген. Жалған сөйлемейтін 
Құдай бізге сол өмірді əуел бастан-ақ уəде етіп, 
------------------------------------------------- 
Hud 11:106-108*.....106. Ал енді сорлылар, тозақта 
ыңыранып, шыңғырады.107. Бірақ Раббың қаласа басқа. 
Hajj 22:14*.....Шынында Алла қалағанын істейді. 
Fatir 35:8.....Алла қалағанын адастырып, 
қалағанын тура жолға салады. 
Buruj 85:16.....Ол, қалағанын бұлжытпай істеуші.  
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49.*	
Құдайдың  ережесі бойынша Құдайдың өзінен басқа 
адамға біреуді басқа біреудің алдында басын 
идіруге  тиым салынған ба? 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Мысырдан 20:2-5.....3. Сенің Менен басқа ешқандай 
тəңірлерің болмасын! 5. Сондайларға бас иіп 
табынып, құлшылық етпе! Мен сенің Құдай Иеңмін, 
Өзімнен басқа тəңірлеріңнің болуына еш төзбеймін.  
Заңды қайталау 5:7-9.....7. Сенің Менен басқа 
ешқандай тəңірлерің болмасын! 9. Сондайларға бас 
иіп табынып, құлшылық етпе! Мен сенің Құдай Иеңмін, 
Өзімнен басқа тəңірлеріңнің болуына еш төзбеймін. 
Аян 22:8-9.....8. көріп жатқан кезде мен оларды 
көрсеткен періштенің аяғына бас ұрмақ болып 
жығылдым. 9. Алайда ол: «Бұлай істеме! Мен өзіңмен, 
саған бауырлас пайғамбарлармен жəне осы кітаптағы 
сөздерге мойынсұнатындармен бірге қызмет етушімін. 
Құдайға бас ұрып ғибадат ет!» — деді. 
------------------------------------------------- 
İsra 17:23*.....Раббың, өзіне ғана ғибадат етулеріңді 
Zariyat 51:56*.....Жын мен адамзатты өзіме 
құлшылық қылулары үшін ғана жараттым. 

50.*	
Құдай өзінің ережесіне бағынбай періштелерге 
“Адамның алдында бас иіндер” деген бұйрық берді ме?  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Ишая 14:12-17.....12. Ей, Шолпан жұлдыз əрі таң 
шапағы (іспетті болған Бабыл патшасы)! 13. Өйткені 
іштей былай дегенсің: «Мен аспанға көтерілемін, өз 
тағымды Құдайдың жұлдыздарынан да жоғары орнатамын! 
14. Биік бұлттардан да жоғары көтеріліп шығамын, 
өзімді Хақ Тағаламен бірдей қыламын!» 
Езекиел 28:11-19.....15. Сен жаратылған күніңнен 
бастап жүріс-тұрысыңда кінəратсыз болып келдің. 
Алайда бір күні өзіңнен əділетсіздік табылды. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:31-34*.....34. Сол уақытта періштелерге: «Адамға 
сəжде қылыңдар» дедік. Сонда олар дереу сəжде қылды.  
İsra 17:61-65*.....61. Сол уақытта періштелерге: 
“Адамға сəжде қылыңдар!”,-дедік. Сонда олар дереу 
сəжде қылды. Бірақ Ібіліс сəжде қылмай:  
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14. Биік бұлттардан да жоғары көтеріліп шығамын, 
өзімді Хақ Тағаламен бірдей қыламын!» 
Езекиел 28:11-19.....15. Сен жаратылған күніңнен 
бастап жүріс-тұрысыңда кінəратсыз болып келдің. 
Алайда бір күні өзіңнен əділетсіздік табылды. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:31-34*.....34. Сол уақытта періштелерге: «Адамға 
сəжде қылыңдар» дедік. Сонда олар дереу сəжде қылды.  
İsra 17:61-65*.....61. Сол уақытта періштелерге: 
“Адамға сəжде қылыңдар!”,-дедік. Сонда олар дереу 
сəжде қылды. Бірақ Ібіліс сəжде қылмай:  

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

49.*	
Құдайдың  ережесі бойынша Құдайдың өзінен басқа 
адамға біреуді басқа біреудің алдында басын 
идіруге  тиым салынған ба? 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Мысырдан 20:2-5.....3. Сенің Менен басқа ешқандай 
тəңірлерің болмасын! 5. Сондайларға бас иіп 
табынып, құлшылық етпе! Мен сенің Құдай Иеңмін, 
Өзімнен басқа тəңірлеріңнің болуына еш төзбеймін.  
Заңды қайталау 5:7-9.....7. Сенің Менен басқа 
ешқандай тəңірлерің болмасын! 9. Сондайларға бас 
иіп табынып, құлшылық етпе! Мен сенің Құдай Иеңмін, 
Өзімнен басқа тəңірлеріңнің болуына еш төзбеймін. 
Аян 22:8-9.....8. көріп жатқан кезде мен оларды 
көрсеткен періштенің аяғына бас ұрмақ болып 
жығылдым. 9. Алайда ол: «Бұлай істеме! Мен өзіңмен, 
саған бауырлас пайғамбарлармен жəне осы кітаптағы 
сөздерге мойынсұнатындармен бірге қызмет етушімін. 
Құдайға бас ұрып ғибадат ет!» — деді. 
------------------------------------------------- 
İsra 17:23*.....Раббың, өзіне ғана ғибадат етулеріңді 
Zariyat 51:56*.....Жын мен адамзатты өзіме 
құлшылық қылулары үшін ғана жараттым. 

50.*	
Құдай өзінің ережесіне бағынбай періштелерге 
“Адамның алдында бас иіндер” деген бұйрық берді ме?  
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Киелі Рух, Періштелер, Жын-
перілер жəне Сайтандар  

51.*	
Киелі рухты Құдай ретінде қабылдауға бола ма? 
(Ruh-ül Kudüs) 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Забур 139:7.....Сенің Рухыңнан мен қайда 
қашпақпын? Көз алдыңнан қайда жасырынбақпын? 
Жохан 4:24.....Құдайдың Өзі — Рух. Сондықтан Оған 
сиынатындар Оның Рухына кенеліп, шындықпен 
сиынуға тиіс. — 
Елшілердің  Істері 5:3-4.....3. Сонда Петір 
Ананиға былай деді: «Анани, неге жүрегіңе 
шайтанды ұялатып, Киелі Рухты алдап, 4. Сен тек 
адамды емес, Құдайды да алдамақ болдың».  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:87 & 253*.....87. Жəне Мəриям ұлы Ғиса 
(Ғ.С.) ға да мұғжизалар беріп, Жебрейіл (Ғ.С.) 
арқылы қуаттадық. 
Ескертпе: Киелі кітапта Киелі рух Құдай ретінде 113 
бейнеленген. 

52.*	
  Киелі рухтың жарату құдіреті бар ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Γένεση 1:1-2.....1. Əуел баста Құдай аспан мен 
жерді жаратты. 2. Ал Құдайдың Рухы су бетінде 
қалықтап ұшып жүрді. 
Əйүп 26:13.....Өз Рухымен Құдай аспанның ажарын 
келтіріп,  
Əйүп 33:4.....Құдайдың Рухы мені жаратты, құдіреті 
шексіз Тəңірдің тіршілік лебі маған өмір берді. 
Забур 104:30.....Рухыңның лебін жіберіп, өмір 
жаратасың,  
------------------------------------------------- 
Maide 5:110, 116 & 118*.....118. егер оларды 
жарылқасаң да күдіксіз Сен аса үстем, хикмет 
иесісің. 
Meryem 19:17-19.....17. Сондай-ақ оған рухымызды 
(Жебірейілді) жібердік те ол, 19. (Рух): “Мен саған бір 
таза бала беруге жіберілген Раббыңның елшісімін” деді. 
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53.	
“Киелі рух” пен “Габриел” перінште екеуі бір ме? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Лұқа 1:11-35.....13. Бірақ періште оған тіл қатып 
былай деді: — Зəкəрия, қорықпа! Тілегің қабыл 
болып, əйелің Елізабет саған ұл туып береді. 
Ұлдың атын Жақия деп қоясың. 15. Ана құрсағында 
жатқанда-ақ ол Киелі Рухқа кенеледі. 19. Періште: 
— Мен Құдайға қызмет етуші Жəбірейілмін. Ол мені 
саған осы ізгі хабарды жеткізуге жіберді. 
Жохан 4:24.....Құдайдың Өзі — Рух. Сондықтан Оған 
сиынатындар Оның Рухына кенеліп, шындықпен 
сиынуға тиіс. — 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:87 & 98*.....87. Жəне Мəриям ұлы Ғиса (Ғ.С.) 
ға да мұғжизалар беріп, Жебрейіл (Ғ.С.) арқылы 
қуаттадық. 98. Кім Аллаға, періштелеріне, елшілеріне 
сондай-ақ Жебрейіл, Мікəйіл (Ғ.С.) ғе дұшпан болса, 
Ескертпе: Исламда Киелі рух Джабраил періште 
ретінде бейнеленген. 

54.*	
Киелі рухқа сөз тигізу кешірілмейтін күнə ме?	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Матай 12:31-32.....31. Сондықтан сендерге 
айтамын: адамдардың жасаған бүкіл күнəлары мен 
Құдайды қорлауларына кешірім беруге болады; бірақ 
Құдайдың Киелі Рухын қорлайтынға кешірім 
болмайды. 32. Көктен келген Маған қарсы сөйлеген 
əркімге кешірім беруге болады, бірақ Құдайдың 
Киелі Рухына қарсы сөйлейтіндерге не осы заманда, 
не келешекте кешірім болмайды! 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:48, 116 & 168*.....48. Алла (Т.) өзіне 
ортақ қосылуды жарылқамайды да, бұдан өзге 
қалаған кісісін жарылқайды. Сондай-ақ кім Аллаға 
ортақ қосса, расында жала қойып, зор күнəлы 
болды. 116. Негізінен Алла, өзіне ортақ қосуды 
жарылқамайды. Одан басқа кімді қаласа, 
жарылқайды. Ал жəне кім Аллаға ортақ қосса, 
расында өте ұзаққа адасты. 168. Шəксіз сондай 
қарсы шығып, зұлымдық қылғандарды тура жолға да 
салмайды.  
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Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Лұқа 1:11-35.....13. Бірақ періште оған тіл қатып 
былай деді: — Зəкəрия, қорықпа! Тілегің қабыл 
болып, əйелің Елізабет саған ұл туып береді. 
Ұлдың атын Жақия деп қоясың. 15. Ана құрсағында 
жатқанда-ақ ол Киелі Рухқа кенеледі. 19. Періште: 
— Мен Құдайға қызмет етуші Жəбірейілмін. Ол мені 
саған осы ізгі хабарды жеткізуге жіберді. 
Жохан 4:24.....Құдайдың Өзі — Рух. Сондықтан Оған 
сиынатындар Оның Рухына кенеліп, шындықпен 
сиынуға тиіс. — 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:87 & 98*.....87. Жəне Мəриям ұлы Ғиса (Ғ.С.) 
ға да мұғжизалар беріп, Жебрейіл (Ғ.С.) арқылы 
қуаттадық. 98. Кім Аллаға, періштелеріне, елшілеріне 
сондай-ақ Жебрейіл, Мікəйіл (Ғ.С.) ғе дұшпан болса, 
Ескертпе: Исламда Киелі рух Джабраил періште 
ретінде бейнеленген. 

54.*	
Киелі рухқа сөз тигізу кешірілмейтін күнə ме?	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Матай 12:31-32.....31. Сондықтан сендерге 
айтамын: адамдардың жасаған бүкіл күнəлары мен 
Құдайды қорлауларына кешірім беруге болады; бірақ 
Құдайдың Киелі Рухын қорлайтынға кешірім 
болмайды. 32. Көктен келген Маған қарсы сөйлеген 
əркімге кешірім беруге болады, бірақ Құдайдың 
Киелі Рухына қарсы сөйлейтіндерге не осы заманда, 
не келешекте кешірім болмайды! 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:48, 116 & 168*.....48. Алла (Т.) өзіне 
ортақ қосылуды жарылқамайды да, бұдан өзге 
қалаған кісісін жарылқайды. Сондай-ақ кім Аллаға 
ортақ қосса, расында жала қойып, зор күнəлы 
болды. 116. Негізінен Алла, өзіне ортақ қосуды 
жарылқамайды. Одан басқа кімді қаласа, 
жарылқайды. Ал жəне кім Аллаға ортақ қосса, 
расында өте ұзаққа адасты. 168. Шəксіз сондай 
қарсы шығып, зұлымдық қылғандарды тура жолға да 
салмайды.  
 
 

	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

53.	
“Киелі рух” пен “Габриел” перінште екеуі бір ме? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Лұқа 1:11-35.....13. Бірақ періште оған тіл қатып 
былай деді: — Зəкəрия, қорықпа! Тілегің қабыл 
болып, əйелің Елізабет саған ұл туып береді. 
Ұлдың атын Жақия деп қоясың. 15. Ана құрсағында 
жатқанда-ақ ол Киелі Рухқа кенеледі. 19. Періште: 
— Мен Құдайға қызмет етуші Жəбірейілмін. Ол мені 
саған осы ізгі хабарды жеткізуге жіберді. 
Жохан 4:24.....Құдайдың Өзі — Рух. Сондықтан Оған 
сиынатындар Оның Рухына кенеліп, шындықпен 
сиынуға тиіс. — 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:87 & 98*.....87. Жəне Мəриям ұлы Ғиса (Ғ.С.) 
ға да мұғжизалар беріп, Жебрейіл (Ғ.С.) арқылы 
қуаттадық. 98. Кім Аллаға, періштелеріне, елшілеріне 
сондай-ақ Жебрейіл, Мікəйіл (Ғ.С.) ғе дұшпан болса, 
Ескертпе: Исламда Киелі рух Джабраил періште 
ретінде бейнеленген. 

54.*	
Киелі рухқа сөз тигізу кешірілмейтін күнə ме?	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Матай 12:31-32.....31. Сондықтан сендерге 
айтамын: адамдардың жасаған бүкіл күнəлары мен 
Құдайды қорлауларына кешірім беруге болады; бірақ 
Құдайдың Киелі Рухын қорлайтынға кешірім 
болмайды. 32. Көктен келген Маған қарсы сөйлеген 
əркімге кешірім беруге болады, бірақ Құдайдың 
Киелі Рухына қарсы сөйлейтіндерге не осы заманда, 
не келешекте кешірім болмайды! 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:48, 116 & 168*.....48. Алла (Т.) өзіне 
ортақ қосылуды жарылқамайды да, бұдан өзге 
қалаған кісісін жарылқайды. Сондай-ақ кім Аллаға 
ортақ қосса, расында жала қойып, зор күнəлы 
болды. 116. Негізінен Алла, өзіне ортақ қосуды 
жарылқамайды. Одан басқа кімді қаласа, 
жарылқайды. Ал жəне кім Аллаға ортақ қосса, 
расында өте ұзаққа адасты. 168. Шəксіз сондай 
қарсы шығып, зұлымдық қылғандарды тура жолға да 
салмайды.  
 
 

	

53.	
“Киелі рух” пен “Габриел” перінште екеуі бір ме? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Лұқа 1:11-35.....13. Бірақ періште оған тіл қатып 
былай деді: — Зəкəрия, қорықпа! Тілегің қабыл 
болып, əйелің Елізабет саған ұл туып береді. 
Ұлдың атын Жақия деп қоясың. 15. Ана құрсағында 
жатқанда-ақ ол Киелі Рухқа кенеледі. 19. Періште: 
— Мен Құдайға қызмет етуші Жəбірейілмін. Ол мені 
саған осы ізгі хабарды жеткізуге жіберді. 
Жохан 4:24.....Құдайдың Өзі — Рух. Сондықтан Оған 
сиынатындар Оның Рухына кенеліп, шындықпен 
сиынуға тиіс. — 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:87 & 98*.....87. Жəне Мəриям ұлы Ғиса (Ғ.С.) 
ға да мұғжизалар беріп, Жебрейіл (Ғ.С.) арқылы 
қуаттадық. 98. Кім Аллаға, періштелеріне, елшілеріне 
сондай-ақ Жебрейіл, Мікəйіл (Ғ.С.) ғе дұшпан болса, 
Ескертпе: Исламда Киелі рух Джабраил періште 
ретінде бейнеленген. 

54.*	
Киелі рухқа сөз тигізу кешірілмейтін күнə ме?	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Матай 12:31-32.....31. Сондықтан сендерге 
айтамын: адамдардың жасаған бүкіл күнəлары мен 
Құдайды қорлауларына кешірім беруге болады; бірақ 
Құдайдың Киелі Рухын қорлайтынға кешірім 
болмайды. 32. Көктен келген Маған қарсы сөйлеген 
əркімге кешірім беруге болады, бірақ Құдайдың 
Киелі Рухына қарсы сөйлейтіндерге не осы заманда, 
не келешекте кешірім болмайды! 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:48, 116 & 168*.....48. Алла (Т.) өзіне 
ортақ қосылуды жарылқамайды да, бұдан өзге 
қалаған кісісін жарылқайды. Сондай-ақ кім Аллаға 
ортақ қосса, расында жала қойып, зор күнəлы 
болды. 116. Негізінен Алла, өзіне ортақ қосуды 
жарылқамайды. Одан басқа кімді қаласа, 
жарылқайды. Ал жəне кім Аллаға ортақ қосса, 
расында өте ұзаққа адасты. 168. Шəксіз сондай 
қарсы шығып, зұлымдық қылғандарды тура жолға да 
салмайды.  
 
 

	



55.	
Киелі кітаптар Рух сұрақтарына бағытталған ба? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Римдіктерге 1:11.....Себебі өздеріңді көруді 
қатты аңсаудамын. Сендерді күшейту үшін рухани 
дарындарыммен бөліссем, 
Римдіктерге 8:9.....Бірақ Құдайдың Рухы 
өмірлеріңнен орын алғандықтан, сендер ескі күнəкар 
болмыстарыңның емес, Құдай Рухының жетелеуімен өмір 
сүрудесіңдер. Ал бойында Мəсіхтің Киелі Рухы жоқ 
адам — Мəсіхтің адамы емес. 
1 Қорынттықтарға 2:13-16.....13. Оған 
мойынсұнғандарға рухани шындықты түсіндіреміз. 
15. Ал Құдайдың Рухына мойынсұнушы Одан келгеннің 
бəрін де бағалай алады, бірақ басқалар ондай 
адамға баға бере алмайды. 
Яһуданы 19.....Қауымдарға жік салатын мұндайларда 
Киелі Рух болмайды, қайта, олар күнəкар 
болмыстарының жетегінде жүреді. 
------------------------------------------------- 
İsra 17:85*.....(Мұхаммед Ғ.С.) олар сенен (рух) 
жан туралы сұрайды: “Ол, Раббымның əмірінен. 
Сендерге өте аз мəлімет берілді” де.  

56.*	
Құдайдың “Киелі Рухы” өзінің сенушілерін қолдап 
оларды рухани сыйлықпен қамсыздандыра ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Жохан 20:21-23.....21. — Əкемнің Өзімді осы дүниеге 
жібергені сияқты, Мен де сендерді адамдарға жіберемін». 
— 22. Осылай дегеннен кейін Иса шəкірттерінің бетіне 
демін үрлеп: «Киелі Рухты қабыл алыңдар! 
Елшілердің  істері 1:8....Бірақ Киелі Рух 
өздеріңе қонғанда Оның құдіретін қабылдайсыңдар. 
1 Қорынттықтарға 12:7 & 13.....7. Ол өз Рухының 
өмірлеріңде бар екенін əрқайсыңа бəрінің игілігі 
үшін көрсетеді. 13. Себебі яһуди не басқа ұлттың 
адамы, құл немесе ерікті болайық, бəріміз бір Киелі 
Рух арқылы біртұтас рухани денеге енгізілдік. 
Барлығымыз да сол бір Киелі Рухқа кенелдік. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құранда рухани сыйлықтар мен Киелі 
рухтың əрдайм болуы аталмайды. 
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------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құранда рухани сыйлықтар мен Киелі 
рухтың əрдайм болуы аталмайды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

55.	
Киелі кітаптар Рух сұрақтарына бағытталған ба? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Римдіктерге 1:11.....Себебі өздеріңді көруді 
қатты аңсаудамын. Сендерді күшейту үшін рухани 
дарындарыммен бөліссем, 
Римдіктерге 8:9.....Бірақ Құдайдың Рухы 
өмірлеріңнен орын алғандықтан, сендер ескі күнəкар 
болмыстарыңның емес, Құдай Рухының жетелеуімен өмір 
сүрудесіңдер. Ал бойында Мəсіхтің Киелі Рухы жоқ 
адам — Мəсіхтің адамы емес. 
1 Қорынттықтарға 2:13-16.....13. Оған 
мойынсұнғандарға рухани шындықты түсіндіреміз. 
15. Ал Құдайдың Рухына мойынсұнушы Одан келгеннің 
бəрін де бағалай алады, бірақ басқалар ондай 
адамға баға бере алмайды. 
Яһуданы 19.....Қауымдарға жік салатын мұндайларда 
Киелі Рух болмайды, қайта, олар күнəкар 
болмыстарының жетегінде жүреді. 
------------------------------------------------- 
İsra 17:85*.....(Мұхаммед Ғ.С.) олар сенен (рух) 
жан туралы сұрайды: “Ол, Раббымның əмірінен. 
Сендерге өте аз мəлімет берілді” де.  

56.*	
Құдайдың “Киелі Рухы” өзінің сенушілерін қолдап 
оларды рухани сыйлықпен қамсыздандыра ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Жохан 20:21-23.....21. — Əкемнің Өзімді осы дүниеге 
жібергені сияқты, Мен де сендерді адамдарға жіберемін». 
— 22. Осылай дегеннен кейін Иса шəкірттерінің бетіне 
демін үрлеп: «Киелі Рухты қабыл алыңдар! 
Елшілердің  істері 1:8....Бірақ Киелі Рух 
өздеріңе қонғанда Оның құдіретін қабылдайсыңдар. 
1 Қорынттықтарға 12:7 & 13.....7. Ол өз Рухының 
өмірлеріңде бар екенін əрқайсыңа бəрінің игілігі 
үшін көрсетеді. 13. Себебі яһуди не басқа ұлттың 
адамы, құл немесе ерікті болайық, бəріміз бір Киелі 
Рух арқылы біртұтас рухани денеге енгізілдік. 
Барлығымыз да сол бір Киелі Рухқа кенелдік. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құранда рухани сыйлықтар мен Киелі 
рухтың əрдайм болуы аталмайды. 
 
 
 
 

55.	
Киелі кітаптар Рух сұрақтарына бағытталған ба? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Римдіктерге 1:11.....Себебі өздеріңді көруді 
қатты аңсаудамын. Сендерді күшейту үшін рухани 
дарындарыммен бөліссем, 
Римдіктерге 8:9.....Бірақ Құдайдың Рухы 
өмірлеріңнен орын алғандықтан, сендер ескі күнəкар 
болмыстарыңның емес, Құдай Рухының жетелеуімен өмір 
сүрудесіңдер. Ал бойында Мəсіхтің Киелі Рухы жоқ 
адам — Мəсіхтің адамы емес. 
1 Қорынттықтарға 2:13-16.....13. Оған 
мойынсұнғандарға рухани шындықты түсіндіреміз. 
15. Ал Құдайдың Рухына мойынсұнушы Одан келгеннің 
бəрін де бағалай алады, бірақ басқалар ондай 
адамға баға бере алмайды. 
Яһуданы 19.....Қауымдарға жік салатын мұндайларда 
Киелі Рух болмайды, қайта, олар күнəкар 
болмыстарының жетегінде жүреді. 
------------------------------------------------- 
İsra 17:85*.....(Мұхаммед Ғ.С.) олар сенен (рух) 
жан туралы сұрайды: “Ол, Раббымның əмірінен. 
Сендерге өте аз мəлімет берілді” де.  

56.*	
Құдайдың “Киелі Рухы” өзінің сенушілерін қолдап 
оларды рухани сыйлықпен қамсыздандыра ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Жохан 20:21-23.....21. — Əкемнің Өзімді осы дүниеге 
жібергені сияқты, Мен де сендерді адамдарға жіберемін». 
— 22. Осылай дегеннен кейін Иса шəкірттерінің бетіне 
демін үрлеп: «Киелі Рухты қабыл алыңдар! 
Елшілердің  істері 1:8....Бірақ Киелі Рух 
өздеріңе қонғанда Оның құдіретін қабылдайсыңдар. 
1 Қорынттықтарға 12:7 & 13.....7. Ол өз Рухының 
өмірлеріңде бар екенін əрқайсыңа бəрінің игілігі 
үшін көрсетеді. 13. Себебі яһуди не басқа ұлттың 
адамы, құл немесе ерікті болайық, бəріміз бір Киелі 
Рух арқылы біртұтас рухани денеге енгізілдік. 
Барлығымыз да сол бір Киелі Рухқа кенелдік. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құранда рухани сыйлықтар мен Киелі 
рухтың əрдайм болуы аталмайды. 
 
 
 
 



57.	
Рухани сыйға бір мүміннен екінші адамға беріледі ме? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
1 Тімотеге 4:14-16...... 14. Қауым жетекшілері 
сенің үстіңе қолдарын қойып бата берген кезде 
Құдайдың Рухы білдірген хабарымен саған сыйлаған 
рухани дарынын елемей жүрме! 15. Осыларды 
орындап, өзіңді соған арна; бəрі де бұдан сенің 
алға басуыңды көре алсын. 
2 Тімотеге 1:6......Сол себепті саған ескертемін: 
мен үстіңе қолымды қойып сиынғанымда Құдай рақым 
етіп, өзіңе берген дарынды көбірек ынтамен қолдан! 
Еврейлерге 6:1-2..... 1. бізді рухани өлімге 
бастап əкететін қылықтардан бас тартып, Құдайға 
сенім арту жайында, 2. шомылдыру рəсімі мен қол 
тигізіп бата беру жөнінде немесе  
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құранда рухани сыйлықтарды беру үшін 
қолдарға қою туралы айтылған жоқ. Сф. Ром. 1:11. 

58.	
Құдай Иса ізбасарларына, олардың ішіндегі Киелі 
рух күші арқылы, Исаның жасаған кереметтерін 
жасау қабілетін береді ме? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Лұқа 10:17....Жетпіс хабаршы Исаға қайтып 
келгенде қуана-қуана: — Иеміз, Сіздің атыңызды 
атағанда тіпті жындар да бізге бағынады! — деді. 
Жохан 14:12.....Сендерге өте маңызды шындықты 
айтайын: Мен жасаған кереметтер сияқтыларды Маған 
сенуші де істейді, тіпті одан да зорларын 
істейді, себебі Мен Əкеме барамын. 
Елшілердің  істері 6:8.....Құдайдың рақымы мен 
құдіретіне кенелген Степан халық арасында ұлы 
кереметтер жасап жүрді. 
Елшілердің  істері 8:6.....Көптеп жиналған халық 
Філіптің уағыздарын естіп, оның Құдайдың 
құдіретін көрсеткен кереметтерін көргенде, 
барлығы бірдей Філіптің айтқандарына зейін қойды. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құранда Исаның артынан айқын кереметтер 
жасаған адамдар туралы ешбір жазба жоқ. 
 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

57.	
Рухани сыйға бір мүміннен екінші адамға беріледі ме? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
1 Тімотеге 4:14-16...... 14. Қауым жетекшілері 
сенің үстіңе қолдарын қойып бата берген кезде 
Құдайдың Рухы білдірген хабарымен саған сыйлаған 
рухани дарынын елемей жүрме! 15. Осыларды 
орындап, өзіңді соған арна; бəрі де бұдан сенің 
алға басуыңды көре алсын. 
2 Тімотеге 1:6......Сол себепті саған ескертемін: 
мен үстіңе қолымды қойып сиынғанымда Құдай рақым 
етіп, өзіңе берген дарынды көбірек ынтамен қолдан! 
Еврейлерге 6:1-2..... 1. бізді рухани өлімге 
бастап əкететін қылықтардан бас тартып, Құдайға 
сенім арту жайында, 2. шомылдыру рəсімі мен қол 
тигізіп бата беру жөнінде немесе  
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құранда рухани сыйлықтарды беру үшін 
қолдарға қою туралы айтылған жоқ. Сф. Ром. 1:11. 

58.	
Құдай Иса ізбасарларына, олардың ішіндегі Киелі 
рух күші арқылы, Исаның жасаған кереметтерін 
жасау қабілетін береді ме? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Лұқа 10:17....Жетпіс хабаршы Исаға қайтып 
келгенде қуана-қуана: — Иеміз, Сіздің атыңызды 
атағанда тіпті жындар да бізге бағынады! — деді. 
Жохан 14:12.....Сендерге өте маңызды шындықты 
айтайын: Мен жасаған кереметтер сияқтыларды Маған 
сенуші де істейді, тіпті одан да зорларын 
істейді, себебі Мен Əкеме барамын. 
Елшілердің  істері 6:8.....Құдайдың рақымы мен 
құдіретіне кенелген Степан халық арасында ұлы 
кереметтер жасап жүрді. 
Елшілердің  істері 8:6.....Көптеп жиналған халық 
Філіптің уағыздарын естіп, оның Құдайдың 
құдіретін көрсеткен кереметтерін көргенде, 
барлығы бірдей Філіптің айтқандарына зейін қойды. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құранда Исаның артынан айқын кереметтер 
жасаған адамдар туралы ешбір жазба жоқ. 
 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

57.	
Рухани сыйға бір мүміннен екінші адамға беріледі ме? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
1 Тімотеге 4:14-16...... 14. Қауым жетекшілері 
сенің үстіңе қолдарын қойып бата берген кезде 
Құдайдың Рухы білдірген хабарымен саған сыйлаған 
рухани дарынын елемей жүрме! 15. Осыларды 
орындап, өзіңді соған арна; бəрі де бұдан сенің 
алға басуыңды көре алсын. 
2 Тімотеге 1:6......Сол себепті саған ескертемін: 
мен үстіңе қолымды қойып сиынғанымда Құдай рақым 
етіп, өзіңе берген дарынды көбірек ынтамен қолдан! 
Еврейлерге 6:1-2..... 1. бізді рухани өлімге 
бастап əкететін қылықтардан бас тартып, Құдайға 
сенім арту жайында, 2. шомылдыру рəсімі мен қол 
тигізіп бата беру жөнінде немесе  
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құранда рухани сыйлықтарды беру үшін 
қолдарға қою туралы айтылған жоқ. Сф. Ром. 1:11. 

58.	
Құдай Иса ізбасарларына, олардың ішіндегі Киелі 
рух күші арқылы, Исаның жасаған кереметтерін 
жасау қабілетін береді ме? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Лұқа 10:17....Жетпіс хабаршы Исаға қайтып 
келгенде қуана-қуана: — Иеміз, Сіздің атыңызды 
атағанда тіпті жындар да бізге бағынады! — деді. 
Жохан 14:12.....Сендерге өте маңызды шындықты 
айтайын: Мен жасаған кереметтер сияқтыларды Маған 
сенуші де істейді, тіпті одан да зорларын 
істейді, себебі Мен Əкеме барамын. 
Елшілердің  істері 6:8.....Құдайдың рақымы мен 
құдіретіне кенелген Степан халық арасында ұлы 
кереметтер жасап жүрді. 
Елшілердің  істері 8:6.....Көптеп жиналған халық 
Філіптің уағыздарын естіп, оның Құдайдың 
құдіретін көрсеткен кереметтерін көргенде, 
барлығы бірдей Філіптің айтқандарына зейін қойды. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құранда Исаның артынан айқын кереметтер 
жасаған адамдар туралы ешбір жазба жоқ. 
 
 
	
 

57.	
Рухани сыйға бір мүміннен екінші адамға беріледі ме? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
1 Тімотеге 4:14-16...... 14. Қауым жетекшілері 
сенің үстіңе қолдарын қойып бата берген кезде 
Құдайдың Рухы білдірген хабарымен саған сыйлаған 
рухани дарынын елемей жүрме! 15. Осыларды 
орындап, өзіңді соған арна; бəрі де бұдан сенің 
алға басуыңды көре алсын. 
2 Тімотеге 1:6......Сол себепті саған ескертемін: 
мен үстіңе қолымды қойып сиынғанымда Құдай рақым 
етіп, өзіңе берген дарынды көбірек ынтамен қолдан! 
Еврейлерге 6:1-2..... 1. бізді рухани өлімге 
бастап əкететін қылықтардан бас тартып, Құдайға 
сенім арту жайында, 2. шомылдыру рəсімі мен қол 
тигізіп бата беру жөнінде немесе  
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құранда рухани сыйлықтарды беру үшін 
қолдарға қою туралы айтылған жоқ. Сф. Ром. 1:11. 

58.	
Құдай Иса ізбасарларына, олардың ішіндегі Киелі 
рух күші арқылы, Исаның жасаған кереметтерін 
жасау қабілетін береді ме? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Лұқа 10:17....Жетпіс хабаршы Исаға қайтып 
келгенде қуана-қуана: — Иеміз, Сіздің атыңызды 
атағанда тіпті жындар да бізге бағынады! — деді. 
Жохан 14:12.....Сендерге өте маңызды шындықты 
айтайын: Мен жасаған кереметтер сияқтыларды Маған 
сенуші де істейді, тіпті одан да зорларын 
істейді, себебі Мен Əкеме барамын. 
Елшілердің  істері 6:8.....Құдайдың рақымы мен 
құдіретіне кенелген Степан халық арасында ұлы 
кереметтер жасап жүрді. 
Елшілердің  істері 8:6.....Көптеп жиналған халық 
Філіптің уағыздарын естіп, оның Құдайдың 
құдіретін көрсеткен кереметтерін көргенде, 
барлығы бірдей Філіптің айтқандарына зейін қойды. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құранда Исаның артынан айқын кереметтер 
жасаған адамдар туралы ешбір жазба жоқ. 
 
 
	
 



59.	
Құдай кейбір діндарларға, Киелі рухтың күші 
арқылы белгісіз тілде сөйлеу қабілетін сыйлай ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
1 Қорынттықтарға 14:2, 5.....2. Бөтен тілде 
сөйлейтін кісі адамдарға емес, Құдайға арнап сөйлеп, 
ешкім оны түсінбейді. Ол өз рухымен құпияларды 
айтады. 5. Мен сендердің бəріңнің де бөтен тілдерде 
сөйлегендеріңді, бірақ одан гөрі Құдайдың  
Римдіктерге 8:26-27.....26. Сонымен қатар 
əлсіреген бізді Киелі Рух та қолдайды. Тəңір 
Иеден не тілейтінімізді дұрыстап білмесек те, 
Киелі Рухтың Өзі біз үшін өтініш етіп, сөзбен 
айта алмас ыңқыл, күрсінісімізді Оған жеткізеді. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құранда белгісіз тілде сөйлеу туралы 
Құранда Құранның аяттары жоқ. 

60.*	
Құдайдың құлдары Періште (Melek)  мен Сайтанның 
құлдары жын-перілердің (Jinn)  арасында айқын 
айырмашылық бар ма?  

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Матай 25:41.....Бұдан кейін Патша Өзінің сол 
жағындағыларға да былай деп үкім шығарады: — 
Менен аулақ кетіңдер, қарғыс атқандар! Шайтанға 
жəне оның хабаршыларына дайындалған мəңгілік 
тозақ отына түсіңдер! 
Аян 12:9.....Осылайша алып айдаһар — бүкіл əлемді 
алдап келген əзəзіл əрі шайтан есімді, ежелден 
бері келе жатқан жылан көктен қуылып, бүкіл 
хабаршыларымен қоса жер бетіне лақтырылды. 
------------------------------------------------- 
Jinn 72:1—16*.....1. (Мұхаммед Ғ.С.) Оларға: 
“Жындардан бір тобының Құран тыңдағаны маған уахи 
етілді” де. Сонда жындар: “Шынында бір ғажайып 
Құран тыңдадық” деді. 2. “Құран, бізді тура жолға 
салады. Енді соған иман келтірдік. Раббымызға 
ешбіреуді ортақ қоспаймыз.” 11. “Расында 
жақсыларымыз да одан төмендеріміз де бар; түрлі 
жолдарда едік.” 
 
  

	
 
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

59.	
Құдай кейбір діндарларға, Киелі рухтың күші 
арқылы белгісіз тілде сөйлеу қабілетін сыйлай ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
1 Қорынттықтарға 14:2, 5.....2. Бөтен тілде 
сөйлейтін кісі адамдарға емес, Құдайға арнап сөйлеп, 
ешкім оны түсінбейді. Ол өз рухымен құпияларды 
айтады. 5. Мен сендердің бəріңнің де бөтен тілдерде 
сөйлегендеріңді, бірақ одан гөрі Құдайдың  
Римдіктерге 8:26-27.....26. Сонымен қатар 
əлсіреген бізді Киелі Рух та қолдайды. Тəңір 
Иеден не тілейтінімізді дұрыстап білмесек те, 
Киелі Рухтың Өзі біз үшін өтініш етіп, сөзбен 
айта алмас ыңқыл, күрсінісімізді Оған жеткізеді. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құранда белгісіз тілде сөйлеу туралы 
Құранда Құранның аяттары жоқ. 

60.*	
Құдайдың құлдары Періште (Melek)  мен Сайтанның 
құлдары жын-перілердің (Jinn)  арасында айқын 
айырмашылық бар ма?  

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Матай 25:41.....Бұдан кейін Патша Өзінің сол 
жағындағыларға да былай деп үкім шығарады: — 
Менен аулақ кетіңдер, қарғыс атқандар! Шайтанға 
жəне оның хабаршыларына дайындалған мəңгілік 
тозақ отына түсіңдер! 
Аян 12:9.....Осылайша алып айдаһар — бүкіл əлемді 
алдап келген əзəзіл əрі шайтан есімді, ежелден 
бері келе жатқан жылан көктен қуылып, бүкіл 
хабаршыларымен қоса жер бетіне лақтырылды. 
------------------------------------------------- 
Jinn 72:1—16*.....1. (Мұхаммед Ғ.С.) Оларға: 
“Жындардан бір тобының Құран тыңдағаны маған уахи 
етілді” де. Сонда жындар: “Шынында бір ғажайып 
Құран тыңдадық” деді. 2. “Құран, бізді тура жолға 
салады. Енді соған иман келтірдік. Раббымызға 
ешбіреуді ортақ қоспаймыз.” 11. “Расында 
жақсыларымыз да одан төмендеріміз де бар; түрлі 
жолдарда едік.” 
 
  

	
 
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

59.	
Құдай кейбір діндарларға, Киелі рухтың күші 
арқылы белгісіз тілде сөйлеу қабілетін сыйлай ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
1 Қорынттықтарға 14:2, 5.....2. Бөтен тілде 
сөйлейтін кісі адамдарға емес, Құдайға арнап сөйлеп, 
ешкім оны түсінбейді. Ол өз рухымен құпияларды 
айтады. 5. Мен сендердің бəріңнің де бөтен тілдерде 
сөйлегендеріңді, бірақ одан гөрі Құдайдың  
Римдіктерге 8:26-27.....26. Сонымен қатар 
əлсіреген бізді Киелі Рух та қолдайды. Тəңір 
Иеден не тілейтінімізді дұрыстап білмесек те, 
Киелі Рухтың Өзі біз үшін өтініш етіп, сөзбен 
айта алмас ыңқыл, күрсінісімізді Оған жеткізеді. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құранда белгісіз тілде сөйлеу туралы 
Құранда Құранның аяттары жоқ. 

60.*	
Құдайдың құлдары Періште (Melek)  мен Сайтанның 
құлдары жын-перілердің (Jinn)  арасында айқын 
айырмашылық бар ма?  

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Матай 25:41.....Бұдан кейін Патша Өзінің сол 
жағындағыларға да былай деп үкім шығарады: — 
Менен аулақ кетіңдер, қарғыс атқандар! Шайтанға 
жəне оның хабаршыларына дайындалған мəңгілік 
тозақ отына түсіңдер! 
Аян 12:9.....Осылайша алып айдаһар — бүкіл əлемді 
алдап келген əзəзіл əрі шайтан есімді, ежелден 
бері келе жатқан жылан көктен қуылып, бүкіл 
хабаршыларымен қоса жер бетіне лақтырылды. 
------------------------------------------------- 
Jinn 72:1—16*.....1. (Мұхаммед Ғ.С.) Оларға: 
“Жындардан бір тобының Құран тыңдағаны маған уахи 
етілді” де. Сонда жындар: “Шынында бір ғажайып 
Құран тыңдадық” деді. 2. “Құран, бізді тура жолға 
салады. Енді соған иман келтірдік. Раббымызға 
ешбіреуді ортақ қоспаймыз.” 11. “Расында 
жақсыларымыз да одан төмендеріміз де бар; түрлі 
жолдарда едік.” 
 
  

	
 
	

59.	
Құдай кейбір діндарларға, Киелі рухтың күші 
арқылы белгісіз тілде сөйлеу қабілетін сыйлай ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
1 Қорынттықтарға 14:2, 5.....2. Бөтен тілде 
сөйлейтін кісі адамдарға емес, Құдайға арнап сөйлеп, 
ешкім оны түсінбейді. Ол өз рухымен құпияларды 
айтады. 5. Мен сендердің бəріңнің де бөтен тілдерде 
сөйлегендеріңді, бірақ одан гөрі Құдайдың  
Римдіктерге 8:26-27.....26. Сонымен қатар 
əлсіреген бізді Киелі Рух та қолдайды. Тəңір 
Иеден не тілейтінімізді дұрыстап білмесек те, 
Киелі Рухтың Өзі біз үшін өтініш етіп, сөзбен 
айта алмас ыңқыл, күрсінісімізді Оған жеткізеді. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құранда белгісіз тілде сөйлеу туралы 
Құранда Құранның аяттары жоқ. 

60.*	
Құдайдың құлдары Періште (Melek)  мен Сайтанның 
құлдары жын-перілердің (Jinn)  арасында айқын 
айырмашылық бар ма?  

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Матай 25:41.....Бұдан кейін Патша Өзінің сол 
жағындағыларға да былай деп үкім шығарады: — 
Менен аулақ кетіңдер, қарғыс атқандар! Шайтанға 
жəне оның хабаршыларына дайындалған мəңгілік 
тозақ отына түсіңдер! 
Аян 12:9.....Осылайша алып айдаһар — бүкіл əлемді 
алдап келген əзəзіл əрі шайтан есімді, ежелден 
бері келе жатқан жылан көктен қуылып, бүкіл 
хабаршыларымен қоса жер бетіне лақтырылды. 
------------------------------------------------- 
Jinn 72:1—16*.....1. (Мұхаммед Ғ.С.) Оларға: 
“Жындардан бір тобының Құран тыңдағаны маған уахи 
етілді” де. Сонда жындар: “Шынында бір ғажайып 
Құран тыңдадық” деді. 2. “Құран, бізді тура жолға 
салады. Енді соған иман келтірдік. Раббымызға 
ешбіреуді ортақ қоспаймыз.” 11. “Расында 
жақсыларымыз да одан төмендеріміз де бар; түрлі 
жолдарда едік.” 
 
  

	
 
	



61.	
Шайтанның өкініп, жақсы болуы мүмкін бе? 

Киелі кітап  Жоқ / Жоқ  Құран 
Аян 12:9-10..... 9. Осылайша алып айдаһар — бүкіл 
əлемді алдап келген əзəзіл əрі шайтан есімді, 
ежелден бері келе жатқан жылан көктен қуылып, 
бүкіл хабаршыларымен қоса жер бетіне лақтырылды. 
10. Содан кейін мен көктен шыққан қатты дауысты 
естідім. Ол былай деді: «Енді Құдай (Өзінің 
халқын) құтқарды! Ол құдіретін көрсетіп, патшалық 
етіп, билік жүргізеді. Оның тағайындаған Патшасы 
Мəсіх өктемдік етеді! Ал Құдай алдында күні-түні 
бауырластарымызға жала жауып келген шайтан көктен 
лақтырылып тасталды. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:208*......Шайтанның ізіне ермеңдер. 
Өйткені ол, сендерге ашық дұшпан. 
Zukhruf 43:36-39.....36. Əлде кім Рахманды еске 
алудан көз жұмса, оған шайтанды ерікті қыламыз да, 
сонда ол, оның жолдасы болады. 39. Əрине сендерге 
бүгінгі өкініш пайда бермейді. Сол уақытта зұлымдық 
істегенсіңдер. Сондықтан азапқа да ортақсыңдар. 

62. 
Жын перілердің өкініп жақсы болып кетуі мүмкін 
бе?  (Jinn)	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Яһуданы 6-7....6. Сондай-ақ, өздерінің билік 
жүргізуге тиесілі орындарын сақтамай, мекен-
тұрағын тастап кеткен періштелерді де ескеріңдер: 
Иеміз оларды соттайтын ұлы күн жеткенше, тозақтың 
қара түнегінде мəңгі шынжырлап сақтап отыр. 
-------------------------------------------------  
Jinn 72:1, 11, 13 & 14*.....1. (Мұхаммед Ғ.С.) 
Оларға: “Жындардан бір тобының Құран тыңдағаны маған 
уахи етілді” де. Сонда жындар: “Шынында бір ғажайып 
Құран тыңдадық” деді.  11. “Расында жақсыларымыз да 
одан төмендеріміз де бар; түрлі жолдарда едік.” 13. 
“Расында осы тура жолды естіп, Оған сендік. Кім 
Раббына иман келтірсе, сонда ол, кемшіліктен де 
зияннан да қорықпайды.” 14. “Бізден Мұсылмандар да, 
туралықтан адасқандар да бар. Сонда кім Мұсылман 
болса, ал міне солар, туралықты іздейді.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

61.	
Шайтанның өкініп, жақсы болуы мүмкін бе? 

Киелі кітап  Жоқ / Жоқ  Құран 
Аян 12:9-10..... 9. Осылайша алып айдаһар — бүкіл 
əлемді алдап келген əзəзіл əрі шайтан есімді, 
ежелден бері келе жатқан жылан көктен қуылып, 
бүкіл хабаршыларымен қоса жер бетіне лақтырылды. 
10. Содан кейін мен көктен шыққан қатты дауысты 
естідім. Ол былай деді: «Енді Құдай (Өзінің 
халқын) құтқарды! Ол құдіретін көрсетіп, патшалық 
етіп, билік жүргізеді. Оның тағайындаған Патшасы 
Мəсіх өктемдік етеді! Ал Құдай алдында күні-түні 
бауырластарымызға жала жауып келген шайтан көктен 
лақтырылып тасталды. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:208*......Шайтанның ізіне ермеңдер. 
Өйткені ол, сендерге ашық дұшпан. 
Zukhruf 43:36-39.....36. Əлде кім Рахманды еске 
алудан көз жұмса, оған шайтанды ерікті қыламыз да, 
сонда ол, оның жолдасы болады. 39. Əрине сендерге 
бүгінгі өкініш пайда бермейді. Сол уақытта зұлымдық 
істегенсіңдер. Сондықтан азапқа да ортақсыңдар. 

62. 
Жын перілердің өкініп жақсы болып кетуі мүмкін 
бе?  (Jinn)	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Яһуданы 6-7....6. Сондай-ақ, өздерінің билік 
жүргізуге тиесілі орындарын сақтамай, мекен-
тұрағын тастап кеткен періштелерді де ескеріңдер: 
Иеміз оларды соттайтын ұлы күн жеткенше, тозақтың 
қара түнегінде мəңгі шынжырлап сақтап отыр. 
-------------------------------------------------  
Jinn 72:1, 11, 13 & 14*.....1. (Мұхаммед Ғ.С.) 
Оларға: “Жындардан бір тобының Құран тыңдағаны маған 
уахи етілді” де. Сонда жындар: “Шынында бір ғажайып 
Құран тыңдадық” деді.  11. “Расында жақсыларымыз да 
одан төмендеріміз де бар; түрлі жолдарда едік.” 13. 
“Расында осы тура жолды естіп, Оған сендік. Кім 
Раббына иман келтірсе, сонда ол, кемшіліктен де 
зияннан да қорықпайды.” 14. “Бізден Мұсылмандар да, 
туралықтан адасқандар да бар. Сонда кім Мұсылман 
болса, ал міне солар, туралықты іздейді.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

61.	
Шайтанның өкініп, жақсы болуы мүмкін бе? 

Киелі кітап  Жоқ / Жоқ  Құран 
Аян 12:9-10..... 9. Осылайша алып айдаһар — бүкіл 
əлемді алдап келген əзəзіл əрі шайтан есімді, 
ежелден бері келе жатқан жылан көктен қуылып, 
бүкіл хабаршыларымен қоса жер бетіне лақтырылды. 
10. Содан кейін мен көктен шыққан қатты дауысты 
естідім. Ол былай деді: «Енді Құдай (Өзінің 
халқын) құтқарды! Ол құдіретін көрсетіп, патшалық 
етіп, билік жүргізеді. Оның тағайындаған Патшасы 
Мəсіх өктемдік етеді! Ал Құдай алдында күні-түні 
бауырластарымызға жала жауып келген шайтан көктен 
лақтырылып тасталды. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:208*......Шайтанның ізіне ермеңдер. 
Өйткені ол, сендерге ашық дұшпан. 
Zukhruf 43:36-39.....36. Əлде кім Рахманды еске 
алудан көз жұмса, оған шайтанды ерікті қыламыз да, 
сонда ол, оның жолдасы болады. 39. Əрине сендерге 
бүгінгі өкініш пайда бермейді. Сол уақытта зұлымдық 
істегенсіңдер. Сондықтан азапқа да ортақсыңдар. 

62. 
Жын перілердің өкініп жақсы болып кетуі мүмкін 
бе?  (Jinn)	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
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жүргізуге тиесілі орындарын сақтамай, мекен-
тұрағын тастап кеткен періштелерді де ескеріңдер: 
Иеміз оларды соттайтын ұлы күн жеткенше, тозақтың 
қара түнегінде мəңгі шынжырлап сақтап отыр. 
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63.* 
Адамдардан жиналған жындар туралы айтатын қандай 
да бір өлеңдер бар ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Матай 9:33.....Жыны қуып шығарылғаннан кейін 
мылқау сөйлей бастады. Көптеп жиналған халық 
қайран қалып: — Мұндай керемет оқиға Исраилде 
ешқашан болған емес! — десті. 
Матай 17:18.....Содан соң Ол жынға қатаң бұйрық 
берді. Жын баланың денесінен шығып, ол сол сəтте-
ақ сауығып кетті.  
Лұқа 4:35.....Бірақ Иса жынға: — Үніңді өшір, шық 
одан! — деп қатаң бұйырды. Сонда жын сол кісіні 
мəжілісхананың ортасына құлатып тастады, алайда 
оған еш зиян келтірместен денесінен шығып кетті! 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құранда адамдардан жындарды шығару туралы 
аяттар жоқ; бірақ Киелі кітапта жындарды шығару 
туралы 89 аят бар. 

64.	
Шайтанның алдамшы күші əлсіз немесе тиімсіз деп 
көрсетілген бе? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Лұқа 4:6.....Осы мемлекеттердің бүкіл билігін, 
олардың сəн-салтанатын Саған беремін. Бұл билік 
маған тапсырылған, оны көңілім қалағанға сыйлаймын. 
2 Қорынттықтарға 4:3—4.....3. Біз жариялап жүрген Ізгі 
хабар жабық болса, ол тозақ жолындағылар үшін ғана 
жабық. 4. Бұлар оған сенбейді, себебі осы күнəкар 
дүниенің «тəңірі» (əзəзіл шайтан) олардың ой-саналарын 
соқыр қылып қойған. Содан олар Мəсіхтің салтанатты 
ұлылығы туралы Ізгі хабардың нұрын көре алмайды. Ал 
Мəсіх Құдайдың қандай екенін айқын көрсетеді.  
-------------------------------------------------	
Nisâ 4:76*..... Негізінен шайтанның əдісі нашар. 
İbrahim 14:22.....Негізінде, сендерді шақырғаннан 
басқа өктемшілігім жоқ еді. 
Nahl 16:98.... Қашан Құран оқысаң, қуылған 
шайтаннан Аллаға сиын. 
Shu'arâ 26:210-211*.....210. Бұл Құранды 
шайтандар түсірмеді. 211. Оларға лайық та емес. 
Шамалары да келмейді. 
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жабық. 4. Бұлар оған сенбейді, себебі осы күнəкар 
дүниенің «тəңірі» (əзəзіл шайтан) олардың ой-саналарын 
соқыр қылып қойған. Содан олар Мəсіхтің салтанатты 
ұлылығы туралы Ізгі хабардың нұрын көре алмайды. Ал 
Мəсіх Құдайдың қандай екенін айқын көрсетеді.  
-------------------------------------------------	
Nisâ 4:76*..... Негізінен шайтанның əдісі нашар. 
İbrahim 14:22.....Негізінде, сендерді шақырғаннан 
басқа өктемшілігім жоқ еді. 
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Shu'arâ 26:210-211*.....210. Бұл Құранды 
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65.*	
Cайтан əлемнің басқарушысы немесе патшасы ма?	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Лұқа 4:6.....Осы мемлекеттердің бүкіл билігін, 
олардың сəн-салтанатын Саған беремін. Бұл билік 
маған тапсырылған, оны көңілім қалағанға сыйлаймын. 
Жохан 12:31..... — Енді осы күнəкар дүние 
сотталады! Енді осы дүниенің əміршісі қуылады! 
Жохан 14:30.....өйткені осы күнəкар дүниенің 
əміршісі (шайтан) жақындап келе жатыр. Оның 
билігі Маған жүрмейді. 
2 Қорынттықтарға 4:3-4.....4. Бұлар оған сенбейді, 
себебі осы күнəкар дүниенің «тəңірі» (əзəзіл шайтан) 
олардың ой-саналарын соқыр қылып қойған.  
------------------------------------------------- 
Nisâ 4:76*..... Негізінен шайтанның əдісі нашар. 
Христос жəне Гц. Мұхаммед  

66.*	
Христостың анасы оны пəк күйінде дүниеге алып 
келді ме?   

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Ишая 7:14.....Ендеше Тəңір Иенің Өзі сендерге 
осыны істейтіндігін дəлелдейтін кереметті 
жасайды: Біліп алыңдар, пəк қыз құрсақ көтеріп, 
ұл туады. Оған Имануил (яғни «Құдай бізбен 
бірге») деген ат қояды. 
Матай 1:18.....Иса Мəсіхтің дүниеге келуі былай болды: 
Оның анасы Мəриям Жүсіпке айттырылған еді. Ал екеуі 
əлі де қосылмай тұрғанда-ақ, Киелі Рухтың құдіретімен 
Мəриямның аяғы ауыр екендігі белгілі болды. 
------------------------------------------------- 
Meryem 19:16-22*.....20. Мəриям: “Маған бір адам 
жұғыспаса, маған қалайша бала болады? Сондай-ақ суық 
жолда болмасам” деді. 21. (Жебірейіл Ғ.С.): “Ол, 
солайша” деді. Өйткені, Раббың: “Бұл Маған оңай. Мен 
тараптан адам баласына бір үлгі əрі бір мəрхамет. 
Бұл біткен бір іс еді” деді. 22. Мəриям; ол балаға 
жүкті болып, соныменен ұзақ бір жерге кетті. 
Enbiya 21:91*.....Сондай абыройын қорғаған (Мəриям) 
ға рухымыздан үрледік. Сондай-ақ өзін де, ұлын да 
бүкіл əлемге ғибрат қылдық. 
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67.*	
Христос күнəсіз болды ма?	

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Марқа 1:24.....Сен Құдайдың Киелісісің! 
Жохан 7:18.....Ал Өзін Жібергеннің беделін 
ойлаған Кісіге сенуге болады, Оның ойында 
əділетсіздік жоқ. 
Жохан 8:46.....Араларыңдағы қайсың Мені күнə 
жасадың деп əшкерелей аласың? Ал егер ақиқатты 
айтсам, неге Маған сенбейсіңдер? 
2 Қорынттықтарға 5:21.....Тəңір Ие біздің 
күнəларымызды ешқашан күнə жасамаған Мəсіхке 
артты. Онымен тығыз байланысқан біз осы арқылы 
Құдайдың алдында ақталдық. 
1 Петірдің 2:21-22.....21. Мəсіхтің 22. «Ол 
ешқандай күнə жасаған да емес, аузынан бірде-бір 
өтірік шыққан да емес». 
1 Жоханның 3:5.....Ал Мəсіхтің күнəларымызды алып 
тастауға келгенін де, Оның ешқандай күнə 
жасамағанын да білесіңдер. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:253*.....Мəриям ұлы Ғиса (Ғ.С.) ға ашық 
мұғжизалар бердік те оны Жебрейіл (Ғ.С.) арқылы 
қуаттадық. 
Meryem 19:19*.....(Рух): “Мен саған бір таза бала 
беруге жіберілген Раббыңның елшісімін” деді. 

68.*	
Христос ғажайып ақыл мен білімге ие болды ма?	

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Матай 9:4.....Олардың осы ойларын біле қойған 
Иса: — Неге сондай жамандық ойлайсыздар? 
Жохан 7:45-46.....46. Сақшылар: — Бірде-бір адам 
Ол сияқты сөйлеген емес! — деді. 
Жохан 16:30.....Енді бəрін білетініңізге көзіміз 
жетті, өйткені Сізге адамдардың ойларында қандай 
сұрағы бар екенін сұраудың керегі жоқ. Сондықтан 
Құдайдан келгеніңізге сенеміз, — деді. 
------------------------------------------------- 
Zuhruf 43:63*..... Ғиса (Ғ.С.) мұғжизалармен 
келген заман, оларға: “Мен сендерге хикметті 
келтірдім. Алладан қорқыңдар, Маған бой 
ұсыныңдар” деді. 
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Жохан 7:45-46.....46. Сақшылар: — Бірде-бір адам 
Ол сияқты сөйлеген емес! — деді. 
Жохан 16:30.....Енді бəрін білетініңізге көзіміз 
жетті, өйткені Сізге адамдардың ойларында қандай 
сұрағы бар екенін сұраудың керегі жоқ. Сондықтан 
Құдайдан келгеніңізге сенеміз, — деді. 
------------------------------------------------- 
Zuhruf 43:63*..... Ғиса (Ғ.С.) мұғжизалармен 
келген заман, оларға: “Мен сендерге хикметті 
келтірдім. Алладан қорқыңдар, Маған бой 
ұсыныңдар” деді. 
 
  

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

67.*	
Христос күнəсіз болды ма?	

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Марқа 1:24.....Сен Құдайдың Киелісісің! 
Жохан 7:18.....Ал Өзін Жібергеннің беделін 
ойлаған Кісіге сенуге болады, Оның ойында 
əділетсіздік жоқ. 
Жохан 8:46.....Араларыңдағы қайсың Мені күнə 
жасадың деп əшкерелей аласың? Ал егер ақиқатты 
айтсам, неге Маған сенбейсіңдер? 
2 Қорынттықтарға 5:21.....Тəңір Ие біздің 
күнəларымызды ешқашан күнə жасамаған Мəсіхке 
артты. Онымен тығыз байланысқан біз осы арқылы 
Құдайдың алдында ақталдық. 
1 Петірдің 2:21-22.....21. Мəсіхтің 22. «Ол 
ешқандай күнə жасаған да емес, аузынан бірде-бір 
өтірік шыққан да емес». 
1 Жоханның 3:5.....Ал Мəсіхтің күнəларымызды алып 
тастауға келгенін де, Оның ешқандай күнə 
жасамағанын да білесіңдер. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:253*.....Мəриям ұлы Ғиса (Ғ.С.) ға ашық 
мұғжизалар бердік те оны Жебрейіл (Ғ.С.) арқылы 
қуаттадық. 
Meryem 19:19*.....(Рух): “Мен саған бір таза бала 
беруге жіберілген Раббыңның елшісімін” деді. 
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68.*	
Христос ғажайып ақыл мен білімге ие болды ма?	

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Матай 9:4.....Олардың осы ойларын біле қойған 
Иса: — Неге сондай жамандық ойлайсыздар? 
Жохан 7:45-46.....46. Сақшылар: — Бірде-бір адам 
Ол сияқты сөйлеген емес! — деді. 
Жохан 16:30.....Енді бəрін білетініңізге көзіміз 
жетті, өйткені Сізге адамдардың ойларында қандай 
сұрағы бар екенін сұраудың керегі жоқ. Сондықтан 
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69.*	
Христостың тылсым күшке ие болып соның арқасында 
ғажайыптар жасап өлгендерді тірілткені рас па? 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Марқа 1:40-45.....40. Егер қаласаңыз, мені 
құлантаза сауықтыра аласыз, — деп өтінді. 41. Оған 
жаны ашыған Иса қолын созып, денесіне тигізді де: 
— Қалаймын, құлантаза сауығып кет! — деді. 
Марқа 6:48.....Таңғы алагеуімде Иса оларға көл бетімен 
жақындап келіп, қастарынан өтіп кетпекші болды. 
Жохан 11:14-44..... 14. Сонда Иса жасырмай: — 
Елазар өлді, — деді. 25. Ал Иса оған: — Қайта 
тірілу мен шынайы өмір — Менмін. 43. — Елазар, 
шық! — деп қатты дауыспен бұйырды. 44. Сонда 
марқұм адам қабірден шықты!  
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:45-50*.....Жəне Алланың бұйрығынша, 
анадан тума соқырды, аламесті жазып, өлікті 
тірілтемін əрі үйлеріңде…  
Maide 5:110*.....Жəне бұйыруыммен өлікті 
(тірілтіп) шығарар едің. 
Ескертпе: Інжилде Исаның 37 кереметтері сипатталған. 

70.*	
Барлық адамдардан сенім мен бағынуды талап етуге 
Христостың құқығы бар ма? 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Матай 23:10....Өздеріңді «тəлімгер» деп те ешкімге 
ататпаңдар! Тəлімгерлерің Біреу-ақ, Ол — Мəсіх. 
Жохан 14:15 & 21-24.....25. Сонда əйел: — Мəсіх 
деген Құтқарушы Патшамыздың келетінін білемін. Ол 
келгенде бізге бəрін ашық айтып береді, — деді. 
26. Иса: — Сенімен сөйлесіп тұрған Мен Соның 
Өзімін, — деп əйелге жауап берді. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:50 & 55*.....50. Алладан қорқыңдар да 
маған бой ұсыныңдар» (деді.)  
Zuhruf 43:61 & 63*.....61. Күдіксіз (Ғиса Ғ.С.) 
қиямет мезгілінің белгісі. Сондықтан оған 
күдіктенбей Маған еріңдер. Міне осы тура жол. 63. 
Ғиса (Ғ.С.) мұғжизалармен келген заман, оларға: 
“Мен сендерге хикметті келтірдім. Алладан 
қорқыңдар, Маған бой ұсыныңдар” деді. 
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Барлық адамдардан сенім мен бағынуды талап етуге 
Христостың құқығы бар ма? 
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Барлық адамдардан сенім мен бағынуды талап етуге 
Христостың құқығы бар ма? 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
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71.*	
Иисус Христосты  “Мессиаһ” ретінде қабылдауға 
бола ма? 	

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Матай 26:63-64.....63. Сен Құдайдың рухани Ұлы — 
Мəсіхсің бе? — деген сұрақ қойды. 64. Иса: — 
Өзіңіз айтып тұрсыз.  
Жохан 1:41..... — Біз Мəсіхтің Өзін таптық! — 
деді. Ал «Мəсіх» Құдай тағайындаған Құтқарушы 
Патша дегенді білдіреді. 
Жохан 4:25-26..... 25. Сонда əйел: — Мəсіх деген 
Құтқарушы Патшамыздың келетінін білемін. Ол 
келгенде бізге бəрін ашық айтып береді, — деді. 
26. Иса: — Сенімен сөйлесіп тұрған Мен Соның 
Өзімін, — деп əйелге жауап берді. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:45*..... Расында Алла сені өз тарапынан 
бір сөзбен қуантады; оның аты Мəсих Ғиса Мəриям ұлы, 
Ескертпе: «Мессии» немесе «Мəсіх» сөздері Жаңа 
өсиетте 558 рет қолданылған, ал «Мессии» сөзі, 
Мəсіхке жүгіну үшін Құранда 10 рет қолданылған. 

72.*	
Христосты Құдайдың сөзі деп қабылдауға бола ма?  
(Logos / Kalimullâh)	

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Жохан 1:1-3 & 14.....1. Əуел баста Сөз болатын, Сөз 
Құдайда болатын, Сөз Құдай еді. 2. Сөз əуелден-ақ 
Құдайда болатын. 3. Құдай бəрін Сөз арқылы жаратқан, 
жаратылған ештеңе де Онсыз пайда болмаған. 14. Сөз 
адамға айналып, арамызда өмір сүрді. Сонда біз 
Əкенің жалғыз рухани Ұлының асқан ұлылығын көрдік: 
Ол рақымдылық пен шындыққа толы еді. 
Аян 19:13-16.....13. Оның бір атағы: «Құдай 
Сөзі». 16. «Патшалардың Патшасы, иелердің Иесі»  
-------------------------------------------------  
Al-i İmran 3:39*.....«Расында Алла (Т.) саған, 
Алладан болған əмірді (Ғиса Ғ.С.ды) растаушы, ел 
ағасы, нəпсіне ие, игілерден бір Пайғамбар болатын 
Яхиямен қуанышқа бөлейді» деп дауыстады. 
Al-i İmran 3:45*.....Расында Алла сені өз тарапынан бір 
сөзбен қуантады; оның аты Мəсих Ғиса Мəриям ұлы, 
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73.*	
Христос туылмай тұрып Құдайдың сөзі деп 
қабылданды ма?	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Ишая 9:6..... Себебі Сəби дүниеге келді, Біз үшін 
осы Ұл сыйға берілді! Билік Оның қолында қала 
береді: Ол «керемет ақылды Кеңесші, Құдіретті 
Құдай, Мəңгілік Əке, Тыныштықты сыйлайтын əмірші» 
Деп те аталатын болады. 
Micah 5:2.....сенен Менің халқым Исраилге 
басшылық ететін Көсем шығады. Оның шыққан тегі 
ежелгі заманнан, мəңгіліктен. 
Жохан 8:58..... Иса оларға былай жауап берді: — 
Сендерге өте маңызды шындықты айтамын: Ыбырайым 
тумастан бұрын да (Мəңгі) Бар Болушы Менмін! 
Еврейлерге 13:8.....Иса Мəсіх өткенде, қазір жəне 
болашақта мəңгілік Өзі болып қала береді. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:59*.....Шын мəнінде Алла қасында Ғиса (Ғ.С.) 
ның жағдайы: Өзін топырақтан жаратып, сонсоң «бол» дегенде 
бола қалған Адам (Ғ.С.) ның жағдайы сияқты. 

74.* 
Құдайдың мəңгілік Сөзі Иса Мəсіхтің тəні арқылы 
адам денесіне ие болды деп қабылданды ма? 
(Кеносис немесе Хулул)			

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Матай 1:23.....Ол былай деген: «Біліп алыңдар, 
пəк қыз құрсақ көтеріп, Ұл туады. Оған Имануил, 
яғни «Құдай бізбен бірге», деген ат қояды». 
Жохан 1:1 & 14.....1. Əуел баста Сөз болатын, Сөз 
Құдайда болатын, Сөз Құдай еді. 14. Сөз адамға 
айналып, арамызда өмір сүрді.   
Філіпіліктерге 2:5-8.....  
Қолостықтарға 1:3 & 15.....1. Ал Мəсіхпен 
бірлесіп 15.  Көзге көрінбейтін Құдайдың қандай 
екенін рухани Ұлы көрсетеді. 
1 Тімотеге 3:16.....Мəсіх адам болып дүниеге келді,  
------------------------------------------------- 
Maide 5:17*..... Олар сабыр етушілер, шыншылдар, 
бой ұсынушылар, Алла жолында мал сарып қылушылар 
жəне таң сəріден жарылқану тілеушілер, (таң 
намазын оқушылар,)  
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1 Тімотеге 3:16.....Мəсіх адам болып дүниеге келді,  
------------------------------------------------- 
Maide 5:17*..... Олар сабыр етушілер, шыншылдар, 
бой ұсынушылар, Алла жолында мал сарып қылушылар 
жəне таң сəріден жарылқану тілеушілер, (таң 
намазын оқушылар,)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

73.*	
Христос туылмай тұрып Құдайдың сөзі деп 
қабылданды ма?	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Ишая 9:6..... Себебі Сəби дүниеге келді, Біз үшін 
осы Ұл сыйға берілді! Билік Оның қолында қала 
береді: Ол «керемет ақылды Кеңесші, Құдіретті 
Құдай, Мəңгілік Əке, Тыныштықты сыйлайтын əмірші» 
Деп те аталатын болады. 
Micah 5:2.....сенен Менің халқым Исраилге 
басшылық ететін Көсем шығады. Оның шыққан тегі 
ежелгі заманнан, мəңгіліктен. 
Жохан 8:58..... Иса оларға былай жауап берді: — 
Сендерге өте маңызды шындықты айтамын: Ыбырайым 
тумастан бұрын да (Мəңгі) Бар Болушы Менмін! 
Еврейлерге 13:8.....Иса Мəсіх өткенде, қазір жəне 
болашақта мəңгілік Өзі болып қала береді. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:59*.....Шын мəнінде Алла қасында Ғиса (Ғ.С.) 
ның жағдайы: Өзін топырақтан жаратып, сонсоң «бол» дегенде 
бола қалған Адам (Ғ.С.) ның жағдайы сияқты. 

74.* 
Құдайдың мəңгілік Сөзі Иса Мəсіхтің тəні арқылы 
адам денесіне ие болды деп қабылданды ма? 
(Кеносис немесе Хулул)			

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
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яғни «Құдай бізбен бірге», деген ат қояды». 
Жохан 1:1 & 14.....1. Əуел баста Сөз болатын, Сөз 
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75.* 
Мəсіхті «Құдай тəрізді» немесе Құдай тəні деп 
мойындалды ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Жохан 1:1 & 14.....1. Əуел баста Сөз болатын, Сөз 
Құдайда болатын, Сөз Құдай еді. 14. Сөз адамға 
айналып, арамызда өмір сүрді.   
Жохан 5:17-18.....17. сондықтан Мен де үздіксіз 
еңбек етемін», — деді. 18. сонымен қатар «Құдай — 
рухани Əкем» деп, Өзін Құдаймен теңестірді. 
Жохан 10:25-33.....25. Əкемнің атынан істеп 
жүрген істерім Менің Сол екеніме айғақ. 30. Əкем 
Екеуіміз біртұтаспыз. 
Жохан 20:28-29.....28. Тома Оған: — Ием менің, 
Құдайым менің! — деп мойынсұнды. 29. Иса: — Тома, 
сен Мені көргендіктен Маған сеніп тұрсыsң. Ал Мені 
көрмесе де сенетіндер бақытты! — деп жауап берді. 
Қолостықтарға 2:8-9.....8. Мəсіхтің 9. Ал 
Құдайдың бүкіл болмысы Мəсіхтің бойында тұрады! 
------------------------------------------------- 
Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118*.....17. Расында: 
“Алланы, Мəриям ұлы Мəсих” дегендер кəпір болды 
Zuhruf 43:57-59*.....59. Ол Ғиса (Ғ.С.) Біз өзіне 
игілік берген сондай-ақ Израил ұрпақтарына бір 
мысал қылған құл ғана. 
Ескертпе: Киелі кітап Исаны «Құдай» деп 367 рет бейнелейді. 

76.*	
Христос əлемді жаратушы ма?	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Қолостықтарға 1:13-20.....13. Иса Мəсіхтің 16. 
Өйткені көктегі əрі жердегі, көзге көрінетін жəне 
көрінбейтін нəрселердің… билеушілер мен əміршілер 
бəрі де Мəсіх арқылы жəне Мəсіх үшін жаратылған. 
Еврейлерге 1:1-2 & 10-12.....1. Құдай… 2. Ал осы 
соңғы заманда Ол бізге хабарын Өзінің рухани Ұлын 
жіберіп жеткізді. Құдай Сол арқылы əлемді 
жаратып, Оны барлығының иесі етіп тағайындады. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:75 & 116*.....75. Мəриям ұлы Мəсих; бір 
пайғамбар ғана. Одан бұрын да пайғамбарлар өткен. 
Zuhruf 43:57-59*.....Израил ұрпақтарына бір мысал 
қылған құл ғана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

75.* 
Мəсіхті «Құдай тəрізді» немесе Құдай тəні деп 
мойындалды ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Жохан 1:1 & 14.....1. Əуел баста Сөз болатын, Сөз 
Құдайда болатын, Сөз Құдай еді. 14. Сөз адамға 
айналып, арамызда өмір сүрді.   
Жохан 5:17-18.....17. сондықтан Мен де үздіксіз 
еңбек етемін», — деді. 18. сонымен қатар «Құдай — 
рухани Əкем» деп, Өзін Құдаймен теңестірді. 
Жохан 10:25-33.....25. Əкемнің атынан істеп 
жүрген істерім Менің Сол екеніме айғақ. 30. Əкем 
Екеуіміз біртұтаспыз. 
Жохан 20:28-29.....28. Тома Оған: — Ием менің, 
Құдайым менің! — деп мойынсұнды. 29. Иса: — Тома, 
сен Мені көргендіктен Маған сеніп тұрсыsң. Ал Мені 
көрмесе де сенетіндер бақытты! — деп жауап берді. 
Қолостықтарға 2:8-9.....8. Мəсіхтің 9. Ал 
Құдайдың бүкіл болмысы Мəсіхтің бойында тұрады! 
------------------------------------------------- 
Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118*.....17. Расында: 
“Алланы, Мəриям ұлы Мəсих” дегендер кəпір болды 
Zuhruf 43:57-59*.....59. Ол Ғиса (Ғ.С.) Біз өзіне 
игілік берген сондай-ақ Израил ұрпақтарына бір 
мысал қылған құл ғана. 
Ескертпе: Киелі кітап Исаны «Құдай» деп 367 рет бейнелейді. 

76.*	
Христос əлемді жаратушы ма?	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Қолостықтарға 1:13-20.....13. Иса Мəсіхтің 16. 
Өйткені көктегі əрі жердегі, көзге көрінетін жəне 
көрінбейтін нəрселердің… билеушілер мен əміршілер 
бəрі де Мəсіх арқылы жəне Мəсіх үшін жаратылған. 
Еврейлерге 1:1-2 & 10-12.....1. Құдай… 2. Ал осы 
соңғы заманда Ол бізге хабарын Өзінің рухани Ұлын 
жіберіп жеткізді. Құдай Сол арқылы əлемді 
жаратып, Оны барлығының иесі етіп тағайындады. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:75 & 116*.....75. Мəриям ұлы Мəсих; бір 
пайғамбар ғана. Одан бұрын да пайғамбарлар өткен. 
Zuhruf 43:57-59*.....Израил ұрпақтарына бір мысал 
қылған құл ғана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

75.* 
Мəсіхті «Құдай тəрізді» немесе Құдай тəні деп 
мойындалды ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Жохан 1:1 & 14.....1. Əуел баста Сөз болатын, Сөз 
Құдайда болатын, Сөз Құдай еді. 14. Сөз адамға 
айналып, арамызда өмір сүрді.   
Жохан 5:17-18.....17. сондықтан Мен де үздіксіз 
еңбек етемін», — деді. 18. сонымен қатар «Құдай — 
рухани Əкем» деп, Өзін Құдаймен теңестірді. 
Жохан 10:25-33.....25. Əкемнің атынан істеп 
жүрген істерім Менің Сол екеніме айғақ. 30. Əкем 
Екеуіміз біртұтаспыз. 
Жохан 20:28-29.....28. Тома Оған: — Ием менің, 
Құдайым менің! — деп мойынсұнды. 29. Иса: — Тома, 
сен Мені көргендіктен Маған сеніп тұрсыsң. Ал Мені 
көрмесе де сенетіндер бақытты! — деп жауап берді. 
Қолостықтарға 2:8-9.....8. Мəсіхтің 9. Ал 
Құдайдың бүкіл болмысы Мəсіхтің бойында тұрады! 
------------------------------------------------- 
Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118*.....17. Расында: 
“Алланы, Мəриям ұлы Мəсих” дегендер кəпір болды 
Zuhruf 43:57-59*.....59. Ол Ғиса (Ғ.С.) Біз өзіне 
игілік берген сондай-ақ Израил ұрпақтарына бір 
мысал қылған құл ғана. 
Ескертпе: Киелі кітап Исаны «Құдай» деп 367 рет бейнелейді. 

76.*	
Христос əлемді жаратушы ма?	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Қолостықтарға 1:13-20.....13. Иса Мəсіхтің 16. 
Өйткені көктегі əрі жердегі, көзге көрінетін жəне 
көрінбейтін нəрселердің… билеушілер мен əміршілер 
бəрі де Мəсіх арқылы жəне Мəсіх үшін жаратылған. 
Еврейлерге 1:1-2 & 10-12.....1. Құдай… 2. Ал осы 
соңғы заманда Ол бізге хабарын Өзінің рухани Ұлын 
жіберіп жеткізді. Құдай Сол арқылы əлемді 
жаратып, Оны барлығының иесі етіп тағайындады. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:75 & 116*.....75. Мəриям ұлы Мəсих; бір 
пайғамбар ғана. Одан бұрын да пайғамбарлар өткен. 
Zuhruf 43:57-59*.....Израил ұрпақтарына бір мысал 
қылған құл ғана. 
 
 
 
 

75.* 
Мəсіхті «Құдай тəрізді» немесе Құдай тəні деп 
мойындалды ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Жохан 1:1 & 14.....1. Əуел баста Сөз болатын, Сөз 
Құдайда болатын, Сөз Құдай еді. 14. Сөз адамға 
айналып, арамызда өмір сүрді.   
Жохан 5:17-18.....17. сондықтан Мен де үздіксіз 
еңбек етемін», — деді. 18. сонымен қатар «Құдай — 
рухани Əкем» деп, Өзін Құдаймен теңестірді. 
Жохан 10:25-33.....25. Əкемнің атынан істеп 
жүрген істерім Менің Сол екеніме айғақ. 30. Əкем 
Екеуіміз біртұтаспыз. 
Жохан 20:28-29.....28. Тома Оған: — Ием менің, 
Құдайым менің! — деп мойынсұнды. 29. Иса: — Тома, 
сен Мені көргендіктен Маған сеніп тұрсыsң. Ал Мені 
көрмесе де сенетіндер бақытты! — деп жауап берді. 
Қолостықтарға 2:8-9.....8. Мəсіхтің 9. Ал 
Құдайдың бүкіл болмысы Мəсіхтің бойында тұрады! 
------------------------------------------------- 
Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118*.....17. Расында: 
“Алланы, Мəриям ұлы Мəсих” дегендер кəпір болды 
Zuhruf 43:57-59*.....59. Ол Ғиса (Ғ.С.) Біз өзіне 
игілік берген сондай-ақ Израил ұрпақтарына бір 
мысал қылған құл ғана. 
Ескертпе: Киелі кітап Исаны «Құдай» деп 367 рет бейнелейді. 

76.*	
Христос əлемді жаратушы ма?	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Қолостықтарға 1:13-20.....13. Иса Мəсіхтің 16. 
Өйткені көктегі əрі жердегі, көзге көрінетін жəне 
көрінбейтін нəрселердің… билеушілер мен əміршілер 
бəрі де Мəсіх арқылы жəне Мəсіх үшін жаратылған. 
Еврейлерге 1:1-2 & 10-12.....1. Құдай… 2. Ал осы 
соңғы заманда Ол бізге хабарын Өзінің рухани Ұлын 
жіберіп жеткізді. Құдай Сол арқылы əлемді 
жаратып, Оны барлығының иесі етіп тағайындады. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:75 & 116*.....75. Мəриям ұлы Мəсих; бір 
пайғамбар ғана. Одан бұрын да пайғамбарлар өткен. 
Zuhruf 43:57-59*.....Израил ұрпақтарына бір мысал 
қылған құл ғана. 
 
 
 
 



77.*	
Христос Құдай мен адам арасындағы жалғыз дəнекер 
ме?	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Жохан 14:6.....Иса оған: — Жол, шындық жəне шынайы 
өмір Менмін. Мен арқылы болмаса, ешкім де Əкеге 
бара алмайды. 
Елшілердің  істері 4:12.....Исадан басқа ешкім де 
бізді (Құдайдың қаһарынан) құтқара алмайды! Аспан 
астында бізді құтқаратын басқа ешкімнің есімі 
адамдарға бұйырылмаған! 
1 Тімотеге 2:5-6.....5. Құдай — біреу-ақ, Құдай мен 
адамдар арасын Келістіруші де Біреу, Ол — адам 
(болып дүниеге келген) Иса Мəсіх. 6. Бəрін күнəнің 
құлдығынан босату үшін Мəсіх жанын құрбан етіп, 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:48*.....Біреу үшін ешкім күймейтін, шапағат 
қабыл етілмейтін, ешкімнен бодау алынбайтын жəне 
оларға жəрдем де етілмейтін бір күннен сақтаныңдар. 
Yunus 10:3*..... Сонсоң ғаршыны меңгеріп, істі басқарды. 
Оның рұқсатынсыз ешбір шапағатшы жоқ. 
Zümer 39:44.....(Мұхаммед Ғ.С.): “Барлық шапағат 
Алла үшін. 

78.* 
Мəсіх Құдай Ұлы деп қабылданды ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Матай 16:16.....Шимон Петір: — Сіз Мəсіхсіз, мəңгі 
тірі Құдайдың рухани Ұлысыз! — деп жауап берді. 
Марқа 14:61-62.....61. — Сен Мадақталғанның рухани 
Ұлы — Мəсіхсің бе? — деді. 62. Иса: — Мен Солмын. 
Лұқа 1:32 & 35.....32. Ол өте мəртебелі болып, 
Құдай Тағаланың рухани Ұлы деп аталады. 35. 
Сондықтан да сен табатын Киелі Бала «Құдайдың 
рухани Ұлы» деп аталмақ. 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:30-31*.....30. (Өйткені) Яһудилер: «Ғұзайыр 
Алланың ұлы» деді. 31. Бұл, бұрынғы кəпірлердің 
сөзіне ұқсатып, ауыздарымен айтқандары. Құдай 
атқырлар, қайтып алданып отыр. 
Ескертпе: Киелі кітапта Исаны «Құдай Ұлы» деп 
бейнелейтін 92 аят бар, Енам 6:101, Фуркан 25:2, 
Зухруф 43:81 жəне Жінн 72:3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

77.*	
Христос Құдай мен адам арасындағы жалғыз дəнекер 
ме?	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Жохан 14:6.....Иса оған: — Жол, шындық жəне шынайы 
өмір Менмін. Мен арқылы болмаса, ешкім де Əкеге 
бара алмайды. 
Елшілердің  істері 4:12.....Исадан басқа ешкім де 
бізді (Құдайдың қаһарынан) құтқара алмайды! Аспан 
астында бізді құтқаратын басқа ешкімнің есімі 
адамдарға бұйырылмаған! 
1 Тімотеге 2:5-6.....5. Құдай — біреу-ақ, Құдай мен 
адамдар арасын Келістіруші де Біреу, Ол — адам 
(болып дүниеге келген) Иса Мəсіх. 6. Бəрін күнəнің 
құлдығынан босату үшін Мəсіх жанын құрбан етіп, 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:48*.....Біреу үшін ешкім күймейтін, шапағат 
қабыл етілмейтін, ешкімнен бодау алынбайтын жəне 
оларға жəрдем де етілмейтін бір күннен сақтаныңдар. 
Yunus 10:3*..... Сонсоң ғаршыны меңгеріп, істі басқарды. 
Оның рұқсатынсыз ешбір шапағатшы жоқ. 
Zümer 39:44.....(Мұхаммед Ғ.С.): “Барлық шапағат 
Алла үшін. 

78.* 
Мəсіх Құдай Ұлы деп қабылданды ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Матай 16:16.....Шимон Петір: — Сіз Мəсіхсіз, мəңгі 
тірі Құдайдың рухани Ұлысыз! — деп жауап берді. 
Марқа 14:61-62.....61. — Сен Мадақталғанның рухани 
Ұлы — Мəсіхсің бе? — деді. 62. Иса: — Мен Солмын. 
Лұқа 1:32 & 35.....32. Ол өте мəртебелі болып, 
Құдай Тағаланың рухани Ұлы деп аталады. 35. 
Сондықтан да сен табатын Киелі Бала «Құдайдың 
рухани Ұлы» деп аталмақ. 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:30-31*.....30. (Өйткені) Яһудилер: «Ғұзайыр 
Алланың ұлы» деді. 31. Бұл, бұрынғы кəпірлердің 
сөзіне ұқсатып, ауыздарымен айтқандары. Құдай 
атқырлар, қайтып алданып отыр. 
Ескертпе: Киелі кітапта Исаны «Құдай Ұлы» деп 
бейнелейтін 92 аят бар, Енам 6:101, Фуркан 25:2, 
Зухруф 43:81 жəне Жінн 72:3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

77.*	
Христос Құдай мен адам арасындағы жалғыз дəнекер 
ме?	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Жохан 14:6.....Иса оған: — Жол, шындық жəне шынайы 
өмір Менмін. Мен арқылы болмаса, ешкім де Əкеге 
бара алмайды. 
Елшілердің  істері 4:12.....Исадан басқа ешкім де 
бізді (Құдайдың қаһарынан) құтқара алмайды! Аспан 
астында бізді құтқаратын басқа ешкімнің есімі 
адамдарға бұйырылмаған! 
1 Тімотеге 2:5-6.....5. Құдай — біреу-ақ, Құдай мен 
адамдар арасын Келістіруші де Біреу, Ол — адам 
(болып дүниеге келген) Иса Мəсіх. 6. Бəрін күнəнің 
құлдығынан босату үшін Мəсіх жанын құрбан етіп, 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:48*.....Біреу үшін ешкім күймейтін, шапағат 
қабыл етілмейтін, ешкімнен бодау алынбайтын жəне 
оларға жəрдем де етілмейтін бір күннен сақтаныңдар. 
Yunus 10:3*..... Сонсоң ғаршыны меңгеріп, істі басқарды. 
Оның рұқсатынсыз ешбір шапағатшы жоқ. 
Zümer 39:44.....(Мұхаммед Ғ.С.): “Барлық шапағат 
Алла үшін. 

78.* 
Мəсіх Құдай Ұлы деп қабылданды ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Матай 16:16.....Шимон Петір: — Сіз Мəсіхсіз, мəңгі 
тірі Құдайдың рухани Ұлысыз! — деп жауап берді. 
Марқа 14:61-62.....61. — Сен Мадақталғанның рухани 
Ұлы — Мəсіхсің бе? — деді. 62. Иса: — Мен Солмын. 
Лұқа 1:32 & 35.....32. Ол өте мəртебелі болып, 
Құдай Тағаланың рухани Ұлы деп аталады. 35. 
Сондықтан да сен табатын Киелі Бала «Құдайдың 
рухани Ұлы» деп аталмақ. 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:30-31*.....30. (Өйткені) Яһудилер: «Ғұзайыр 
Алланың ұлы» деді. 31. Бұл, бұрынғы кəпірлердің 
сөзіне ұқсатып, ауыздарымен айтқандары. Құдай 
атқырлар, қайтып алданып отыр. 
Ескертпе: Киелі кітапта Исаны «Құдай Ұлы» деп 
бейнелейтін 92 аят бар, Енам 6:101, Фуркан 25:2, 
Зухруф 43:81 жəне Жінн 72:3. 
 
 
 
 

77.*	
Христос Құдай мен адам арасындағы жалғыз дəнекер 
ме?	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Жохан 14:6.....Иса оған: — Жол, шындық жəне шынайы 
өмір Менмін. Мен арқылы болмаса, ешкім де Əкеге 
бара алмайды. 
Елшілердің  істері 4:12.....Исадан басқа ешкім де 
бізді (Құдайдың қаһарынан) құтқара алмайды! Аспан 
астында бізді құтқаратын басқа ешкімнің есімі 
адамдарға бұйырылмаған! 
1 Тімотеге 2:5-6.....5. Құдай — біреу-ақ, Құдай мен 
адамдар арасын Келістіруші де Біреу, Ол — адам 
(болып дүниеге келген) Иса Мəсіх. 6. Бəрін күнəнің 
құлдығынан босату үшін Мəсіх жанын құрбан етіп, 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:48*.....Біреу үшін ешкім күймейтін, шапағат 
қабыл етілмейтін, ешкімнен бодау алынбайтын жəне 
оларға жəрдем де етілмейтін бір күннен сақтаныңдар. 
Yunus 10:3*..... Сонсоң ғаршыны меңгеріп, істі басқарды. 
Оның рұқсатынсыз ешбір шапағатшы жоқ. 
Zümer 39:44.....(Мұхаммед Ғ.С.): “Барлық шапағат 
Алла үшін. 

78.* 
Мəсіх Құдай Ұлы деп қабылданды ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Матай 16:16.....Шимон Петір: — Сіз Мəсіхсіз, мəңгі 
тірі Құдайдың рухани Ұлысыз! — деп жауап берді. 
Марқа 14:61-62.....61. — Сен Мадақталғанның рухани 
Ұлы — Мəсіхсің бе? — деді. 62. Иса: — Мен Солмын. 
Лұқа 1:32 & 35.....32. Ол өте мəртебелі болып, 
Құдай Тағаланың рухани Ұлы деп аталады. 35. 
Сондықтан да сен табатын Киелі Бала «Құдайдың 
рухани Ұлы» деп аталмақ. 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:30-31*.....30. (Өйткені) Яһудилер: «Ғұзайыр 
Алланың ұлы» деді. 31. Бұл, бұрынғы кəпірлердің 
сөзіне ұқсатып, ауыздарымен айтқандары. Құдай 
атқырлар, қайтып алданып отыр. 
Ескертпе: Киелі кітапта Исаны «Құдай Ұлы» деп 
бейнелейтін 92 аят бар, Енам 6:101, Фуркан 25:2, 
Зухруф 43:81 жəне Жінн 72:3. 
 
 
 
 



79.	
Киелі кітаптарда «Құдай ұлы» термині 
қолданылғанда, сексуалдық одақтан туылған, 
физикалық ұлы деген мағынада қолданылады ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Лұқа 1:26-35.....35. Періште оған былай деп жауап берді: 
— Саған Киелі Рух қонып Құдай Тағала сая түсіргендей 
Өзінің құдіретін дарытады. Сондықтан да сен табатын 
Киелі Бала «Құдайдың рухани Ұлы» деп аталмақ. 
1 Жоханның 5:20.....Құдайдың рухани Ұлының келгенін 
де білеміз; біздің шынайы Құдаймен танысуымыз үшін 
Ол көзімізді ашты. Сондықтан шынайы Құдаймен жəне 
Оның рухани Ұлы Иса Мəсіхпен байланыстамыз. Ол — 
шынайы Құдай жəне мəңгілік өмір. 
------------------------------------------------- 
En'am 6:101*.....Көктер мен жерді жоқтан бар етуші. 
Оның баласы қалайша болады? Оның бір жұбайы жоқ.  
Jinn 72:3*.....“Расында Раббымыздың ұлықтығы өте 
жоғары, Ол, қатын, бала иемденбейді.”  

80. 
Мəсіх шынымен адамдарға ғибадат етті ме жəне 
олардың ғибадаттарын жарамды деп қабылдады ма? 

лі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Матай 28:9-10.....9. Кенеттен Иса олардың алдынан 
кездесіп: «Сəлем, қуаныңдар!» — деп амандасты. 
Əйелдер Оның қасына жақындап, иіліп тағзым етіп, 
аяғына қолдарын тигізді. 10. Иса оларға: «Қорықпаңдар!» 
Жохан 9:35-38.....35. — Көктен келген Билеушіге 
сенесің бе? — деген сұрақ қойды. 38. — Ием, Сізге 
сенем! — деп, əлгі адам Оның аяғына жығылды. 
Жохан 20:28-29..... 28. Тома Оған: — Ием менің, 
Құдайым менің! — деп мойынсұнды. 29. Иса: — Тома, 
сен Мені көргендіктен Маған сеніп тұрсың. Ал Мені 
көрмесе де сенетіндер бақытты! — деп жауап берді. 
Філіпіліктерге 2:10-11.....11.  Жəне Иса Мəсіхті тіл 
атаулы барлығы да Жаратқан Ие деп ашық мойындауға 
Тиіс һəм Құдай Əкенің даңқын арттыруға. 
------------------------------------------------- 
Ma’ida 5:116*.....Жаратқан Ие исраилдіктерге жол 
көрсетіп, күндіз бағана тəрізді бұлт ішінде, ал 
түнде жолдарына жарық түсіріп, жалындаған от 
бағанасының ішінде алдарында жүріп отырды. 
Осылайша олар күні-түні жол жүре алды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

79.	
Киелі кітаптарда «Құдай ұлы» термині 
қолданылғанда, сексуалдық одақтан туылған, 
физикалық ұлы деген мағынада қолданылады ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Лұқа 1:26-35.....35. Періште оған былай деп жауап берді: 
— Саған Киелі Рух қонып Құдай Тағала сая түсіргендей 
Өзінің құдіретін дарытады. Сондықтан да сен табатын 
Киелі Бала «Құдайдың рухани Ұлы» деп аталмақ. 
1 Жоханның 5:20.....Құдайдың рухани Ұлының келгенін 
де білеміз; біздің шынайы Құдаймен танысуымыз үшін 
Ол көзімізді ашты. Сондықтан шынайы Құдаймен жəне 
Оның рухани Ұлы Иса Мəсіхпен байланыстамыз. Ол — 
шынайы Құдай жəне мəңгілік өмір. 
------------------------------------------------- 
En'am 6:101*.....Көктер мен жерді жоқтан бар етуші. 
Оның баласы қалайша болады? Оның бір жұбайы жоқ.  
Jinn 72:3*.....“Расында Раббымыздың ұлықтығы өте 
жоғары, Ол, қатын, бала иемденбейді.”  

80. 
Мəсіх шынымен адамдарға ғибадат етті ме жəне 
олардың ғибадаттарын жарамды деп қабылдады ма? 

лі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Матай 28:9-10.....9. Кенеттен Иса олардың алдынан 
кездесіп: «Сəлем, қуаныңдар!» — деп амандасты. 
Əйелдер Оның қасына жақындап, иіліп тағзым етіп, 
аяғына қолдарын тигізді. 10. Иса оларға: «Қорықпаңдар!» 
Жохан 9:35-38.....35. — Көктен келген Билеушіге 
сенесің бе? — деген сұрақ қойды. 38. — Ием, Сізге 
сенем! — деп, əлгі адам Оның аяғына жығылды. 
Жохан 20:28-29..... 28. Тома Оған: — Ием менің, 
Құдайым менің! — деп мойынсұнды. 29. Иса: — Тома, 
сен Мені көргендіктен Маған сеніп тұрсың. Ал Мені 
көрмесе де сенетіндер бақытты! — деп жауап берді. 
Філіпіліктерге 2:10-11.....11.  Жəне Иса Мəсіхті тіл 
атаулы барлығы да Жаратқан Ие деп ашық мойындауға 
Тиіс һəм Құдай Əкенің даңқын арттыруға. 
------------------------------------------------- 
Ma’ida 5:116*.....Жаратқан Ие исраилдіктерге жол 
көрсетіп, күндіз бағана тəрізді бұлт ішінде, ал 
түнде жолдарына жарық түсіріп, жалындаған от 
бағанасының ішінде алдарында жүріп отырды. 
Осылайша олар күні-түні жол жүре алды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

79.	
Киелі кітаптарда «Құдай ұлы» термині 
қолданылғанда, сексуалдық одақтан туылған, 
физикалық ұлы деген мағынада қолданылады ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Лұқа 1:26-35.....35. Періште оған былай деп жауап берді: 
— Саған Киелі Рух қонып Құдай Тағала сая түсіргендей 
Өзінің құдіретін дарытады. Сондықтан да сен табатын 
Киелі Бала «Құдайдың рухани Ұлы» деп аталмақ. 
1 Жоханның 5:20.....Құдайдың рухани Ұлының келгенін 
де білеміз; біздің шынайы Құдаймен танысуымыз үшін 
Ол көзімізді ашты. Сондықтан шынайы Құдаймен жəне 
Оның рухани Ұлы Иса Мəсіхпен байланыстамыз. Ол — 
шынайы Құдай жəне мəңгілік өмір. 
------------------------------------------------- 
En'am 6:101*.....Көктер мен жерді жоқтан бар етуші. 
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Jinn 72:3*.....“Расында Раббымыздың ұлықтығы өте 
жоғары, Ол, қатын, бала иемденбейді.”  
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81.*	
Христос адамдардың күнəсін кешіре ме?	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Марқа 2:5-7 & 10-11.....10. Ал көктен келген Менің 
жер бетінде күнəларды кешіруге билігімнің бар 
екендігін білулеріңіз үшін,.. — деді де, сал адамға 
қарап: 11. — Саған айтамын: орныңнан тұр да, 
төсенішіңді жинап алып, үйіңе бар! — деп тапсырды. 
Лұқа 5:20.....Олардың сенімін көрген Иса сал адамға: 
— Пендем, сенің күнəларың кешірілді, — деді. 
Елшілердің  істері 10:43.....Барлық пайғамбарлар Иса 
туралы: «Оған сенген əркімнің күнəлары Оның арқасында 
кешіріледі» дегенге алдын ала куəлік келтірген. 
Елшілердің  істері 13:38.....Сондықтан, 
бауырластар, мынаны біліп алыңдар: біз сендерге 
Құдай күнəларыңды осы Адамның құрбандығы арқылы 
кешіретінін хабарлаймыз. 
1 Жоханның 2:12.....Балаларым менің, Исаның 
құрбандығы арқасында күнəларың кешірілгендіктен 
сендерге осыны жазып отырмын. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:135*.....Күнəларды Алладан басқа кім жарылқайды. 
Maide 5:75*.....Мəриям ұлы Мəсих; бір пайғамбар 
ғана. Одан бұрын да пайғамбарлар өткен.  

82.	
Мəсіхтің өлімге жəне тозаққа кілттері бар екенін 
мойындайды ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Лұқа 12:5....өлтіргеннен кейін тозаққа түсіре 
алатын Құдайдан қорқыңдар! Сендерге тағы айтамын: 
Одан қорқып, Оны терең қастерлеңдер! 
Аян 1:11-18.....1. Бұл — Иса Мəсіхтің көрініп, 
Құдайдың 8. Бүкіл əлемнің Билеушісі — əрдайым бар, 
мəңгі болып келген жəне болашақта келетін Құдай Ие: 
«Алғашқы да, Соңғы да Менмін!» — дейді. 17. 
«Қорықпа! Мен Алғашқымын да Соңғымын 18. əрі Мəңгі 
Тірімін. Мен өлген едім, ал енді мəңгілік өмір 
сүремін. Өлімнің де, о дүниенің де кілттері Менде. 
------------------------------------------------- 
Zuhruf 43:59*.....Ол Ғиса (Ғ.С.) Біз өзіне игілік 
берген сондай-ақ Израил ұрпақтарына бір мысал 
қылған құл ғана. 
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Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
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бауырластар, мынаны біліп алыңдар: біз сендерге 
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1 Жоханның 2:12.....Балаларым менің, Исаның 
құрбандығы арқасында күнəларың кешірілгендіктен 
сендерге осыны жазып отырмын. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:135*.....Күнəларды Алладан басқа кім жарылқайды. 
Maide 5:75*.....Мəриям ұлы Мəсих; бір пайғамбар 
ғана. Одан бұрын да пайғамбарлар өткен.  

82.	
Мəсіхтің өлімге жəне тозаққа кілттері бар екенін 
мойындайды ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
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Құдайдың 8. Бүкіл əлемнің Билеушісі — əрдайым бар, 
мəңгі болып келген жəне болашақта келетін Құдай Ие: 
«Алғашқы да, Соңғы да Менмін!» — дейді. 17. 
«Қорықпа! Мен Алғашқымын да Соңғымын 18. əрі Мəңгі 
Тірімін. Мен өлген едім, ал енді мəңгілік өмір 
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------------------------------------------------- 
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83.*	
Христос əлемнің қорғаушысы ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Ишая 43:11.....Мен Жаратқан Иемін, Менен басқа 
Құтқарушы жоқ! 
Лұқа 2:11.....бүгін Дəуіттің қаласында сендердің 
Құтқарушыларың дүниеге келді, Ол — Иеміз Мəсіх! 
Титке 1:4.....іспетті Титке Құдай Əке мен 
Құтқарушымыз Иса Мəсіх рақымын жаудырып, тыныштық 
сыйлай көрсін! 
1 Жоханның 4:14.....Əкенің Өзінің рухани Ұлын 
дүниеге Құтқарушы ретінде жібергенін біз өз 
көзімізбен көрдік, соған куə болып келеміз. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:171*.....Шынайы түрде Мəриям ұлы Мəсих 
Ғиса, Алланың елшісі... 

84.*	
Христосқа Қорғаушы жəне Құдай ретінде сену 
мəңгілік өмірге қол жеткізу дегенді білдіре ме? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Жохан 3:16 & 36.....16. Өйткені Құдай адамзатты 
сондай қатты сүйгендіктен, Өзінің жалғыз рухани 
Ұлын құрбандыққа берді. Енді Оған сенуші əркім 
жаны тозаққа түспей, мəңгілік өмірге ие болады. 
36. Құдайдың рухани Ұлына сенушілер мəңгілік 
өмірге ие. Ал Оны тыңдамағандар шынайы өмірді 
көрмей, Құдайдың төніп тұрған қаһарына ұшырайды. 
Жохан 14:6.....Иса оған: — Жол, шындық жəне 
шынайы өмір Менмін. Мен арқылы болмаса, ешкім де 
Əкеге бара алмайды. 
Елшілердің  істері 4:10-12.....10. тірілткен 
назареттік Иса Мəсіхтің атынан 12. Исадан басқа 
ешкім де бізді (Құдайдың қаһарынан) құтқара 
алмайды! Аспан астында бізді құтқаратын басқа 
ешкімнің есімі адамдарға бұйырылмаған! 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:19 & 85*.....19. Алланың қасында шынайы 
дін Ислам. 85. Кім Исламнан басқа бір дін іздесе, 
əсте одан қабыл етілмейді де ақыретте зиянға 
ұшыраушылардан болады.  
Ескертпе: Киелі кітапта Исаны əлем Құтқарушысы деп 
бейнелейтін 200-ден астам аяттар бар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

83.*	
Христос əлемнің қорғаушысы ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Ишая 43:11.....Мен Жаратқан Иемін, Менен басқа 
Құтқарушы жоқ! 
Лұқа 2:11.....бүгін Дəуіттің қаласында сендердің 
Құтқарушыларың дүниеге келді, Ол — Иеміз Мəсіх! 
Титке 1:4.....іспетті Титке Құдай Əке мен 
Құтқарушымыз Иса Мəсіх рақымын жаудырып, тыныштық 
сыйлай көрсін! 
1 Жоханның 4:14.....Əкенің Өзінің рухани Ұлын 
дүниеге Құтқарушы ретінде жібергенін біз өз 
көзімізбен көрдік, соған куə болып келеміз. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:171*.....Шынайы түрде Мəриям ұлы Мəсих 
Ғиса, Алланың елшісі... 

84.*	
Христосқа Қорғаушы жəне Құдай ретінде сену 
мəңгілік өмірге қол жеткізу дегенді білдіре ме? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Жохан 3:16 & 36.....16. Өйткені Құдай адамзатты 
сондай қатты сүйгендіктен, Өзінің жалғыз рухани 
Ұлын құрбандыққа берді. Енді Оған сенуші əркім 
жаны тозаққа түспей, мəңгілік өмірге ие болады. 
36. Құдайдың рухани Ұлына сенушілер мəңгілік 
өмірге ие. Ал Оны тыңдамағандар шынайы өмірді 
көрмей, Құдайдың төніп тұрған қаһарына ұшырайды. 
Жохан 14:6.....Иса оған: — Жол, шындық жəне 
шынайы өмір Менмін. Мен арқылы болмаса, ешкім де 
Əкеге бара алмайды. 
Елшілердің  істері 4:10-12.....10. тірілткен 
назареттік Иса Мəсіхтің атынан 12. Исадан басқа 
ешкім де бізді (Құдайдың қаһарынан) құтқара 
алмайды! Аспан астында бізді құтқаратын басқа 
ешкімнің есімі адамдарға бұйырылмаған! 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:19 & 85*.....19. Алланың қасында шынайы 
дін Ислам. 85. Кім Исламнан басқа бір дін іздесе, 
əсте одан қабыл етілмейді де ақыретте зиянға 
ұшыраушылардан болады.  
Ескертпе: Киелі кітапта Исаны əлем Құтқарушысы деп 
бейнелейтін 200-ден астам аяттар бар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

83.*	
Христос əлемнің қорғаушысы ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Ишая 43:11.....Мен Жаратқан Иемін, Менен басқа 
Құтқарушы жоқ! 
Лұқа 2:11.....бүгін Дəуіттің қаласында сендердің 
Құтқарушыларың дүниеге келді, Ол — Иеміз Мəсіх! 
Титке 1:4.....іспетті Титке Құдай Əке мен 
Құтқарушымыз Иса Мəсіх рақымын жаудырып, тыныштық 
сыйлай көрсін! 
1 Жоханның 4:14.....Əкенің Өзінің рухани Ұлын 
дүниеге Құтқарушы ретінде жібергенін біз өз 
көзімізбен көрдік, соған куə болып келеміз. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:171*.....Шынайы түрде Мəриям ұлы Мəсих 
Ғиса, Алланың елшісі... 

84.*	
Христосқа Қорғаушы жəне Құдай ретінде сену 
мəңгілік өмірге қол жеткізу дегенді білдіре ме? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Жохан 3:16 & 36.....16. Өйткені Құдай адамзатты 
сондай қатты сүйгендіктен, Өзінің жалғыз рухани 
Ұлын құрбандыққа берді. Енді Оған сенуші əркім 
жаны тозаққа түспей, мəңгілік өмірге ие болады. 
36. Құдайдың рухани Ұлына сенушілер мəңгілік 
өмірге ие. Ал Оны тыңдамағандар шынайы өмірді 
көрмей, Құдайдың төніп тұрған қаһарына ұшырайды. 
Жохан 14:6.....Иса оған: — Жол, шындық жəне 
шынайы өмір Менмін. Мен арқылы болмаса, ешкім де 
Əкеге бара алмайды. 
Елшілердің  істері 4:10-12.....10. тірілткен 
назареттік Иса Мəсіхтің атынан 12. Исадан басқа 
ешкім де бізді (Құдайдың қаһарынан) құтқара 
алмайды! Аспан астында бізді құтқаратын басқа 
ешкімнің есімі адамдарға бұйырылмаған! 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:19 & 85*.....19. Алланың қасында шынайы 
дін Ислам. 85. Кім Исламнан басқа бір дін іздесе, 
əсте одан қабыл етілмейді де ақыретте зиянға 
ұшыраушылардан болады.  
Ескертпе: Киелі кітапта Исаны əлем Құтқарушысы деп 
бейнелейтін 200-ден астам аяттар бар. 
 
 
 

83.*	
Христос əлемнің қорғаушысы ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Ишая 43:11.....Мен Жаратқан Иемін, Менен басқа 
Құтқарушы жоқ! 
Лұқа 2:11.....бүгін Дəуіттің қаласында сендердің 
Құтқарушыларың дүниеге келді, Ол — Иеміз Мəсіх! 
Титке 1:4.....іспетті Титке Құдай Əке мен 
Құтқарушымыз Иса Мəсіх рақымын жаудырып, тыныштық 
сыйлай көрсін! 
1 Жоханның 4:14.....Əкенің Өзінің рухани Ұлын 
дүниеге Құтқарушы ретінде жібергенін біз өз 
көзімізбен көрдік, соған куə болып келеміз. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:171*.....Шынайы түрде Мəриям ұлы Мəсих 
Ғиса, Алланың елшісі... 

84.*	
Христосқа Қорғаушы жəне Құдай ретінде сену 
мəңгілік өмірге қол жеткізу дегенді білдіре ме? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Жохан 3:16 & 36.....16. Өйткені Құдай адамзатты 
сондай қатты сүйгендіктен, Өзінің жалғыз рухани 
Ұлын құрбандыққа берді. Енді Оған сенуші əркім 
жаны тозаққа түспей, мəңгілік өмірге ие болады. 
36. Құдайдың рухани Ұлына сенушілер мəңгілік 
өмірге ие. Ал Оны тыңдамағандар шынайы өмірді 
көрмей, Құдайдың төніп тұрған қаһарына ұшырайды. 
Жохан 14:6.....Иса оған: — Жол, шындық жəне 
шынайы өмір Менмін. Мен арқылы болмаса, ешкім де 
Əкеге бара алмайды. 
Елшілердің  істері 4:10-12.....10. тірілткен 
назареттік Иса Мəсіхтің атынан 12. Исадан басқа 
ешкім де бізді (Құдайдың қаһарынан) құтқара 
алмайды! Аспан астында бізді құтқаратын басқа 
ешкімнің есімі адамдарға бұйырылмаған! 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:19 & 85*.....19. Алланың қасында шынайы 
дін Ислам. 85. Кім Исламнан басқа бір дін іздесе, 
əсте одан қабыл етілмейді де ақыретте зиянға 
ұшыраушылардан болады.  
Ескертпе: Киелі кітапта Исаны əлем Құтқарушысы деп 
бейнелейтін 200-ден астам аяттар бар. 
 
 
 



85.*	
Христостың қаны əлемдегі барлық жасалған күнəлар 
үшін құрбан болып төгілді ме? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Ишая 53:5-12....5. Алайда Құдайдың Қызметшісі 
біздің күнəларымыз үшін түйреліп, біздің 
əділетсіз істеріміз үшін құртылды. Оның тартқан 
жазасы бізге амандық пен тыныштық əкелді. Оның 
жараларының арқасында біз (рухани дертімізден) 
сауықтық. 6. Ал Жаратқан Ие бəріміздің 
күнəларымызды Қызметшісінің мойнына артты. 
Жохан 1:29.....Келесі күні Жақия өзіне қарай келе 
жатқан Исаны көріп: — Қараңдар, Мынау — Құдайдың 
құрбандыққа жіберген «Тоқтысы»! Ол адамзаттың 
күнəсін өз мойнына артып, сол үшін жанын қияды. 
1 Қорынттықтарға 15:3-4.....3. Менің қабылдап алып, 
сендерге жеткізген ең басты хабарым мынау болды: Киелі 
жазбаларда алдын ала айтылғандай, Мəсіх біздің 
күнəларымыздың құнын өтеу үшін жанын құрбан етті. 4. Осы 
жазбалардың тағы алдын ала айтып кеткеніндей, Мəсіх 
қабірге қойылып, үшінші күні қайта тірілді. 
------------------------------------------------- 
İsra 17:15.....Ешкім басқаның күнəсін көтермейді. 

86.	
Киелі кітапта пайғамбарлар Мəсіхтің (Иса) 
өлетінін айтқан ба? 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Забур 16:10.....Сен жанымды о дүниеге қимайсың, 
Қасиетті адамыңның тəнін шірітпейсің. 
Ишая 53:1-12....11. Ол солардың күнəларын өз 
мойнына алады. 12. Себебі Қызметшім жанын өлімге 
қиып, қылмыскерлердің қатарында саналды. Ол бірақ 
көптеген адамдардың күнəларын өз мойнына алып, 
қылмыскерлердің кешірілуі үшін ара түсті». 
Даниял 9:26.....Алпыс екі рет «жеті кезең» өткен 
соң Құдай тағайындаған Билеуші құрбан етіледі,  
------------------------------------------------- 
Meryem 19:30 & 33*.....30. (Бала): “Рас мен 
Алланың құлымын. Маған кітап беріп, пайғамбар 
қылды” деді. 33. “Маған туылған күнімде, өлер 
күнімде жəне тірілтіліп, тұрғызылатын күнім де 
амандық болады.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

85.*	
Христостың қаны əлемдегі барлық жасалған күнəлар 
үшін құрбан болып төгілді ме? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Ишая 53:5-12....5. Алайда Құдайдың Қызметшісі 
біздің күнəларымыз үшін түйреліп, біздің 
əділетсіз істеріміз үшін құртылды. Оның тартқан 
жазасы бізге амандық пен тыныштық əкелді. Оның 
жараларының арқасында біз (рухани дертімізден) 
сауықтық. 6. Ал Жаратқан Ие бəріміздің 
күнəларымызды Қызметшісінің мойнына артты. 
Жохан 1:29.....Келесі күні Жақия өзіне қарай келе 
жатқан Исаны көріп: — Қараңдар, Мынау — Құдайдың 
құрбандыққа жіберген «Тоқтысы»! Ол адамзаттың 
күнəсін өз мойнына артып, сол үшін жанын қияды. 
1 Қорынттықтарға 15:3-4.....3. Менің қабылдап алып, 
сендерге жеткізген ең басты хабарым мынау болды: Киелі 
жазбаларда алдын ала айтылғандай, Мəсіх біздің 
күнəларымыздың құнын өтеу үшін жанын құрбан етті. 4. Осы 
жазбалардың тағы алдын ала айтып кеткеніндей, Мəсіх 
қабірге қойылып, үшінші күні қайта тірілді. 
------------------------------------------------- 
İsra 17:15.....Ешкім басқаның күнəсін көтермейді. 
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87.	
Исаның яһудилер оны өлтіретінін алдын ала айтқан ба?  

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Матай 16:21-23.....Сол кезден бастап Иса Өзінің 
Иерусалимге баруға тиісті екенін ашық білдіре 
бастады: — Ол жерде Мен рубасылар, басты діни 
қызметкерлер мен дін мұғалімдерінен көп азап шегуге 
тиіспін: Менің өлтірілуім, бірақ содан кейінгі 
үшінші күні қайтадан тірілуім де қажет! — деді. 
Жохан 10:11 & 15.....11. Мен «ізгі Бағушымын»: 
ізгі Бағушы қойлары үшін жанын қияды. 15. Солар 
үшін жанымды қиямын. 
Жохан 12:32-33.....32. Ал Мені жерден көтеріп қойғаннан 
кейін, адамдардың бəрін Өзім арқылы құтқарылуға 
шақырамын, — деді. 33. Бұл сөзді Иса Өзінің қандай 
жолмен өлуге тиіс екенін білдіру үшін айтты. 
------------------------------------------------- 
Ескерту: Құранға яһудилердің оны өлтіретінін 
айтқан аяттар жоқ. 

88.*	
Христостың  кресттің үстінде табиғи түрде өліп 
қайта тірілгені рас па?	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Лұқа 24:46.....Былай деп жазылған ғой: Мəсіх азап 
шегіп өліп, үшінші күні қайта тірілуге тиіс. 
Жохан 19:30.....Иса сірке суын сорғаннан кейін: «Енді 
түгел орындалды!» — деді де, басын иіп, жан тапсырды. 
1 Қорынттықтарға 15:3-4.....3. Менің қабылдап алып, 
сендерге жеткізген ең басты хабарым мынау болды: Киелі 
жазбаларда алдын ала айтылғандай, Мəсіх біздің 
күнəларымыздың құнын өтеу үшін жанын құрбан етті. 
4. Осы жазбалардың тағы алдын ала айтып кеткеніндей, 
Мəсіх қабірге қойылып, үшінші күні қайта тірілді. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:157*.....Тағы да; Алланың елшісі, Мəриям ұлы 
Ғиса Мəсихты өлтірдік!,- дегендіктері негізінде олар 
оны өлтірмеді де, аспады. Бірақ оларға ұқсатылды 
(Олар Ғисаға ұқсатылған біреуді өлтірді.) Расында, 
ол жайында қайшылықтағылар, əрине одан күдіктенуде. 
Олардың оған байланысты мəліметтері жоқ. Бірақ 
күмəннің ғана соңында. Олар оны анық өлтірмеді. 
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үшін жанымды қиямын. 
Жохан 12:32-33.....32. Ал Мені жерден көтеріп қойғаннан 
кейін, адамдардың бəрін Өзім арқылы құтқарылуға 
шақырамын, — деді. 33. Бұл сөзді Иса Өзінің қандай 
жолмен өлуге тиіс екенін білдіру үшін айтты. 
------------------------------------------------- 
Ескерту: Құранға яһудилердің оны өлтіретінін 
айтқан аяттар жоқ. 

88.*	
Христостың  кресттің үстінде табиғи түрде өліп 
қайта тірілгені рас па?	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Лұқа 24:46.....Былай деп жазылған ғой: Мəсіх азап 
шегіп өліп, үшінші күні қайта тірілуге тиіс. 
Жохан 19:30.....Иса сірке суын сорғаннан кейін: «Енді 
түгел орындалды!» — деді де, басын иіп, жан тапсырды. 
1 Қорынттықтарға 15:3-4.....3. Менің қабылдап алып, 
сендерге жеткізген ең басты хабарым мынау болды: Киелі 
жазбаларда алдын ала айтылғандай, Мəсіх біздің 
күнəларымыздың құнын өтеу үшін жанын құрбан етті. 
4. Осы жазбалардың тағы алдын ала айтып кеткеніндей, 
Мəсіх қабірге қойылып, үшінші күні қайта тірілді. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:157*.....Тағы да; Алланың елшісі, Мəриям ұлы 
Ғиса Мəсихты өлтірдік!,- дегендіктері негізінде олар 
оны өлтірмеді де, аспады. Бірақ оларға ұқсатылды 
(Олар Ғисаға ұқсатылған біреуді өлтірді.) Расында, 
ол жайында қайшылықтағылар, əрине одан күдіктенуде. 
Олардың оған байланысты мəліметтері жоқ. Бірақ 
күмəннің ғана соңында. Олар оны анық өлтірмеді. 
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89.*	
Бүгінгі күні Христостың тірі екендігі жəне оның 
қайта келетіндігі рас па?	

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Жохан 14:2-3.....2. Көктегі Əкемнің үйінде 
тұратын орын көп. Енді сол жерден сендер үшін 
орын дайындауға бара жатырмын. 3. Барып, дайындап 
болғаннан кейін қайтып келіп, Өзім болатын жерде 
сендерді де болсын деп қасыма алып кетемін. 
Аян 22:12 & 20.....12. Иеміз Иса маған тіл қатып: — 
Тыңда, Мен жуырда келемін! Əркімге ісіне қарай беретін 
сыйымды Өзіммен бірге ала келемін. 20. Иеміз Иса маған 
тіл қатып: — Тыңда, Мен жуырда келемін! Əркімге ісіне 
қарай беретін сыйымды Өзіммен бірге ала келемін. 
-------------------------------------------------  
Nisa 4:158*.....Олай емес, Алла оны өз тарапына 
көтерді. Алла(Т.) өте үстем, хикмет иесі. 
Zuhruf 43:61*.....Күдіксіз (Ғиса Ғ.С.) қиямет 
мезгілінің белгісі. Сондықтан оған күдіктенбей 
Маған еріңдер. Міне осы тура жол. 
Ескертпе: Мəсіхтің екінші келуі туралы Киелі кітапта 
73 аят бар. 

90.*	
Інжілде Гц. Мұхаммедтің келетіндігі туралы жазылған ба?  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Матай 24:11 & 26.....11. Талай жалған пайғамбарлар 
халық алдына шығып, көптеген адамдарды алдап, 
азғыратын болады. 26. Сондықтан, сендерге: «Қараңдар, 
Ол айдалада жүр!» десе, шықпаңдар! Немесе: «Ол ішкі 
бөлмелерде!» десе де, иланбаңдар! 
Жохан 5:31..... Егер Мен Өзіме-Өзім куə болсам, 
онда куəлігім жеткіліксіз болар еді. 
2 Қорынттықтарға 13:1.....«Əрбір іс ең кем дегенде 
екі не үш куəгердің айтқандарымен дəлелденуі керек».  
------------------------------------------------- 
A’raf 7:157*.....Олар, сондай жандарындағы 
Тəуратта жəне Інжілде жазулы жіберілген, сауатсыз 
Пайғамбарға ергендер. 
Saf 61:6*.....Ғиса (Ғ.С.)… сендерге Алланың 
Елшісімін, алдымдағы Тəуратты растаушы жəне менен 
кейін келетін “Ахмед” атты пайғамбарменен 
сүйіншілеймін” деген еді. 
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91.*	
Пайғамбар ретінде Құдайдың жазғандарын жеткізу 
үшін Гц. Мұхаммедке еврей сияқты сауатты болудың 
қажеттілігі бар ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Жохан 4:22.....өйткені Құдай яһудилер арқылы 
адамзатты құтқармақ. 
Римдіктерге 3:1-2.....1. «Олай болса, яһуди болудың 
артықшылығы не? Сүндеттелудің пайдасы қандай?» (деп 
сұрауларың мүмкін.) 2. Əрине, яһудилердің қай жағынан 
болса да артықшылықтары бар. Ең алдымен, Құдайдың 
сөзі ата-бабаларымызға сеніп тапсырылды. 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:157-158*.....157. Олар, сондай 
жандарындағы Тəуратта жəне Інжілде жазулы 
жіберілген, сауатсыз Пайғамбарға ергендер. 158. 
Аллаға жəне Алланың сөздеріне сенген, жіберілген 
оқу-жазу білмейтін Пайғамбарға иман келтіріңдер.  

92. 
Гц. Мұхаммедтің Пайғамбар болуға қатысты өз-өзін 
жариялауы нағыз сынаққа немесе пайғамбарлықты 
дəлелдей ме?	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Жохан 5:31 & 36.....31. Егер Мен Өзіме-Өзім куə 
болсам, онда куəлігім жеткіліксіз болар еді. 36. 
Əкем Маған орындауға тапсырған, Мен істеп жүрген 
игі істерім Мені Соның жібергендігіне айғақ. 
1 Қорынттықтарға 14:32-33.....32. Құдайдың 
хабарларын жеткізетіндердің рухтары оларға 
бағынады. 33. Себебі Құдай тəртіпсіздікті емес, 
тыныштық пен татулықты қалайды. Құдайға бағышталған 
халықтың барлық қауымдарындағы əдет осындай. 
2 Қорынттықтарға 13:1.....«Əрбір іс ең кем 
дегенде екі не үш куəгердің айтқандарымен 
дəлелденуі керек». 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:79..... (Мұхаммед Ғ.С.) сені адамдарға 
елші етіп жібердік. Куəлікте Алла жетіп асады. 
Fetih 48:28*......Ол сондай Алла, дінін бүкіл 
діндерден үстем қылу үшін Пайғамбарын туралық əрі 
хақ дінмен жіберді. Куəлік тұрғысынан Алла жетіп 
асады. 
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93.*	
Гц. Мұхаммедтің хабарламасы Иисустың жəне басқа 
пайғамбарлардың хабарламасымен сəйкес келе ме? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Ишая 8:20..... Егер халық осы хабарларыма сай 
сөйлемесе, онда оларға атар таң жоқ. 
1 Қорынттықтарға 14:32-33..... 32. Құдайдың 
хабарларын жеткізетіндердің рухтары оларға 
бағынады. 33. Себебі Құдай тəртіпсіздікті емес, 
тыныштық пен татулықты қалайды. Құдайға бағышталған 
халықтың барлық қауымдарындағы əдет осындай. 
------------------------------------------------- 
Shu’ara 26:196-197.....196. Рас ол, бұрынғылардың 
кітаптарында да бар еді.197. Израил ұрпақтарының 
ғалымдарының бұны білулері, олар үшін бір дəлел 
болмай ма? 
Fussilat 41:43*..... Мұхаммед Ғ.С.) саған сенен бұрынғы 
елшілерге айтылған ғана айтылды. Күдіксіз Раббың жарылқау 
əрі күйзелтуші азап иесі. 
Shura 42:15.....оларға: “Алла түсірген Кітапқа иман 
келтірдім... Сендер мен біздің арамызда тартыс жоқ. 

94.*	
Құдай Иисусқа жəне басқа да пайғамбарларға 
ғажайыптар жасау үшін берген тылсым күшті Гц. 
Мұхаммедке де берді ме? 

Киелі кітап  Жоқ / Жоқ  Құран 
Жохан 5:36.....Алайда Менің Жақия берген 
куəліктен де үлкенірек куəлігім бар: Əкем Маған 
орындауға тапсырған, Мен істеп жүрген игі істерім 
Мені Соның жібергендігіне айғақ. 
Жохан 14:11.....Менің Əкеммен, Əкемнің Менімен 
тығыз байланыста екенімізге сеніңдер! Əйтпесе 
істеген кереметтеріме сүйеніп Маған сеніңдер. 
------------------------------------------------- 
Yunus 10:20*..... Жəне олар: «Оған, Раббылары 
тарапынан бір мұғжиза неге түсірілмейді?»,- 
дейді. Сонда сен оларға: «Негізінен көмес, Аллаға 
тəн. Сондықтан күтіңдер! Мен де сендермен бірге 
соны тосамын!»,- де. 
Ескертпе: Исаның жəне басқа пайғамбарлардың Киелі 
кітапта жазылған 157 кереметтері бар, бірақ Гц. 
Мұхаммедке қатысты Құранда ұқсас деректер жоқ.	
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Гц. Мұхаммедтің хабарламасы Иисустың жəне басқа 
пайғамбарлардың хабарламасымен сəйкес келе ме? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Ишая 8:20..... Егер халық осы хабарларыма сай 
сөйлемесе, онда оларға атар таң жоқ. 
1 Қорынттықтарға 14:32-33..... 32. Құдайдың 
хабарларын жеткізетіндердің рухтары оларға 
бағынады. 33. Себебі Құдай тəртіпсіздікті емес, 
тыныштық пен татулықты қалайды. Құдайға бағышталған 
халықтың барлық қауымдарындағы əдет осындай. 
------------------------------------------------- 
Shu’ara 26:196-197.....196. Рас ол, бұрынғылардың 
кітаптарында да бар еді.197. Израил ұрпақтарының 
ғалымдарының бұны білулері, олар үшін бір дəлел 
болмай ма? 
Fussilat 41:43*..... Мұхаммед Ғ.С.) саған сенен бұрынғы 
елшілерге айтылған ғана айтылды. Күдіксіз Раббың жарылқау 
əрі күйзелтуші азап иесі. 
Shura 42:15.....оларға: “Алла түсірген Кітапқа иман 
келтірдім... Сендер мен біздің арамызда тартыс жоқ. 

94.*	
Құдай Иисусқа жəне басқа да пайғамбарларға 
ғажайыптар жасау үшін берген тылсым күшті Гц. 
Мұхаммедке де берді ме? 

Киелі кітап  Жоқ / Жоқ  Құран 
Жохан 5:36.....Алайда Менің Жақия берген 
куəліктен де үлкенірек куəлігім бар: Əкем Маған 
орындауға тапсырған, Мен істеп жүрген игі істерім 
Мені Соның жібергендігіне айғақ. 
Жохан 14:11.....Менің Əкеммен, Əкемнің Менімен 
тығыз байланыста екенімізге сеніңдер! Əйтпесе 
істеген кереметтеріме сүйеніп Маған сеніңдер. 
------------------------------------------------- 
Yunus 10:20*..... Жəне олар: «Оған, Раббылары 
тарапынан бір мұғжиза неге түсірілмейді?»,- 
дейді. Сонда сен оларға: «Негізінен көмес, Аллаға 
тəн. Сондықтан күтіңдер! Мен де сендермен бірге 
соны тосамын!»,- де. 
Ескертпе: Исаның жəне басқа пайғамбарлардың Киелі 
кітапта жазылған 157 кереметтері бар, бірақ Гц. 
Мұхаммедке қатысты Құранда ұқсас деректер жоқ.	
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95.*	
Гц. Мұхаммедтің Иисус жəне басқа да пайғамбарлар 
сияқты болашақты болжай алатын ерекше қасиеті бар 
ма?  

Киелі кітап  Жоқ / Жоқ  Құран 
Заңды қайталау   18:22.....(Мынаны ұмытпаңдар): 
егер осы пайғамбардың Жаратқан Иенің атымен 
айтқаны рас болмай жүзеге аспаса, онда бұл хабар 
Жаратқан Иеден емес. Қайта, бұл пайғамбардың 
асқақтықпен айтқан өз сөзі. Ондайдан қорықпаңдар. 
1 Патшалықтар 9:9.....Бұрын Исраилде біреу Құдайдан 
бір нəрсені сұрап білгісі келгенде: «Жүр, Тəңір Ие 
аян беретін көріпкелге барайық!» — дейтін. Себебі 
қазір «пайғамбар» делінгендер сол заманда «Тəңір Ие 
аян беретін көріпкел» деп аталатын. 
Ишая 41:22..... (Жалған тəңірлеріңді) алып 
келіңдер, олар не болатынын алдын ала айтып 
берсін! Ақылмен байыптап, немен бітетінін ұғуымыз 
үшін бізге бұрынғы оқиғалардың мəнісін 
білдіріңдер немесе болашақ жайттарды паш етіңдер! 
------------------------------------------------- 
En’am 6:50*.....(Əй Мұхаммед Ғ.С. Оларға) айт: 
«Жанымда Алланың қазынасы бар демеймін, көместі 
де білмеймін. 
Ahkaf 46:9*.....( Мұхаммед Ғ.С.) оларға: “Мен 
елшілердің тұңғышы емеспін. Сондай-ақ маған əрі 
сендерге не істелетінін де білмеймін.   

96. 
Ыбырайымның Құдайы Гц. Мұхаммедтің Қағбаның қара 
тасын сүйіп, араб пұтқа табынған құдайларының 
құптауын мақұлдай ма?	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Мысырдан 20:3-5.....5. Сондайларға бас иіп 
табынып, құлшылық етпе! Мен сенің Құдай Иеңмін, 
Өзімнен басқа тəңірлеріңнің болуына еш төзбеймін.  
2 Қорынттықтарға 6:16.....Құдайдың киелі үйі мен жалған 
тəңірлер арасында қандай келісімнің болуы мүмкін?  
-------------------------------------------------	
Bakara 2:158*.....Негізінде “Сафа, Мəруе” Алланың 
белгілерінен. Сонда кім хаж немесе умра орындаса, ол 
екеуін де тауап етудің оқасы жоқ.   
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97.	
Гц. Мухаммад күнəларына кешірім сұрайтын қалыпты 
адам деп есептеледі ме? 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
1 Жоханның 1:8 & 10.....8. Егер «күнəсізбіз» 
десек, онда өзімізді алдап, бізде шындықтың 
болмағаны. 10. Ал егер «еш күнə жасаған жоқпыз» 
десек, Құдайды өтірікші етіп көрсетеміз, əрі Оның 
сөзі жан дүниемізден орын алмағаны. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:106.....Алладан жарылқану тіле.  
Yusuf 12:53*.....“Нəпсімді ақтамаймын. Расында нəпсі 
жамандыққа бұйырады.  
Muhammad 47:19.....Өзіңнің əрі мүмін ер, əйелдердің 
күнəларының жарылқануын тіле!  
Fatih 48:1-2*.....1. (Мұхаммед Ғ.С.)… 2. Алла, 
өткен əрі келешектегі күнəңды жарылқау, саған 
деген нығметін тамамдау жəне саған тура жол…  
Ескертпе: Hz. Мұхаммед өзінің құтқарылуына 
сенімді емес еді: Ахкаф 46: 9: Хадистің Бухари 
дауысы. № 266 жəне 234-236. 

98.	
Hz. Мұхаммед пайғамбарлардың соңғы жəне ең ұлысы 
деп есептеледі ме? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Аян 1:1, 8 & 17.....1. Бұл — Иса Мəсіхтің 
көрініп, 8. Бүкіл əлемнің Билеушісі — əрдайым 
бар, мəңгі болып келген жəне болашақта келетін 
Құдай Ие: «Алғашқы да, Соңғы да Менмін!» — дейді. 
17. «Қорықпа! Мен Алғашқымын да Соңғымын… 
Аян 22:13 & 20..... 13. Алғашқы да Соңғы, Бастапқы 
да Ақырғы, Басы да Аяғы Менмін. 20. Осының бəрін 
Растаушы былай дейді: — Бұл шындық, Мен жуырда 
келемін! Аумин! — Иеміз Иса, келе гөр! 
------------------------------------------------- 
Ahzab 33:40*.....Мұхаммед (Ғ.С.) сендерден ешбір 
еркектің əкесі емес. Бірақ Алланың Елшісі жəне 
пайғамбарлардың соңы. 
Fatih 48:28*..... Ол сондай Алла, дінін бүкіл 
діндерден үстем қылу үшін Пайғамбарын туралық əрі хақ 
дінмен жіберді. Куəлік тұрғысынан Алла жетіп асады. 
Ескертпе: Исаның қайтуы күтілуде. Гц. Мұхаммедтің жоқ. 
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Адам жəне Күнə  
99.	

Адам мен Хауа күнə жасап қойғанда, ол Құдай мен 
адамның арасындағы іргелі айырмашылықты тудырды, 
ол адамның күнəға қатысты Құдайдың жазасынан 
құтқарылуына себеп болды.  

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Γένεση 2:16-17.....17. Бірақ жақсылық пен 
жамандықты танытатын ағаштың жемісін жеме! Себебі 
одан жесең, сол күні өлесің», — деді. 
Римдіктерге 5:12-19.....12. Бұдан шығатын 
қорытынды мынау: бір адам арқылы дүниеге күнə, ал 
күнə арқылы өлім келді. Адамдардың бəрі де ажалды 
болды, өйткені барлығы күнə жасады. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:35-38*.....35.  Жəне де: «Əй Адам!... 
мына ағашқа жоламаңдар. Онда жазықтылардан 
боласыңдар» деген едік. 37. Сонда Адам (Ғ.С.) 
Раббынан сөздер үйреніп алды да жалбарынды. Раббы 
оның тəубесін қабылдады. 

100.	
Адамдардың «күнəкар табиғатпен» туылғаны туралы 
аяттар бар ма? (Түпнұсқа күнə) 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Ишая 64:6.....Бəріміз де күнəға батып рухани 
ластанып кеттік! Күллі əділ істеріміздің өзі лас 
шүберектей жиренішті! Солып қалған жапыраққа 
ұқсаймыз, күнəларымыз бізді желдей ұшырып əкетеді. 
Еремия 13:23.....Құштық адам терісінің қара түсін 
өзгерте ала ма? Қабылан үстіндегі дақтарын кетіре 
ала ма? Дəл солай жамандыққа əбден құныққан 
сендер жақсылық істей алмайсыңдар. 
Еремия 17:9..... Адамның жүрегі бəрінен бетер 
алдамшы əрі жазылмайтындай бүлінген. Оны танып 
біле алатын кім бар? 
Римдіктерге 3:23.....бəрі де күнə жасап, Құдайдың 
өздеріне белгілеген ұлылығынан құр алақан қалды. 
------------------------------------------------- 
Taha 20:122*.....Сонан кейін Раббы оны есіркеп, 
тəубесін қабыл етіп, тура жолға салды. 
Tin 95:4*.....Расында адамзатты көркем бейнеде жараттық. 
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Tin 95:4*.....Расында адамзатты көркем бейнеде жараттық. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

Адам жəне Күнə  
99.	

Адам мен Хауа күнə жасап қойғанда, ол Құдай мен 
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Раббынан сөздер үйреніп алды да жалбарынды. Раббы 
оның тəубесін қабылдады. 

100.	
Адамдардың «күнəкар табиғатпен» туылғаны туралы 
аяттар бар ма? (Түпнұсқа күнə) 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
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ластанып кеттік! Күллі əділ істеріміздің өзі лас 
шүберектей жиренішті! Солып қалған жапыраққа 
ұқсаймыз, күнəларымыз бізді желдей ұшырып əкетеді. 
Еремия 13:23.....Құштық адам терісінің қара түсін 
өзгерте ала ма? Қабылан үстіндегі дақтарын кетіре 
ала ма? Дəл солай жамандыққа əбден құныққан 
сендер жақсылық істей алмайсыңдар. 
Еремия 17:9..... Адамның жүрегі бəрінен бетер 
алдамшы əрі жазылмайтындай бүлінген. Оны танып 
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101.	
Адамдар табиғатынан күнəһəр болып туыла ма? 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
3 Патшалықтар 8:46.....Егер олар Сенің алдыңда 
күнə жасаса, себебі күнə жасамайтын пенде жоқ... 
Забур 130:3.....Ием, Сен күнəларды есіңнен 
шығармасаң, Кім алдыңда тірі қалар, уа, Жаратқан?  
Даналықты уағыздаушы 20:9.....Жүрегімді таза ұстап, 
күнəсіз жүрдім Деп тайсалмай айта алар еді кім? 
Римдіктерге 3:10.....Киелі жазбаларда бұл туралы 
мына тəрізді сөздер бар: Бірде-бір əділ кісі жоқ, 
1 Жоханның 1:8.....Егер «күнəсізбіз» десек, онда 
өзімізді алдап, бізде шындықтың болмағаны. 
------------------------------------------------- 
Yusuf 12:53.....Нəпсімді ақтамаймын. Расында нəпсі 
жамандыққа бұйырады.  
İbrahim 14:34*.....Расында адам баласы өте 
ынсапсыз, аса шүкірсіз. 
Nahl 16:61*..... Алла, адам баласын, олардың 
кесірлері себепті қолға алатын болса, жер жүзінде 
ешбір жəндік қалмас еді. 
Shu’ara 26:82.....“Ол сондай Алла, киямет күні 
қателерімді жарылқауын үміт етемін.” 
Muhammad 47:19..... Өзіңнің əрі мүмін ер, 
əйелдердің күнəларының жарылқануын тіле!   

102.	
Исаның анасы Мəриям Құдайдың құдіретіне ие болды 
жəне Құдайдың анасы ретінде құрметтелуі керек 
болды ма? 

Киелі кітап  Жоқ / Жоқ  Құран 
Ишая 42:8.....Жаратқан Иемін, бұл — Менің есімім. 
Даңқымды басқаға бере салмаймын, Жалған 
тəңірлермен оны бөліспеймін! 
Жохан 2:3-5.....4. Иса: — Апа, Маған оны не үшін 
айтасыз? (Керемет жасау үшін көктегі Əкем белгілеген) 
уақытым əлі келген жоқ, — деп жауап берді. 
------------------------------------------------- 
İsra 17:22-23*.....Раббың, өзіне ғана ғибадат 
етулеріңді, əке-шешеге жақсылық қылуларыңды əмір 
Zariyat 51:56*.....Жын мен адамзатты өзіме 
құлшылық қылулары үшін ғана жараттым. 
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103.	
Күнə адамды Құдайдан алшақтатып соңында адамның 
тозаққа түсуіне себепші ме? 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Езекиел 18:4 & 20..... 
Лұқа 12:5.....өлтіргеннен кейін тозаққа түсіре 
алатын Құдайдан қорқыңдар! Сендерге тағы айтамын: 
Одан қорқып, Оны терең қастерлеңдер! 
Аян 20:13—15.....13. Олар өздерінің іс-əрекеттері 
бойынша сотталды. 14. Бұдан кейін ажал мен о 
дүние тозақ отына лақтырылды. Тозақ оты «екінші 
өлім» деп те аталады. 15. Кімнің есімі «Мəңгілік 
өмір кітабында» жазылмаған болса, сол да тозақ 
отына лақтырылды. 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:41*.....Оларға жаһаннамда төсек жəне үстерінде 
жамылғылар бар. Залымдарға осылайша жаза береміз. 
Yunus 10:27*.....Солар тозақтық. Олар онда мүлде 
қалады. 

104.*	
Құдай кішкентай күнəларды шыңдап қабылдай ма?	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Матай 5:19..... Сондықтан кімде-кім ондағы 
өсиеттердің тіпті ең кішкентайын болса да бұзып, 
басқаларды соған үйретсе, Құдай Патшалығындағы 
адамдардың арасында оның жолы ең кішкентай болады. 
Ал өсиеттерді орындап, жұртты соған үйреткендердің 
Құдай Патшалығындағы жолы үлкен болады. 
Матай 12:36.....Сендерге шын айтамын: адамдар 
өздері айтқан əрбір жағымсыз сөздері үшін қиямет 
сотында жауап береді. 
1 Қорынттықтарға 5:6.....«Азғана ашытқы бүкіл 
қамырды ашытады» дегенді білмейсіңдер ме? 
Жақыптың 2:10.....Тіпті бүкіл Таурат заңын 
орындай тұра, бір жерінде сүрінген адам оны түгел 
бұзғандай айыпты. 
------------------------------------------------- 
Ahzab 33:5*.....Ол жөнде қателессеңдер, сендерге 
кінə емес. Бірақ əтейге жүректеріңнен болса (болмайды), 
Nejm 53:32*.....Сондай күнəлардың үлкенінен жəне 
арсыздықтан сақтанғандардың аздаған кінəлары 
болса да шəксіз Раббыңның жарылқауы кең.  
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тозаққа түсуіне себепші ме? 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Езекиел 18:4 & 20..... 
Лұқа 12:5.....өлтіргеннен кейін тозаққа түсіре 
алатын Құдайдан қорқыңдар! Сендерге тағы айтамын: 
Одан қорқып, Оны терең қастерлеңдер! 
Аян 20:13—15.....13. Олар өздерінің іс-əрекеттері 
бойынша сотталды. 14. Бұдан кейін ажал мен о 
дүние тозақ отына лақтырылды. Тозақ оты «екінші 
өлім» деп те аталады. 15. Кімнің есімі «Мəңгілік 
өмір кітабында» жазылмаған болса, сол да тозақ 
отына лақтырылды. 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:41*.....Оларға жаһаннамда төсек жəне үстерінде 
жамылғылар бар. Залымдарға осылайша жаза береміз. 
Yunus 10:27*.....Солар тозақтық. Олар онда мүлде 
қалады. 

104.*	
Құдай кішкентай күнəларды шыңдап қабылдай ма?	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Матай 5:19..... Сондықтан кімде-кім ондағы 
өсиеттердің тіпті ең кішкентайын болса да бұзып, 
басқаларды соған үйретсе, Құдай Патшалығындағы 
адамдардың арасында оның жолы ең кішкентай болады. 
Ал өсиеттерді орындап, жұртты соған үйреткендердің 
Құдай Патшалығындағы жолы үлкен болады. 
Матай 12:36.....Сендерге шын айтамын: адамдар 
өздері айтқан əрбір жағымсыз сөздері үшін қиямет 
сотында жауап береді. 
1 Қорынттықтарға 5:6.....«Азғана ашытқы бүкіл 
қамырды ашытады» дегенді білмейсіңдер ме? 
Жақыптың 2:10.....Тіпті бүкіл Таурат заңын 
орындай тұра, бір жерінде сүрінген адам оны түгел 
бұзғандай айыпты. 
------------------------------------------------- 
Ahzab 33:5*.....Ол жөнде қателессеңдер, сендерге 
кінə емес. Бірақ əтейге жүректеріңнен болса (болмайды), 
Nejm 53:32*.....Сондай күнəлардың үлкенінен жəне 
арсыздықтан сақтанғандардың аздаған кінəлары 
болса да шəксіз Раббыңның жарылқауы кең.  
 

	
 

	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

103.	
Күнə адамды Құдайдан алшақтатып соңында адамның 
тозаққа түсуіне себепші ме? 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Езекиел 18:4 & 20..... 
Лұқа 12:5.....өлтіргеннен кейін тозаққа түсіре 
алатын Құдайдан қорқыңдар! Сендерге тағы айтамын: 
Одан қорқып, Оны терең қастерлеңдер! 
Аян 20:13—15.....13. Олар өздерінің іс-əрекеттері 
бойынша сотталды. 14. Бұдан кейін ажал мен о 
дүние тозақ отына лақтырылды. Тозақ оты «екінші 
өлім» деп те аталады. 15. Кімнің есімі «Мəңгілік 
өмір кітабында» жазылмаған болса, сол да тозақ 
отына лақтырылды. 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:41*.....Оларға жаһаннамда төсек жəне үстерінде 
жамылғылар бар. Залымдарға осылайша жаза береміз. 
Yunus 10:27*.....Солар тозақтық. Олар онда мүлде 
қалады. 

104.*	
Құдай кішкентай күнəларды шыңдап қабылдай ма?	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Матай 5:19..... Сондықтан кімде-кім ондағы 
өсиеттердің тіпті ең кішкентайын болса да бұзып, 
басқаларды соған үйретсе, Құдай Патшалығындағы 
адамдардың арасында оның жолы ең кішкентай болады. 
Ал өсиеттерді орындап, жұртты соған үйреткендердің 
Құдай Патшалығындағы жолы үлкен болады. 
Матай 12:36.....Сендерге шын айтамын: адамдар 
өздері айтқан əрбір жағымсыз сөздері үшін қиямет 
сотында жауап береді. 
1 Қорынттықтарға 5:6.....«Азғана ашытқы бүкіл 
қамырды ашытады» дегенді білмейсіңдер ме? 
Жақыптың 2:10.....Тіпті бүкіл Таурат заңын 
орындай тұра, бір жерінде сүрінген адам оны түгел 
бұзғандай айыпты. 
------------------------------------------------- 
Ahzab 33:5*.....Ол жөнде қателессеңдер, сендерге 
кінə емес. Бірақ əтейге жүректеріңнен болса (болмайды), 
Nejm 53:32*.....Сондай күнəлардың үлкенінен жəне 
арсыздықтан сақтанғандардың аздаған кінəлары 
болса да шəксіз Раббыңның жарылқауы кең.  
 

	
 

103.	
Күнə адамды Құдайдан алшақтатып соңында адамның 
тозаққа түсуіне себепші ме? 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Езекиел 18:4 & 20..... 
Лұқа 12:5.....өлтіргеннен кейін тозаққа түсіре 
алатын Құдайдан қорқыңдар! Сендерге тағы айтамын: 
Одан қорқып, Оны терең қастерлеңдер! 
Аян 20:13—15.....13. Олар өздерінің іс-əрекеттері 
бойынша сотталды. 14. Бұдан кейін ажал мен о 
дүние тозақ отына лақтырылды. Тозақ оты «екінші 
өлім» деп те аталады. 15. Кімнің есімі «Мəңгілік 
өмір кітабында» жазылмаған болса, сол да тозақ 
отына лақтырылды. 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:41*.....Оларға жаһаннамда төсек жəне үстерінде 
жамылғылар бар. Залымдарға осылайша жаза береміз. 
Yunus 10:27*.....Солар тозақтық. Олар онда мүлде 
қалады. 

104.*	
Құдай кішкентай күнəларды шыңдап қабылдай ма?	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Матай 5:19..... Сондықтан кімде-кім ондағы 
өсиеттердің тіпті ең кішкентайын болса да бұзып, 
басқаларды соған үйретсе, Құдай Патшалығындағы 
адамдардың арасында оның жолы ең кішкентай болады. 
Ал өсиеттерді орындап, жұртты соған үйреткендердің 
Құдай Патшалығындағы жолы үлкен болады. 
Матай 12:36.....Сендерге шын айтамын: адамдар 
өздері айтқан əрбір жағымсыз сөздері үшін қиямет 
сотында жауап береді. 
1 Қорынттықтарға 5:6.....«Азғана ашытқы бүкіл 
қамырды ашытады» дегенді білмейсіңдер ме? 
Жақыптың 2:10.....Тіпті бүкіл Таурат заңын 
орындай тұра, бір жерінде сүрінген адам оны түгел 
бұзғандай айыпты. 
------------------------------------------------- 
Ahzab 33:5*.....Ол жөнде қателессеңдер, сендерге 
кінə емес. Бірақ əтейге жүректеріңнен болса (болмайды), 
Nejm 53:32*.....Сондай күнəлардың үлкенінен жəне 
арсыздықтан сақтанғандардың аздаған кінəлары 
болса да шəксіз Раббыңның жарылқауы кең.  
 

	
 



105.*	
Ұрының қолын кесу дұрыс жаза болып санала ма? 	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Мысырдан 22:1-4.....1. Біреу мүйізді ірі қара не 
ұсақ мал ұрлап, сойып алса немесе сатып жіберсе, 
ол айып ретінде бір ірі қара үшін бесеуін, бір 
ұсақ мал үшін төртеуін төлесін. 4. Егер ұрланған 
малдар, не мүйізді ірі қара, не есек, не қой-ешкі 
болсын, оның қолынан тірідей табылса, онда ол 
ұрлағандарын екі есе етіп қайтарып берсін. 
Даналықты уағыздаушы 6:30-31..... 30. Аштықтан 
ұрлық жасағанды жұрт жек көрмей ме, 31. Ұсталса, 
алғанын жеті еселеп төлетпей ме, Отбасының 
меншігін түгелдей бергізбей ме? 
------------------------------------------------- 
Maide 5:38*.....Ер жəне əйел ұрының, қылмыстарына 
жаза əрі Алладан бір өнеге түрінде қолдарын 
кесіңдер. Алла (Т.) аса үстем, хикмет иесі.  

106.	
Сенушілердің өздерін қорғау үшін басқаларға 
өтірік айтуы дұрыс па?  (Taqiyya or Kitman) 	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Даналықты уағыздаушы 6:16-17.....16. Жаратқан Ие 
мына алтауды жақтырмайды… 17. бен өтірікші тіл, 
Софония 3:13.....Исраил халқынан аман қалғандар 
бұдан былай жамандық істемейді, өтірік те айтпайды.  
Ефестіктерге 4:25.....Сондықтан өтірікті тастап, 
əрқайсың басқаларға шындықты айтыңдар!  
Аян 21:8 &  27.....8. етушілер жəне бүкіл 
өтірікшілердің алатын үлестері күкірт жанып тұрған 
отты көлде болмақ. Бұл — «екінші өлім». 27. Ал 
арамдардың, жексұрын қылықтар жасап, жалған 
айтатындардың ешқайсысы да қалаға кірмейді.  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:225..... Алла анттарыңдағы бос сөзді 
тергемейді. Алайда жүректерің істегенді есепке 
алады. (Ойламай ауызша еткен ант есеп емес.) 
Tahrim 66:2*.....¸Ал қашан олардың мерзімдері 
жетсе, оларды дұрыстықпен ұстаңдар немесе 
туралықпен ажыратыңдар.  
Ескертпе: Такия = шын емес нəрсе айту.  

  Китман = жасыру. 
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ол айып ретінде бір ірі қара үшін бесеуін, бір 
ұсақ мал үшін төртеуін төлесін. 4. Егер ұрланған 
малдар, не мүйізді ірі қара, не есек, не қой-ешкі 
болсын, оның қолынан тірідей табылса, онда ол 
ұрлағандарын екі есе етіп қайтарып берсін. 
Даналықты уағыздаушы 6:30-31..... 30. Аштықтан 
ұрлық жасағанды жұрт жек көрмей ме, 31. Ұсталса, 
алғанын жеті еселеп төлетпей ме, Отбасының 
меншігін түгелдей бергізбей ме? 
------------------------------------------------- 
Maide 5:38*.....Ер жəне əйел ұрының, қылмыстарына 
жаза əрі Алладан бір өнеге түрінде қолдарын 
кесіңдер. Алла (Т.) аса үстем, хикмет иесі.  

106.	
Сенушілердің өздерін қорғау үшін басқаларға 
өтірік айтуы дұрыс па?  (Taqiyya or Kitman) 	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Даналықты уағыздаушы 6:16-17.....16. Жаратқан Ие 
мына алтауды жақтырмайды… 17. бен өтірікші тіл, 
Софония 3:13.....Исраил халқынан аман қалғандар 
бұдан былай жамандық істемейді, өтірік те айтпайды.  
Ефестіктерге 4:25.....Сондықтан өтірікті тастап, 
əрқайсың басқаларға шындықты айтыңдар!  
Аян 21:8 &  27.....8. етушілер жəне бүкіл 
өтірікшілердің алатын үлестері күкірт жанып тұрған 
отты көлде болмақ. Бұл — «екінші өлім». 27. Ал 
арамдардың, жексұрын қылықтар жасап, жалған 
айтатындардың ешқайсысы да қалаға кірмейді.  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:225..... Алла анттарыңдағы бос сөзді 
тергемейді. Алайда жүректерің істегенді есепке 
алады. (Ойламай ауызша еткен ант есеп емес.) 
Tahrim 66:2*.....¸Ал қашан олардың мерзімдері 
жетсе, оларды дұрыстықпен ұстаңдар немесе 
туралықпен ажыратыңдар.  
Ескертпе: Такия = шын емес нəрсе айту.  

  Китман = жасыру. 
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107.	
Гомосексуализм күнə болып саналады, ол тыйым 
салынған жəне сотталған? 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Леуіліктер 18:22.....Еркекті əйелдей көріп онымен 
жақындаспа! Бұл — жексұрын қылық. 
Леуіліктер 20:13.....¸ Егер ер адам басқа 
еркекпен əйел іспетті жақындасса, бұлардың 
жасағандары — жексұрындық. Олар өлтірілсін.  
Римдіктерге 1:26 & 32..... 26. Сол себептен де Құдай 
адамдарды өздерін қорлайтын құмарлықтарға батырып 
жіберді. Араларындағы кейбір əйелдер табиғи жыныстық 
қатынасты табиғи емес қатынаспен ауыстырды. 32. 
Осындай күнəлар жасағандардың тартатын жазалары — 
өлім деген Құдайдың. 
------------------------------------------------- 
Neml 27:55*.....54. “Сендер көре тұра арсыздық 
істейсіңдер ме?” 55. “Сендер əйелдерді қойып, еркектерге 
қызығып, келесіңдер ме? Əрине сендер надан елсіңдер!”  

108.	
Аборт жəне өлтіру күнə ретінде, тыйым салынған 
жəне кінəратталған болып саналады ма? 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Γένεση 9:6-7.....6. Кімде-кім адамның қанын 
төксе, оның да қаны адам арқылы төгілетін болады, 
себебі Құдай адамды Өзіне (рухани жағынан) ұқсас 
етіп жаратты. 7. Ал сендер өсіп-өніп көбейіп, жер 
бетін жайлаңдар». 
Мысырдан 20:13.....Кісі өлтірме! 
Мысырдан 21:12.....Кім біреуді ұрып өлтірсе, 
соның өзі өлтірілсін. 
Даналықты уағыздаушы 6:16-17.....16. Жаратқан Ие мына 
алтауды жақтырмайды… 17. Һəм жазықсыз қан төгетін қол, 
---------------------------------------------- 
Maide 5:32.....Кім кісі өлтірмеген немесе жер 
жүзінде бұзақылық қылмаған біреуді өлтірсе, сонда 
шынайы түрде барлық адамды өлтіргенмен жəне кім 
оны тірілтсе (өлімнен құтқарса), барлық адамды 
тірілткенмен тең деп жаздық. 
İsra 17:31*.....Бір де кедейшіліктен қорқып, 
баларыңды өлтірмеңдер. Біз оларды да сендерді де 
қоректендіреміз. Расында оларды өлтіру зор қателік. 
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109.*	
Жақсы істер жасау арқылы күнəні кетіруге бола ма?	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Римдіктерге 3:28.....Сонымен біз адам заң бойынша 
жасаған игі істері арқылы емес, сенімі арқылы 
ғана ақталады деген қорытындыға келеміз. 
Ғалаттықтарға 3:11.....Ендеше Таурат заңын 
орындаған ешкімнің сол арқылы Құдай алдында 
ақтала алмайтыны анық. Өйткені «сенімі арқылы 
ақталған адам шынайы өмірге ие болады». 
Титке 3:5-6.....5. бізді құтқарды. Ол бізді 
жасаған əділ істерімізге бола емес, Өзінің 
мейіріміне бола күнəдан жуып тазартып, Киелі Рухы 
арқылы рухани қайта туғызып жаңартты. 
Жақыптың 2:10.....Тіпті бүкіл Таурат заңын 
орындай тұра, бір жерінде сүрінген адам оны түгел 
бұзғандай айыпты. 
------------------------------------------------- 
Hud 11:114.... Шынында жақсылықтар, жамандықтарды жояды. 
Nejm 53:32.....Сондай күнəлардың үлкенінен жəне 
арсыздықтан сақтанғандардың аздаған кінəлары 
болса да шəксіз Раббыңның жарылқауы кең. 

Құтқару 
110.	

Адам туылғанда бұрын-соңды христиан немесе мұсылман 
деп есептеледі ме? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Жохан 1:12-13..... 12. Бірақ Оны қабылдап, Оған 
сенім артқандардың бəрін Ол Құдайдың рухани 
балалары болуға құқықты етті. 13. Бұлар табиғи 
жолмен, пенденің қалауы бойынша бұл дүниеге 
келгендіктен емес, Құдай оларға шынайы өмір 
бергендіктен ғана Оның рухани балалары болды. 
Жохан 3:5.....Иса: — Саған өте маңызды шындықты 
айтайын: кімде-кім судан жəне Киелі Рухтан 
туылмаса Құдайдың Патшалығын көре алмайды. 
1 Петірдің 1:23..... қайта туылып жаңа өмірге ие 
болдыңдар. 
------------------------------------------------- 
Kâfirûn 109:1-6.....1. (Мұхаммед Ғ.С.): «Əй Кəпірлер!»  6. 
«Сендердің діндерің өздеріңе, менің дінім өзіме тəн» де.  
 
 
 
 

	

109.*	
Жақсы істер жасау арқылы күнəні кетіруге бола ма?	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Римдіктерге 3:28.....Сонымен біз адам заң бойынша 
жасаған игі істері арқылы емес, сенімі арқылы 
ғана ақталады деген қорытындыға келеміз. 
Ғалаттықтарға 3:11.....Ендеше Таурат заңын 
орындаған ешкімнің сол арқылы Құдай алдында 
ақтала алмайтыны анық. Өйткені «сенімі арқылы 
ақталған адам шынайы өмірге ие болады». 
Титке 3:5-6.....5. бізді құтқарды. Ол бізді 
жасаған əділ істерімізге бола емес, Өзінің 
мейіріміне бола күнəдан жуып тазартып, Киелі Рухы 
арқылы рухани қайта туғызып жаңартты. 
Жақыптың 2:10.....Тіпті бүкіл Таурат заңын 
орындай тұра, бір жерінде сүрінген адам оны түгел 
бұзғандай айыпты. 
------------------------------------------------- 
Hud 11:114.... Шынында жақсылықтар, жамандықтарды жояды. 
Nejm 53:32.....Сондай күнəлардың үлкенінен жəне 
арсыздықтан сақтанғандардың аздаған кінəлары 
болса да шəксіз Раббыңның жарылқауы кең. 

Құтқару 
110.	

Адам туылғанда бұрын-соңды христиан немесе мұсылман 
деп есептеледі ме? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Жохан 1:12-13..... 12. Бірақ Оны қабылдап, Оған 
сенім артқандардың бəрін Ол Құдайдың рухани 
балалары болуға құқықты етті. 13. Бұлар табиғи 
жолмен, пенденің қалауы бойынша бұл дүниеге 
келгендіктен емес, Құдай оларға шынайы өмір 
бергендіктен ғана Оның рухани балалары болды. 
Жохан 3:5.....Иса: — Саған өте маңызды шындықты 
айтайын: кімде-кім судан жəне Киелі Рухтан 
туылмаса Құдайдың Патшалығын көре алмайды. 
1 Петірдің 1:23..... қайта туылып жаңа өмірге ие 
болдыңдар. 
------------------------------------------------- 
Kâfirûn 109:1-6.....1. (Мұхаммед Ғ.С.): «Əй Кəпірлер!»  6. 
«Сендердің діндерің өздеріңе, менің дінім өзіме тəн» де.  
 
 
 
 

	109.*	
Жақсы істер жасау арқылы күнəні кетіруге бола ма?	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Римдіктерге 3:28.....Сонымен біз адам заң бойынша 
жасаған игі істері арқылы емес, сенімі арқылы 
ғана ақталады деген қорытындыға келеміз. 
Ғалаттықтарға 3:11.....Ендеше Таурат заңын 
орындаған ешкімнің сол арқылы Құдай алдында 
ақтала алмайтыны анық. Өйткені «сенімі арқылы 
ақталған адам шынайы өмірге ие болады». 
Титке 3:5-6.....5. бізді құтқарды. Ол бізді 
жасаған əділ істерімізге бола емес, Өзінің 
мейіріміне бола күнəдан жуып тазартып, Киелі Рухы 
арқылы рухани қайта туғызып жаңартты. 
Жақыптың 2:10.....Тіпті бүкіл Таурат заңын 
орындай тұра, бір жерінде сүрінген адам оны түгел 
бұзғандай айыпты. 
------------------------------------------------- 
Hud 11:114.... Шынында жақсылықтар, жамандықтарды жояды. 
Nejm 53:32.....Сондай күнəлардың үлкенінен жəне 
арсыздықтан сақтанғандардың аздаған кінəлары 
болса да шəксіз Раббыңның жарылқауы кең. 

Құтқару 
110.	

Адам туылғанда бұрын-соңды христиан немесе мұсылман 
деп есептеледі ме? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Жохан 1:12-13..... 12. Бірақ Оны қабылдап, Оған 
сенім артқандардың бəрін Ол Құдайдың рухани 
балалары болуға құқықты етті. 13. Бұлар табиғи 
жолмен, пенденің қалауы бойынша бұл дүниеге 
келгендіктен емес, Құдай оларға шынайы өмір 
бергендіктен ғана Оның рухани балалары болды. 
Жохан 3:5.....Иса: — Саған өте маңызды шындықты 
айтайын: кімде-кім судан жəне Киелі Рухтан 
туылмаса Құдайдың Патшалығын көре алмайды. 
1 Петірдің 1:23..... қайта туылып жаңа өмірге ие 
болдыңдар. 
------------------------------------------------- 
Kâfirûn 109:1-6.....1. (Мұхаммед Ғ.С.): «Əй Кəпірлер!»  6. 
«Сендердің діндерің өздеріңе, менің дінім өзіме тəн» де.  
 
 
 
 

109.*	
Жақсы істер жасау арқылы күнəні кетіруге бола ма?	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Римдіктерге 3:28.....Сонымен біз адам заң бойынша 
жасаған игі істері арқылы емес, сенімі арқылы 
ғана ақталады деген қорытындыға келеміз. 
Ғалаттықтарға 3:11.....Ендеше Таурат заңын 
орындаған ешкімнің сол арқылы Құдай алдында 
ақтала алмайтыны анық. Өйткені «сенімі арқылы 
ақталған адам шынайы өмірге ие болады». 
Титке 3:5-6.....5. бізді құтқарды. Ол бізді 
жасаған əділ істерімізге бола емес, Өзінің 
мейіріміне бола күнəдан жуып тазартып, Киелі Рухы 
арқылы рухани қайта туғызып жаңартты. 
Жақыптың 2:10.....Тіпті бүкіл Таурат заңын 
орындай тұра, бір жерінде сүрінген адам оны түгел 
бұзғандай айыпты. 
------------------------------------------------- 
Hud 11:114.... Шынында жақсылықтар, жамандықтарды жояды. 
Nejm 53:32.....Сондай күнəлардың үлкенінен жəне 
арсыздықтан сақтанғандардың аздаған кінəлары 
болса да шəксіз Раббыңның жарылқауы кең. 

Құтқару 
110.	

Адам туылғанда бұрын-соңды христиан немесе мұсылман 
деп есептеледі ме? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Жохан 1:12-13..... 12. Бірақ Оны қабылдап, Оған 
сенім артқандардың бəрін Ол Құдайдың рухани 
балалары болуға құқықты етті. 13. Бұлар табиғи 
жолмен, пенденің қалауы бойынша бұл дүниеге 
келгендіктен емес, Құдай оларға шынайы өмір 
бергендіктен ғана Оның рухани балалары болды. 
Жохан 3:5.....Иса: — Саған өте маңызды шындықты 
айтайын: кімде-кім судан жəне Киелі Рухтан 
туылмаса Құдайдың Патшалығын көре алмайды. 
1 Петірдің 1:23..... қайта туылып жаңа өмірге ие 
болдыңдар. 
------------------------------------------------- 
Kâfirûn 109:1-6.....1. (Мұхаммед Ғ.С.): «Əй Кəпірлер!»  6. 
«Сендердің діндерің өздеріңе, менің дінім өзіме тəн» де.  
 
 
 
 



111.*	
Адамның құтқарылуы өзінің жақсы істеріне 
байланысты ма? (Амеллер) 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Римдіктерге 4:2.....Егер Ыбырайым өз игі істері 
арқылы ақталған болса, онда ол мақтана алар еді; 
бірақ Құдай алдында емес. 
Ефестіктерге 2:8-9.....8., деген сенімдерің арқылы 
құтқарылдыңдар. Бұл — өздеріңнің жетістіктерің емес, 
Құдайдан келген сый. 9. Сондықтан игі істерімнің 
арқасында құтқарылдым деп ешкім мақтанбасын. 
Титке 3:5-6.....5. бізді құтқарды. Ол бізді 
жасаған əділ істерімізге бола емес, Өзінің 
мейіріміне бола күнəдан жуып тазартып, Киелі Рухы 
арқылы рухани қайта туғызып жаңартты. 
------------------------------------------------- 
Hud 11:114*....Шынында жақсылықтар, жамандықтарды жояды.  

112. 
Құдайдан күнəнің кешірімін алу əрқашан қан 
құрбандығының төлеміне байланысты ма? (Кефарет) 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Леуіліктер 17:11.....Себебі тірі мақұлықтың жаны оның 
қанында. Мен сендерге жандарыңды арамданған 
күйлерінен тазарту үшін құрбандық үстелінде ұсынылған 
қанды бұйырдым. Өйткені төгілген қан арқылы жанның 
құны өтеліп, оны арамданған күйінен тазартады. 
Еврейлерге 9:12 & 22.....12. Өзінің құрбан болған 
кезінде төгілген қанын осы киелі үйдің ең 
қасиетті бөліміне біржола алып кірді. Осылайша Ол 
бізді күнəміздан арылтып, мəңгілік азат етті. 22. 
Таурат заңы бойынша бəрі дерлік қанмен тазартылады. 
Қан төгілмей, Құдай күнəні кешірмейді. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:48*.....Біреу үшін ешкім күймейтін, 
шапағат қабыл етілмейтін, ешкімнен бодау 
алынбайтын жəне оларға жəрдем де етілмейтін бір 
күннен сақтаныңдар. 
Hajj 22:37*.....Ешқашан құрбанның еттері, қандары 
Аллаға үлгірмейді. Бірақ сендердің тақуалықтарың 
үлгіреді. Сендерге тура жол көрсеткен Алланы, 
ұлықтауларың үшін; осылайша малды, еріктеріңе бердік. 
(Мұхаммед Ғ.С.) жақсылық істеушілерді қуандыр. 
 
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

111.*	
Адамның құтқарылуы өзінің жақсы істеріне 
байланысты ма? (Амеллер) 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Римдіктерге 4:2.....Егер Ыбырайым өз игі істері 
арқылы ақталған болса, онда ол мақтана алар еді; 
бірақ Құдай алдында емес. 
Ефестіктерге 2:8-9.....8., деген сенімдерің арқылы 
құтқарылдыңдар. Бұл — өздеріңнің жетістіктерің емес, 
Құдайдан келген сый. 9. Сондықтан игі істерімнің 
арқасында құтқарылдым деп ешкім мақтанбасын. 
Титке 3:5-6.....5. бізді құтқарды. Ол бізді 
жасаған əділ істерімізге бола емес, Өзінің 
мейіріміне бола күнəдан жуып тазартып, Киелі Рухы 
арқылы рухани қайта туғызып жаңартты. 
------------------------------------------------- 
Hud 11:114*....Шынында жақсылықтар, жамандықтарды жояды.  

112. 
Құдайдан күнəнің кешірімін алу əрқашан қан 
құрбандығының төлеміне байланысты ма? (Кефарет) 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Леуіліктер 17:11.....Себебі тірі мақұлықтың жаны оның 
қанында. Мен сендерге жандарыңды арамданған 
күйлерінен тазарту үшін құрбандық үстелінде ұсынылған 
қанды бұйырдым. Өйткені төгілген қан арқылы жанның 
құны өтеліп, оны арамданған күйінен тазартады. 
Еврейлерге 9:12 & 22.....12. Өзінің құрбан болған 
кезінде төгілген қанын осы киелі үйдің ең 
қасиетті бөліміне біржола алып кірді. Осылайша Ол 
бізді күнəміздан арылтып, мəңгілік азат етті. 22. 
Таурат заңы бойынша бəрі дерлік қанмен тазартылады. 
Қан төгілмей, Құдай күнəні кешірмейді. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:48*.....Біреу үшін ешкім күймейтін, 
шапағат қабыл етілмейтін, ешкімнен бодау 
алынбайтын жəне оларға жəрдем де етілмейтін бір 
күннен сақтаныңдар. 
Hajj 22:37*.....Ешқашан құрбанның еттері, қандары 
Аллаға үлгірмейді. Бірақ сендердің тақуалықтарың 
үлгіреді. Сендерге тура жол көрсеткен Алланы, 
ұлықтауларың үшін; осылайша малды, еріктеріңе бердік. 
(Мұхаммед Ғ.С.) жақсылық істеушілерді қуандыр. 
 
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

111.*	
Адамның құтқарылуы өзінің жақсы істеріне 
байланысты ма? (Амеллер) 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Римдіктерге 4:2.....Егер Ыбырайым өз игі істері 
арқылы ақталған болса, онда ол мақтана алар еді; 
бірақ Құдай алдында емес. 
Ефестіктерге 2:8-9.....8., деген сенімдерің арқылы 
құтқарылдыңдар. Бұл — өздеріңнің жетістіктерің емес, 
Құдайдан келген сый. 9. Сондықтан игі істерімнің 
арқасында құтқарылдым деп ешкім мақтанбасын. 
Титке 3:5-6.....5. бізді құтқарды. Ол бізді 
жасаған əділ істерімізге бола емес, Өзінің 
мейіріміне бола күнəдан жуып тазартып, Киелі Рухы 
арқылы рухани қайта туғызып жаңартты. 
------------------------------------------------- 
Hud 11:114*....Шынында жақсылықтар, жамандықтарды жояды.  

112. 
Құдайдан күнəнің кешірімін алу əрқашан қан 
құрбандығының төлеміне байланысты ма? (Кефарет) 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Леуіліктер 17:11.....Себебі тірі мақұлықтың жаны оның 
қанында. Мен сендерге жандарыңды арамданған 
күйлерінен тазарту үшін құрбандық үстелінде ұсынылған 
қанды бұйырдым. Өйткені төгілген қан арқылы жанның 
құны өтеліп, оны арамданған күйінен тазартады. 
Еврейлерге 9:12 & 22.....12. Өзінің құрбан болған 
кезінде төгілген қанын осы киелі үйдің ең 
қасиетті бөліміне біржола алып кірді. Осылайша Ол 
бізді күнəміздан арылтып, мəңгілік азат етті. 22. 
Таурат заңы бойынша бəрі дерлік қанмен тазартылады. 
Қан төгілмей, Құдай күнəні кешірмейді. 
------------------------------------------------- 
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Аллаға үлгірмейді. Бірақ сендердің тақуалықтарың 
үлгіреді. Сендерге тура жол көрсеткен Алланы, 
ұлықтауларың үшін; осылайша малды, еріктеріңе бердік. 
(Мұхаммед Ғ.С.) жақсылық істеушілерді қуандыр. 
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113.	
Құдайдың құтқарылуын тек Құдайға шалынған 
құрбандығына сену арқылы ғана рақым етуге болады 
ма? (Иса Мəсіх) 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Жохан 1:29.....— Қараңдар, Мынау — Құдайдың 
құрбандыққа жіберген «Тоқтысы»! Ол адамзаттың 
күнəсін өз мойнына артып, сол үшін жанын қияды. 
Римдіктерге 3:24-28.....24. Бірақ олар Құдайдың 
рақымымен Мəсіхтің бұлардың төлемдерін төлеп, 
құтқарғанының арқасында тегін ақтала алады. 28. 
Сонымен біз адам заң бойынша жасаған игі істері 
арқылы емес, сенімі арқылы ғана ақталады деген 
қорытындыға келеміз. 
Ефестіктерге 1:7.....Мəсіхтің құрбан болып, қаны 
төгілуімен төлеміміз өтеліп, біздер жамандықтың 
құлдығынан азат етіліп, күнəларымыз кешірілді. 
Осылайша Құдай Өзінің шексіз зор рақымын 
Ефестіктерге 2:8..... Себебі Құдайдың рақымымен, 
Мəсіхке деген сенімдерің арқылы құтқарылдыңдар. 
Бұл — өздеріңнің жетістіктерің емес, Құдайдан 
келген сый. 
------------------------------------------------	
En’am 6:164.....Əрбіреудің істегені өзіне тəн. 
Біреудің күнəсын біреу көтермейді. 
İsra 17:15*.....Кім тура жолда жүрсе, шын мəнінде өзі 
үшін тура жолда жүреді. Ал кім адасса, сонда ол өз 
зиянына ғана адасады. Ешкім басқаның күнəсін көтермейді. 

114.	
Адамдардың əулие болуы міндетті жəне əулиелік 
жұмаққа кіру үшін қажет пе?	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Римдіктерге 10:9-10 & 17..... 9. Өз аузыңмен 
Исаны Жаратқан Ием деп мойындасаң, жүрегіңде 
Құдайдың Оны өлімнен қайта тірілткеніне сенсең, 
онда құтқарыласың. 10. Себебі Мəсіхке жүрегімен 
сенуі арқылы адам күнəсінен ақталады, Оны аузымен 
мойындауы арқылы құтқарылады. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:120*.....(Мұхаммед Ғ.С.) олардың діндеріне 
ермейінше, Яһуди де Христиан да сірə сенен разы 
болмайды. Оларға: «Əрине Алланың жолы сол тура» де. 
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Ефестіктерге 1:7.....Мəсіхтің құрбан болып, қаны 
төгілуімен төлеміміз өтеліп, біздер жамандықтың 
құлдығынан азат етіліп, күнəларымыз кешірілді. 
Осылайша Құдай Өзінің шексіз зор рақымын 
Ефестіктерге 2:8..... Себебі Құдайдың рақымымен, 
Мəсіхке деген сенімдерің арқылы құтқарылдыңдар. 
Бұл — өздеріңнің жетістіктерің емес, Құдайдан 
келген сый. 
------------------------------------------------	
En’am 6:164.....Əрбіреудің істегені өзіне тəн. 
Біреудің күнəсын біреу көтермейді. 
İsra 17:15*.....Кім тура жолда жүрсе, шын мəнінде өзі 
үшін тура жолда жүреді. Ал кім адасса, сонда ол өз 
зиянына ғана адасады. Ешкім басқаның күнəсін көтермейді. 

114.	
Адамдардың əулие болуы міндетті жəне əулиелік 
жұмаққа кіру үшін қажет пе?	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Римдіктерге 10:9-10 & 17..... 9. Өз аузыңмен 
Исаны Жаратқан Ием деп мойындасаң, жүрегіңде 
Құдайдың Оны өлімнен қайта тірілткеніне сенсең, 
онда құтқарыласың. 10. Себебі Мəсіхке жүрегімен 
сенуі арқылы адам күнəсінен ақталады, Оны аузымен 
мойындауы арқылы құтқарылады. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:120*.....(Мұхаммед Ғ.С.) олардың діндеріне 
ермейінше, Яһуди де Христиан да сірə сенен разы 
болмайды. Оларға: «Əрине Алланың жолы сол тура» де. 
  
	
 



115.*	
Иса Мəсіхке Құтқарушы жəне Иеміз ретінде сену 
адамның күнəларының кешірілуі мен мəңгілік өмірге 
ие болуының жалғыз жолы болып табылады ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Жохан 11:25.....Ал Иса оған: — Қайта тірілу мен 
шынайы өмір — Менмін. Маған сенетін адам өлсе де, 
шынайы өмір сүретін болады. 
Жохан 14:6..... Иса оған: — Жол, шындық жəне 
шынайы өмір Менмін. Мен арқылы болмаса, ешкім де 
Əкеге бара алмайды. 
Жохан 17:3.....Мəңгілік өмір — Сені, жалғыз 
шынайы Құдайды, əрі Өзің жерге жіберген Мені, Иса 
Мəсіхті, жақыннан тану. 
----------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:19-20*.....19. Алланың қасында 
шынайы дін Ислам. 20. Егер олар исламды қабыл 
етсе, тура жол табар еді. Ал егер олар бет бұрса, 
саған жалғастыру ғана міндет. 

116.	
Is water baptism required of a believer today?	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Матай 28:19-20.....19. Сондықтан күллі халықтарға 
барыңдар! Оларды Менің шəкірттерім етіп, Құдай 
Əкенің, рухани Ұлының жəне Киелі Рухының атымен 
шомылдыру рəсімінен өткізіңдер, 20. əрі сендерге 
өсиет еткендерімнің бəрін де ұстануға үйретіңдер! 
Естеріңде болсын: Мен бұл дүниенің ақыр соңына… 
Марқа 16:16.....Кім сеніп, шомылдыру рəсімінен 
өтсе, сол құтқарылады. Ал кім сенбесе, сотталады. 
Елшілердің  істері 2:38.....Петір оларға былай 
деп жауап берді: — Əрқайсың күнəларыңның 
кешірілуі үшін теріс жолдан қайтып, Иса Мəсіхтің 
атымен шомылдыру рəсімінен өтіңдер! Сонда сендер 
Құдайдың сыйын — Оның Киелі Рухын қабылдайсыңдар. 
Елшілердің  істері 22:16.....Енді нені тосып 
бөгеліп отырсың? Орныңнан тұрып, Иеміздің атын 
айтып сиынып, шомылдыру рəсімінен өтіп 
күнəларыңнан арыл!» — деді. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Суда шомылдыру рəсімінен өту туралы 
Құранда аяттар жоқ. 
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Əкеге бара алмайды. 
Жохан 17:3.....Мəңгілік өмір — Сені, жалғыз 
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Матай 28:19-20.....19. Сондықтан күллі халықтарға 
барыңдар! Оларды Менің шəкірттерім етіп, Құдай 
Əкенің, рухани Ұлының жəне Киелі Рухының атымен 
шомылдыру рəсімінен өткізіңдер, 20. əрі сендерге 
өсиет еткендерімнің бəрін де ұстануға үйретіңдер! 
Естеріңде болсын: Мен бұл дүниенің ақыр соңына… 
Марқа 16:16.....Кім сеніп, шомылдыру рəсімінен 
өтсе, сол құтқарылады. Ал кім сенбесе, сотталады. 
Елшілердің  істері 2:38.....Петір оларға былай 
деп жауап берді: — Əрқайсың күнəларыңның 
кешірілуі үшін теріс жолдан қайтып, Иса Мəсіхтің 
атымен шомылдыру рəсімінен өтіңдер! Сонда сендер 
Құдайдың сыйын — Оның Киелі Рухын қабылдайсыңдар. 
Елшілердің  істері 22:16.....Енді нені тосып 
бөгеліп отырсың? Орныңнан тұрып, Иеміздің атын 
айтып сиынып, шомылдыру рəсімінен өтіп 
күнəларыңнан арыл!» — деді. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Суда шомылдыру рəсімінен өту туралы 
Құранда аяттар жоқ. 
 
 

	

115.*	
Иса Мəсіхке Құтқарушы жəне Иеміз ретінде сену 
адамның күнəларының кешірілуі мен мəңгілік өмірге 
ие болуының жалғыз жолы болып табылады ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Жохан 11:25.....Ал Иса оған: — Қайта тірілу мен 
шынайы өмір — Менмін. Маған сенетін адам өлсе де, 
шынайы өмір сүретін болады. 
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шынайы өмір Менмін. Мен арқылы болмаса, ешкім де 
Əкеге бара алмайды. 
Жохан 17:3.....Мəңгілік өмір — Сені, жалғыз 
шынайы Құдайды, əрі Өзің жерге жіберген Мені, Иса 
Мəсіхті, жақыннан тану. 
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Al-i İmran 3:19-20*.....19. Алланың қасында 
шынайы дін Ислам. 20. Егер олар исламды қабыл 
етсе, тура жол табар еді. Ал егер олар бет бұрса, 
саған жалғастыру ғана міндет. 

116.	
Is water baptism required of a believer today?	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Матай 28:19-20.....19. Сондықтан күллі халықтарға 
барыңдар! Оларды Менің шəкірттерім етіп, Құдай 
Əкенің, рухани Ұлының жəне Киелі Рухының атымен 
шомылдыру рəсімінен өткізіңдер, 20. əрі сендерге 
өсиет еткендерімнің бəрін де ұстануға үйретіңдер! 
Естеріңде болсын: Мен бұл дүниенің ақыр соңына… 
Марқа 16:16.....Кім сеніп, шомылдыру рəсімінен 
өтсе, сол құтқарылады. Ал кім сенбесе, сотталады. 
Елшілердің  істері 2:38.....Петір оларға былай 
деп жауап берді: — Əрқайсың күнəларыңның 
кешірілуі үшін теріс жолдан қайтып, Иса Мəсіхтің 
атымен шомылдыру рəсімінен өтіңдер! Сонда сендер 
Құдайдың сыйын — Оның Киелі Рухын қабылдайсыңдар. 
Елшілердің  істері 22:16.....Енді нені тосып 
бөгеліп отырсың? Орныңнан тұрып, Иеміздің атын 
айтып сиынып, шомылдыру рəсімінен өтіп 
күнəларыңнан арыл!» — деді. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Суда шомылдыру рəсімінен өту туралы 
Құранда аяттар жоқ. 
 
 

	



117.	
Еркектер бүгін сүндеттелуі керек пе? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
1 Қорынттықтарға 7:18 & 20.....18. Кім Мəсіхтің 
жолына шақырылғаннан бұрын сүндеттелген болса, онысын 
жасырмасын. Ал бұған дейін сүндеттелмеген сенушілер 
сол рəсімнен өтпей-ақ қойсын. 20. Əрқайсың сенімге 
шақырылған кезде кім болсаң, сол күйіңде қал! 
Ғалаттықтарға 5:2....Мен, Пауыл, сендерге мынаны 
айтамын, сөзіме ден қойыңдар: егер Құдай алдында 
ақталу үшін сүндетке отырсаңдар, онда сендерге 
Мəсіхтен ешбір пайда болмайды. 
Ғалаттықтарға 5:6.....Иса Мəсіхпен тығыз 
байланыста болғандар үшін сүндеттелу не 
сүндеттелмеу маңызды емес. Біз үшін ең маңыздысы 
------------------------------------------------- 
Nahl 16:123*.... (Мұхаммед Ғ.С.) Сонан соң саған, 
хаққа бейім Ыбырайым (Ғ.С.) ның жолын қууыңды 
уахи еттік. Ол серік қатушылардан болған емес. 
Ескертпе:  Исламда сүндеттеу Ыбырайымның діни 
бөлігі болып табылады жəне осылайша мұсылмандарға 
міндетті. Бұны Хадисте де көруге болады: Бухари 
1252, Фатих əл-Бари 6: 388; жəне мұсылман 4:2370. 

118. 
Жұмаққа кірудің қажетті шарты ретінде адамдарға 
«қасиетті» жəне «тақуалықты» болуды бұйыратын 
аяттар бар ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Леуіліктер 11:44.....Мен киелімін, сондықтан 
сендер де Өзіме бағышталып, киелі болыңдар!  
1 Қорынттықтарға 3:16-17.....16. Сендер өздеріңнің 
«Құдайдың киелі үйі» екендіктеріңді жəне Құдайдың 
Рухы өздеріңде тұратынын білмейсіңдер ме? 17. Ал осы 
«киелі үй» — сендерсіңдер! 
Еврейлерге 12:14.....Барлық адамдармен тату болып, 
Құдайға бағышталған қасиетті өмір сүруге ұмтылыңдар! 
Мұнсыз ешкім Жаратқан Иені көре алмайды. 
Аян 22:11.....ал əділдер əділ істерін жалғастырып, 
қасиеттілер əлі де қасиетті бола берсін», — деді. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құранда адамдарға қасиетті болуды немесе 
олардың қасиетті болатынын көрсететін аяттар жоқ. 
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шақырылған кезде кім болсаң, сол күйіңде қал! 
Ғалаттықтарға 5:2....Мен, Пауыл, сендерге мынаны 
айтамын, сөзіме ден қойыңдар: егер Құдай алдында 
ақталу үшін сүндетке отырсаңдар, онда сендерге 
Мəсіхтен ешбір пайда болмайды. 
Ғалаттықтарға 5:6.....Иса Мəсіхпен тығыз 
байланыста болғандар үшін сүндеттелу не 
сүндеттелмеу маңызды емес. Біз үшін ең маңыздысы 
------------------------------------------------- 
Nahl 16:123*.... (Мұхаммед Ғ.С.) Сонан соң саған, 
хаққа бейім Ыбырайым (Ғ.С.) ның жолын қууыңды 
уахи еттік. Ол серік қатушылардан болған емес. 
Ескертпе:  Исламда сүндеттеу Ыбырайымның діни 
бөлігі болып табылады жəне осылайша мұсылмандарға 
міндетті. Бұны Хадисте де көруге болады: Бухари 
1252, Фатих əл-Бари 6: 388; жəне мұсылман 4:2370. 

118. 
Жұмаққа кірудің қажетті шарты ретінде адамдарға 
«қасиетті» жəне «тақуалықты» болуды бұйыратын 
аяттар бар ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Леуіліктер 11:44.....Мен киелімін, сондықтан 
сендер де Өзіме бағышталып, киелі болыңдар!  
1 Қорынттықтарға 3:16-17.....16. Сендер өздеріңнің 
«Құдайдың киелі үйі» екендіктеріңді жəне Құдайдың 
Рухы өздеріңде тұратынын білмейсіңдер ме? 17. Ал осы 
«киелі үй» — сендерсіңдер! 
Еврейлерге 12:14.....Барлық адамдармен тату болып, 
Құдайға бағышталған қасиетті өмір сүруге ұмтылыңдар! 
Мұнсыз ешкім Жаратқан Иені көре алмайды. 
Аян 22:11.....ал əділдер əділ істерін жалғастырып, 
қасиеттілер əлі де қасиетті бола берсін», — деді. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құранда адамдарға қасиетті болуды немесе 
олардың қасиетті болатынын көрсететін аяттар жоқ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

117.	
Еркектер бүгін сүндеттелуі керек пе? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
1 Қорынттықтарға 7:18 & 20.....18. Кім Мəсіхтің 
жолына шақырылғаннан бұрын сүндеттелген болса, онысын 
жасырмасын. Ал бұған дейін сүндеттелмеген сенушілер 
сол рəсімнен өтпей-ақ қойсын. 20. Əрқайсың сенімге 
шақырылған кезде кім болсаң, сол күйіңде қал! 
Ғалаттықтарға 5:2....Мен, Пауыл, сендерге мынаны 
айтамын, сөзіме ден қойыңдар: егер Құдай алдында 
ақталу үшін сүндетке отырсаңдар, онда сендерге 
Мəсіхтен ешбір пайда болмайды. 
Ғалаттықтарға 5:6.....Иса Мəсіхпен тығыз 
байланыста болғандар үшін сүндеттелу не 
сүндеттелмеу маңызды емес. Біз үшін ең маңыздысы 
------------------------------------------------- 
Nahl 16:123*.... (Мұхаммед Ғ.С.) Сонан соң саған, 
хаққа бейім Ыбырайым (Ғ.С.) ның жолын қууыңды 
уахи еттік. Ол серік қатушылардан болған емес. 
Ескертпе:  Исламда сүндеттеу Ыбырайымның діни 
бөлігі болып табылады жəне осылайша мұсылмандарға 
міндетті. Бұны Хадисте де көруге болады: Бухари 
1252, Фатих əл-Бари 6: 388; жəне мұсылман 4:2370. 

118. 
Жұмаққа кірудің қажетті шарты ретінде адамдарға 
«қасиетті» жəне «тақуалықты» болуды бұйыратын 
аяттар бар ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Леуіліктер 11:44.....Мен киелімін, сондықтан 
сендер де Өзіме бағышталып, киелі болыңдар!  
1 Қорынттықтарға 3:16-17.....16. Сендер өздеріңнің 
«Құдайдың киелі үйі» екендіктеріңді жəне Құдайдың 
Рухы өздеріңде тұратынын білмейсіңдер ме? 17. Ал осы 
«киелі үй» — сендерсіңдер! 
Еврейлерге 12:14.....Барлық адамдармен тату болып, 
Құдайға бағышталған қасиетті өмір сүруге ұмтылыңдар! 
Мұнсыз ешкім Жаратқан Иені көре алмайды. 
Аян 22:11.....ал əділдер əділ істерін жалғастырып, 
қасиеттілер əлі де қасиетті бола берсін», — деді. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құранда адамдарға қасиетті болуды немесе 
олардың қасиетті болатынын көрсететін аяттар жоқ. 
 
 
 
 

117.	
Еркектер бүгін сүндеттелуі керек пе? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
1 Қорынттықтарға 7:18 & 20.....18. Кім Мəсіхтің 
жолына шақырылғаннан бұрын сүндеттелген болса, онысын 
жасырмасын. Ал бұған дейін сүндеттелмеген сенушілер 
сол рəсімнен өтпей-ақ қойсын. 20. Əрқайсың сенімге 
шақырылған кезде кім болсаң, сол күйіңде қал! 
Ғалаттықтарға 5:2....Мен, Пауыл, сендерге мынаны 
айтамын, сөзіме ден қойыңдар: егер Құдай алдында 
ақталу үшін сүндетке отырсаңдар, онда сендерге 
Мəсіхтен ешбір пайда болмайды. 
Ғалаттықтарға 5:6.....Иса Мəсіхпен тығыз 
байланыста болғандар үшін сүндеттелу не 
сүндеттелмеу маңызды емес. Біз үшін ең маңыздысы 
------------------------------------------------- 
Nahl 16:123*.... (Мұхаммед Ғ.С.) Сонан соң саған, 
хаққа бейім Ыбырайым (Ғ.С.) ның жолын қууыңды 
уахи еттік. Ол серік қатушылардан болған емес. 
Ескертпе:  Исламда сүндеттеу Ыбырайымның діни 
бөлігі болып табылады жəне осылайша мұсылмандарға 
міндетті. Бұны Хадисте де көруге болады: Бухари 
1252, Фатих əл-Бари 6: 388; жəне мұсылман 4:2370. 

118. 
Жұмаққа кірудің қажетті шарты ретінде адамдарға 
«қасиетті» жəне «тақуалықты» болуды бұйыратын 
аяттар бар ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Леуіліктер 11:44.....Мен киелімін, сондықтан 
сендер де Өзіме бағышталып, киелі болыңдар!  
1 Қорынттықтарға 3:16-17.....16. Сендер өздеріңнің 
«Құдайдың киелі үйі» екендіктеріңді жəне Құдайдың 
Рухы өздеріңде тұратынын білмейсіңдер ме? 17. Ал осы 
«киелі үй» — сендерсіңдер! 
Еврейлерге 12:14.....Барлық адамдармен тату болып, 
Құдайға бағышталған қасиетті өмір сүруге ұмтылыңдар! 
Мұнсыз ешкім Жаратқан Иені көре алмайды. 
Аян 22:11.....ал əділдер əділ істерін жалғастырып, 
қасиеттілер əлі де қасиетті бола берсін», — деді. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құранда адамдарға қасиетті болуды немесе 
олардың қасиетті болатынын көрсететін аяттар жоқ. 
 
 
 
 



119.	
Адамдар өз еркімен жəне ерік-жігерін жүзеге 
асырып, Құдайдың балалары бола ала ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Жохан 1:12.....Бірақ Оны қабылдап, Оған сенім 
артқандардың бəрін Ол Құдайдың рухани балалары 
болуға құқықты етті. 
Римдіктерге 8:14 & 16.....14. Өйткені Құдай Рухының 
жетелеуімен жүретіндер — Құдайдың рухани балалары. 
Ғалаттықтарға 3:26.....Өйткені барлығың Иса Мəсіхке 
деген сенімдерің арқылы Құдайдың рухани баласысыңдар. 
Еврейлерге 12:5.....5. «Балам, Тəңір сені 
тəрбиелегенде Онысын ешқашан менсінбей жүрме, Ол сені 
жөнге келтіргенде, Лайым еңсең түсіп жүнжіме! 6. Иеміз 
сүйетін əркімді де Түзетіп тəрбиелейді де, Бауырына 
басқан əр баласын да Жазалайды қажет болғанда».  
------------------------------------------------- 
Maide 5:18*.....Яһудилер мен Христиандар: “Біздер 
Алланың ұлдары жəне сүйгендеріміз” деді. Оларға айт: 
“Онда Алла күнəларың себепті сендерді неге азаптайды? 

120.*	
Адамның тағдырын Құдай алдын ала-шешіп анықтап 
қоя ма? (Kader or Kısmet)	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Заңды қайталау 11:26-27..... 26. Бүгін сендерге 
таңдауға жарылқау мен қарғысты ұсынып отырмын. 
27. Егер сендер өз Құдайларың Жаратқан Иенің 
бүгін мен арқылы тапсырып отырған өсиеттеріне 
құлақ ассаңдар, онда жарылқанатын боласыңдар. 
Заңды қайталау 30:19.....Мен бүгін сендерге қарсы 
көк пен жерді айғақ болуға шақырып отырмын: 
таңдап алуларың үшін өмір не өлім, жарылқау не 
қарғыс əкелетін жолдарды алдарыңа жайып салдым. 
Ендеше өмірді таңдап алсаңдар ғой! Осылай өздерің 
де, ұрпақтарың да аман-есен өмір сүріп, 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:51*.....(Мұхаммед Ғ.С.): «Бізге Алланың 
жазғаны ғана болады.  
Kasas 28:68.....Оларда ерік болмайды. 
Ahzab 33:38*..... Алланың əмірі тұжырымды бір үкім. 
Ескертпе: Христиандар армяндар арасында «Жоқ» деп 
айтады; бірақ кальвинисттер «иə» дейді. 
 
  

	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

119.	
Адамдар өз еркімен жəне ерік-жігерін жүзеге 
асырып, Құдайдың балалары бола ала ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Жохан 1:12.....Бірақ Оны қабылдап, Оған сенім 
артқандардың бəрін Ол Құдайдың рухани балалары 
болуға құқықты етті. 
Римдіктерге 8:14 & 16.....14. Өйткені Құдай Рухының 
жетелеуімен жүретіндер — Құдайдың рухани балалары. 
Ғалаттықтарға 3:26.....Өйткені барлығың Иса Мəсіхке 
деген сенімдерің арқылы Құдайдың рухани баласысыңдар. 
Еврейлерге 12:5.....5. «Балам, Тəңір сені 
тəрбиелегенде Онысын ешқашан менсінбей жүрме, Ол сені 
жөнге келтіргенде, Лайым еңсең түсіп жүнжіме! 6. Иеміз 
сүйетін əркімді де Түзетіп тəрбиелейді де, Бауырына 
басқан əр баласын да Жазалайды қажет болғанда».  
------------------------------------------------- 
Maide 5:18*.....Яһудилер мен Христиандар: “Біздер 
Алланың ұлдары жəне сүйгендеріміз” деді. Оларға айт: 
“Онда Алла күнəларың себепті сендерді неге азаптайды? 

120.*	
Адамның тағдырын Құдай алдын ала-шешіп анықтап 
қоя ма? (Kader or Kısmet)	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Заңды қайталау 11:26-27..... 26. Бүгін сендерге 
таңдауға жарылқау мен қарғысты ұсынып отырмын. 
27. Егер сендер өз Құдайларың Жаратқан Иенің 
бүгін мен арқылы тапсырып отырған өсиеттеріне 
құлақ ассаңдар, онда жарылқанатын боласыңдар. 
Заңды қайталау 30:19.....Мен бүгін сендерге қарсы 
көк пен жерді айғақ болуға шақырып отырмын: 
таңдап алуларың үшін өмір не өлім, жарылқау не 
қарғыс əкелетін жолдарды алдарыңа жайып салдым. 
Ендеше өмірді таңдап алсаңдар ғой! Осылай өздерің 
де, ұрпақтарың да аман-есен өмір сүріп, 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:51*.....(Мұхаммед Ғ.С.): «Бізге Алланың 
жазғаны ғана болады.  
Kasas 28:68.....Оларда ерік болмайды. 
Ahzab 33:38*..... Алланың əмірі тұжырымды бір үкім. 
Ескертпе: Христиандар армяндар арасында «Жоқ» деп 
айтады; бірақ кальвинисттер «иə» дейді. 
 
  

	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

119.	
Адамдар өз еркімен жəне ерік-жігерін жүзеге 
асырып, Құдайдың балалары бола ала ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Жохан 1:12.....Бірақ Оны қабылдап, Оған сенім 
артқандардың бəрін Ол Құдайдың рухани балалары 
болуға құқықты етті. 
Римдіктерге 8:14 & 16.....14. Өйткені Құдай Рухының 
жетелеуімен жүретіндер — Құдайдың рухани балалары. 
Ғалаттықтарға 3:26.....Өйткені барлығың Иса Мəсіхке 
деген сенімдерің арқылы Құдайдың рухани баласысыңдар. 
Еврейлерге 12:5.....5. «Балам, Тəңір сені 
тəрбиелегенде Онысын ешқашан менсінбей жүрме, Ол сені 
жөнге келтіргенде, Лайым еңсең түсіп жүнжіме! 6. Иеміз 
сүйетін əркімді де Түзетіп тəрбиелейді де, Бауырына 
басқан əр баласын да Жазалайды қажет болғанда».  
------------------------------------------------- 
Maide 5:18*.....Яһудилер мен Христиандар: “Біздер 
Алланың ұлдары жəне сүйгендеріміз” деді. Оларға айт: 
“Онда Алла күнəларың себепті сендерді неге азаптайды? 

120.*	
Адамның тағдырын Құдай алдын ала-шешіп анықтап 
қоя ма? (Kader or Kısmet)	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Заңды қайталау 11:26-27..... 26. Бүгін сендерге 
таңдауға жарылқау мен қарғысты ұсынып отырмын. 
27. Егер сендер өз Құдайларың Жаратқан Иенің 
бүгін мен арқылы тапсырып отырған өсиеттеріне 
құлақ ассаңдар, онда жарылқанатын боласыңдар. 
Заңды қайталау 30:19.....Мен бүгін сендерге қарсы 
көк пен жерді айғақ болуға шақырып отырмын: 
таңдап алуларың үшін өмір не өлім, жарылқау не 
қарғыс əкелетін жолдарды алдарыңа жайып салдым. 
Ендеше өмірді таңдап алсаңдар ғой! Осылай өздерің 
де, ұрпақтарың да аман-есен өмір сүріп, 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:51*.....(Мұхаммед Ғ.С.): «Бізге Алланың 
жазғаны ғана болады.  
Kasas 28:68.....Оларда ерік болмайды. 
Ahzab 33:38*..... Алланың əмірі тұжырымды бір үкім. 
Ескертпе: Христиандар армяндар арасында «Жоқ» деп 
айтады; бірақ кальвинисттер «иə» дейді. 
 
  

	

119.	
Адамдар өз еркімен жəне ерік-жігерін жүзеге 
асырып, Құдайдың балалары бола ала ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Жохан 1:12.....Бірақ Оны қабылдап, Оған сенім 
артқандардың бəрін Ол Құдайдың рухани балалары 
болуға құқықты етті. 
Римдіктерге 8:14 & 16.....14. Өйткені Құдай Рухының 
жетелеуімен жүретіндер — Құдайдың рухани балалары. 
Ғалаттықтарға 3:26.....Өйткені барлығың Иса Мəсіхке 
деген сенімдерің арқылы Құдайдың рухани баласысыңдар. 
Еврейлерге 12:5.....5. «Балам, Тəңір сені 
тəрбиелегенде Онысын ешқашан менсінбей жүрме, Ол сені 
жөнге келтіргенде, Лайым еңсең түсіп жүнжіме! 6. Иеміз 
сүйетін əркімді де Түзетіп тəрбиелейді де, Бауырына 
басқан əр баласын да Жазалайды қажет болғанда».  
------------------------------------------------- 
Maide 5:18*.....Яһудилер мен Христиандар: “Біздер 
Алланың ұлдары жəне сүйгендеріміз” деді. Оларға айт: 
“Онда Алла күнəларың себепті сендерді неге азаптайды? 

120.*	
Адамның тағдырын Құдай алдын ала-шешіп анықтап 
қоя ма? (Kader or Kısmet)	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Заңды қайталау 11:26-27..... 26. Бүгін сендерге 
таңдауға жарылқау мен қарғысты ұсынып отырмын. 
27. Егер сендер өз Құдайларың Жаратқан Иенің 
бүгін мен арқылы тапсырып отырған өсиеттеріне 
құлақ ассаңдар, онда жарылқанатын боласыңдар. 
Заңды қайталау 30:19.....Мен бүгін сендерге қарсы 
көк пен жерді айғақ болуға шақырып отырмын: 
таңдап алуларың үшін өмір не өлім, жарылқау не 
қарғыс əкелетін жолдарды алдарыңа жайып салдым. 
Ендеше өмірді таңдап алсаңдар ғой! Осылай өздерің 
де, ұрпақтарың да аман-есен өмір сүріп, 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:51*.....(Мұхаммед Ғ.С.): «Бізге Алланың 
жазғаны ғана болады.  
Kasas 28:68.....Оларда ерік болмайды. 
Ahzab 33:38*..... Алланың əмірі тұжырымды бір үкім. 
Ескертпе: Христиандар армяндар арасында «Жоқ» деп 
айтады; бірақ кальвинисттер «иə» дейді. 
 
  

	



121.	
Құдай адамның жұмаққа немесе тозаққа баратының 
адамның жақсы жəне жаман істерін таразылау арқылы 
шешеді ме? (Terazi)  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Ефестіктерге 2:8-9.....8. Себебі Құдайдың рақымымен, 
Мəсіхке деген сенімдерің арқылы құтқарылдыңдар. Бұл 
— өздеріңнің жетістіктерің емес, Құдайдан келген 
сый. 9. Сондықтан игі істерімнің арқасында 
құтқарылдым деп ешкім мақтанбасын. 
Титке 3:4-5.....4. Алайда Құтқарушы Құдайымыз Өзінің 
қайырымын жəне адамзатқа деген зор сүйіспеншілігін 
айқын көрсеткенде 5. бізді құтқарды. Ол бізді 
жасаған əділ істерімізге бола емес,  
------------------------------------------------- 
Mü’minun 23:102-103*.....102. Ал сол күні, кімнің 
таразысы ауыр тартса, міне солар құтылушылар. 103. Ал 
жəне кімнің таразысы жеңіл тартса, міне олар өздерін 
зиянға ұшыратқандар. Олар тозақта мүлде қалады.  

122.*	
Құдайдың сарайына кіру үшін адамға алдымен рухани 
қайта туу қажет пе? 	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Жохан 1:12-13.....12. Бірақ Оны қабылдап, Оған сенім 
артқандардың бəрін Ол Құдайдың рухани балалары болуға 
құқықты етті. 13. Бұлар табиғи жолмен, пенденің қалауы 
бойынша бұл дүниеге келгендіктен емес, Құдай оларға 
шынайы өмір бергендіктен ғана Оның рухани балалары болды. 
Жохан 3:3......Иса: — Саған өте маңызды шындықты 
айтып тұрмын: кімде-кім қайтадан туылмаса, 
Құдайдың Патшалығын көре алмайды, — деді. 
2 Қорынттықтарға 5:17.....Сонымен, біреу Мəсіхпен 
тығыз байланыста болса, сол — жаңадан жаратылған адам. 
Ескі өмірі өтіп кетіп, міне, жаңасы пайда болды! 
1 Петірдің 1:23.....Рухани қайта туылып, жаңа өмірге 
иесіңдер ғой. Бұл шіріп кететін табиғи тұқым арқылы 
жүзеге асқан жоқ. Қайта, сендер ешқашан құрымайтын 
«рухани тұқым» — Құдайдың өмір беретін мəңгілік сөзін 
қабылдағанда, қайта туылып жаңа өмірге ие болдыңдар. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құранда рухани жаңару қажеттілігі туралы 
немесе «қайтадан туылу» туралы ештеңе айтылмаған. 
 
 
 

	
	
	
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

121.	
Құдай адамның жұмаққа немесе тозаққа баратының 
адамның жақсы жəне жаман істерін таразылау арқылы 
шешеді ме? (Terazi)  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Ефестіктерге 2:8-9.....8. Себебі Құдайдың рақымымен, 
Мəсіхке деген сенімдерің арқылы құтқарылдыңдар. Бұл 
— өздеріңнің жетістіктерің емес, Құдайдан келген 
сый. 9. Сондықтан игі істерімнің арқасында 
құтқарылдым деп ешкім мақтанбасын. 
Титке 3:4-5.....4. Алайда Құтқарушы Құдайымыз Өзінің 
қайырымын жəне адамзатқа деген зор сүйіспеншілігін 
айқын көрсеткенде 5. бізді құтқарды. Ол бізді 
жасаған əділ істерімізге бола емес,  
------------------------------------------------- 
Mü’minun 23:102-103*.....102. Ал сол күні, кімнің 
таразысы ауыр тартса, міне солар құтылушылар. 103. Ал 
жəне кімнің таразысы жеңіл тартса, міне олар өздерін 
зиянға ұшыратқандар. Олар тозақта мүлде қалады.  

122.*	
Құдайдың сарайына кіру үшін адамға алдымен рухани 
қайта туу қажет пе? 	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Жохан 1:12-13.....12. Бірақ Оны қабылдап, Оған сенім 
артқандардың бəрін Ол Құдайдың рухани балалары болуға 
құқықты етті. 13. Бұлар табиғи жолмен, пенденің қалауы 
бойынша бұл дүниеге келгендіктен емес, Құдай оларға 
шынайы өмір бергендіктен ғана Оның рухани балалары болды. 
Жохан 3:3......Иса: — Саған өте маңызды шындықты 
айтып тұрмын: кімде-кім қайтадан туылмаса, 
Құдайдың Патшалығын көре алмайды, — деді. 
2 Қорынттықтарға 5:17.....Сонымен, біреу Мəсіхпен 
тығыз байланыста болса, сол — жаңадан жаратылған адам. 
Ескі өмірі өтіп кетіп, міне, жаңасы пайда болды! 
1 Петірдің 1:23.....Рухани қайта туылып, жаңа өмірге 
иесіңдер ғой. Бұл шіріп кететін табиғи тұқым арқылы 
жүзеге асқан жоқ. Қайта, сендер ешқашан құрымайтын 
«рухани тұқым» — Құдайдың өмір беретін мəңгілік сөзін 
қабылдағанда, қайта туылып жаңа өмірге ие болдыңдар. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құранда рухани жаңару қажеттілігі туралы 
немесе «қайтадан туылу» туралы ештеңе айтылмаған. 
 
 
 

	
	
	
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

121.	
Құдай адамның жұмаққа немесе тозаққа баратының 
адамның жақсы жəне жаман істерін таразылау арқылы 
шешеді ме? (Terazi)  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Ефестіктерге 2:8-9.....8. Себебі Құдайдың рақымымен, 
Мəсіхке деген сенімдерің арқылы құтқарылдыңдар. Бұл 
— өздеріңнің жетістіктерің емес, Құдайдан келген 
сый. 9. Сондықтан игі істерімнің арқасында 
құтқарылдым деп ешкім мақтанбасын. 
Титке 3:4-5.....4. Алайда Құтқарушы Құдайымыз Өзінің 
қайырымын жəне адамзатқа деген зор сүйіспеншілігін 
айқын көрсеткенде 5. бізді құтқарды. Ол бізді 
жасаған əділ істерімізге бола емес,  
------------------------------------------------- 
Mü’minun 23:102-103*.....102. Ал сол күні, кімнің 
таразысы ауыр тартса, міне солар құтылушылар. 103. Ал 
жəне кімнің таразысы жеңіл тартса, міне олар өздерін 
зиянға ұшыратқандар. Олар тозақта мүлде қалады.  

122.*	
Құдайдың сарайына кіру үшін адамға алдымен рухани 
қайта туу қажет пе? 	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Жохан 1:12-13.....12. Бірақ Оны қабылдап, Оған сенім 
артқандардың бəрін Ол Құдайдың рухани балалары болуға 
құқықты етті. 13. Бұлар табиғи жолмен, пенденің қалауы 
бойынша бұл дүниеге келгендіктен емес, Құдай оларға 
шынайы өмір бергендіктен ғана Оның рухани балалары болды. 
Жохан 3:3......Иса: — Саған өте маңызды шындықты 
айтып тұрмын: кімде-кім қайтадан туылмаса, 
Құдайдың Патшалығын көре алмайды, — деді. 
2 Қорынттықтарға 5:17.....Сонымен, біреу Мəсіхпен 
тығыз байланыста болса, сол — жаңадан жаратылған адам. 
Ескі өмірі өтіп кетіп, міне, жаңасы пайда болды! 
1 Петірдің 1:23.....Рухани қайта туылып, жаңа өмірге 
иесіңдер ғой. Бұл шіріп кететін табиғи тұқым арқылы 
жүзеге асқан жоқ. Қайта, сендер ешқашан құрымайтын 
«рухани тұқым» — Құдайдың өмір беретін мəңгілік сөзін 
қабылдағанда, қайта туылып жаңа өмірге ие болдыңдар. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құранда рухани жаңару қажеттілігі туралы 
немесе «қайтадан туылу» туралы ештеңе айтылмаған. 
 
 
 

	

121.	
Құдай адамның жұмаққа немесе тозаққа баратының 
адамның жақсы жəне жаман істерін таразылау арқылы 
шешеді ме? (Terazi)  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Ефестіктерге 2:8-9.....8. Себебі Құдайдың рақымымен, 
Мəсіхке деген сенімдерің арқылы құтқарылдыңдар. Бұл 
— өздеріңнің жетістіктерің емес, Құдайдан келген 
сый. 9. Сондықтан игі істерімнің арқасында 
құтқарылдым деп ешкім мақтанбасын. 
Титке 3:4-5.....4. Алайда Құтқарушы Құдайымыз Өзінің 
қайырымын жəне адамзатқа деген зор сүйіспеншілігін 
айқын көрсеткенде 5. бізді құтқарды. Ол бізді 
жасаған əділ істерімізге бола емес,  
------------------------------------------------- 
Mü’minun 23:102-103*.....102. Ал сол күні, кімнің 
таразысы ауыр тартса, міне солар құтылушылар. 103. Ал 
жəне кімнің таразысы жеңіл тартса, міне олар өздерін 
зиянға ұшыратқандар. Олар тозақта мүлде қалады.  

122.*	
Құдайдың сарайына кіру үшін адамға алдымен рухани 
қайта туу қажет пе? 	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Жохан 1:12-13.....12. Бірақ Оны қабылдап, Оған сенім 
артқандардың бəрін Ол Құдайдың рухани балалары болуға 
құқықты етті. 13. Бұлар табиғи жолмен, пенденің қалауы 
бойынша бұл дүниеге келгендіктен емес, Құдай оларға 
шынайы өмір бергендіктен ғана Оның рухани балалары болды. 
Жохан 3:3......Иса: — Саған өте маңызды шындықты 
айтып тұрмын: кімде-кім қайтадан туылмаса, 
Құдайдың Патшалығын көре алмайды, — деді. 
2 Қорынттықтарға 5:17.....Сонымен, біреу Мəсіхпен 
тығыз байланыста болса, сол — жаңадан жаратылған адам. 
Ескі өмірі өтіп кетіп, міне, жаңасы пайда болды! 
1 Петірдің 1:23.....Рухани қайта туылып, жаңа өмірге 
иесіңдер ғой. Бұл шіріп кететін табиғи тұқым арқылы 
жүзеге асқан жоқ. Қайта, сендер ешқашан құрымайтын 
«рухани тұқым» — Құдайдың өмір беретін мəңгілік сөзін 
қабылдағанда, қайта туылып жаңа өмірге ие болдыңдар. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құранда рухани жаңару қажеттілігі туралы 
немесе «қайтадан туылу» туралы ештеңе айтылмаған. 
 
 
 

	



123.*	
Құдай Христостың діндарларына мəңгілік өмір берем 
деп уəде берді ме?	

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Жохан 3:36....Құдайдың рухани Ұлына сенушілер мəңгілік 
өмірге ие. Ал Оны тыңдамағандар шынайы өмірді көрмей, 
Құдайдың төніп тұрған қаһарына ұшырайды. 
Жохан 5:24.....Сендерге тағы бір маңызды шындықты 
айтайын: кімде-кім айтқан сөздеріме құлақ асып, 
Мені Жібергенге сенсе, сол мəңгілік өмірге ие. Ол 
қиямет сотына тартылмайды, керісінше, рухани 
өлімнен шынайы өмірге өтті. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:55 & 113-115*.....55. «Əй Ғиса! Сені 
Мен алушымын! Сондай-ақ өз тарапыма көтерушімін əрі 
қарсы болғандардан тазартушымын да саған 
ілескендерді қияметке дейін қарсы болғандарға үстем 
қыламын. 113. Олардың түн мезгілінде тіке тұрып, 
Алланың аяттарын оқып, сəжде ететін бір тобы бар. 
115. Олар қайырдан не істесе де тойтарылмайды.  
Maide 5:47 & 69*.....47. Інжіл иелері ондағы Алланың 
нұсқауымен үкім етпесе, міне солар бұзақылар. 69. 
сонда оларға қорқу да жоқ əрі қайғырмайды. 

Болашақ	Оқиғалар  
124.*	

Киелі кітаптағы “пайғамбар” жəне “пайғамбарлық” 
деген сөздер Құдайдың берген дарыны арқылы болашақты 
білетін адамға қатысты айтылған ба? (Nebi) 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
1 Патшалықтар 9:9.....Бұрын Исраилде біреу Құдайдан 
бір нəрсені сұрап білгісі келгенде: «Жүр, Тəңір Ие 
аян беретін көріпкелге барайық!» — дейтін. Себебі 
қазір «пайғамбар» делінгендер сол заманда «Тəңір Ие 
аян беретін көріпкел» деп аталатын. 
Аян 19:10.....Себебі Исаның шынайы хабарын 
жеткізу — пайғамбарлық сөз айтудың нағыз мəнісі. 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:188*.....Егер көместі білген болсам, əрине 
жақсылықты көбейтіп алар едім. Сондай-ақ маған бір 
сəтсіздік жұғыспас еді. Мен иман келтірген елді; 
қорқытушы, қуандырушы ғанамын» де.  
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125.*	
Киелі кітапта ақырзаманда болатын жағдайлар 
туралы нақты ақпарат берілген бе? (Gayb Haber)	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Матай 24:3, 14 & 25.....3. — Бізге айтыңызшы, бұл 
қашан болады? Сіздің қайта келуіңіз бен 
ақырзаманның жақындап қалғанын қандай белгі 
білдірмек? — деп сұрады. 14. Құдай Патшалығы 
туралы осы Ізгі хабар күллі əлемге уағыздалмақ. 
Осылай ол барлық халықтарға мəлім болады. Содан 
кейін бұл заманның ақыры келеді. 25.  Байқаңдар! 
Мен сендерге мұны алдын ала айтып тұрмын. 
Аян 1:1.....Бұл — Иса Мəсіхтің көрініп, Құдайдың құпия 
жоспарын ашып, аян бергені туралы жазба. Құдай жақын 
арада болуға тиісті оқиғаларды өз қызметшілеріне 
көрсету үшін осы аянды Иса Мəсіхке тапсырды. 
-------------------------------------------------  
En’am 6:50*.....«Жанымда Алланың қазынасы бар демеймін, 
көместі де білмеймін. Жəне сендерге періштемін де 
демеймін. Мен өзіме уахи етілгенге ғана ілесемін. 

126.	
Соңғы күндері келетін, қуатты шайтан ғаламшар 
əміршісі келуін болжайтын пайғамбарлық аяттар бар 
ма? (Антихрист / Мехди) 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Матай 24:21-25.....23. Сол кезде біреу сендерге: 
«Міне, Мəсіх мұнда!» немесе «Əне, Ол анда!» десе, 
иланбаңдар! 24. Себебі жалған «мəсіхтер» мен 
«пайғамбарлар» шығатын болады. Олар, мүмкін 
болса, Құдайдың таңдап алған адамдарын да алдап, 
теріс жолға адастыру үшін ғаламат кереметтер мен 
ғажаптарды көрсететін болады. 
2 Салониқалықтарға 2:7-9.....8. Оның заңына қарсы 
тұрушы кісі содан кейін шығады. 
1 Жоханның 2:18.....Балаларым менің, қазіргі 
уақыт — осы заманның соңғы дəуірі. Сендер Мəсіхке 
қарсы шығатын біреу келеді деп естідіңдер,  
Аян 6:2.....Ал Жохан көргендерінің бəрін: Құдайдың 
хабарын жəне Иса Мəсіхтің аян еткендерін баяндап берді. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құранда Антихрист немесе Мехдидің келуі 
туралы айтылмаған. 
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болса, Құдайдың таңдап алған адамдарын да алдап, 
теріс жолға адастыру үшін ғаламат кереметтер мен 
ғажаптарды көрсететін болады. 
2 Салониқалықтарға 2:7-9.....8. Оның заңына қарсы 
тұрушы кісі содан кейін шығады. 
1 Жоханның 2:18.....Балаларым менің, қазіргі 
уақыт — осы заманның соңғы дəуірі. Сендер Мəсіхке 
қарсы шығатын біреу келеді деп естідіңдер,  
Аян 6:2.....Ал Жохан көргендерінің бəрін: Құдайдың 
хабарын жəне Иса Мəсіхтің аян еткендерін баяндап берді. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құранда Антихрист немесе Мехдидің келуі 
туралы айтылмаған. 
 
 

	

125.*	
Киелі кітапта ақырзаманда болатын жағдайлар 
туралы нақты ақпарат берілген бе? (Gayb Haber)	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Матай 24:3, 14 & 25.....3. — Бізге айтыңызшы, бұл 
қашан болады? Сіздің қайта келуіңіз бен 
ақырзаманның жақындап қалғанын қандай белгі 
білдірмек? — деп сұрады. 14. Құдай Патшалығы 
туралы осы Ізгі хабар күллі əлемге уағыздалмақ. 
Осылай ол барлық халықтарға мəлім болады. Содан 
кейін бұл заманның ақыры келеді. 25.  Байқаңдар! 
Мен сендерге мұны алдын ала айтып тұрмын. 
Аян 1:1.....Бұл — Иса Мəсіхтің көрініп, Құдайдың құпия 
жоспарын ашып, аян бергені туралы жазба. Құдай жақын 
арада болуға тиісті оқиғаларды өз қызметшілеріне 
көрсету үшін осы аянды Иса Мəсіхке тапсырды. 
-------------------------------------------------  
En’am 6:50*.....«Жанымда Алланың қазынасы бар демеймін, 
көместі де білмеймін. Жəне сендерге періштемін де 
демеймін. Мен өзіме уахи етілгенге ғана ілесемін. 

126.	
Соңғы күндері келетін, қуатты шайтан ғаламшар 
əміршісі келуін болжайтын пайғамбарлық аяттар бар 
ма? (Антихрист / Мехди) 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Матай 24:21-25.....23. Сол кезде біреу сендерге: 
«Міне, Мəсіх мұнда!» немесе «Əне, Ол анда!» десе, 
иланбаңдар! 24. Себебі жалған «мəсіхтер» мен 
«пайғамбарлар» шығатын болады. Олар, мүмкін 
болса, Құдайдың таңдап алған адамдарын да алдап, 
теріс жолға адастыру үшін ғаламат кереметтер мен 
ғажаптарды көрсететін болады. 
2 Салониқалықтарға 2:7-9.....8. Оның заңына қарсы 
тұрушы кісі содан кейін шығады. 
1 Жоханның 2:18.....Балаларым менің, қазіргі 
уақыт — осы заманның соңғы дəуірі. Сендер Мəсіхке 
қарсы шығатын біреу келеді деп естідіңдер,  
Аян 6:2.....Ал Жохан көргендерінің бəрін: Құдайдың 
хабарын жəне Иса Мəсіхтің аян еткендерін баяндап берді. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құранда Антихрист немесе Мехдидің келуі 
туралы айтылмаған. 
 
 

	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

125.*	
Киелі кітапта ақырзаманда болатын жағдайлар 
туралы нақты ақпарат берілген бе? (Gayb Haber)	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Матай 24:3, 14 & 25.....3. — Бізге айтыңызшы, бұл 
қашан болады? Сіздің қайта келуіңіз бен 
ақырзаманның жақындап қалғанын қандай белгі 
білдірмек? — деп сұрады. 14. Құдай Патшалығы 
туралы осы Ізгі хабар күллі əлемге уағыздалмақ. 
Осылай ол барлық халықтарға мəлім болады. Содан 
кейін бұл заманның ақыры келеді. 25.  Байқаңдар! 
Мен сендерге мұны алдын ала айтып тұрмын. 
Аян 1:1.....Бұл — Иса Мəсіхтің көрініп, Құдайдың құпия 
жоспарын ашып, аян бергені туралы жазба. Құдай жақын 
арада болуға тиісті оқиғаларды өз қызметшілеріне 
көрсету үшін осы аянды Иса Мəсіхке тапсырды. 
-------------------------------------------------  
En’am 6:50*.....«Жанымда Алланың қазынасы бар демеймін, 
көместі де білмеймін. Жəне сендерге періштемін де 
демеймін. Мен өзіме уахи етілгенге ғана ілесемін. 

126.	
Соңғы күндері келетін, қуатты шайтан ғаламшар 
əміршісі келуін болжайтын пайғамбарлық аяттар бар 
ма? (Антихрист / Мехди) 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Матай 24:21-25.....23. Сол кезде біреу сендерге: 
«Міне, Мəсіх мұнда!» немесе «Əне, Ол анда!» десе, 
иланбаңдар! 24. Себебі жалған «мəсіхтер» мен 
«пайғамбарлар» шығатын болады. Олар, мүмкін 
болса, Құдайдың таңдап алған адамдарын да алдап, 
теріс жолға адастыру үшін ғаламат кереметтер мен 
ғажаптарды көрсететін болады. 
2 Салониқалықтарға 2:7-9.....8. Оның заңына қарсы 
тұрушы кісі содан кейін шығады. 
1 Жоханның 2:18.....Балаларым менің, қазіргі 
уақыт — осы заманның соңғы дəуірі. Сендер Мəсіхке 
қарсы шығатын біреу келеді деп естідіңдер,  
Аян 6:2.....Ал Жохан көргендерінің бəрін: Құдайдың 
хабарын жəне Иса Мəсіхтің аян еткендерін баяндап берді. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құранда Антихрист немесе Мехдидің келуі 
туралы айтылмаған. 
 
 

	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	



127.*	
Құдай өлгендерді тұрғызып оларды жұмаққа немесе 
тозаққа баратынын шешетін “ғарасат күні” деген 
бар ма?  (Ahiret Günü)	

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Еврейлерге 9:27.....Құдай адамның бір рет өліп, содан 
соң қиямет сотының алдында тұратынын белгілеген. 
2 Петірдің 2:9.....Бұл солай болғанда, Жаратқан Ие 
Өзіне ұнамды өмір сүретіндерді өтіп жатқан 
сынақтарынан құтқаруды, ал əділетсіздерді қиямет соты 
болатын күнге дейін сақтап, жазалауды, əрине, біледі. 
Аян 20:11-15.....12. Өлгендер сол кітаптарда 
жазылған, өздері тірі кездерінде жасаған істеріне 
сай сотталып, үкімделді. 15. Кімнің есімі 
«Мəңгілік өмір кітабында» жазылмаған болса, сол 
да тозақ отына лақтырылды. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:113*..... (Араптар да: «Ислам діні еш 
нəрсе емес» деді.) Сонда Алла (Т.) олардың 
таласқандарына қиямет күні билік айтады. 
Al-i İmran 3:185*.....Əркім өлім татады. Шын 
мəнінде қиямет күні ақыларың толық төленеді.  

128.*	
Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 

Жохан 5:24.....Сендерге тағы бір маңызды шындықты 
айтайын: кімде-кім айтқан сөздеріме құлақ асып, 
Мені Жібергенге сенсе, сол мəңгілік өмірге ие. Ол 
қиямет сотына тартылмайды, керісінше, рухани 
өлімнен шынайы өмірге өтті. 
Римдіктерге 8:1.....Енді Иса Мəсіхпен тығыз байланыстағы 
адамдарға Құдай жазалау үкімін шығармайды.  
1 Салониқалықтарға 5:9.....Өйткені Құдай бізді 
Өзінің қаһарына ұшырауға емес, қайта, Иеміз Иса 
Мəсіх арқылы құтқарылуға тағайындады. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:185..... Əркім өлім татады. Шын мəнінде 
қиямет күні ақыларың толық төленеді. Сонда кім оттан 
құтқарылып жұмаққа кіргізілсе, рас құтылды. 
Meryem 19:70-72*.....70. Сосын əрине олардан 
тозаққа лайық болғанын жақсы білеміз. 72. Соңыра 
тақуа болғандарды құтқарамыз да залымдарды 
тозақта жүгіндіріп қоямыз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	

127.*	
Құдай өлгендерді тұрғызып оларды жұмаққа немесе 
тозаққа баратынын шешетін “ғарасат күні” деген 
бар ма?  (Ahiret Günü)	

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Еврейлерге 9:27.....Құдай адамның бір рет өліп, содан 
соң қиямет сотының алдында тұратынын белгілеген. 
2 Петірдің 2:9.....Бұл солай болғанда, Жаратқан Ие 
Өзіне ұнамды өмір сүретіндерді өтіп жатқан 
сынақтарынан құтқаруды, ал əділетсіздерді қиямет соты 
болатын күнге дейін сақтап, жазалауды, əрине, біледі. 
Аян 20:11-15.....12. Өлгендер сол кітаптарда 
жазылған, өздері тірі кездерінде жасаған істеріне 
сай сотталып, үкімделді. 15. Кімнің есімі 
«Мəңгілік өмір кітабында» жазылмаған болса, сол 
да тозақ отына лақтырылды. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:113*..... (Араптар да: «Ислам діні еш 
нəрсе емес» деді.) Сонда Алла (Т.) олардың 
таласқандарына қиямет күні билік айтады. 
Al-i İmran 3:185*.....Əркім өлім татады. Шын 
мəнінде қиямет күні ақыларың толық төленеді.  

128.*	
Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 

Жохан 5:24.....Сендерге тағы бір маңызды шындықты 
айтайын: кімде-кім айтқан сөздеріме құлақ асып, 
Мені Жібергенге сенсе, сол мəңгілік өмірге ие. Ол 
қиямет сотына тартылмайды, керісінше, рухани 
өлімнен шынайы өмірге өтті. 
Римдіктерге 8:1.....Енді Иса Мəсіхпен тығыз байланыстағы 
адамдарға Құдай жазалау үкімін шығармайды.  
1 Салониқалықтарға 5:9.....Өйткені Құдай бізді 
Өзінің қаһарына ұшырауға емес, қайта, Иеміз Иса 
Мəсіх арқылы құтқарылуға тағайындады. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:185..... Əркім өлім татады. Шын мəнінде 
қиямет күні ақыларың толық төленеді. Сонда кім оттан 
құтқарылып жұмаққа кіргізілсе, рас құтылды. 
Meryem 19:70-72*.....70. Сосын əрине олардан 
тозаққа лайық болғанын жақсы білеміз. 72. Соңыра 
тақуа болғандарды құтқарамыз да залымдарды 
тозақта жүгіндіріп қоямыз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	

127.*	
Құдай өлгендерді тұрғызып оларды жұмаққа немесе 
тозаққа баратынын шешетін “ғарасат күні” деген 
бар ма?  (Ahiret Günü)	

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Еврейлерге 9:27.....Құдай адамның бір рет өліп, содан 
соң қиямет сотының алдында тұратынын белгілеген. 
2 Петірдің 2:9.....Бұл солай болғанда, Жаратқан Ие 
Өзіне ұнамды өмір сүретіндерді өтіп жатқан 
сынақтарынан құтқаруды, ал əділетсіздерді қиямет соты 
болатын күнге дейін сақтап, жазалауды, əрине, біледі. 
Аян 20:11-15.....12. Өлгендер сол кітаптарда 
жазылған, өздері тірі кездерінде жасаған істеріне 
сай сотталып, үкімделді. 15. Кімнің есімі 
«Мəңгілік өмір кітабында» жазылмаған болса, сол 
да тозақ отына лақтырылды. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:113*..... (Араптар да: «Ислам діні еш 
нəрсе емес» деді.) Сонда Алла (Т.) олардың 
таласқандарына қиямет күні билік айтады. 
Al-i İmran 3:185*.....Əркім өлім татады. Шын 
мəнінде қиямет күні ақыларың толық төленеді.  

128.*	
Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 

Жохан 5:24.....Сендерге тағы бір маңызды шындықты 
айтайын: кімде-кім айтқан сөздеріме құлақ асып, 
Мені Жібергенге сенсе, сол мəңгілік өмірге ие. Ол 
қиямет сотына тартылмайды, керісінше, рухани 
өлімнен шынайы өмірге өтті. 
Римдіктерге 8:1.....Енді Иса Мəсіхпен тығыз байланыстағы 
адамдарға Құдай жазалау үкімін шығармайды.  
1 Салониқалықтарға 5:9.....Өйткені Құдай бізді 
Өзінің қаһарына ұшырауға емес, қайта, Иеміз Иса 
Мəсіх арқылы құтқарылуға тағайындады. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:185..... Əркім өлім татады. Шын мəнінде 
қиямет күні ақыларың толық төленеді. Сонда кім оттан 
құтқарылып жұмаққа кіргізілсе, рас құтылды. 
Meryem 19:70-72*.....70. Сосын əрине олардан 
тозаққа лайық болғанын жақсы білеміз. 72. Соңыра 
тақуа болғандарды құтқарамыз да залымдарды 
тозақта жүгіндіріп қоямыз. 
 
 
 
 

127.*	
Құдай өлгендерді тұрғызып оларды жұмаққа немесе 
тозаққа баратынын шешетін “ғарасат күні” деген 
бар ма?  (Ahiret Günü)	

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Еврейлерге 9:27.....Құдай адамның бір рет өліп, содан 
соң қиямет сотының алдында тұратынын белгілеген. 
2 Петірдің 2:9.....Бұл солай болғанда, Жаратқан Ие 
Өзіне ұнамды өмір сүретіндерді өтіп жатқан 
сынақтарынан құтқаруды, ал əділетсіздерді қиямет соты 
болатын күнге дейін сақтап, жазалауды, əрине, біледі. 
Аян 20:11-15.....12. Өлгендер сол кітаптарда 
жазылған, өздері тірі кездерінде жасаған істеріне 
сай сотталып, үкімделді. 15. Кімнің есімі 
«Мəңгілік өмір кітабында» жазылмаған болса, сол 
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------------------------------------------------- 
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мəнінде қиямет күні ақыларың толық төленеді.  

128.*	
Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 

Жохан 5:24.....Сендерге тағы бір маңызды шындықты 
айтайын: кімде-кім айтқан сөздеріме құлақ асып, 
Мені Жібергенге сенсе, сол мəңгілік өмірге ие. Ол 
қиямет сотына тартылмайды, керісінше, рухани 
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Римдіктерге 8:1.....Енді Иса Мəсіхпен тығыз байланыстағы 
адамдарға Құдай жазалау үкімін шығармайды.  
1 Салониқалықтарға 5:9.....Өйткені Құдай бізді 
Өзінің қаһарына ұшырауға емес, қайта, Иеміз Иса 
Мəсіх арқылы құтқарылуға тағайындады. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:185..... Əркім өлім татады. Шын мəнінде 
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құтқарылып жұмаққа кіргізілсе, рас құтылды. 
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тозаққа лайық болғанын жақсы білеміз. 72. Соңыра 
тақуа болғандарды құтқарамыз да залымдарды 
тозақта жүгіндіріп қоямыз. 
 
 
 
 



129.*	
Белгілі бір адам тозаққа барып  кейінірек оның ол 
жерден босап жұмаққа бару мүмкіндігі бар ма? 	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Матай 25:41 & 46.....46. Сонымен бұлар мəңгілік 
азап шегуге кетеді. Ал əділдер мəңгілік өмірге ие 
болады, — деді Иса. 
Лұқа 16:25-26.....25. Енді ол мұнда жұбаныш тапса, 
сен онда қиналып жатырсың. 26. Оның үстіне сендер 
мен біздің арамызға терең шыңырау орнатылған. Бұл 
жерден сендерге барғысы келгендер өтіп бара 
алмайды, ар жақтан бізге де өтіп келе алмайды. 
------------------------------------------------- 
En’am 6:128*.....«Орындарың тозақ, онда мүлде 
қаласыңдар. Бірақ Алла қаласа басқа» дейді. 
Hud 11:106-107*.....106. Ал енді сорлылар, тозақта 
ыңыранып, шыңғырады. 107. Олар тозақта көктер мен 
жердің тұруынша мүлде қалады. Бірақ Раббың қаласа 
басқа. Шынында Раббың қалағанын толық орындаушы. 

130.	
Қайта тірілу денесі, дене, сүйек пен қаннан 
тұратын физикалық дене ме? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
1 Қорынттықтарға 15:35-50.....35. Əлдебіреуің: 
«Өлгендер қалайша қайта тіріледі, тірілген 
денелері қандай болмақ?» — дерсіңдер. 44. 
Жерленгені — табиғи, тəндік дене болса, тірілгені 
— табиғаттан тыс, «рухани» дене. Тəндік дененің 
бар екендігі сияқты, «рухани» дене де болуға 
тиіс. 50. ет пен қаннан тұратын тəндік дене 
Құдайдың мəңгілік Патшалығына кіре алмайды:  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:25 & 259*.....25. Əрі олар үшін онда тап-
таза жұбайлар да бар. Олар онда мəңгі қалады. 259. 
(Ғұзайыр Ғ.С. шіріген сүйектердің құдыретше құралып, 
ет бітіп, жанданып түрегелгенін көрді.) 
Zuhruf 43:70.....“Жаннатқа кіріңдер. Сендер де, 
жұбайларың да шаттыққа бөленесіңдер!” 
Vakia 56:35-38.....35. Расында хұр қыздарын жаңадан 
жаратамыз. 36. Оларды ер көрмеген қыздар етіп, жаратамыз. 
Nebe 78:33*.....Жас өспірім құрдас қыздар бар. 
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131.*	
Жұмақта əйел мен еркектін үйленіп, жақындасуы 
мүмкін бе? (Houris)	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Матай 22:28-33.....28. Ендеше, қиямет күні қайта 
тірілгенде əйел осы жетеудің қайсысынікі болады? Ол 
солардың бəрінің де əйелі болған еді ғой! — 29. Бірақ 
Иса былай жауап қайырды: — Киелі жазбаларды жəне 
Құдайдың құдіретін ұқпағандықтан жаңылып жүрсіңдер! 
30. Себебі өлімнен қайта тірілгеннен кейін адамдар 
əйел алмайды, күйеуге де шықпайды. (Сол жағынан) олар 
көктегі Құдайдың періштелері іспетті болады. 
1 Қорынттықтарға 15:50....ет пен қаннан тұратын тəндік 
дене Құдайдың мəңгілік Патшалығына кіре алмайды: шіріп 
кететін тəндеріміз мəңгі өмір сүре алмайды. 
-------------------------------------------------	
Tur 52:20.....“Тізілген дивандарға сүйенген түрде” 
(делінеді). Оларды бота көз хұрлармен үйлендіреміз.  
Rahman 55:55-56, 70-72*.....72. Шатырларда тұратын 
хұрлар бар. 74. Ол хұрларға олардан бұрын адамдар да, 
жындар да жуымаған. 

132.	
Əмбебап шіркеу «Мəсіхтің қалыңдығы» деп 
есептеледі ме? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Ефестіктерге 5:23, 25, & 32.....23. Басы болғаны 
сияқты, еркек — əйелдің 25. Күйеулер, Мəсіх қауымды 
қалай сүйсе, сендер де əйелдеріңді солай сүйіңдер: 
Мəсіх қауым үшін жанын қиды! 32. Осында терең сыр бар, 
мен мұны Мəсіхке жəне қауымға байланысты айтамын. 
Аян 19:7.....Шаттанып, қуанайық, Оның ұлылығын 
мадақтайық! «Тоқтының үйленетін уақыты» жетті. 
Оның қалыңдығы əзірленіп, дайын отыр. 
Аян 21:9.....— Жүр, мен саған «Қалыңдықты» — 
«Тоқтының үйленетін əйелін» көрсетейін, — деді. 
Аян 22:17.....Киелі Рух пен Қалыңдық: «Келе гөр!» 
— деп шақырады. Мұны естіген əркім де «Келе гөр!» 
десін. Жаны сусаған əркім сыйлық ретінде шынайы 
өмірдің суын қабылдасын! 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құран шіркеуді бір рет айтады жəне 
«Мəсіхтің қалыңдығы» туралы айтпайды: Хаж. 22:40. 
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солардың бəрінің де əйелі болған еді ғой! — 29. Бірақ 
Иса былай жауап қайырды: — Киелі жазбаларды жəне 
Құдайдың құдіретін ұқпағандықтан жаңылып жүрсіңдер! 
30. Себебі өлімнен қайта тірілгеннен кейін адамдар 
əйел алмайды, күйеуге де шықпайды. (Сол жағынан) олар 
көктегі Құдайдың періштелері іспетті болады. 
1 Қорынттықтарға 15:50....ет пен қаннан тұратын тəндік 
дене Құдайдың мəңгілік Патшалығына кіре алмайды: шіріп 
кететін тəндеріміз мəңгі өмір сүре алмайды. 
-------------------------------------------------	
Tur 52:20.....“Тізілген дивандарға сүйенген түрде” 
(делінеді). Оларды бота көз хұрлармен үйлендіреміз.  
Rahman 55:55-56, 70-72*.....72. Шатырларда тұратын 
хұрлар бар. 74. Ол хұрларға олардан бұрын адамдар да, 
жындар да жуымаған. 

132.	
Əмбебап шіркеу «Мəсіхтің қалыңдығы» деп 
есептеледі ме? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Ефестіктерге 5:23, 25, & 32.....23. Басы болғаны 
сияқты, еркек — əйелдің 25. Күйеулер, Мəсіх қауымды 
қалай сүйсе, сендер де əйелдеріңді солай сүйіңдер: 
Мəсіх қауым үшін жанын қиды! 32. Осында терең сыр бар, 
мен мұны Мəсіхке жəне қауымға байланысты айтамын. 
Аян 19:7.....Шаттанып, қуанайық, Оның ұлылығын 
мадақтайық! «Тоқтының үйленетін уақыты» жетті. 
Оның қалыңдығы əзірленіп, дайын отыр. 
Аян 21:9.....— Жүр, мен саған «Қалыңдықты» — 
«Тоқтының үйленетін əйелін» көрсетейін, — деді. 
Аян 22:17.....Киелі Рух пен Қалыңдық: «Келе гөр!» 
— деп шақырады. Мұны естіген əркім де «Келе гөр!» 
десін. Жаны сусаған əркім сыйлық ретінде шынайы 
өмірдің суын қабылдасын! 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құран шіркеуді бір рет айтады жəне 
«Мəсіхтің қалыңдығы» туралы айтпайды: Хаж. 22:40. 
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Практикалық  
Өмір Мəселелері 

133.	
Құдай бүгінгі сенушілерді заң бойынша өмір сүруін 
қалайды ма? (Шариғат) 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Римдіктерге 6:14.....Күнə сендерге билігін 
жүргізбеуі керек, себебі сендер енді Таурат 
заңына емес, Құдайдың рақымына бағынасыңдар. 
Римдіктерге 10:4.....Адамдардың Таурат заңын 
ұстануға ұмтылысын Мəсіх тоқтатты, енді Оның 
құрбандық өліміне сенетіндер ақталады. 
Ғалаттықтарға 3:11 & 25.....11. Ендеше Таурат заңын 
орындаған ешкімнің сол арқылы Құдай алдында ақтала 
алмайтыны анық. Өйткені «сенімі арқылы ақталған адам 
шынайы өмірге ие болады». 25. Ал енді, сенімнің заманы 
туғаннан бері «тəрбиелеушінің қарамағынан шықтық». 
------------------------------------------------- 
Maide 5:48*.....Сендердің əрбіреулерің үшін бір 
жол-жоба қойдық. 

134.	
Мүмін шарап ішуге тыйым? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Лұқа 7:34-35.....34. Ал Мен, көктен келген Билеуші, 
кəдімгі тамақтарды ішіп-жеймін. Сонда сендер: «Мынау 
тамақ жеп, шарап ішуді жақсы көреді жəне 
салықшылармен, күнəкарлармен дос болып жүр!» деп 
жамандайсыңдар. 35. Алайда даналықтың игілігі оны 
қабылдағандардың ізгі істерімен дəлелденеді, — деді. 
Жохан 2:1-11.....3. Шарап таусылып қалып, Исаның шешесі 
Оған: — Олардың шарабы қалмады, — деді. 10. Ал сен ең 
жақсысын осы уақытқа дейін сақтап қойыпсың!» — деді. 
1 Тімотеге 5:23.....Айтпақшы, əлсіз асқазаныңа 
жəне жиі сырқаттануыңа бола бұдан былай тек су 
ғана ішпей, аздап шарап та іш. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:219.....(Мұхаммед Ғ.С.) олар сенен арақтан, 
құмардан сұрайды. Оларға: «Екеуінде де зор күнə бар. 
Maide 5:90-91*.....90. Арақ… 91. Ал сонда да 
тыйылмайсыңдар ма?  
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Практикалық  
Өмір Мəселелері 

133.	
Құдай бүгінгі сенушілерді заң бойынша өмір сүруін 
қалайды ма? (Шариғат) 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
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шынайы өмірге ие болады». 25. Ал енді, сенімнің заманы 
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------------------------------------------------- 
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134.	
Мүмін шарап ішуге тыйым? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Лұқа 7:34-35.....34. Ал Мен, көктен келген Билеуші, 
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------------------------------------------------- 
Bakara 2:219.....(Мұхаммед Ғ.С.) олар сенен арақтан, 
құмардан сұрайды. Оларға: «Екеуінде де зор күнə бар. 
Maide 5:90-91*.....90. Арақ… 91. Ал сонда да 
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135.	
Шошқа етін жеуге тыйым салынған ма?	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Елшілердің  істері 10:13-15.....¸ 13 Бір дауыс: — 
Петір, тұр, бұлардың біреуін сойып, же! — деп 
бұйырды. 14 Петір: — Жоқ, Ием! Мен ешқашан да 
арам тамақ жеген емеспін, — деп жауап берді. 
15 Дауыс екінші рет естіліп: — Құдай тазалағанды 
сен арам деп айтпа! — деді. 
1 Қорынттықтарға 10:25.....Базарда сатылатын 
еттің бəрін құрбандыққа шалынғандығы жайлы еш 
сұрақ қоймай ар-ұждан алдында қысылмай-ақ, 
жеулеріңе болады. 
Қолостықтарға 2:16.....Сондықтан ешкім сендерді 
белгілі тағамдар мен сусындарды ішкендерің,  
------------------------------------------------- 
Maide 5:3*..... Сендерге: Өлексе, аққан қан, 
доңыз еті жəне Алладан 
En’am 6:145*.....негізінен арам доңыз еті, немесе 
күнəлы болып, Алладан басқаның атымен бауыздалған 
мал арам. 

136. 
Құдай бүгін діндарлардың ораза ұстауын күтеді ме? 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Жоел 2:12.....Тіпті қазірдің өзінде Жаратқан Ие 
мынаны нық айтады: «Шын жүректен Маған қайтыңдар, 
ораза ұстап, жылап қайғырыңдар!» 
Матай 6:17-18.....17. Ал сендер ораза ұстағанда 
да бастарыңды жуып, шаштарыңды ретке келтіріңдер. 
Марқа 2:20.....Бірақ та «Күйеуді» қастарынан алып 
кететін күн туады; сол кезде олар ораза ұстайтын болады. 
1 Қорынттықтарға 7:5.....Егер біраз уақыт 
үздіксіз Құдайға сиынуға алдын ала келісіп алған 
болмасаңдар, бір-біріңнен бас тартпаңдар! 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:183 & 185*.....183. Əй мүміндер! 
Сендерге бұрынғыларға парыз қылғандай ораза парыз 
қылынды. 185. Сендерден кім рамазан айында болса, 
ораза ұстасын.  
Ahzab 33:35*.....ораза ұстаушы ерлер жəне ораза 
ұстаушы əйелдер... Алла (Т.) бұлар үшін жарылқау 
жəне ірі сыйлық əзірледі. 
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137.	
Құдай дұға оқу жəне ораза ұстау, басқалар 
көретіндей ашық жерде болуын қалайды ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Матай 6:5-8.....6. Ал сендер мінажат еткенде өз 
бөлмелеріңе кіріп, есігін жауып алып, көзге 
көрінбейтін Əкелеріңе сиыныңдар! Сонда құпия істердің 
бəрін көретін Əкелерің сендерге сыйын бермек.  
Матай 6:16-18.....16. Ал сендер ораза… 18. 
Осылайша ораза ұстағандарыңды жұрт емес, көзге 
көрінбейтін Əкелерің ғана білетін болсын. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:103*....Қашан намаз өтеп болсаңдар, Алланы; 
тұрып, отырып жəне жатқан бойда еске алыңдар. 
Jumah 62:9*..... Əй мүміндер! Жұма күні намаз 
үшін азан айтылған кезде, дереу Алланы еске алуға 
(намазға) ұмтылыңдар; жəне сауданы қойыңдар, егер 
білген болсаңдар, сендер үшін жақсы. 

138.*	
Құдай жыл сайын бір ай бойы  күндіз адамдардың 
аузын бекіткенің жəне ішіп - жеудің түнгі уақытта 
болғаның қалай ма? (Ramadan) 	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Ишая 58:6.....Жоқ, Маған ұнайтын ораза мынадай: 
зұлымдықпен бұғауланғандардың кісендерін үзіп, 
құлдықтың шынжырларын шешу жəне зорлық көріп 
жатқандарды азат етіп, езгі атаулыны жойып жоқ қылу! 
Матай 6:16-18.....16. Ал сендер ораза… 18. 
Осылайша ораза ұстағандарыңды жұрт емес, көзге 
көрінбейтін Əкелерің ғана білетін болсын. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:183-185*.....183. Əй мүміндер! Сендерге 
бұрынғыларға парыз қылғандай ораза парыз қылынды. 
Əрине сақсынарсыңдар. 185. Рамазан айы сондай бір 
ай, ол айда адам баласына тура жол жəне (ақ пен 
қараны) айыратын дəлел түрінде Құран түсірілді. 
Сендерден кім рамазан айында болса, ораза 
ұстасын. Ал біреу науқас не сапарда болса, басқа 
күндерде санын толтырсын. Алла (Т.) сендерге 
оңайлық қалайды, ауыршылық қаламайды. Сендерді 
тура жолға салған Аллаға шүкірлік етулерің үшін 
санын толтырыңдар. Əрі Алланы ұлықтаңдар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

137.	
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көрінбейтін Əкелеріңе сиыныңдар! Сонда құпия істердің 
бəрін көретін Əкелерің сендерге сыйын бермек.  
Матай 6:16-18.....16. Ал сендер ораза… 18. 
Осылайша ораза ұстағандарыңды жұрт емес, көзге 
көрінбейтін Əкелерің ғана білетін болсын. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:103*....Қашан намаз өтеп болсаңдар, Алланы; 
тұрып, отырып жəне жатқан бойда еске алыңдар. 
Jumah 62:9*..... Əй мүміндер! Жұма күні намаз 
үшін азан айтылған кезде, дереу Алланы еске алуға 
(намазға) ұмтылыңдар; жəне сауданы қойыңдар, егер 
білген болсаңдар, сендер үшін жақсы. 

138.*	
Құдай жыл сайын бір ай бойы  күндіз адамдардың 
аузын бекіткенің жəне ішіп - жеудің түнгі уақытта 
болғаның қалай ма? (Ramadan) 	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Ишая 58:6.....Жоқ, Маған ұнайтын ораза мынадай: 
зұлымдықпен бұғауланғандардың кісендерін үзіп, 
құлдықтың шынжырларын шешу жəне зорлық көріп 
жатқандарды азат етіп, езгі атаулыны жойып жоқ қылу! 
Матай 6:16-18.....16. Ал сендер ораза… 18. 
Осылайша ораза ұстағандарыңды жұрт емес, көзге 
көрінбейтін Əкелерің ғана білетін болсын. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:183-185*.....183. Əй мүміндер! Сендерге 
бұрынғыларға парыз қылғандай ораза парыз қылынды. 
Əрине сақсынарсыңдар. 185. Рамазан айы сондай бір 
ай, ол айда адам баласына тура жол жəне (ақ пен 
қараны) айыратын дəлел түрінде Құран түсірілді. 
Сендерден кім рамазан айында болса, ораза 
ұстасын. Ал біреу науқас не сапарда болса, басқа 
күндерде санын толтырсын. Алла (Т.) сендерге 
оңайлық қалайды, ауыршылық қаламайды. Сендерді 
тура жолға салған Аллаға шүкірлік етулерің үшін 
санын толтырыңдар. Əрі Алланы ұлықтаңдар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

137.	
Құдай дұға оқу жəне ораза ұстау, басқалар 
көретіндей ашық жерде болуын қалайды ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Матай 6:5-8.....6. Ал сендер мінажат еткенде өз 
бөлмелеріңе кіріп, есігін жауып алып, көзге 
көрінбейтін Əкелеріңе сиыныңдар! Сонда құпия істердің 
бəрін көретін Əкелерің сендерге сыйын бермек.  
Матай 6:16-18.....16. Ал сендер ораза… 18. 
Осылайша ораза ұстағандарыңды жұрт емес, көзге 
көрінбейтін Əкелерің ғана білетін болсын. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:103*....Қашан намаз өтеп болсаңдар, Алланы; 
тұрып, отырып жəне жатқан бойда еске алыңдар. 
Jumah 62:9*..... Əй мүміндер! Жұма күні намаз 
үшін азан айтылған кезде, дереу Алланы еске алуға 
(намазға) ұмтылыңдар; жəне сауданы қойыңдар, егер 
білген болсаңдар, сендер үшін жақсы. 

138.*	
Құдай жыл сайын бір ай бойы  күндіз адамдардың 
аузын бекіткенің жəне ішіп - жеудің түнгі уақытта 
болғаның қалай ма? (Ramadan) 	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Ишая 58:6.....Жоқ, Маған ұнайтын ораза мынадай: 
зұлымдықпен бұғауланғандардың кісендерін үзіп, 
құлдықтың шынжырларын шешу жəне зорлық көріп 
жатқандарды азат етіп, езгі атаулыны жойып жоқ қылу! 
Матай 6:16-18.....16. Ал сендер ораза… 18. 
Осылайша ораза ұстағандарыңды жұрт емес, көзге 
көрінбейтін Əкелерің ғана білетін болсын. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:183-185*.....183. Əй мүміндер! Сендерге 
бұрынғыларға парыз қылғандай ораза парыз қылынды. 
Əрине сақсынарсыңдар. 185. Рамазан айы сондай бір 
ай, ол айда адам баласына тура жол жəне (ақ пен 
қараны) айыратын дəлел түрінде Құран түсірілді. 
Сендерден кім рамазан айында болса, ораза 
ұстасын. Ал біреу науқас не сапарда болса, басқа 
күндерде санын толтырсын. Алла (Т.) сендерге 
оңайлық қалайды, ауыршылық қаламайды. Сендерді 
тура жолға салған Аллаға шүкірлік етулерің үшін 
санын толтырыңдар. Əрі Алланы ұлықтаңдар. 
 
 
 
 

137.	
Құдай дұға оқу жəне ораза ұстау, басқалар 
көретіндей ашық жерде болуын қалайды ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Матай 6:5-8.....6. Ал сендер мінажат еткенде өз 
бөлмелеріңе кіріп, есігін жауып алып, көзге 
көрінбейтін Əкелеріңе сиыныңдар! Сонда құпия істердің 
бəрін көретін Əкелерің сендерге сыйын бермек.  
Матай 6:16-18.....16. Ал сендер ораза… 18. 
Осылайша ораза ұстағандарыңды жұрт емес, көзге 
көрінбейтін Əкелерің ғана білетін болсын. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:103*....Қашан намаз өтеп болсаңдар, Алланы; 
тұрып, отырып жəне жатқан бойда еске алыңдар. 
Jumah 62:9*..... Əй мүміндер! Жұма күні намаз 
үшін азан айтылған кезде, дереу Алланы еске алуға 
(намазға) ұмтылыңдар; жəне сауданы қойыңдар, егер 
білген болсаңдар, сендер үшін жақсы. 

138.*	
Құдай жыл сайын бір ай бойы  күндіз адамдардың 
аузын бекіткенің жəне ішіп - жеудің түнгі уақытта 
болғаның қалай ма? (Ramadan) 	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Ишая 58:6.....Жоқ, Маған ұнайтын ораза мынадай: 
зұлымдықпен бұғауланғандардың кісендерін үзіп, 
құлдықтың шынжырларын шешу жəне зорлық көріп 
жатқандарды азат етіп, езгі атаулыны жойып жоқ қылу! 
Матай 6:16-18.....16. Ал сендер ораза… 18. 
Осылайша ораза ұстағандарыңды жұрт емес, көзге 
көрінбейтін Əкелерің ғана білетін болсын. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:183-185*.....183. Əй мүміндер! Сендерге 
бұрынғыларға парыз қылғандай ораза парыз қылынды. 
Əрине сақсынарсыңдар. 185. Рамазан айы сондай бір 
ай, ол айда адам баласына тура жол жəне (ақ пен 
қараны) айыратын дəлел түрінде Құран түсірілді. 
Сендерден кім рамазан айында болса, ораза 
ұстасын. Ал біреу науқас не сапарда болса, басқа 
күндерде санын толтырсын. Алла (Т.) сендерге 
оңайлық қалайды, ауыршылық қаламайды. Сендерді 
тура жолға салған Аллаға шүкірлік етулерің үшін 
санын толтырыңдар. Əрі Алланы ұлықтаңдар. 
 
 
 
 



139.	
Құдай діндарлардан оншалықты беріп, қайырымдылық 
жасауды күтуде ме? (Закят) 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Малахи 3:8-10..... Əлде адамның Құдайдан ұрлауына 
бола ма? Алайда сендер Менен ұрлайсыңдар! «Сенен 
қалайша ұрлайды екенбіз?» деп сұрасаңдар, жауабым 
мынау: Өнімнің он бөлігінің бірін жəне өзге де 
тиесілі сый-тартуларды бермеулерің арқылы! 
Матай 6:3.....Ал сендер қайыр бергенде, не 
істегендеріңді сырлас достарың да білмесін! 
Матай 19:21-23.....21. Иса оған былай жауап 
берді: — Егер мүлтіксіз болғың келсе, барып, мал-
мүлкіңді сатып, түскен ақшаны мұқтаждарға 
үлестіріп бер. Сонда сенің қазынаң көкте болады. 
Өзің қайтып келіп, шəкіртім болып соңымнан ер! 
Лұқа 11:41.....Ең дұрысы мынау: иеліктеріңнен 
мұқтаждарға қайыр беріңдер! 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:177*..... мал сарып қылса əрі намазды 
толық орындап зекет берсе...  міне солар шыншылдар 
Tevbe 9:104*.....Олар, құлдарының тəубесін қабыл етіп, 
садақаларын қабылдайтын Ол Алла ғана екенін білмей ме? 

140.	
Құдай  діндарлардың күніне бес рет намаз оқығанын 
қалай ма? (Namaz)	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Матай 6:7.....Құдайға сиынғанда жалған тəңірлерге 
құлшылық етушілер іспетті құр сөз сөйлей бермеңдер! 
Олар көп сөз айтсақ еститін болады деп есептейді. 
Жохан 4:24.....Құдайдың Өзі — Рух. Сондықтан Оған 
сиынатындар Оның Рухына кенеліп, шындықпен 
сиынуға тиіс. — 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:45.... Сабыр жəне намазбен жəрдем тілеңдер.  
Hud 11:114.....(Мұхаммед Ғ.С.) күндіздің екі 
жағында (таң жəне екінді намазы), түннің күндізге 
таяу кезінде (ақшам, жашыйық) намазын толық орында. 
İsra 17:78*.....(Мұхаммед Ғ.С.) күндіздің екі 
жағында (таң жəне екінді намазы), түннің күндізге 
таяу кезінде (ақшам, жашыйық) намазын толық орында. 
 
 
 
 
 
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

139.	
Құдай діндарлардан оншалықты беріп, қайырымдылық 
жасауды күтуде ме? (Закят) 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Малахи 3:8-10..... Əлде адамның Құдайдан ұрлауына 
бола ма? Алайда сендер Менен ұрлайсыңдар! «Сенен 
қалайша ұрлайды екенбіз?» деп сұрасаңдар, жауабым 
мынау: Өнімнің он бөлігінің бірін жəне өзге де 
тиесілі сый-тартуларды бермеулерің арқылы! 
Матай 6:3.....Ал сендер қайыр бергенде, не 
істегендеріңді сырлас достарың да білмесін! 
Матай 19:21-23.....21. Иса оған былай жауап 
берді: — Егер мүлтіксіз болғың келсе, барып, мал-
мүлкіңді сатып, түскен ақшаны мұқтаждарға 
үлестіріп бер. Сонда сенің қазынаң көкте болады. 
Өзің қайтып келіп, шəкіртім болып соңымнан ер! 
Лұқа 11:41.....Ең дұрысы мынау: иеліктеріңнен 
мұқтаждарға қайыр беріңдер! 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:177*..... мал сарып қылса əрі намазды 
толық орындап зекет берсе...  міне солар шыншылдар 
Tevbe 9:104*.....Олар, құлдарының тəубесін қабыл етіп, 
садақаларын қабылдайтын Ол Алла ғана екенін білмей ме? 

140.	
Құдай  діндарлардың күніне бес рет намаз оқығанын 
қалай ма? (Namaz)	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Матай 6:7.....Құдайға сиынғанда жалған тəңірлерге 
құлшылық етушілер іспетті құр сөз сөйлей бермеңдер! 
Олар көп сөз айтсақ еститін болады деп есептейді. 
Жохан 4:24.....Құдайдың Өзі — Рух. Сондықтан Оған 
сиынатындар Оның Рухына кенеліп, шындықпен 
сиынуға тиіс. — 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:45.... Сабыр жəне намазбен жəрдем тілеңдер.  
Hud 11:114.....(Мұхаммед Ғ.С.) күндіздің екі 
жағында (таң жəне екінді намазы), түннің күндізге 
таяу кезінде (ақшам, жашыйық) намазын толық орында. 
İsra 17:78*.....(Мұхаммед Ғ.С.) күндіздің екі 
жағында (таң жəне екінді намазы), түннің күндізге 
таяу кезінде (ақшам, жашыйық) намазын толық орында. 
 
 
 
 
 
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

139.	
Құдай діндарлардан оншалықты беріп, қайырымдылық 
жасауды күтуде ме? (Закят) 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Малахи 3:8-10..... Əлде адамның Құдайдан ұрлауына 
бола ма? Алайда сендер Менен ұрлайсыңдар! «Сенен 
қалайша ұрлайды екенбіз?» деп сұрасаңдар, жауабым 
мынау: Өнімнің он бөлігінің бірін жəне өзге де 
тиесілі сый-тартуларды бермеулерің арқылы! 
Матай 6:3.....Ал сендер қайыр бергенде, не 
істегендеріңді сырлас достарың да білмесін! 
Матай 19:21-23.....21. Иса оған былай жауап 
берді: — Егер мүлтіксіз болғың келсе, барып, мал-
мүлкіңді сатып, түскен ақшаны мұқтаждарға 
үлестіріп бер. Сонда сенің қазынаң көкте болады. 
Өзің қайтып келіп, шəкіртім болып соңымнан ер! 
Лұқа 11:41.....Ең дұрысы мынау: иеліктеріңнен 
мұқтаждарға қайыр беріңдер! 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:177*..... мал сарып қылса əрі намазды 
толық орындап зекет берсе...  міне солар шыншылдар 
Tevbe 9:104*.....Олар, құлдарының тəубесін қабыл етіп, 
садақаларын қабылдайтын Ол Алла ғана екенін білмей ме? 

140.	
Құдай  діндарлардың күніне бес рет намаз оқығанын 
қалай ма? (Namaz)	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Матай 6:7.....Құдайға сиынғанда жалған тəңірлерге 
құлшылық етушілер іспетті құр сөз сөйлей бермеңдер! 
Олар көп сөз айтсақ еститін болады деп есептейді. 
Жохан 4:24.....Құдайдың Өзі — Рух. Сондықтан Оған 
сиынатындар Оның Рухына кенеліп, шындықпен 
сиынуға тиіс. — 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:45.... Сабыр жəне намазбен жəрдем тілеңдер.  
Hud 11:114.....(Мұхаммед Ғ.С.) күндіздің екі 
жағында (таң жəне екінді намазы), түннің күндізге 
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139.	
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------------------------------------------------- 
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140.	
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141.	
Құдай діндарлардан, олардың өмірлерінде кемінде 
бір рет, қасиетті орынға қажылыққа баруын күтеді 
ме? (Хаж) 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Матай 24:24-26.....26. Сондықтан, сендерге: 
«Қараңдар, Ол айдалада жүр!» десе, шықпаңдар! 
Немесе: «Ол ішкі бөлмелерде!» десе де, иланбаңдар!  
Жохан 4:19-24.....21. Иса оған былай деді: — 
Айтқаныма илан: көктегі Əкеге не осы таудың 
басында, не Иерусалимде сиынбайтын замандарың 
келе жатыр. 24. Құдайдың Өзі — Рух. Сондықтан 
Оған сиынатындар Оның Рухына кенеліп, шындықпен 
сиынуға тиіс. — 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:196*.....Хаж жəне умраны Алла үшін толық 
орындаңдар. Егер (жолда) тосылсаңдар, 
құрбандықтан қолайлысы болады. 
Al-i İmran 3:97*.....Оның жолына шамасы келген кісілер, 
Алла үшін Қағбаны зират ету (хаж қылу) керек. 

142.	
Киелі кітапта  соғысты  құптай  отырып Құдай мен 
Алланың жолында қаза болғандарға жұмақтың есігі 
ашық делінген бе? (Kurban)  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Забур 51:16-17..... 16. Құрбандық шалуымды 
қаламай тұрсың, Өртеу құрбандығын да ұнатпай 
тұрсың, Əйтпесе оларды ұсынар да едім. 17. Ал 
Құдайға ұнамды сый, құрбандық — Күнəсіне шынымен 
өкінген рух. Шын опық жеп, бағынған жүрекке Сен 
Теріс қарамайсың, уа, Құдай Ием. 
Еврейлерге 9:11-12 & 25-28.....12. Мəсіх, сондай-ақ, 
құрбандыққа шалынған қошқарлар мен бұзаулардың қанын 
емес, Өзінің құрбан болған кезінде төгілген қанын осы 
киелі үйдің ең қасиетті бөліміне біржола алып кірді. 
Осылайша Ол бізді күнəміздан арылтып, мəңгілік азат 
етті. 26. Керісінше, Мəсіх қазір, дүниенің ақырғы 
заманында, бір-ақ рет жер бетіне келіп, адамдарды 
күнəларынан біржола арылту үшін Өзін құрбандыққа қиды. 
------------------------------------------------- 
Hajj 22:34*.....Біз əрбір үммет үшін, өздеріне берген 
малдардан, Алланың ғана атын атап, 

 	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

141.	
Құдай діндарлардан, олардың өмірлерінде кемінде 
бір рет, қасиетті орынға қажылыққа баруын күтеді 
ме? (Хаж) 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Матай 24:24-26.....26. Сондықтан, сендерге: 
«Қараңдар, Ол айдалада жүр!» десе, шықпаңдар! 
Немесе: «Ол ішкі бөлмелерде!» десе де, иланбаңдар!  
Жохан 4:19-24.....21. Иса оған былай деді: — 
Айтқаныма илан: көктегі Əкеге не осы таудың 
басында, не Иерусалимде сиынбайтын замандарың 
келе жатыр. 24. Құдайдың Өзі — Рух. Сондықтан 
Оған сиынатындар Оның Рухына кенеліп, шындықпен 
сиынуға тиіс. — 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:196*.....Хаж жəне умраны Алла үшін толық 
орындаңдар. Егер (жолда) тосылсаңдар, 
құрбандықтан қолайлысы болады. 
Al-i İmran 3:97*.....Оның жолына шамасы келген кісілер, 
Алла үшін Қағбаны зират ету (хаж қылу) керек. 

142.	
Киелі кітапта  соғысты  құптай  отырып Құдай мен 
Алланың жолында қаза болғандарға жұмақтың есігі 
ашық делінген бе? (Kurban)  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Забур 51:16-17..... 16. Құрбандық шалуымды 
қаламай тұрсың, Өртеу құрбандығын да ұнатпай 
тұрсың, Əйтпесе оларды ұсынар да едім. 17. Ал 
Құдайға ұнамды сый, құрбандық — Күнəсіне шынымен 
өкінген рух. Шын опық жеп, бағынған жүрекке Сен 
Теріс қарамайсың, уа, Құдай Ием. 
Еврейлерге 9:11-12 & 25-28.....12. Мəсіх, сондай-ақ, 
құрбандыққа шалынған қошқарлар мен бұзаулардың қанын 
емес, Өзінің құрбан болған кезінде төгілген қанын осы 
киелі үйдің ең қасиетті бөліміне біржола алып кірді. 
Осылайша Ол бізді күнəміздан арылтып, мəңгілік азат 
етті. 26. Керісінше, Мəсіх қазір, дүниенің ақырғы 
заманында, бір-ақ рет жер бетіне келіп, адамдарды 
күнəларынан біржола арылту үшін Өзін құрбандыққа қиды. 
------------------------------------------------- 
Hajj 22:34*.....Біз əрбір үммет үшін, өздеріне берген 
малдардан, Алланың ғана атын атап, 

 	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

141.	
Құдай діндарлардан, олардың өмірлерінде кемінде 
бір рет, қасиетті орынға қажылыққа баруын күтеді 
ме? (Хаж) 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Матай 24:24-26.....26. Сондықтан, сендерге: 
«Қараңдар, Ол айдалада жүр!» десе, шықпаңдар! 
Немесе: «Ол ішкі бөлмелерде!» десе де, иланбаңдар!  
Жохан 4:19-24.....21. Иса оған былай деді: — 
Айтқаныма илан: көктегі Əкеге не осы таудың 
басында, не Иерусалимде сиынбайтын замандарың 
келе жатыр. 24. Құдайдың Өзі — Рух. Сондықтан 
Оған сиынатындар Оның Рухына кенеліп, шындықпен 
сиынуға тиіс. — 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:196*.....Хаж жəне умраны Алла үшін толық 
орындаңдар. Егер (жолда) тосылсаңдар, 
құрбандықтан қолайлысы болады. 
Al-i İmran 3:97*.....Оның жолына шамасы келген кісілер, 
Алла үшін Қағбаны зират ету (хаж қылу) керек. 

142.	
Киелі кітапта  соғысты  құптай  отырып Құдай мен 
Алланың жолында қаза болғандарға жұмақтың есігі 
ашық делінген бе? (Kurban)  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Забур 51:16-17..... 16. Құрбандық шалуымды 
қаламай тұрсың, Өртеу құрбандығын да ұнатпай 
тұрсың, Əйтпесе оларды ұсынар да едім. 17. Ал 
Құдайға ұнамды сый, құрбандық — Күнəсіне шынымен 
өкінген рух. Шын опық жеп, бағынған жүрекке Сен 
Теріс қарамайсың, уа, Құдай Ием. 
Еврейлерге 9:11-12 & 25-28.....12. Мəсіх, сондай-ақ, 
құрбандыққа шалынған қошқарлар мен бұзаулардың қанын 
емес, Өзінің құрбан болған кезінде төгілген қанын осы 
киелі үйдің ең қасиетті бөліміне біржола алып кірді. 
Осылайша Ол бізді күнəміздан арылтып, мəңгілік азат 
етті. 26. Керісінше, Мəсіх қазір, дүниенің ақырғы 
заманында, бір-ақ рет жер бетіне келіп, адамдарды 
күнəларынан біржола арылту үшін Өзін құрбандыққа қиды. 
------------------------------------------------- 
Hajj 22:34*.....Біз əрбір үммет үшін, өздеріне берген 
малдардан, Алланың ғана атын атап, 

 	
 
 

141.	
Құдай діндарлардан, олардың өмірлерінде кемінде 
бір рет, қасиетті орынға қажылыққа баруын күтеді 
ме? (Хаж) 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Матай 24:24-26.....26. Сондықтан, сендерге: 
«Қараңдар, Ол айдалада жүр!» десе, шықпаңдар! 
Немесе: «Ол ішкі бөлмелерде!» десе де, иланбаңдар!  
Жохан 4:19-24.....21. Иса оған былай деді: — 
Айтқаныма илан: көктегі Əкеге не осы таудың 
басында, не Иерусалимде сиынбайтын замандарың 
келе жатыр. 24. Құдайдың Өзі — Рух. Сондықтан 
Оған сиынатындар Оның Рухына кенеліп, шындықпен 
сиынуға тиіс. — 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:196*.....Хаж жəне умраны Алла үшін толық 
орындаңдар. Егер (жолда) тосылсаңдар, 
құрбандықтан қолайлысы болады. 
Al-i İmran 3:97*.....Оның жолына шамасы келген кісілер, 
Алла үшін Қағбаны зират ету (хаж қылу) керек. 

142.	
Киелі кітапта  соғысты  құптай  отырып Құдай мен 
Алланың жолында қаза болғандарға жұмақтың есігі 
ашық делінген бе? (Kurban)  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Забур 51:16-17..... 16. Құрбандық шалуымды 
қаламай тұрсың, Өртеу құрбандығын да ұнатпай 
тұрсың, Əйтпесе оларды ұсынар да едім. 17. Ал 
Құдайға ұнамды сый, құрбандық — Күнəсіне шынымен 
өкінген рух. Шын опық жеп, бағынған жүрекке Сен 
Теріс қарамайсың, уа, Құдай Ием. 
Еврейлерге 9:11-12 & 25-28.....12. Мəсіх, сондай-ақ, 
құрбандыққа шалынған қошқарлар мен бұзаулардың қанын 
емес, Өзінің құрбан болған кезінде төгілген қанын осы 
киелі үйдің ең қасиетті бөліміне біржола алып кірді. 
Осылайша Ол бізді күнəміздан арылтып, мəңгілік азат 
етті. 26. Керісінше, Мəсіх қазір, дүниенің ақырғы 
заманында, бір-ақ рет жер бетіне келіп, адамдарды 
күнəларынан біржола арылту үшін Өзін құрбандыққа қиды. 
------------------------------------------------- 
Hajj 22:34*.....Біз əрбір үммет үшін, өздеріне берген 
малдардан, Алланың ғана атын атап, 

 	
 
 



143.	
Егер мұсылманның Киелі кітаптағы бір нəрсе туралы 
сауалы болса, олар туралы мəсіхшіден немесе 
яһудиден сұрауға болады ма?	

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
1 Петірдің 3:15..... Қайта, жүректеріңнен Мəсіхке 
қасиетті Иеміз деп ерекше орын беріңдер! Сендер 
ұстанған үмітті түсіндіруді сұраған кез келген 
адамға жауап беруге əрдайым даяр болыңдар. Тек 
ілтипат, құрмет танытып сөйлеңдер. 
------------------------------------------------- 
Yunus 10:94*.....(Мұхаммед Ғ.С.) егер саған 
түсіргенімізден күдіктенсең, сенен бұрынғы Кітап 
оқығандардан сұра. 
Nahl 16:43*.....(Мұхаммед Ғ.С.) сенен бұрын да 
өздеріне уахи етіп, еркектерді ғана өзіне елші етіп, 
жібердік. Егер білмесеңдер, кітап иелерінен сұраңдар. 

144.	
Егер адам Киелі кітаптардың бірінде нəрсе туралы 
ескертулерге ие болса, ол жауапты ұнатпаса, адал 
сұрақтар қоюдан аулақ болуға тиіс пе? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Елшілердің  істері 17:11.... Салониқалықтарға 
қарағанда мұндағылардың пейілдері кеңірек екен. 
Олар елшілердің хабарын бар ынталарымен қабылдап, 
шындығына көз жеткізу үшін күн сайын Киелі 
жазбаларды зерттеді. 
1 Жоханның 4:1....Сүйікті бауырларым, кез келген 
рухтарға сене бермеңдер, олар Құдайдан келген бе, 
жоқ па — алдымен соны анықтаңдар! Өйткені 
көптеген жалған пайғамбарлар жер жүзіне тарады. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:108*.....Немесе пайғамбарларыңнан, 
бұрыңғы Мұса (Ғ.С.) дан сұралған тəрізді (жоқтан 
өзгені) сұрағыларың келе ме?  
Maide 5:101*.....101.  Əй мүміндер! Егер 
айқындалса сендерге жаман болатын нəрсені 
сұрамаңдар. Құран түсірілгенде оны сұрасаңдар 
білдіретін еді. Алла оны кешті. Алла аса 
жарылқаушы, өте жұмсақ. 102. Расында сендерден 
бұрыңғы бір ел де сөйтіп сұрап, сонан кейін оған 
қарсы болған еді.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

143.	
Егер мұсылманның Киелі кітаптағы бір нəрсе туралы 
сауалы болса, олар туралы мəсіхшіден немесе 
яһудиден сұрауға болады ма?	

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
1 Петірдің 3:15..... Қайта, жүректеріңнен Мəсіхке 
қасиетті Иеміз деп ерекше орын беріңдер! Сендер 
ұстанған үмітті түсіндіруді сұраған кез келген 
адамға жауап беруге əрдайым даяр болыңдар. Тек 
ілтипат, құрмет танытып сөйлеңдер. 
------------------------------------------------- 
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оқығандардан сұра. 
Nahl 16:43*.....(Мұхаммед Ғ.С.) сенен бұрын да 
өздеріне уахи етіп, еркектерді ғана өзіне елші етіп, 
жібердік. Егер білмесеңдер, кітап иелерінен сұраңдар. 
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145.	
Құдайдың киелі кітабынан басқа дəстүрлі мəтелдерге, 
талқылауларға сенуге бола ма? (Hadith)  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Римдіктерге 3:4.....Жоқ, мүлдем олай емес! 
Керісінше, адамдардың барлығы бірдей өтірікші 
болса да, Құдай берген сөзінен таймайды.  
------------------------------------------------- 
Nejm 52:33*.....33. Я, болмаса олар: “Кұранды өзі 
жасап алды” дей ме? Жоқ, олар иман 
келтірмейді. 34. Ендеше, егер олар шыншыл болса, 
Құран сияқты бір сөз келтірсін.  
Ескертпе: Исламда хадистің ең сенімді жəне жиі 
қолданылатын жинаушылары ішінде ибн-Ишах(768); Ебу 
Давуд (775); ибн-Хишам (833);  Мужаммед əл-Бухари 
(870); Сахих Мүслім (875); ибн-Маже (886); əл-Тирмихи 
(892); Ебу Жафер Табери (923); Осы адамдардың 
ешқайсысы Hz. Мухаммадтың өмір сүру уақытында немесе 
тіпті жақын өмір сүрген (570-632). 

146. 
Құдай бүгінгі күнгі діндарларды сенімдерін белсенді 
түрде бірге ғибадат етуге жəне таратуға шақырады ма? 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Матай 28:19-20..... 19. Сондықтан күллі 
халықтарға барыңдар! Оларды Менің шəкірттерім 
етіп, Құдай Əкенің, рухани Ұлының жəне Киелі 
Рухының атымен шомылдыру рəсімінен өткізіңдер,  
2 Қорынттықтарға 5:20.....Осылайша Мəсіхтің 
өкілдеріміз, біз арқылы Құдайдың Өзі адамдарға 
ескертеді. Мəсіхтің атынан: «Құдаймен 
татуласыңдар!» — деп өтінеміз. 
1 Петірдің 3:15..... Қайта, жүректеріңнен Мəсіхке 
қасиетті Иеміз деп ерекше орын беріңдер! Сендер 
ұстанған үмітті түсіндіруді сұраған кез келген 
адамға жауап беруге əрдайым даяр болыңдар. Тек 
ілтипат, құрмет танытып сөйлеңдер. 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:33*.....Өйткені, Ол, елшісін туралық жəне  
хақ дінменен бүкіл діндерге басым болсын деп жіберген.  
Nahl 16:125*.....Адамдарды Раббыңның жолында 
даналық жəне көркем үгіт арқылы шақыр. Əрі олармен 
көркем түрде күрес. 
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Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Матай 28:19-20..... 19. Сондықтан күллі 
халықтарға барыңдар! Оларды Менің шəкірттерім 
етіп, Құдай Əкенің, рухани Ұлының жəне Киелі 
Рухының атымен шомылдыру рəсімінен өткізіңдер,  
2 Қорынттықтарға 5:20.....Осылайша Мəсіхтің 
өкілдеріміз, біз арқылы Құдайдың Өзі адамдарға 
ескертеді. Мəсіхтің атынан: «Құдаймен 
татуласыңдар!» — деп өтінеміз. 
1 Петірдің 3:15..... Қайта, жүректеріңнен Мəсіхке 
қасиетті Иеміз деп ерекше орын беріңдер! Сендер 
ұстанған үмітті түсіндіруді сұраған кез келген 
адамға жауап беруге əрдайым даяр болыңдар. Тек 
ілтипат, құрмет танытып сөйлеңдер. 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:33*.....Өйткені, Ол, елшісін туралық жəне  
хақ дінменен бүкіл діндерге басым болсын деп жіберген.  
Nahl 16:125*.....Адамдарды Раббыңның жолында 
даналық жəне көркем үгіт арқылы шақыр. Əрі олармен 
көркем түрде күрес. 
 
	
 

145.	
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------------------------------------------------- 
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147. 
Құдай сенушілерді əртүрлі секталарға, 
конфессиялар мен топтарға бөлуді қалайды ма?	

Киелі кітап  Жоқ / Жоқ  Құран 
1 Қорынттықтарға 1:10-13.....10. Егер біраз уақыт 
үздіксіз Құдайға сиынуға алдын ала келісіп алған 
болмасаңдар, бір-біріңнен бас тартпаңдар! 
1 Қорынттықтарға 3:3-4.....3. Себебі əлі де ескі 
күнəкар болмыстарыңа сүйенесіңдер: араларыңда 
қызғаныш пен таластың болуы сендердің ескі 
болмыстарыңа сүйеніп, өз еріктеріңмен 
жүретіндіктеріңнің дəлелі емес пе? 4. Біреуің: 
«мен Пауылдың адамымын», басқа біреуің: «ал мен 
Аполлостікімін», — дегенде, бұларың күнəкар 
дүниенің адамдарындай болғандарың ғой! 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:103*.....Түп-түгел Алланың жібіне 
(дініне) жабысыңдар да бөлінбеңдер. 
En’am 6:159*.....Күдіксіз діндерінде бөлініп, 
топтарға айрылғандармен ешбір байланысың жоқ.  

148.	
Қасиетті кітаптарда адамдар осы жерде өмірде 
бақытты болуға шақыратын қандай да бір өлеңдер 
бар ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Забур 5:11....Өзіңе үміт артқандар шаттансын, 
Лайым қуана мадақтап əн салсын. Өзіңді сүйгендер 
Сені айтып мақтансын, Олардың бəрін Сен қолдап-
қорғайсың. 
Філіпіліктерге 4:4.....Əрдайым Иемізбен 
байланыстарыңа қуаныңдар! Тағы да айтамын: 
қуаныңдар! 
------------------------------------------------- 
Zuhruf 43:70*.....“Жаннатқа кіріңдер. Сендер де, 
жұбайларың да шаттыққа бөленесіңдер!” 
İnsan 76:11*.....Сондықтан Алла, оларды сол 
күннің апатынан сақтап, жарық жүз əрі қуанышқа 
бөлейді.  
Ескертпе:  Құрандағы қуаныш туралы айтатын жалғыз 
өлеңдер ақыретте өмірге сілтейді. 
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149.*	
Киелі кітапта Құдайдың адамдарды сауықтыра 
алатындығына мысал келтірілген бе? 	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Мысырдан 15:26.....Себебі Мен сендерді 
сауықтырушы Жаратқан Иемін. 
Забур 103:2-3.....2 Жан-тəніммен Жаратқан Иені 
мадақтаймын, Маған көп жақсылық жасағанын 
ұмытпаймын. 3 Ол бар күнəларымды кешіріп, 
Дерттерімнің бəрін сауықтырады, 
Матай 4:23.....Бұдан кейін Иса бүкіл Ғалилея аймағын 
аралап жүріп, мəжілісханаларында тəлім берді. Құдай 
Патшалығы туралы Ізгі хабарды уағыздап, адамдарды 
барлық ауру-сырқауларынан сауықтырды. 
Елшілердің  істері 5:15-16.....15. көлеңкесі 
түссін деп жұрт ауру адамдарды көшеге шығарып, 
16. Солардың бəрі сауығып кетті. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Жаңа өсиетте Исаның сауықтыруы туралы 26 жазу 
бар, бірақ Hz. Мұхаммедтің өмір сүру кезеңінде, 
адамдарға Құдайдың қандай да бір физикалық сауығу 
силағаны туралы Құранда еш нəрсе жоқ. 

150.*	
Киелі кітапта Құдай  сыйынудың бір түрі ретінде 
адамдарға сыйынар кезде музыка, би, өлеңді 
араластыруларын қалайды ма?  

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Заңды қайталау 31:19.....Сонымен Исраил халқына 
қарсы Менің айғағым болу үшін мына жырды жазып 
қойып, оларға үйретіп, əн салғыз. 
Забур 100:1-2..... 1. (Халық Құдайға шүкірлік 
еткенде айтылатын жыр.) Бар əлем, жырлаңдар 
Жаратқанды дауыстап, 2. Иемізге қызмет етіңдер 
шаттанып, Келіңдер алдына қуана əндетіп,  
Ефестіктерге 5:18-19.....18. Қайта, Киелі Рухқа кенеле 
беріңдер! 19. Бір-біріңді Забур жырлары, мадақтау өлеңдері 
жəне Киелі Рух дарытқан əндер арқылы жігерлендіріп, Иемізді 
əн-күймен шын жүректен дəріптеңдер. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Киелі кітапта жігерлендіретін 450-ден 
астам аяттар, музыка, би жəне əн айту бар, бірақ 
бұлардың бірі де Құранда жоқ. 
 
 
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

149.*	
Киелі кітапта Құдайдың адамдарды сауықтыра 
алатындығына мысал келтірілген бе? 	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Мысырдан 15:26.....Себебі Мен сендерді 
сауықтырушы Жаратқан Иемін. 
Забур 103:2-3.....2 Жан-тəніммен Жаратқан Иені 
мадақтаймын, Маған көп жақсылық жасағанын 
ұмытпаймын. 3 Ол бар күнəларымды кешіріп, 
Дерттерімнің бəрін сауықтырады, 
Матай 4:23.....Бұдан кейін Иса бүкіл Ғалилея аймағын 
аралап жүріп, мəжілісханаларында тəлім берді. Құдай 
Патшалығы туралы Ізгі хабарды уағыздап, адамдарды 
барлық ауру-сырқауларынан сауықтырды. 
Елшілердің  істері 5:15-16.....15. көлеңкесі 
түссін деп жұрт ауру адамдарды көшеге шығарып, 
16. Солардың бəрі сауығып кетті. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Жаңа өсиетте Исаның сауықтыруы туралы 26 жазу 
бар, бірақ Hz. Мұхаммедтің өмір сүру кезеңінде, 
адамдарға Құдайдың қандай да бір физикалық сауығу 
силағаны туралы Құранда еш нəрсе жоқ. 

150.*	
Киелі кітапта Құдай  сыйынудың бір түрі ретінде 
адамдарға сыйынар кезде музыка, би, өлеңді 
араластыруларын қалайды ма?  

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Заңды қайталау 31:19.....Сонымен Исраил халқына 
қарсы Менің айғағым болу үшін мына жырды жазып 
қойып, оларға үйретіп, əн салғыз. 
Забур 100:1-2..... 1. (Халық Құдайға шүкірлік 
еткенде айтылатын жыр.) Бар əлем, жырлаңдар 
Жаратқанды дауыстап, 2. Иемізге қызмет етіңдер 
шаттанып, Келіңдер алдына қуана əндетіп,  
Ефестіктерге 5:18-19.....18. Қайта, Киелі Рухқа кенеле 
беріңдер! 19. Бір-біріңді Забур жырлары, мадақтау өлеңдері 
жəне Киелі Рух дарытқан əндер арқылы жігерлендіріп, Иемізді 
əн-күймен шын жүректен дəріптеңдер. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Киелі кітапта жігерлендіретін 450-ден 
астам аяттар, музыка, би жəне əн айту бар, бірақ 
бұлардың бірі де Құранда жоқ. 
 
 
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

149.*	
Киелі кітапта Құдайдың адамдарды сауықтыра 
алатындығына мысал келтірілген бе? 	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Мысырдан 15:26.....Себебі Мен сендерді 
сауықтырушы Жаратқан Иемін. 
Забур 103:2-3.....2 Жан-тəніммен Жаратқан Иені 
мадақтаймын, Маған көп жақсылық жасағанын 
ұмытпаймын. 3 Ол бар күнəларымды кешіріп, 
Дерттерімнің бəрін сауықтырады, 
Матай 4:23.....Бұдан кейін Иса бүкіл Ғалилея аймағын 
аралап жүріп, мəжілісханаларында тəлім берді. Құдай 
Патшалығы туралы Ізгі хабарды уағыздап, адамдарды 
барлық ауру-сырқауларынан сауықтырды. 
Елшілердің  істері 5:15-16.....15. көлеңкесі 
түссін деп жұрт ауру адамдарды көшеге шығарып, 
16. Солардың бəрі сауығып кетті. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Жаңа өсиетте Исаның сауықтыруы туралы 26 жазу 
бар, бірақ Hz. Мұхаммедтің өмір сүру кезеңінде, 
адамдарға Құдайдың қандай да бір физикалық сауығу 
силағаны туралы Құранда еш нəрсе жоқ. 

150.*	
Киелі кітапта Құдай  сыйынудың бір түрі ретінде 
адамдарға сыйынар кезде музыка, би, өлеңді 
араластыруларын қалайды ма?  

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Заңды қайталау 31:19.....Сонымен Исраил халқына 
қарсы Менің айғағым болу үшін мына жырды жазып 
қойып, оларға үйретіп, əн салғыз. 
Забур 100:1-2..... 1. (Халық Құдайға шүкірлік 
еткенде айтылатын жыр.) Бар əлем, жырлаңдар 
Жаратқанды дауыстап, 2. Иемізге қызмет етіңдер 
шаттанып, Келіңдер алдына қуана əндетіп,  
Ефестіктерге 5:18-19.....18. Қайта, Киелі Рухқа кенеле 
беріңдер! 19. Бір-біріңді Забур жырлары, мадақтау өлеңдері 
жəне Киелі Рух дарытқан əндер арқылы жігерлендіріп, Иемізді 
əн-күймен шын жүректен дəріптеңдер. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Киелі кітапта жігерлендіретін 450-ден 
астам аяттар, музыка, би жəне əн айту бар, бірақ 
бұлардың бірі де Құранда жоқ. 
 
 
 

	

149.*	
Киелі кітапта Құдайдың адамдарды сауықтыра 
алатындығына мысал келтірілген бе? 	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Мысырдан 15:26.....Себебі Мен сендерді 
сауықтырушы Жаратқан Иемін. 
Забур 103:2-3.....2 Жан-тəніммен Жаратқан Иені 
мадақтаймын, Маған көп жақсылық жасағанын 
ұмытпаймын. 3 Ол бар күнəларымды кешіріп, 
Дерттерімнің бəрін сауықтырады, 
Матай 4:23.....Бұдан кейін Иса бүкіл Ғалилея аймағын 
аралап жүріп, мəжілісханаларында тəлім берді. Құдай 
Патшалығы туралы Ізгі хабарды уағыздап, адамдарды 
барлық ауру-сырқауларынан сауықтырды. 
Елшілердің  істері 5:15-16.....15. көлеңкесі 
түссін деп жұрт ауру адамдарды көшеге шығарып, 
16. Солардың бəрі сауығып кетті. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Жаңа өсиетте Исаның сауықтыруы туралы 26 жазу 
бар, бірақ Hz. Мұхаммедтің өмір сүру кезеңінде, 
адамдарға Құдайдың қандай да бір физикалық сауығу 
силағаны туралы Құранда еш нəрсе жоқ. 

150.*	
Киелі кітапта Құдай  сыйынудың бір түрі ретінде 
адамдарға сыйынар кезде музыка, би, өлеңді 
араластыруларын қалайды ма?  

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Заңды қайталау 31:19.....Сонымен Исраил халқына 
қарсы Менің айғағым болу үшін мына жырды жазып 
қойып, оларға үйретіп, əн салғыз. 
Забур 100:1-2..... 1. (Халық Құдайға шүкірлік 
еткенде айтылатын жыр.) Бар əлем, жырлаңдар 
Жаратқанды дауыстап, 2. Иемізге қызмет етіңдер 
шаттанып, Келіңдер алдына қуана əндетіп,  
Ефестіктерге 5:18-19.....18. Қайта, Киелі Рухқа кенеле 
беріңдер! 19. Бір-біріңді Забур жырлары, мадақтау өлеңдері 
жəне Киелі Рух дарытқан əндер арқылы жігерлендіріп, Иемізді 
əн-күймен шын жүректен дəріптеңдер. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Киелі кітапта жігерлендіретін 450-ден 
астам аяттар, музыка, би жəне əн айту бар, бірақ 
бұлардың бірі де Құранда жоқ. 
 
 
 

	



151.* 
Еркектің  бірнеше əйел алуына Құдайдың ережесінде 
рұқсат етілген бе?  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Заңды қайталау   17:17.....Патшаның көп əйел 
алуына да болмайды, əйтпесе оның жүрегі басқа 
жаққа бұрылып кетеді. 
1 Қорынттықтарға 7:2.....Ал азғындықтан сақтану үшін 
əр еркектің өз əйелі, əр əйелдің өз күйеуі болсын. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:3-5 & 24*.....3. Егер (үйленгенде) жетім 
əйелдер жайында əділетсіздік істеуден қорықсаңдар, 
өздеріңе жаққан басқа əйелдерден екі, үш жəне төртке 
дейін үйленіңдер. 24. Некелі əйелдермен үйленулерің 
арам қылынды. Бірақ қолдарыңдағы күңдер (соғыс 
тұтқындары) басқа. 
Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50*.....21. Алланың 
Елшісінде көркем өнегелер бар. 32. Əй Пайғамбардың 
əйелдері! 38. Пайғамбарға Алланың оған парыз еткен 
нəрсесінде оған айып жоқ. 50. Пайғамбар оны 
некеленгісі келсе, бұны; өзге Мүміндерден ерекше 
саған халал еттік. 

152. 
Еркекте бір мезгілде бірнеше əйелі болса, барлық 
əйелдерімен тепе-тең қарым-қатынаста болуы мүмкін бе? 

Киелі кітап  Жоқ / Жоқ  Құран 
Заңды қайталау   21:15.....Бір адамның екі əйелі 
болып, ол біріншісін сүйіп, екіншісін жаратпаса, 
Нехемия 13:26.....Тіпті Исраилдің патшасы 
Сүлейменнің өзі (Жаратқан Иеге мойынсұнбайтын) 
сондай əйелдерге үйленгенінің кесірінен күнəға 
батқан жоқ па еді?! 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:3*..... Егер (үйленгенде) жетім əйелдер 
жайында əділетсіздік істеуден қорықсаңдар, 
өздеріңе жаққан басқа əйелдерден екі, үш жəне 
төртке дейін үйленіңдер. Сонда егер тең ұстай 
алмаудан қорықсаңдар, онда біреу алыңдар немесе 
қолдарыңдағы күң де болады. Əділетсіздік болмауға 
жақынырағы осы. 
Nisa 4:129*....Қаншалық тырыссаңдар да əйелдердің 
арасында əсте əділдік істей алмайсыңдар.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

151.* 
Еркектің  бірнеше əйел алуына Құдайдың ережесінде 
рұқсат етілген бе?  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Заңды қайталау   17:17.....Патшаның көп əйел 
алуына да болмайды, əйтпесе оның жүрегі басқа 
жаққа бұрылып кетеді. 
1 Қорынттықтарға 7:2.....Ал азғындықтан сақтану үшін 
əр еркектің өз əйелі, əр əйелдің өз күйеуі болсын. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:3-5 & 24*.....3. Егер (үйленгенде) жетім 
əйелдер жайында əділетсіздік істеуден қорықсаңдар, 
өздеріңе жаққан басқа əйелдерден екі, үш жəне төртке 
дейін үйленіңдер. 24. Некелі əйелдермен үйленулерің 
арам қылынды. Бірақ қолдарыңдағы күңдер (соғыс 
тұтқындары) басқа. 
Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50*.....21. Алланың 
Елшісінде көркем өнегелер бар. 32. Əй Пайғамбардың 
əйелдері! 38. Пайғамбарға Алланың оған парыз еткен 
нəрсесінде оған айып жоқ. 50. Пайғамбар оны 
некеленгісі келсе, бұны; өзге Мүміндерден ерекше 
саған халал еттік. 

152. 
Еркекте бір мезгілде бірнеше əйелі болса, барлық 
əйелдерімен тепе-тең қарым-қатынаста болуы мүмкін бе? 

Киелі кітап  Жоқ / Жоқ  Құран 
Заңды қайталау   21:15.....Бір адамның екі əйелі 
болып, ол біріншісін сүйіп, екіншісін жаратпаса, 
Нехемия 13:26.....Тіпті Исраилдің патшасы 
Сүлейменнің өзі (Жаратқан Иеге мойынсұнбайтын) 
сондай əйелдерге үйленгенінің кесірінен күнəға 
батқан жоқ па еді?! 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:3*..... Егер (үйленгенде) жетім əйелдер 
жайында əділетсіздік істеуден қорықсаңдар, 
өздеріңе жаққан басқа əйелдерден екі, үш жəне 
төртке дейін үйленіңдер. Сонда егер тең ұстай 
алмаудан қорықсаңдар, онда біреу алыңдар немесе 
қолдарыңдағы күң де болады. Əділетсіздік болмауға 
жақынырағы осы. 
Nisa 4:129*....Қаншалық тырыссаңдар да əйелдердің 
арасында əсте əділдік істей алмайсыңдар.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

151.* 
Еркектің  бірнеше əйел алуына Құдайдың ережесінде 
рұқсат етілген бе?  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Заңды қайталау   17:17.....Патшаның көп əйел 
алуына да болмайды, əйтпесе оның жүрегі басқа 
жаққа бұрылып кетеді. 
1 Қорынттықтарға 7:2.....Ал азғындықтан сақтану үшін 
əр еркектің өз əйелі, əр əйелдің өз күйеуі болсын. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:3-5 & 24*.....3. Егер (үйленгенде) жетім 
əйелдер жайында əділетсіздік істеуден қорықсаңдар, 
өздеріңе жаққан басқа əйелдерден екі, үш жəне төртке 
дейін үйленіңдер. 24. Некелі əйелдермен үйленулерің 
арам қылынды. Бірақ қолдарыңдағы күңдер (соғыс 
тұтқындары) басқа. 
Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50*.....21. Алланың 
Елшісінде көркем өнегелер бар. 32. Əй Пайғамбардың 
əйелдері! 38. Пайғамбарға Алланың оған парыз еткен 
нəрсесінде оған айып жоқ. 50. Пайғамбар оны 
некеленгісі келсе, бұны; өзге Мүміндерден ерекше 
саған халал еттік. 

152. 
Еркекте бір мезгілде бірнеше əйелі болса, барлық 
əйелдерімен тепе-тең қарым-қатынаста болуы мүмкін бе? 

Киелі кітап  Жоқ / Жоқ  Құран 
Заңды қайталау   21:15.....Бір адамның екі əйелі 
болып, ол біріншісін сүйіп, екіншісін жаратпаса, 
Нехемия 13:26.....Тіпті Исраилдің патшасы 
Сүлейменнің өзі (Жаратқан Иеге мойынсұнбайтын) 
сондай əйелдерге үйленгенінің кесірінен күнəға 
батқан жоқ па еді?! 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:3*..... Егер (үйленгенде) жетім əйелдер 
жайында əділетсіздік істеуден қорықсаңдар, 
өздеріңе жаққан басқа əйелдерден екі, үш жəне 
төртке дейін үйленіңдер. Сонда егер тең ұстай 
алмаудан қорықсаңдар, онда біреу алыңдар немесе 
қолдарыңдағы күң де болады. Əділетсіздік болмауға 
жақынырағы осы. 
Nisa 4:129*....Қаншалық тырыссаңдар да əйелдердің 
арасында əсте əділдік істей алмайсыңдар.  
  
 
 

151.* 
Еркектің  бірнеше əйел алуына Құдайдың ережесінде 
рұқсат етілген бе?  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Заңды қайталау   17:17.....Патшаның көп əйел 
алуына да болмайды, əйтпесе оның жүрегі басқа 
жаққа бұрылып кетеді. 
1 Қорынттықтарға 7:2.....Ал азғындықтан сақтану үшін 
əр еркектің өз əйелі, əр əйелдің өз күйеуі болсын. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:3-5 & 24*.....3. Егер (үйленгенде) жетім 
əйелдер жайында əділетсіздік істеуден қорықсаңдар, 
өздеріңе жаққан басқа əйелдерден екі, үш жəне төртке 
дейін үйленіңдер. 24. Некелі əйелдермен үйленулерің 
арам қылынды. Бірақ қолдарыңдағы күңдер (соғыс 
тұтқындары) басқа. 
Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50*.....21. Алланың 
Елшісінде көркем өнегелер бар. 32. Əй Пайғамбардың 
əйелдері! 38. Пайғамбарға Алланың оған парыз еткен 
нəрсесінде оған айып жоқ. 50. Пайғамбар оны 
некеленгісі келсе, бұны; өзге Мүміндерден ерекше 
саған халал еттік. 

152. 
Еркекте бір мезгілде бірнеше əйелі болса, барлық 
əйелдерімен тепе-тең қарым-қатынаста болуы мүмкін бе? 

Киелі кітап  Жоқ / Жоқ  Құран 
Заңды қайталау   21:15.....Бір адамның екі əйелі 
болып, ол біріншісін сүйіп, екіншісін жаратпаса, 
Нехемия 13:26.....Тіпті Исраилдің патшасы 
Сүлейменнің өзі (Жаратқан Иеге мойынсұнбайтын) 
сондай əйелдерге үйленгенінің кесірінен күнəға 
батқан жоқ па еді?! 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:3*..... Егер (үйленгенде) жетім əйелдер 
жайында əділетсіздік істеуден қорықсаңдар, 
өздеріңе жаққан басқа əйелдерден екі, үш жəне 
төртке дейін үйленіңдер. Сонда егер тең ұстай 
алмаудан қорықсаңдар, онда біреу алыңдар немесе 
қолдарыңдағы күң де болады. Əділетсіздік болмауға 
жақынырағы осы. 
Nisa 4:129*....Қаншалық тырыссаңдар да əйелдердің 
арасында əсте əділдік істей алмайсыңдар.  
  
 
 



153.	
Уақытша үйленуге бола ма? (Mut’a)  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Малахи 2:16..... «Себебі Мен ерлі-зайыптының 
ажырасқанын жек көремін!  Сондықтан (əйелдеріңе) 
опасыздық жасамау үшін жан дүниелеріңе қырағы 
болыңдар!» — деп ескертеді Əлемнің Иесі. 
1 Қорынттықтарға 7:10-13.....10. Үйленгендерге мен 
ғана емес, Иеміздің Өзі: «Əйелі күйеуінен 
ажыраспасын!» — деп бұйырады. 11. Күйеулер де 
əйелдерінен ажыраспасын! 12. онда ол ажыраспауға тиіс. 
-------------------------------------------------	
Nisa 4:24.....Некелі əйелдермен үйленулерің арам 
қылынды. Бірақ қолдарыңдағы күңдер (соғыс 
тұтқындары) басқа. Сендерге Алланың жазуы осы. 
Бұлардан басқаларды абыройлы болу, бой суытушы 
болмау шартымен малдарыңды беріп қалауларың (мəһер 
беріп алуларың) халал қылынды. Сонда олардан осы 
шартпен пайдалансаңдар, бекітілген мəһерін беріңдер. 
Maide 5:87.....Əй мүміндер! Алланың сендерге халал 
еткен жақсы нəрселерді арам етіп шектен аспаңдар. 

154.	
Киелі кітаптарда əйелдер күйеулерінің жыныстық 
қатынас заты, тауары немесе меншігі ретінде 
қарастырылады ма?  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
1 Петірдің 3:7.....Сол секілді сендер, күйеулер, 
əйелдеріңе ілтипат пен қамқорлық көрсетіп бірге 
өмір кешіңдер! Жан-тəндерінің нəзік екенін түсіне 
отыра, оларды ерекше қастерлей біліңдер.  
Ефестіктерге 5:25.....Күйеулер, Мəсіх қауымды 
қалай сүйсе, сендер де əйелдеріңді солай 
сүйіңдер: Мəсіх қауым үшін жанын қиды! 
----------------------------------------------------- 
Baqara 2:223*.....Өйткені əйелдерің егіндіктерің. 
Егіндіктеріңе қалай қаласаңдар келіңдер. Алдын 
ала өздерің үшін қамданыңдар. 
Al-i İmran 3:14*.....Адам баласы үшін қатындар, 
балалар, алтын күмістен жиналған қазыналар, 
сəнделген аттар, малдар жəне егіндерді қызыға сүю 
əдемі көрсетілді. Бірақ олар дүние тіршілігінің 
сəні. Негізінде орынның жақсысы Алланың қасында. 
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

153.	
Уақытша үйленуге бола ма? (Mut’a)  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Малахи 2:16..... «Себебі Мен ерлі-зайыптының 
ажырасқанын жек көремін!  Сондықтан (əйелдеріңе) 
опасыздық жасамау үшін жан дүниелеріңе қырағы 
болыңдар!» — деп ескертеді Əлемнің Иесі. 
1 Қорынттықтарға 7:10-13.....10. Үйленгендерге мен 
ғана емес, Иеміздің Өзі: «Əйелі күйеуінен 
ажыраспасын!» — деп бұйырады. 11. Күйеулер де 
əйелдерінен ажыраспасын! 12. онда ол ажыраспауға тиіс. 
-------------------------------------------------	
Nisa 4:24.....Некелі əйелдермен үйленулерің арам 
қылынды. Бірақ қолдарыңдағы күңдер (соғыс 
тұтқындары) басқа. Сендерге Алланың жазуы осы. 
Бұлардан басқаларды абыройлы болу, бой суытушы 
болмау шартымен малдарыңды беріп қалауларың (мəһер 
беріп алуларың) халал қылынды. Сонда олардан осы 
шартпен пайдалансаңдар, бекітілген мəһерін беріңдер. 
Maide 5:87.....Əй мүміндер! Алланың сендерге халал 
еткен жақсы нəрселерді арам етіп шектен аспаңдар. 

154.	
Киелі кітаптарда əйелдер күйеулерінің жыныстық 
қатынас заты, тауары немесе меншігі ретінде 
қарастырылады ма?  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
1 Петірдің 3:7.....Сол секілді сендер, күйеулер, 
əйелдеріңе ілтипат пен қамқорлық көрсетіп бірге 
өмір кешіңдер! Жан-тəндерінің нəзік екенін түсіне 
отыра, оларды ерекше қастерлей біліңдер.  
Ефестіктерге 5:25.....Күйеулер, Мəсіх қауымды 
қалай сүйсе, сендер де əйелдеріңді солай 
сүйіңдер: Мəсіх қауым үшін жанын қиды! 
----------------------------------------------------- 
Baqara 2:223*.....Өйткені əйелдерің егіндіктерің. 
Егіндіктеріңе қалай қаласаңдар келіңдер. Алдын 
ала өздерің үшін қамданыңдар. 
Al-i İmran 3:14*.....Адам баласы үшін қатындар, 
балалар, алтын күмістен жиналған қазыналар, 
сəнделген аттар, малдар жəне егіндерді қызыға сүю 
əдемі көрсетілді. Бірақ олар дүние тіршілігінің 
сəні. Негізінде орынның жақсысы Алланың қасында. 
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

153.	
Уақытша үйленуге бола ма? (Mut’a)  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Малахи 2:16..... «Себебі Мен ерлі-зайыптының 
ажырасқанын жек көремін!  Сондықтан (əйелдеріңе) 
опасыздық жасамау үшін жан дүниелеріңе қырағы 
болыңдар!» — деп ескертеді Əлемнің Иесі. 
1 Қорынттықтарға 7:10-13.....10. Үйленгендерге мен 
ғана емес, Иеміздің Өзі: «Əйелі күйеуінен 
ажыраспасын!» — деп бұйырады. 11. Күйеулер де 
əйелдерінен ажыраспасын! 12. онда ол ажыраспауға тиіс. 
-------------------------------------------------	
Nisa 4:24.....Некелі əйелдермен үйленулерің арам 
қылынды. Бірақ қолдарыңдағы күңдер (соғыс 
тұтқындары) басқа. Сендерге Алланың жазуы осы. 
Бұлардан басқаларды абыройлы болу, бой суытушы 
болмау шартымен малдарыңды беріп қалауларың (мəһер 
беріп алуларың) халал қылынды. Сонда олардан осы 
шартпен пайдалансаңдар, бекітілген мəһерін беріңдер. 
Maide 5:87.....Əй мүміндер! Алланың сендерге халал 
еткен жақсы нəрселерді арам етіп шектен аспаңдар. 

154.	
Киелі кітаптарда əйелдер күйеулерінің жыныстық 
қатынас заты, тауары немесе меншігі ретінде 
қарастырылады ма?  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
1 Петірдің 3:7.....Сол секілді сендер, күйеулер, 
əйелдеріңе ілтипат пен қамқорлық көрсетіп бірге 
өмір кешіңдер! Жан-тəндерінің нəзік екенін түсіне 
отыра, оларды ерекше қастерлей біліңдер.  
Ефестіктерге 5:25.....Күйеулер, Мəсіх қауымды 
қалай сүйсе, сендер де əйелдеріңді солай 
сүйіңдер: Мəсіх қауым үшін жанын қиды! 
----------------------------------------------------- 
Baqara 2:223*.....Өйткені əйелдерің егіндіктерің. 
Егіндіктеріңе қалай қаласаңдар келіңдер. Алдын 
ала өздерің үшін қамданыңдар. 
Al-i İmran 3:14*.....Адам баласы үшін қатындар, 
балалар, алтын күмістен жиналған қазыналар, 
сəнделген аттар, малдар жəне егіндерді қызыға сүю 
əдемі көрсетілді. Бірақ олар дүние тіршілігінің 
сəні. Негізінде орынның жақсысы Алланың қасында. 
 

	
 

153.	
Уақытша үйленуге бола ма? (Mut’a)  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Малахи 2:16..... «Себебі Мен ерлі-зайыптының 
ажырасқанын жек көремін!  Сондықтан (əйелдеріңе) 
опасыздық жасамау үшін жан дүниелеріңе қырағы 
болыңдар!» — деп ескертеді Əлемнің Иесі. 
1 Қорынттықтарға 7:10-13.....10. Үйленгендерге мен 
ғана емес, Иеміздің Өзі: «Əйелі күйеуінен 
ажыраспасын!» — деп бұйырады. 11. Күйеулер де 
əйелдерінен ажыраспасын! 12. онда ол ажыраспауға тиіс. 
-------------------------------------------------	
Nisa 4:24.....Некелі əйелдермен үйленулерің арам 
қылынды. Бірақ қолдарыңдағы күңдер (соғыс 
тұтқындары) басқа. Сендерге Алланың жазуы осы. 
Бұлардан басқаларды абыройлы болу, бой суытушы 
болмау шартымен малдарыңды беріп қалауларың (мəһер 
беріп алуларың) халал қылынды. Сонда олардан осы 
шартпен пайдалансаңдар, бекітілген мəһерін беріңдер. 
Maide 5:87.....Əй мүміндер! Алланың сендерге халал 
еткен жақсы нəрселерді арам етіп шектен аспаңдар. 

154.	
Киелі кітаптарда əйелдер күйеулерінің жыныстық 
қатынас заты, тауары немесе меншігі ретінде 
қарастырылады ма?  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
1 Петірдің 3:7.....Сол секілді сендер, күйеулер, 
əйелдеріңе ілтипат пен қамқорлық көрсетіп бірге 
өмір кешіңдер! Жан-тəндерінің нəзік екенін түсіне 
отыра, оларды ерекше қастерлей біліңдер.  
Ефестіктерге 5:25.....Күйеулер, Мəсіх қауымды 
қалай сүйсе, сендер де əйелдеріңді солай 
сүйіңдер: Мəсіх қауым үшін жанын қиды! 
----------------------------------------------------- 
Baqara 2:223*.....Өйткені əйелдерің егіндіктерің. 
Егіндіктеріңе қалай қаласаңдар келіңдер. Алдын 
ала өздерің үшін қамданыңдар. 
Al-i İmran 3:14*.....Адам баласы үшін қатындар, 
балалар, алтын күмістен жиналған қазыналар, 
сəнделген аттар, малдар жəне егіндерді қызыға сүю 
əдемі көрсетілді. Бірақ олар дүние тіршілігінің 
сəні. Негізінде орынның жақсысы Алланың қасында. 
 

	
 



155.*	
Еркек адамға құл қыздарын сатып алуға немесе 
олармен жыныстық қатынастарға түсуге рұқсат 
етілген бе? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
1 Қорынттықтарға 7:23.....Сендер үлкен құн төлеп, 
күнəнің құлдығынан азат етілдіңдер, енді 
«адамдардың құлы» болып қалмаңдар! 
1 Салониқалықтарға 4:3-7.....3. Бұл азғындықтан аулақ 
жүрулеріңді де білдіреді: 5. Құдайды танымайтын 
ұлттарға ұқсап күнəлі құмарлықтарға салынбаңдар, 
----------------------------------------------------- 
Nisa 4:24.....Некелі əйелдермен үйленулерің арам 
қылынды. Бірақ қолдарыңдағы күңдер (соғыс 
тұтқындары) басқа. 
Mü’minun 23:5-6*.....5. Олар, ұятты жерлерін 
сақтайды. 6. Бірақ жұбайлары немесе меншіктілері 
болса, оларға сөгіс жоқ. 
Ma’arij 70:22 & 29-30*.....22. Бірақ намаз оқушылар 
басқа. 29. Сондай ұятты жерлерін сақтағандар. 30. 
Бірақ өз əйелдері немесе қолдарындағы күңдері басқа. 
Расында оларға сөгіс жоқ.  

156.*	
Əйелдер үйден тыс, сыртқа бетперде киу керек пе? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
1 Қорынттықтарға 11:15.....Ал əйел үшін шашын 
өсіру оның мақтанышы емес пе? Ұзын шашы əйелге 
басын жабатын жамылғы ретінде берілген. 
Ғалаттықтарға 5:1.....Мəсіх бізді еркін өмір 
сүрсін деп азат етті. Енді табанды болып, 
құлдықтың қамытын қайта кимеңдер! 
Қолостықтарға 2:20.....неліктен мынадай 
ережелерге бағынасыңдар: 
------------------------------------------------- 
Nur 24:30-31*.....30. (Мұхаммед Ғ.С.) Мүміндерге айт: 
(Бөгде əйелдерге қараудан) көздерін сақтасын. Əрі 
ұятты жерлерін (зинадан) қорғасын. 31. Бірақ олардың 
өзіндігінен көрінгендері басқа (беті, қол-аяқтары). 
Жəне бүркеншіктерін омырауларына түсірсін. 
Ahzab 33:59*..... Əй Пайғамбар! Жұбайларыңа, 
қыздарыңа жəне мүмін əйелдерге айт: “Үстеріне 
бүркеншіктерін орансын.  
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157.	
Əйелдердің құқығы еркектермен бірдей ме? 	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Заңды қайталау   16:19.....Не əділдікті 
бұрмалаушы, не адамның бет-жүзіне қараушы, не 
пара алушы болмаңдар!  
Римдіктерге 2:11.....Себебі Құдай ешкімнің бет-
жүзіне қарамайды. 
Ғалаттықтарға 2:6.....Құдай адамның бет-жүзіне 
қарамайды ғой: 
Ғалаттықтарға 3:28.....Бұл жерде яһуди мен басқа 
ұлт адамының, құл мен еріктінің, еркек пен 
əйелдің арасында айырмашылық жоқ, себебі барлығың 
Иса Мəсіхпен тығыз байланыста біртұтассыңдар. 
Жақыптың 2:9.....Егер адамдарды сыртына қарап 
алаласаңдар, күнə жасап Құдайдың заңын бұзушы 
болып əшкереленесіңдер. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:228.....Ерлердің əйелдердегі хақтары 
сияқты, əйелдердің де ерлерде белгілі хақтары 
бар. Əйелдерден көрі ерлердің дəрежесі артық. 
Nisa 4:3 & 11*.....11. Алла сендерге, балаларың 
жайында; бір еркекке екі əйелдің мирасындай үлес 
бұйырады. Егер əйелдер екінің үстінде болса... 

158.*	
Еркекке əйелін ұруға рұқсат етілген бе? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Ефестіктерге 5:25-29.....25. Күйеулер, Мəсіх 
қауымды қалай сүйсе… 28. Дəл осылай жұбайларын өз 
тəніндей жақсы көру — күйеулердің міндеті. Əйелін 
сүйген өзін де сүйеді. 
Қолостықтарға 3:19.....Күйеулер, əйелдеріңді 
сүйіп, оларға қатаң болмаңдар! 
1 Петірдің 3:7.....Сол секілді сендер, күйеулер, 
əйелдеріңе ілтипат пен қамқорлық көрсетіп бірге 
өмір кешіңдер! Жан-тəндерінің нəзік екенін түсіне 
отыра, оларды ерекше қастерлей біліңдер.  
------------------------------------------------- 
Nisa 4:34*..... Ал сондай-ақ əйелдердің бас 
тартуларынан сезіктенсеңдер, сонда оларды 
насихаттаңдар жəне оларды төсектеріңде тастап 
қойыңдар. (Одан болмаса) оларды сабаңдар. 
 
 
 
 

	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

157.	
Əйелдердің құқығы еркектермен бірдей ме? 	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Заңды қайталау   16:19.....Не əділдікті 
бұрмалаушы, не адамның бет-жүзіне қараушы, не 
пара алушы болмаңдар!  
Римдіктерге 2:11.....Себебі Құдай ешкімнің бет-
жүзіне қарамайды. 
Ғалаттықтарға 2:6.....Құдай адамның бет-жүзіне 
қарамайды ғой: 
Ғалаттықтарға 3:28.....Бұл жерде яһуди мен басқа 
ұлт адамының, құл мен еріктінің, еркек пен 
əйелдің арасында айырмашылық жоқ, себебі барлығың 
Иса Мəсіхпен тығыз байланыста біртұтассыңдар. 
Жақыптың 2:9.....Егер адамдарды сыртына қарап 
алаласаңдар, күнə жасап Құдайдың заңын бұзушы 
болып əшкереленесіңдер. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:228.....Ерлердің əйелдердегі хақтары 
сияқты, əйелдердің де ерлерде белгілі хақтары 
бар. Əйелдерден көрі ерлердің дəрежесі артық. 
Nisa 4:3 & 11*.....11. Алла сендерге, балаларың 
жайында; бір еркекке екі əйелдің мирасындай үлес 
бұйырады. Егер əйелдер екінің үстінде болса... 

158.*	
Еркекке əйелін ұруға рұқсат етілген бе? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Ефестіктерге 5:25-29.....25. Күйеулер, Мəсіх 
қауымды қалай сүйсе… 28. Дəл осылай жұбайларын өз 
тəніндей жақсы көру — күйеулердің міндеті. Əйелін 
сүйген өзін де сүйеді. 
Қолостықтарға 3:19.....Күйеулер, əйелдеріңді 
сүйіп, оларға қатаң болмаңдар! 
1 Петірдің 3:7.....Сол секілді сендер, күйеулер, 
əйелдеріңе ілтипат пен қамқорлық көрсетіп бірге 
өмір кешіңдер! Жан-тəндерінің нəзік екенін түсіне 
отыра, оларды ерекше қастерлей біліңдер.  
------------------------------------------------- 
Nisa 4:34*..... Ал сондай-ақ əйелдердің бас 
тартуларынан сезіктенсеңдер, сонда оларды 
насихаттаңдар жəне оларды төсектеріңде тастап 
қойыңдар. (Одан болмаса) оларды сабаңдар. 
 
 
 
 

	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

157.	
Əйелдердің құқығы еркектермен бірдей ме? 	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Заңды қайталау   16:19.....Не əділдікті 
бұрмалаушы, не адамның бет-жүзіне қараушы, не 
пара алушы болмаңдар!  
Римдіктерге 2:11.....Себебі Құдай ешкімнің бет-
жүзіне қарамайды. 
Ғалаттықтарға 2:6.....Құдай адамның бет-жүзіне 
қарамайды ғой: 
Ғалаттықтарға 3:28.....Бұл жерде яһуди мен басқа 
ұлт адамының, құл мен еріктінің, еркек пен 
əйелдің арасында айырмашылық жоқ, себебі барлығың 
Иса Мəсіхпен тығыз байланыста біртұтассыңдар. 
Жақыптың 2:9.....Егер адамдарды сыртына қарап 
алаласаңдар, күнə жасап Құдайдың заңын бұзушы 
болып əшкереленесіңдер. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:228.....Ерлердің əйелдердегі хақтары 
сияқты, əйелдердің де ерлерде белгілі хақтары 
бар. Əйелдерден көрі ерлердің дəрежесі артық. 
Nisa 4:3 & 11*.....11. Алла сендерге, балаларың 
жайында; бір еркекке екі əйелдің мирасындай үлес 
бұйырады. Егер əйелдер екінің үстінде болса... 

158.*	
Еркекке əйелін ұруға рұқсат етілген бе? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Ефестіктерге 5:25-29.....25. Күйеулер, Мəсіх 
қауымды қалай сүйсе… 28. Дəл осылай жұбайларын өз 
тəніндей жақсы көру — күйеулердің міндеті. Əйелін 
сүйген өзін де сүйеді. 
Қолостықтарға 3:19.....Күйеулер, əйелдеріңді 
сүйіп, оларға қатаң болмаңдар! 
1 Петірдің 3:7.....Сол секілді сендер, күйеулер, 
əйелдеріңе ілтипат пен қамқорлық көрсетіп бірге 
өмір кешіңдер! Жан-тəндерінің нəзік екенін түсіне 
отыра, оларды ерекше қастерлей біліңдер.  
------------------------------------------------- 
Nisa 4:34*..... Ал сондай-ақ əйелдердің бас 
тартуларынан сезіктенсеңдер, сонда оларды 
насихаттаңдар жəне оларды төсектеріңде тастап 
қойыңдар. (Одан болмаса) оларды сабаңдар. 
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Əйелдердің құқығы еркектермен бірдей ме? 	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Заңды қайталау   16:19.....Не əділдікті 
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Bakara 2:228.....Ерлердің əйелдердегі хақтары 
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158.*	
Еркекке əйелін ұруға рұқсат етілген бе? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Ефестіктерге 5:25-29.....25. Күйеулер, Мəсіх 
қауымды қалай сүйсе… 28. Дəл осылай жұбайларын өз 
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159.*	
Христиан  дініндегі адамға немесе мұсылманға басқа 
дінді ұстанатын адамға үйленулеріне бола ма?  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Заңды қайталау 7:3.....Олармен құдандалы болып, 
1 Қорынттықтарға 7:28 & 39.....28. Ал əйел үшін 
шашын өсіру оның мақтанышы емес пе? Ұзын шашы 
əйелге басын жабатын жамылғы ретінде берілген. 
39.  Күйеуі өлсе, кімге тием десе де өз еркі, тек 
екеуі де Иемізбен тығыз байланыста тұрсын. 
2 Қорынттықтарға 6:14 & 17.....14. Сенбейтіндермен 
қоян-қолтық бірге жүріп, жаман ниеттеріне 
ортақтаспаңдар! Себебі əділдік пен заңсыздық 
арасында ортақ не бар? Яки жарық пен түнек қалай 
тығыз байланыста тұрмақ? 17. Жаратқан Ие мынаны 
айтады: Сондықтан олардың арасынан шығыңдар! 
------------------------------------------------- 
Maide 5:5*..... Жəне мүміндерден абыройлы 
əйелдермен əрі сендерден бұрын Кітап берілген 
(Христиан, Яһуди) дерден де абыройлы əйелдермен 
мəһерлерін беріп, бой суытушы, астыртын көңілдес 
болмай үйленулерің халал етілді. 

160.	
Ерлі-зайыптың опасыздығы орын алған жағдайда ғана 
ажырасуға рұқсат етіле ме?   

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Матай 5:32.....Ал Мен сендерге былай деймін: жеңіл 
жүріске түспеген əйелімен ажырасқан əркім соның неке 
адалдығын бұзуына себепші болады. Кім күйеуімен 
ажырасқан əйелге үйленсе, сол да неке адалдығын бұзады. 
Матай 19:3-9.....9. Сендерге айтамын: кім жеңіл 
жүріске түспеген əйелімен ажырасып, басқаны алса, 
сол неке адалдығын бұзады. (Күйеуімен ажырасқан 
əйелге үйленген де неке адалдығын бұзады.) 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:231*.....Қашан əйелдерді талақ қылсаңдар 
да олардың ғыддаты жетсе, сонда оларды туралықпен 
ұстаңдар немесе оларды дұрыстықпен біржола ажыратыңдар.  
Tahrim 66:5*.....(Əй Пайғамбардың жұбайлары!) Егер 
сендерді ажыратса, Раббы оған орындарыңа сендерден 
жақсы, Мұсылман; мүмін, бой ұсынушы, тəубе етуші… тұл 
жəне ер көрмеген қыз жұбайлар беруі мүмкін.  
 
 
 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

159.*	
Христиан  дініндегі адамға немесе мұсылманға басқа 
дінді ұстанатын адамға үйленулеріне бола ма?  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Заңды қайталау 7:3.....Олармен құдандалы болып, 
1 Қорынттықтарға 7:28 & 39.....28. Ал əйел үшін 
шашын өсіру оның мақтанышы емес пе? Ұзын шашы 
əйелге басын жабатын жамылғы ретінде берілген. 
39.  Күйеуі өлсе, кімге тием десе де өз еркі, тек 
екеуі де Иемізбен тығыз байланыста тұрсын. 
2 Қорынттықтарға 6:14 & 17.....14. Сенбейтіндермен 
қоян-қолтық бірге жүріп, жаман ниеттеріне 
ортақтаспаңдар! Себебі əділдік пен заңсыздық 
арасында ортақ не бар? Яки жарық пен түнек қалай 
тығыз байланыста тұрмақ? 17. Жаратқан Ие мынаны 
айтады: Сондықтан олардың арасынан шығыңдар! 
------------------------------------------------- 
Maide 5:5*..... Жəне мүміндерден абыройлы 
əйелдермен əрі сендерден бұрын Кітап берілген 
(Христиан, Яһуди) дерден де абыройлы əйелдермен 
мəһерлерін беріп, бой суытушы, астыртын көңілдес 
болмай үйленулерің халал етілді. 

160.	
Ерлі-зайыптың опасыздығы орын алған жағдайда ғана 
ажырасуға рұқсат етіле ме?   

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Матай 5:32.....Ал Мен сендерге былай деймін: жеңіл 
жүріске түспеген əйелімен ажырасқан əркім соның неке 
адалдығын бұзуына себепші болады. Кім күйеуімен 
ажырасқан əйелге үйленсе, сол да неке адалдығын бұзады. 
Матай 19:3-9.....9. Сендерге айтамын: кім жеңіл 
жүріске түспеген əйелімен ажырасып, басқаны алса, 
сол неке адалдығын бұзады. (Күйеуімен ажырасқан 
əйелге үйленген де неке адалдығын бұзады.) 
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Bakara 2:231*.....Қашан əйелдерді талақ қылсаңдар 
да олардың ғыддаты жетсе, сонда оларды туралықпен 
ұстаңдар немесе оларды дұрыстықпен біржола ажыратыңдар.  
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жəне ер көрмеген қыз жұбайлар беруі мүмкін.  
 
 
 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

159.*	
Христиан  дініндегі адамға немесе мұсылманға басқа 
дінді ұстанатын адамға үйленулеріне бола ма?  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Заңды қайталау 7:3.....Олармен құдандалы болып, 
1 Қорынттықтарға 7:28 & 39.....28. Ал əйел үшін 
шашын өсіру оның мақтанышы емес пе? Ұзын шашы 
əйелге басын жабатын жамылғы ретінде берілген. 
39.  Күйеуі өлсе, кімге тием десе де өз еркі, тек 
екеуі де Иемізбен тығыз байланыста тұрсын. 
2 Қорынттықтарға 6:14 & 17.....14. Сенбейтіндермен 
қоян-қолтық бірге жүріп, жаман ниеттеріне 
ортақтаспаңдар! Себебі əділдік пен заңсыздық 
арасында ортақ не бар? Яки жарық пен түнек қалай 
тығыз байланыста тұрмақ? 17. Жаратқан Ие мынаны 
айтады: Сондықтан олардың арасынан шығыңдар! 
------------------------------------------------- 
Maide 5:5*..... Жəне мүміндерден абыройлы 
əйелдермен əрі сендерден бұрын Кітап берілген 
(Христиан, Яһуди) дерден де абыройлы əйелдермен 
мəһерлерін беріп, бой суытушы, астыртын көңілдес 
болмай үйленулерің халал етілді. 

160.	
Ерлі-зайыптың опасыздығы орын алған жағдайда ғана 
ажырасуға рұқсат етіле ме?   

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Матай 5:32.....Ал Мен сендерге былай деймін: жеңіл 
жүріске түспеген əйелімен ажырасқан əркім соның неке 
адалдығын бұзуына себепші болады. Кім күйеуімен 
ажырасқан əйелге үйленсе, сол да неке адалдығын бұзады. 
Матай 19:3-9.....9. Сендерге айтамын: кім жеңіл 
жүріске түспеген əйелімен ажырасып, басқаны алса, 
сол неке адалдығын бұзады. (Күйеуімен ажырасқан 
əйелге үйленген де неке адалдығын бұзады.) 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:231*.....Қашан əйелдерді талақ қылсаңдар 
да олардың ғыддаты жетсе, сонда оларды туралықпен 
ұстаңдар немесе оларды дұрыстықпен біржола ажыратыңдар.  
Tahrim 66:5*.....(Əй Пайғамбардың жұбайлары!) Егер 
сендерді ажыратса, Раббы оған орындарыңа сендерден 
жақсы, Мұсылман; мүмін, бой ұсынушы, тəубе етуші… тұл 
жəне ер көрмеген қыз жұбайлар беруі мүмкін.  
 
 
 
 

159.*	
Христиан  дініндегі адамға немесе мұсылманға басқа 
дінді ұстанатын адамға үйленулеріне бола ма?  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Заңды қайталау 7:3.....Олармен құдандалы болып, 
1 Қорынттықтарға 7:28 & 39.....28. Ал əйел үшін 
шашын өсіру оның мақтанышы емес пе? Ұзын шашы 
əйелге басын жабатын жамылғы ретінде берілген. 
39.  Күйеуі өлсе, кімге тием десе де өз еркі, тек 
екеуі де Иемізбен тығыз байланыста тұрсын. 
2 Қорынттықтарға 6:14 & 17.....14. Сенбейтіндермен 
қоян-қолтық бірге жүріп, жаман ниеттеріне 
ортақтаспаңдар! Себебі əділдік пен заңсыздық 
арасында ортақ не бар? Яки жарық пен түнек қалай 
тығыз байланыста тұрмақ? 17. Жаратқан Ие мынаны 
айтады: Сондықтан олардың арасынан шығыңдар! 
------------------------------------------------- 
Maide 5:5*..... Жəне мүміндерден абыройлы 
əйелдермен əрі сендерден бұрын Кітап берілген 
(Христиан, Яһуди) дерден де абыройлы əйелдермен 
мəһерлерін беріп, бой суытушы, астыртын көңілдес 
болмай үйленулерің халал етілді. 

160.	
Ерлі-зайыптың опасыздығы орын алған жағдайда ғана 
ажырасуға рұқсат етіле ме?   

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Матай 5:32.....Ал Мен сендерге былай деймін: жеңіл 
жүріске түспеген əйелімен ажырасқан əркім соның неке 
адалдығын бұзуына себепші болады. Кім күйеуімен 
ажырасқан əйелге үйленсе, сол да неке адалдығын бұзады. 
Матай 19:3-9.....9. Сендерге айтамын: кім жеңіл 
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161.	
Мəсіхшінің Мəсіх сияқты əрекет етуі, мұсылманның 
Hz. Мухаммед сияқты əрекет етуі мақсат па? 

Киелі кітап  Иə / Иə  Құран 
Матай 10:24-25.....25. Шəкірті ұстазына, қызметшісі 
қожайынына ұқсаса, соған қанағат тұтсын.  
Лұқа 6:40.....Шəкірті ұстазынан жоғары емес. Ал 
білімін жетілдірген əркім өз ұстазындай болады. 
Жохан 14:15 & 23-24.....15. Сендер Мені сүйсеңдер, 
өсиеттерімді орындаңдар! 23. — Кім Мені сүйсе, сол 
айтқан сөздерімді берік ұстанады, 24. Мені 
сүймегендер сөздерімді берік ұстанбайды. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:31*.....(Мұхаммед Ғ.С.) оларға: «Егер 
Алланы сүйсеңдер, онда маған ілесіңдер. Алла (Т.) 
сендерді жақсы көріп, күнəларыңды жарылқайды. 
Nisa 4:80*.....Кім пайғамбарға бағынса, расында Аллаға 
бағынған болады. 
Zuhruf 43:63*.....Ғиса(Ғ.С.)… Маған бой ұсыныңдар” деді. 

Жау жəне Соғыс  
162.	

Қасиетті кітаптарда барлық басқа діндерге 
үстемдік ету мақсатымен бір жеке сенушілік шығу 
керектігі туралы арнайы тақырып бар ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Лұқа 17:20-21.....20. Құдайдың Патшалығының қашан 
орнайтынын адамдар алдын ала білмейді. 21. 
Сондай-ақ оны «Міне, мұнда!» не «Əне, анда!» 
деуге болмайды. Себебі Құдайдың Патшалығы 
сендердің жан дүниелеріңде, — деді. 
Римдіктерге 14:17 & 22.....17. Құдайдың Патшалығы 
ішіп-жеуде емес, Киелі Рухтың күшімен əділ, өзара 
тату, қуанышты өмір сүруде. 22. Осы мəселе жайында 
ұстанған сенімің жеке өзің мен Құдай арасында болсын.  
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:33*.....Өйткені, Ол, елшісін туралық жəне 
хақ дінменен бүкіл діндерге басым болсын деп 
жіберген. Егер мүшріктер жақтырмаса да. 
Saf 61:9*.....Ол сондай Алла, мүшріктер жек көрсе де 
дінін бүкіл діндерге үстем қылу үшін Елшісін 
туралықпен хақ дінмен жіберді.  
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163.*	
Киелі кітапта белгілі бір діннің күшпен басқа 
діндерден басым түсуін мақсат қойған тақырып 
жөнінде жазылған ба?	

Киелі кітап  Жоқ / Жоқ  Құран 
2 Тімотеге 2:24-25.....24 Жаратқан Иенің қызметшісінің 
жанжалдасуына болмайды. Ол бəріне бірдей жылы жүзді, 
жақсылап тəлім беретін, сабырлы болып, 
25. қарсыластарын ілтипаттылықпен түзету қажет. Мүмкін 
болса, Құдай оларды өкіндіріп, шындықты мойындатар. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:256*..... Дінде зорлау жоқ. Расында 
туралық, азғындықтан ажыратылды. 
Al-i İmran 3:20.....Егер олар исламды қабыл етсе, 
тура жол табар еді. Ал егер олар бет бұрса, саған 
жалғастыру ғана міндет. 
Kaf 50:45.....Сен оларға зорлаушы емессің.  

164.*	
Құдай діндарларға əр түрлі діндегі адамдармен 
соғыс ашып олардың өздерінің діндері женгенге 
дейін күресулеріне шақыра ма? (Jihad) 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Римдіктерге 12:17-19.....18. Осы мəселе жайында 
ұстанған сенімің жеке өзің мен Құдай арасында 
болсын. 19. Сүйікті бауырластарым, кек алмаңдар, соны 
Құдайдың қаһарына қалдырыңдар! Тауратта мынадай сөздер 
жазылған ғой: Кек алу — Менің ісім, зұлымдықтың есесін 
қайтарамын Мен Өзім, — дейді Иеміз. 
Еврейлерге 12:14.....Барлық адамдармен тату болып, 
Құдайға бағышталған қасиетті өмір сүруге ұмтылыңдар! 
Мұнсыз ешкім Жаратқан Иені көре алмайды. 
-------------------------------------------------  
Bakara 2:190-193 & 216*.....190. Өздеріңмен 
соғысқандармен Алла жолында соғысыңдар да шектен 
шықпаңдар. 193. Олармен бұзақылық қалмай, дін Аллаға 
тəн болғанға дейін соғысыңдар. 
Tevbe 9:29*.....Кітап берілгендерден, Аллаға, 
ақырет күніне иман келтірмегендер жəне Алланың 
əрі Елшісінің арам еткен нəрселерін арам деп 
білмегендер жəне де хақ дінді (Исламды) дін деп 
мойындамағандарменен сүмірейіп, өз қолдарынан 
салық бергенге дейін соғысыңдар.  
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болсын. 19. Сүйікті бауырластарым, кек алмаңдар, соны 
Құдайдың қаһарына қалдырыңдар! Тауратта мынадай сөздер 
жазылған ғой: Кек алу — Менің ісім, зұлымдықтың есесін 
қайтарамын Мен Өзім, — дейді Иеміз. 
Еврейлерге 12:14.....Барлық адамдармен тату болып, 
Құдайға бағышталған қасиетті өмір сүруге ұмтылыңдар! 
Мұнсыз ешкім Жаратқан Иені көре алмайды. 
-------------------------------------------------  
Bakara 2:190-193 & 216*.....190. Өздеріңмен 
соғысқандармен Алла жолында соғысыңдар да шектен 
шықпаңдар. 193. Олармен бұзақылық қалмай, дін Аллаға 
тəн болғанға дейін соғысыңдар. 
Tevbe 9:29*.....Кітап берілгендерден, Аллаға, 
ақырет күніне иман келтірмегендер жəне Алланың 
əрі Елшісінің арам еткен нəрселерін арам деп 
білмегендер жəне де хақ дінді (Исламды) дін деп 
мойындамағандарменен сүмірейіп, өз қолдарынан 
салық бергенге дейін соғысыңдар.  
 
 

	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

163.*	
Киелі кітапта белгілі бір діннің күшпен басқа 
діндерден басым түсуін мақсат қойған тақырып 
жөнінде жазылған ба?	

Киелі кітап  Жоқ / Жоқ  Құран 
2 Тімотеге 2:24-25.....24 Жаратқан Иенің қызметшісінің 
жанжалдасуына болмайды. Ол бəріне бірдей жылы жүзді, 
жақсылап тəлім беретін, сабырлы болып, 
25. қарсыластарын ілтипаттылықпен түзету қажет. Мүмкін 
болса, Құдай оларды өкіндіріп, шындықты мойындатар. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:256*..... Дінде зорлау жоқ. Расында 
туралық, азғындықтан ажыратылды. 
Al-i İmran 3:20.....Егер олар исламды қабыл етсе, 
тура жол табар еді. Ал егер олар бет бұрса, саған 
жалғастыру ғана міндет. 
Kaf 50:45.....Сен оларға зорлаушы емессің.  
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165.	
Егер адам өз ана діндерінен бас тартса немесе өз 
дінін өзгертуге шешім қабылдаса, бұндай адамдар 
өлтірілу керек пе? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Еврейлерге 3:12–13.....12. Бауырластар, сақ 
болыңдар: ешқайсың жүректеріңді қасарыстырып 
сенбейтін болмаңдар, мəңгі тірі Құдайдан безіп 
кетіп жүрмеңдер! 13. Қайта, бірде-біреуің күнəнің 
кесірінен алданып, қасарысып кетпеу үшін, əлі де 
«бүгін» деген мерзім бітпей тұрғанда, күн сайын 
өзара дем берісіп отырыңдар!  
------------------------------------------------- 
Nisa 4:89*.....Егер олар бет бұрса, сонда оларды 
қайдан тапсаңдар да ұстап өлтіріңдер. Сондай-ақ 
оларды не дос не көмекші тұтпаңдар. 
Ескертпе: Hz. Мұхаммедтің хадистен шыққандар 
туралы келесі сөздері: Аллаһтың елшісі, «Кім өз 
ислам дінін өзгертсе, өлтірілсін». (Сахих Бухари: 
том 9, кітап 84, No. 57-58, том 4, кітап 56, No. 
808) 

166. 
Отбасымен, достарымен немесе тіпті бауырлармен 
күресу кейде бұйырылады ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
1 Қорынттықтарға 7:13-24.....13. Сол сияқты, 
сенуші əйелдің сенбейтін күйеуі онымен бірге 
қалуға келіссе, онда əйелдің де ажырасуына 
болмайды. 14. Себебі сенбейтін еркек сенуші 
əйелінің арқасында жəне сенбейтін əйел сенуші 
күйеуінің арқасында Құдайдың қасиетті əсерінің 
аясында болады. Əйтпесе балаларың құдайсыздардың 
балалары іспетті болар еді. Керісінше, олар да 
Құдайдың қасиетті əсерінің аясында. 
------------------------------------------------- 
Mujadila 58:22*.....Аллаға, ақырет күніне иман 
келтірген бір елдің; аталары не балалары яки 
туыстары немесе ағайындары болса да Аллаға, 
Елшісіне қарсы келгендерді сүйгенін көрмейсің. 
Taghabun 64:14*.....Əй мүміндер! Сөзсіз 
əйелдеріңнен балаларыңнан өздеріңе дұшпан 
болатындар да бар. Олардан сақсыныңдар. 
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том 9, кітап 84, No. 57-58, том 4, кітап 56, No. 
808) 

166. 
Отбасымен, достарымен немесе тіпті бауырлармен 
күресу кейде бұйырылады ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
1 Қорынттықтарға 7:13-24.....13. Сол сияқты, 
сенуші əйелдің сенбейтін күйеуі онымен бірге 
қалуға келіссе, онда əйелдің де ажырасуына 
болмайды. 14. Себебі сенбейтін еркек сенуші 
əйелінің арқасында жəне сенбейтін əйел сенуші 
күйеуінің арқасында Құдайдың қасиетті əсерінің 
аясында болады. Əйтпесе балаларың құдайсыздардың 
балалары іспетті болар еді. Керісінше, олар да 
Құдайдың қасиетті əсерінің аясында. 
------------------------------------------------- 
Mujadila 58:22*.....Аллаға, ақырет күніне иман 
келтірген бір елдің; аталары не балалары яки 
туыстары немесе ағайындары болса да Аллаға, 
Елшісіне қарсы келгендерді сүйгенін көрмейсің. 
Taghabun 64:14*.....Əй мүміндер! Сөзсіз 
əйелдеріңнен балаларыңнан өздеріңе дұшпан 
болатындар да бар. Олардан сақсыныңдар. 
  
 
 
 



167. 
Құдай бүгінгі діндарларының, өздерінің ар-
ұждандарына қарсы болса да, түрлі басқа 
сенімдердегі адамдарды өлтірулерін қалайды ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Елшілердің  істері 24:16.....Сондықтан əрдайым 
Құдай алдында да, адам алдында да ар-ұжданымның 
таза болуы үшін ұмтылып келемін. 
1 Тімотеге 1:5.....Осы бұйрықтың мақсаты — пəк 
жүрек, таза ар-ұждан мен шынайы сенімнен бастау 
алатын сүйіспеншілікті ояту. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:216*.....(Əй мүміндер!) Сендерге сүйкімсіз 
болса да соғыс парыз қылынды. Бір жек көрген 
нəрселеріңнің сендер үшін қайырлы болуы мүмкін. Жəне 
жақсы көрген нəрселеріңнің сендерге жаман болуы да 
мүмкін. Алла (Т.) біледі, сендер білмейсіңдер. 
Enfal 8:17*..... Сонда оларды сендер өлтірмедіңдер, 
бірақ оларды Алла өлтірді. (Əй Мұхаммед!), Атқан 
кезде сен атпадың, бірақ Алла атты. Бұл мүміндерді 
жақсы бір сынақпен сынау үшін. 

168.	
Басқа дін адамдарына қарсы күресу жəне олармен тартысу, 
негізінен жақсы нəрсе ретінде қарастырылады ма?  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Ғалаттықтарға 5:19-21.....19. Ескі күнəкар болмысымыздан 
туындайтын қылықтар белгілі, бұлар: 20. қаскөйлік, 
ұрыс-керіс, қызғаныш, ашу-ыза, жеке бастың абыройын 
ойлау… кісі өлтіру…  21. мұндаймен айналысатындарға 
Құдайдың Патшалығында орын жоқ. 
Жақыптың 4:1 & 8.....1. Ендеше, араларыңдағы 
қастастық пен дау-жанжал қайдан шығады? 
Бойларыңдағы соғысып жатқан арам құмарлықтарыңнан 
туады емес пе? 8. Ей, күнəкарлар, қолдарыңды 
жамандық атаулыдан жуып тазартыңдар!  
-------------------------------------------------	
Tebve 9:41*.....(Əй мүміндер!) Жеңіл əрі ауыр түрде 
соғысқа шығыңдар. Сондай-ақ Алла жолында малдарыңмен, 
жандарыңмен соғысыңдар. Осыларың сендер үшін қайырлы, 
егер білген болсаңдар.  
Ankebut 29:6.....Біреу игілік үшін күрессе, сөзсіз 
өзі үшін күреседі. Əрине Алла, əлемнен бай. 
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

167. 
Құдай бүгінгі діндарларының, өздерінің ар-
ұждандарына қарсы болса да, түрлі басқа 
сенімдердегі адамдарды өлтірулерін қалайды ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Елшілердің  істері 24:16.....Сондықтан əрдайым 
Құдай алдында да, адам алдында да ар-ұжданымның 
таза болуы үшін ұмтылып келемін. 
1 Тімотеге 1:5.....Осы бұйрықтың мақсаты — пəк 
жүрек, таза ар-ұждан мен шынайы сенімнен бастау 
алатын сүйіспеншілікті ояту. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:216*.....(Əй мүміндер!) Сендерге сүйкімсіз 
болса да соғыс парыз қылынды. Бір жек көрген 
нəрселеріңнің сендер үшін қайырлы болуы мүмкін. Жəне 
жақсы көрген нəрселеріңнің сендерге жаман болуы да 
мүмкін. Алла (Т.) біледі, сендер білмейсіңдер. 
Enfal 8:17*..... Сонда оларды сендер өлтірмедіңдер, 
бірақ оларды Алла өлтірді. (Əй Мұхаммед!), Атқан 
кезде сен атпадың, бірақ Алла атты. Бұл мүміндерді 
жақсы бір сынақпен сынау үшін. 

168.	
Басқа дін адамдарына қарсы күресу жəне олармен тартысу, 
негізінен жақсы нəрсе ретінде қарастырылады ма?  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Ғалаттықтарға 5:19-21.....19. Ескі күнəкар болмысымыздан 
туындайтын қылықтар белгілі, бұлар: 20. қаскөйлік, 
ұрыс-керіс, қызғаныш, ашу-ыза, жеке бастың абыройын 
ойлау… кісі өлтіру…  21. мұндаймен айналысатындарға 
Құдайдың Патшалығында орын жоқ. 
Жақыптың 4:1 & 8.....1. Ендеше, араларыңдағы 
қастастық пен дау-жанжал қайдан шығады? 
Бойларыңдағы соғысып жатқан арам құмарлықтарыңнан 
туады емес пе? 8. Ей, күнəкарлар, қолдарыңды 
жамандық атаулыдан жуып тазартыңдар!  
-------------------------------------------------	
Tebve 9:41*.....(Əй мүміндер!) Жеңіл əрі ауыр түрде 
соғысқа шығыңдар. Сондай-ақ Алла жолында малдарыңмен, 
жандарыңмен соғысыңдар. Осыларың сендер үшін қайырлы, 
егер білген болсаңдар.  
Ankebut 29:6.....Біреу игілік үшін күрессе, сөзсіз 
өзі үшін күреседі. Əрине Алла, əлемнен бай. 
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

167. 
Құдай бүгінгі діндарларының, өздерінің ар-
ұждандарына қарсы болса да, түрлі басқа 
сенімдердегі адамдарды өлтірулерін қалайды ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Елшілердің  істері 24:16.....Сондықтан əрдайым 
Құдай алдында да, адам алдында да ар-ұжданымның 
таза болуы үшін ұмтылып келемін. 
1 Тімотеге 1:5.....Осы бұйрықтың мақсаты — пəк 
жүрек, таза ар-ұждан мен шынайы сенімнен бастау 
алатын сүйіспеншілікті ояту. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:216*.....(Əй мүміндер!) Сендерге сүйкімсіз 
болса да соғыс парыз қылынды. Бір жек көрген 
нəрселеріңнің сендер үшін қайырлы болуы мүмкін. Жəне 
жақсы көрген нəрселеріңнің сендерге жаман болуы да 
мүмкін. Алла (Т.) біледі, сендер білмейсіңдер. 
Enfal 8:17*..... Сонда оларды сендер өлтірмедіңдер, 
бірақ оларды Алла өлтірді. (Əй Мұхаммед!), Атқан 
кезде сен атпадың, бірақ Алла атты. Бұл мүміндерді 
жақсы бір сынақпен сынау үшін. 

168.	
Басқа дін адамдарына қарсы күресу жəне олармен тартысу, 
негізінен жақсы нəрсе ретінде қарастырылады ма?  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Ғалаттықтарға 5:19-21.....19. Ескі күнəкар болмысымыздан 
туындайтын қылықтар белгілі, бұлар: 20. қаскөйлік, 
ұрыс-керіс, қызғаныш, ашу-ыза, жеке бастың абыройын 
ойлау… кісі өлтіру…  21. мұндаймен айналысатындарға 
Құдайдың Патшалығында орын жоқ. 
Жақыптың 4:1 & 8.....1. Ендеше, араларыңдағы 
қастастық пен дау-жанжал қайдан шығады? 
Бойларыңдағы соғысып жатқан арам құмарлықтарыңнан 
туады емес пе? 8. Ей, күнəкарлар, қолдарыңды 
жамандық атаулыдан жуып тазартыңдар!  
-------------------------------------------------	
Tebve 9:41*.....(Əй мүміндер!) Жеңіл əрі ауыр түрде 
соғысқа шығыңдар. Сондай-ақ Алла жолында малдарыңмен, 
жандарыңмен соғысыңдар. Осыларың сендер үшін қайырлы, 
егер білген болсаңдар.  
Ankebut 29:6.....Біреу игілік үшін күрессе, сөзсіз 
өзі үшін күреседі. Əрине Алла, əлемнен бай. 
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таза болуы үшін ұмтылып келемін. 
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жүрек, таза ар-ұждан мен шынайы сенімнен бастау 
алатын сүйіспеншілікті ояту. 
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Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
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Бойларыңдағы соғысып жатқан арам құмарлықтарыңнан 
туады емес пе? 8. Ей, күнəкарлар, қолдарыңды 
жамандық атаулыдан жуып тазартыңдар!  
-------------------------------------------------	
Tebve 9:41*.....(Əй мүміндер!) Жеңіл əрі ауыр түрде 
соғысқа шығыңдар. Сондай-ақ Алла жолында малдарыңмен, 
жандарыңмен соғысыңдар. Осыларың сендер үшін қайырлы, 
егер білген болсаңдар.  
Ankebut 29:6.....Біреу игілік үшін күрессе, сөзсіз 
өзі үшін күреседі. Əрине Алла, əлемнен бай. 
	
	
	



169.	
Құдай Hz. Мухаммедті исламды тарату үшін көптеген 
агрессиялық соғыстарды бастауға шақырды ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Жохан 18:36.....Иса: — Менің Патшалығым осы 
дүниелік емес. Егер де Патшалығым осы дүниелік 
болса, онда Менің қасымда сақшыларым жүріп, олар 
Мені яһуди басшыларының қолына түсірмеу үшін 
күрескен болар еді. ¸ Бірақ Менің Патшалығым осы 
дүниелік емес, — деп жауап берді. 
2 Қорынттықтарға 10:3-5.....3. оның салты бойынша 
күреспейміз: 4. қолданып жүрген қаруларымыз осы 
дүниелік емес, оларда Құдайдың құдіреті бар. 
------------------------------------------------- 
1. Бадр шайқасы:  (Наурыз, 624) Əл и Имран 3:13 
   жəне 123; Анфал 8:5-19 жəне 41-44   
2. Ухуд шайқасы:  (Наурыз, 625)  
   Əл и Имран 3:121-122, 3:140 жəне 165-172  
3. Хендек шайқасы: (Мамыр, 627) Ор 
   Ахзаб 33:9-12 жəне 25-27 
4. Худайбии шайқасы: (Наурыз, 628) 
   Фетих 48:1-3 жəне 22-27  
5. Муғтаһ шайқасы: (629) Бакара 2:191-193 
6. Хунайн шайқасы: (Тамыз, 630) Тевбе 9:25-27  
7. Тебюк шайқасы: (630) Тевбе 9:38-40,   
   42-52, 65-66, 81-83, 86-87,90, 93, 117  
8. Мекке шайқасы: (630)  Тевбе 9:12, Касас 
   28:85, Саф 61:13, Наср, 110:1-3.  

170.	
Қасиетті кітаптарда адамдар Жазбалардың 
адамдарына қарсы күресуге шақырады ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Римдіктерге 12:18.....Қолдарыңнан келгенше, 
барлық адамдармен тату болыңдар. 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:29*.....Кітап берілгендерден, Аллаға, ақырет 
күніне иман келтірмегендер жəне Алланың əрі Елшісінің 
арам еткен нəрселерін арам деп білмегендер жəне де 
хақ дінді (Исламды) дін деп мойындамағандарменен 
сүмірейіп, өз қолдарынан салық бергенге дейін соғысыңдар.  
Ahzab 33:26*.....кітап иелерінен… Бір бөлімін 
өлтіріп, бір бөлімін тұтқынға алып жаттыңдар.  
  

 	
	
	
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

169.	
Құдай Hz. Мухаммедті исламды тарату үшін көптеген 
агрессиялық соғыстарды бастауға шақырды ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Жохан 18:36.....Иса: — Менің Патшалығым осы 
дүниелік емес. Егер де Патшалығым осы дүниелік 
болса, онда Менің қасымда сақшыларым жүріп, олар 
Мені яһуди басшыларының қолына түсірмеу үшін 
күрескен болар еді. ¸ Бірақ Менің Патшалығым осы 
дүниелік емес, — деп жауап берді. 
2 Қорынттықтарға 10:3-5.....3. оның салты бойынша 
күреспейміз: 4. қолданып жүрген қаруларымыз осы 
дүниелік емес, оларда Құдайдың құдіреті бар. 
------------------------------------------------- 
1. Бадр шайқасы:  (Наурыз, 624) Əл и Имран 3:13 
   жəне 123; Анфал 8:5-19 жəне 41-44   
2. Ухуд шайқасы:  (Наурыз, 625)  
   Əл и Имран 3:121-122, 3:140 жəне 165-172  
3. Хендек шайқасы: (Мамыр, 627) Ор 
   Ахзаб 33:9-12 жəне 25-27 
4. Худайбии шайқасы: (Наурыз, 628) 
   Фетих 48:1-3 жəне 22-27  
5. Муғтаһ шайқасы: (629) Бакара 2:191-193 
6. Хунайн шайқасы: (Тамыз, 630) Тевбе 9:25-27  
7. Тебюк шайқасы: (630) Тевбе 9:38-40,   
   42-52, 65-66, 81-83, 86-87,90, 93, 117  
8. Мекке шайқасы: (630)  Тевбе 9:12, Касас 
   28:85, Саф 61:13, Наср, 110:1-3.  

170.	
Қасиетті кітаптарда адамдар Жазбалардың 
адамдарына қарсы күресуге шақырады ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Римдіктерге 12:18.....Қолдарыңнан келгенше, 
барлық адамдармен тату болыңдар. 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:29*.....Кітап берілгендерден, Аллаға, ақырет 
күніне иман келтірмегендер жəне Алланың əрі Елшісінің 
арам еткен нəрселерін арам деп білмегендер жəне де 
хақ дінді (Исламды) дін деп мойындамағандарменен 
сүмірейіп, өз қолдарынан салық бергенге дейін соғысыңдар.  
Ahzab 33:26*.....кітап иелерінен… Бір бөлімін 
өлтіріп, бір бөлімін тұтқынға алып жаттыңдар.  
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171.	
Бүгінгі діндарлар үшін Қасиетті кітаптарда 
агрессивті жəне қорлаушы соғыс жəне сенбейтіндерге 
қарсы күресуді мадақтайды ма? (Жихад) 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Ефестіктерге 6:12.....Біз адам баласына қарсы емес, 
қазіргі қара түнектің əкімдері мен күштілеріне əрі 
дүниені билеп-төстеушілеріне: көзге көрінбейтін 
дүниедегі зұлым рухтарға қарсы күресудеміз. 
1 Тімотеге 2:1-2..... 1. Ал енді, ең алдымен 
мынаны ескертемін: 2. ұнамды да адал болып, тыныш 
та бейбіт өмір сүрмекпіз.  
------------------------------------------------- 
Nisa 4:76-77*.....76. Сондай иман келтіргендер, 
Алла жолында соғысады да кəпірлер… 77. Оларға соғыс 
парыз етілген заман олардың бір тобы; адамдардан, 
Алладан қорыққандай немесе, тағы қатты қорқады да: 
“Раббымыз! Бізге соғысты неге жаздың? Бізді жақын 
бір мерзімге дейін неге кешіктірмедің?”, Бізді 
жақын бір мерзімге дейін неге кешіктірмедің?”,- 
деді. (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: “Дүниенің пайдасы аз 
ғана. Тақуалар үшін ақырет жақсы. 
Ескертпе: «Жихад» немесе соғыс, Құранның ең үлкен 
мəселесі: Құранның əрбір 6,236 аяттың 139 аяты = 
45 аяттың 1 аяты соғыс аяты! Агрессиялық соғыс 
Тевбе 9:29 жəне 123-де оқытылады. 

172.	
Құдай бүгінгі сенушілерді басқа адамдарға тонау 
жəне тонау үшін шақырады ма?	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Мысырдан 20:15 & 17.....15. Ұрлық жасама! 
17. Басқаның үйіне ие болуға сұқтанба! Оның 
əйеліне, құл-күңіне, өгіз-есегіне, не өзге де 
ешқандай нəрсесіне заңсыз ие болуға сұқтанба!» 
Ефестіктерге 4:28.....Ұры болған енді ұрлық 
жасамасын, керісінше, адал еңбек етіп, тапқан 
табысынан мұқтаждарға үлестірсін. 
------------------------------------------------- 
Enfal 8:1 & 41*.....1. (Мұхаммед Ғ.С.) олар, сенен 
ғанимат малы (соғыс олжасы) жайынан сұрайды: 
«Ғаниматтар; Аллаға жəне Пайғамбарына тəн. 41. Егер 
сендер Аллаға əрі дұрыс пен бұрыстың айрылған күні; 
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қазіргі қара түнектің əкімдері мен күштілеріне əрі 
дүниені билеп-төстеушілеріне: көзге көрінбейтін 
дүниедегі зұлым рухтарға қарсы күресудеміз. 
1 Тімотеге 2:1-2..... 1. Ал енді, ең алдымен 
мынаны ескертемін: 2. ұнамды да адал болып, тыныш 
та бейбіт өмір сүрмекпіз.  
------------------------------------------------- 
Nisa 4:76-77*.....76. Сондай иман келтіргендер, 
Алла жолында соғысады да кəпірлер… 77. Оларға соғыс 
парыз етілген заман олардың бір тобы; адамдардан, 
Алладан қорыққандай немесе, тағы қатты қорқады да: 
“Раббымыз! Бізге соғысты неге жаздың? Бізді жақын 
бір мерзімге дейін неге кешіктірмедің?”, Бізді 
жақын бір мерзімге дейін неге кешіктірмедің?”,- 
деді. (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: “Дүниенің пайдасы аз 
ғана. Тақуалар үшін ақырет жақсы. 
Ескертпе: «Жихад» немесе соғыс, Құранның ең үлкен 
мəселесі: Құранның əрбір 6,236 аяттың 139 аяты = 
45 аяттың 1 аяты соғыс аяты! Агрессиялық соғыс 
Тевбе 9:29 жəне 123-де оқытылады. 

172.	
Құдай бүгінгі сенушілерді басқа адамдарға тонау 
жəне тонау үшін шақырады ма?	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Мысырдан 20:15 & 17.....15. Ұрлық жасама! 
17. Басқаның үйіне ие болуға сұқтанба! Оның 
əйеліне, құл-күңіне, өгіз-есегіне, не өзге де 
ешқандай нəрсесіне заңсыз ие болуға сұқтанба!» 
Ефестіктерге 4:28.....Ұры болған енді ұрлық 
жасамасын, керісінше, адал еңбек етіп, тапқан 
табысынан мұқтаждарға үлестірсін. 
------------------------------------------------- 
Enfal 8:1 & 41*.....1. (Мұхаммед Ғ.С.) олар, сенен 
ғанимат малы (соғыс олжасы) жайынан сұрайды: 
«Ғаниматтар; Аллаға жəне Пайғамбарына тəн. 41. Егер 
сендер Аллаға əрі дұрыс пен бұрыстың айрылған күні; 
 
 
 
 



173.	
Құдай бүгінгі діндарларды, жауларына қарсы қорқыныш 
пен қатыгездік қолдануға шақырады ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Еремия 22:3.....Жаратқан Ие мынаны айтады: 
Əділдік пен шындықты ұдайы қолдаңдар! 
Жəбірленгенді қысым көрсетушісінен құтқарыңдар! 
Жат жұрттыққа, жетім-жесірге жəбір көрсетпеңдер! 
Бұл елде жазықсыз адамның қанын төкпеңдер! 
2 Тімотеге 2:23-25..... 24. Жаратқан Иенің 
қызметшісінің жанжалдасуына болмайды. Ол бəріне 
бірдей жылы жүзді, жақсылап тəлім беретін, 
сабырлы болып, 25. қарсыластарын ілтипаттылықпен 
түзету қажет. Мүмкін болса, Құдай оларды 
өкіндіріп, шындықты мойындатар. 
-------------------------------------------------	
A’raf 7:4*.....Қаншалаған кентті жоқ еттік. Сонда оларға 
азабымыз түнделетіп немесе түскі дем алыста келді.  
Enfal 8:11 & 67.....11. Мүміндерге тоқтау беріңдер» 
деп нұсқау беруде еді. «Кəпірлердің жүректеріне қорқу 
саламын. Сонда мойындарының үстіне əрі қол-аяқтарына 
(қылышпен шабыңдар» 67. Ешбір пайғамбарға жер жүзінде 
жауға өктем болғанға дейін тұтқын ұстау тиісті емес. 

174.*	
Құдай бүгінгі сенушілерді жазалау заңын орындауды 
қалайды ма? (көзге көз, тіс үшін тіс / Кисас) 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Матай 5:39.....Ал Мен сендерге айтамын: зұлымдық 
жасағаннан кек алма! Егер біреу бетіңнің оң жағын 
ұрса, оған сол жағыңды да тос.  
Римдіктерге 12:19-20.....19. Сүйікті бауырластарым, 
кек алмаңдар, соны Құдайдың қаһарына қалдырыңдар! 
Тауратта мынадай сөздер жазылған ғой: Кек алу — Менің 
ісім, зұлымдықтың есесін қайтарамын Мен Өзім, — дейді 
Иеміз. 21. Осылайша жамандықтан жеңілмей, оны 
жақсылықпен жеңіп шық! 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:194*.....(Құрметті айларда соғысу не 
соғыспай құрметтеулер, екі жаққа бірдей). 
Shura 42:40-41*.....40. Бір жамандықтың жазасы 
өзіндей ғана жамандық. 41. Əлбетте біреу зұлымдық 
көргеннен кейін өшін алса, сонда оларға сын жоқ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

173.	
Құдай бүгінгі діндарларды, жауларына қарсы қорқыныш 
пен қатыгездік қолдануға шақырады ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Еремия 22:3.....Жаратқан Ие мынаны айтады: 
Əділдік пен шындықты ұдайы қолдаңдар! 
Жəбірленгенді қысым көрсетушісінен құтқарыңдар! 
Жат жұрттыққа, жетім-жесірге жəбір көрсетпеңдер! 
Бұл елде жазықсыз адамның қанын төкпеңдер! 
2 Тімотеге 2:23-25..... 24. Жаратқан Иенің 
қызметшісінің жанжалдасуына болмайды. Ол бəріне 
бірдей жылы жүзді, жақсылап тəлім беретін, 
сабырлы болып, 25. қарсыластарын ілтипаттылықпен 
түзету қажет. Мүмкін болса, Құдай оларды 
өкіндіріп, шындықты мойындатар. 
-------------------------------------------------	
A’raf 7:4*.....Қаншалаған кентті жоқ еттік. Сонда оларға 
азабымыз түнделетіп немесе түскі дем алыста келді.  
Enfal 8:11 & 67.....11. Мүміндерге тоқтау беріңдер» 
деп нұсқау беруде еді. «Кəпірлердің жүректеріне қорқу 
саламын. Сонда мойындарының үстіне əрі қол-аяқтарына 
(қылышпен шабыңдар» 67. Ешбір пайғамбарға жер жүзінде 
жауға өктем болғанға дейін тұтқын ұстау тиісті емес. 

174.*	
Құдай бүгінгі сенушілерді жазалау заңын орындауды 
қалайды ма? (көзге көз, тіс үшін тіс / Кисас) 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Матай 5:39.....Ал Мен сендерге айтамын: зұлымдық 
жасағаннан кек алма! Егер біреу бетіңнің оң жағын 
ұрса, оған сол жағыңды да тос.  
Римдіктерге 12:19-20.....19. Сүйікті бауырластарым, 
кек алмаңдар, соны Құдайдың қаһарына қалдырыңдар! 
Тауратта мынадай сөздер жазылған ғой: Кек алу — Менің 
ісім, зұлымдықтың есесін қайтарамын Мен Өзім, — дейді 
Иеміз. 21. Осылайша жамандықтан жеңілмей, оны 
жақсылықпен жеңіп шық! 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:194*.....(Құрметті айларда соғысу не 
соғыспай құрметтеулер, екі жаққа бірдей). 
Shura 42:40-41*.....40. Бір жамандықтың жазасы 
өзіндей ғана жамандық. 41. Əлбетте біреу зұлымдық 
көргеннен кейін өшін алса, сонда оларға сын жоқ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

173.	
Құдай бүгінгі діндарларды, жауларына қарсы қорқыныш 
пен қатыгездік қолдануға шақырады ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Еремия 22:3.....Жаратқан Ие мынаны айтады: 
Əділдік пен шындықты ұдайы қолдаңдар! 
Жəбірленгенді қысым көрсетушісінен құтқарыңдар! 
Жат жұрттыққа, жетім-жесірге жəбір көрсетпеңдер! 
Бұл елде жазықсыз адамның қанын төкпеңдер! 
2 Тімотеге 2:23-25..... 24. Жаратқан Иенің 
қызметшісінің жанжалдасуына болмайды. Ол бəріне 
бірдей жылы жүзді, жақсылап тəлім беретін, 
сабырлы болып, 25. қарсыластарын ілтипаттылықпен 
түзету қажет. Мүмкін болса, Құдай оларды 
өкіндіріп, шындықты мойындатар. 
-------------------------------------------------	
A’raf 7:4*.....Қаншалаған кентті жоқ еттік. Сонда оларға 
азабымыз түнделетіп немесе түскі дем алыста келді.  
Enfal 8:11 & 67.....11. Мүміндерге тоқтау беріңдер» 
деп нұсқау беруде еді. «Кəпірлердің жүректеріне қорқу 
саламын. Сонда мойындарының үстіне əрі қол-аяқтарына 
(қылышпен шабыңдар» 67. Ешбір пайғамбарға жер жүзінде 
жауға өктем болғанға дейін тұтқын ұстау тиісті емес. 

174.*	
Құдай бүгінгі сенушілерді жазалау заңын орындауды 
қалайды ма? (көзге көз, тіс үшін тіс / Кисас) 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Матай 5:39.....Ал Мен сендерге айтамын: зұлымдық 
жасағаннан кек алма! Егер біреу бетіңнің оң жағын 
ұрса, оған сол жағыңды да тос.  
Римдіктерге 12:19-20.....19. Сүйікті бауырластарым, 
кек алмаңдар, соны Құдайдың қаһарына қалдырыңдар! 
Тауратта мынадай сөздер жазылған ғой: Кек алу — Менің 
ісім, зұлымдықтың есесін қайтарамын Мен Өзім, — дейді 
Иеміз. 21. Осылайша жамандықтан жеңілмей, оны 
жақсылықпен жеңіп шық! 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:194*.....(Құрметті айларда соғысу не 
соғыспай құрметтеулер, екі жаққа бірдей). 
Shura 42:40-41*.....40. Бір жамандықтың жазасы 
өзіндей ғана жамандық. 41. Əлбетте біреу зұлымдық 
көргеннен кейін өшін алса, сонда оларға сын жоқ. 
 
 
 
 

173.	
Құдай бүгінгі діндарларды, жауларына қарсы қорқыныш 
пен қатыгездік қолдануға шақырады ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Еремия 22:3.....Жаратқан Ие мынаны айтады: 
Əділдік пен шындықты ұдайы қолдаңдар! 
Жəбірленгенді қысым көрсетушісінен құтқарыңдар! 
Жат жұрттыққа, жетім-жесірге жəбір көрсетпеңдер! 
Бұл елде жазықсыз адамның қанын төкпеңдер! 
2 Тімотеге 2:23-25..... 24. Жаратқан Иенің 
қызметшісінің жанжалдасуына болмайды. Ол бəріне 
бірдей жылы жүзді, жақсылап тəлім беретін, 
сабырлы болып, 25. қарсыластарын ілтипаттылықпен 
түзету қажет. Мүмкін болса, Құдай оларды 
өкіндіріп, шындықты мойындатар. 
-------------------------------------------------	
A’raf 7:4*.....Қаншалаған кентті жоқ еттік. Сонда оларға 
азабымыз түнделетіп немесе түскі дем алыста келді.  
Enfal 8:11 & 67.....11. Мүміндерге тоқтау беріңдер» 
деп нұсқау беруде еді. «Кəпірлердің жүректеріне қорқу 
саламын. Сонда мойындарының үстіне əрі қол-аяқтарына 
(қылышпен шабыңдар» 67. Ешбір пайғамбарға жер жүзінде 
жауға өктем болғанға дейін тұтқын ұстау тиісті емес. 

174.*	
Құдай бүгінгі сенушілерді жазалау заңын орындауды 
қалайды ма? (көзге көз, тіс үшін тіс / Кисас) 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Матай 5:39.....Ал Мен сендерге айтамын: зұлымдық 
жасағаннан кек алма! Егер біреу бетіңнің оң жағын 
ұрса, оған сол жағыңды да тос.  
Римдіктерге 12:19-20.....19. Сүйікті бауырластарым, 
кек алмаңдар, соны Құдайдың қаһарына қалдырыңдар! 
Тауратта мынадай сөздер жазылған ғой: Кек алу — Менің 
ісім, зұлымдықтың есесін қайтарамын Мен Өзім, — дейді 
Иеміз. 21. Осылайша жамандықтан жеңілмей, оны 
жақсылықпен жеңіп шық! 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:194*.....(Құрметті айларда соғысу не 
соғыспай құрметтеулер, екі жаққа бірдей). 
Shura 42:40-41*.....40. Бір жамандықтың жазасы 
өзіндей ғана жамандық. 41. Əлбетте біреу зұлымдық 
көргеннен кейін өшін алса, сонда оларға сын жоқ. 
 
 
 
 



175.*	
Қасиетті Құдай діндарларды кек алуды өз қолдарына 
алуға шақырады ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Заңды қайталау   32:35-36.....35. Дейді Иеміз. — 
Жазалау — Менің ісім, Тиісті жазаларын тартқызамын 
Өзім! 36. Тəңір Ие сотта тергейді өз халқын,  
Римдіктерге 2:1.....Сондықтан, ей, басқаларды 
айыптаушы адам, кім болсаң да, сен ақтала алмайсың:  
Римдіктерге 12:14-18.....14. Өздеріңді 
қудалағандарға Құдайдан жақсылық тілеңдер, оларды 
қарғамай, ақ баталарыңды беріңдер! 17. Жамандыққа 
жамандықпен қайтармаңдар! Іс-əрекеттеріңнің жұрт 
алдында ізгі болуына тырысыңдар. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:179*.....Əй ақыл иелері! Сендер үшін 
қысаста (кісі өлтіргенді өлтіруде) тіршілік бар. 
Əрине сақсынарсыңдар.  
Maide 5:45*..... Оларға тəуратта: жанға жан, көзге 
көз, мұрынға мұрын, құлаққа құлақ, тіске тіс жəне 
жараларға да, қарама-қарсы төлеу (қысас) жаздық. 

176.	
Құдай еврейлерге өмір бойғы қарғысты жіберді ме? 	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Лұқа 6:27-28.....27. Бірақ, Мені тыңдаушылар, 
сендерге айтамын: жауларыңды жақсы көріңдер! 
Өздеріңді жек көретіндерге жақсылық жасап, 28. 
қарғайтындарға да игілік тілеп, өкпелететіндер 
үшін Жаратқан Иеге мінажат етіңдер! 
Жақыптың 3:10.....Осылайша алғыс та, қарғыс та бір 
ауыздан шығады. Бауырластарым менің, бұлай болмасын! 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:159*.....Негізінен бiз ап-ашық үкімдерді 
əpi тура жолды Кітапта адамдарға баян еткеннен 
кейін жасырғандар, соларға Алла лағынет етеді əpi 
барлық лағынет етушілер лағынет етеді.  
Al-i İmran 3:61*.....Ал Ғиса ( Ғ.С.) жайында 
саған мəлімет келгеннен кейін өзіңнен кім таласса 
да оларға: «Келіңдер! Балаларымызды, балаларыңды, 
əйелдерімізді, əйелдеріңді, өздерімізді жəне 
өздеріңді шақырып алайық. Сонсоң Алланың лағынеті 
өтірікшілерге болсын! деп қарғасайық» де. 

	
 

	
 

	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

175.*	
Қасиетті Құдай діндарларды кек алуды өз қолдарына 
алуға шақырады ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Заңды қайталау   32:35-36.....35. Дейді Иеміз. — 
Жазалау — Менің ісім, Тиісті жазаларын тартқызамын 
Өзім! 36. Тəңір Ие сотта тергейді өз халқын,  
Римдіктерге 2:1.....Сондықтан, ей, басқаларды 
айыптаушы адам, кім болсаң да, сен ақтала алмайсың:  
Римдіктерге 12:14-18.....14. Өздеріңді 
қудалағандарға Құдайдан жақсылық тілеңдер, оларды 
қарғамай, ақ баталарыңды беріңдер! 17. Жамандыққа 
жамандықпен қайтармаңдар! Іс-əрекеттеріңнің жұрт 
алдында ізгі болуына тырысыңдар. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:179*.....Əй ақыл иелері! Сендер үшін 
қысаста (кісі өлтіргенді өлтіруде) тіршілік бар. 
Əрине сақсынарсыңдар.  
Maide 5:45*..... Оларға тəуратта: жанға жан, көзге 
көз, мұрынға мұрын, құлаққа құлақ, тіске тіс жəне 
жараларға да, қарама-қарсы төлеу (қысас) жаздық. 

176.	
Құдай еврейлерге өмір бойғы қарғысты жіберді ме? 	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Лұқа 6:27-28.....27. Бірақ, Мені тыңдаушылар, 
сендерге айтамын: жауларыңды жақсы көріңдер! 
Өздеріңді жек көретіндерге жақсылық жасап, 28. 
қарғайтындарға да игілік тілеп, өкпелететіндер 
үшін Жаратқан Иеге мінажат етіңдер! 
Жақыптың 3:10.....Осылайша алғыс та, қарғыс та бір 
ауыздан шығады. Бауырластарым менің, бұлай болмасын! 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:159*.....Негізінен бiз ап-ашық үкімдерді 
əpi тура жолды Кітапта адамдарға баян еткеннен 
кейін жасырғандар, соларға Алла лағынет етеді əpi 
барлық лағынет етушілер лағынет етеді.  
Al-i İmran 3:61*.....Ал Ғиса ( Ғ.С.) жайында 
саған мəлімет келгеннен кейін өзіңнен кім таласса 
да оларға: «Келіңдер! Балаларымызды, балаларыңды, 
əйелдерімізді, əйелдеріңді, өздерімізді жəне 
өздеріңді шақырып алайық. Сонсоң Алланың лағынеті 
өтірікшілерге болсын! деп қарғасайық» де. 

	
 

	
 

	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

175.*	
Қасиетті Құдай діндарларды кек алуды өз қолдарына 
алуға шақырады ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Заңды қайталау   32:35-36.....35. Дейді Иеміз. — 
Жазалау — Менің ісім, Тиісті жазаларын тартқызамын 
Өзім! 36. Тəңір Ие сотта тергейді өз халқын,  
Римдіктерге 2:1.....Сондықтан, ей, басқаларды 
айыптаушы адам, кім болсаң да, сен ақтала алмайсың:  
Римдіктерге 12:14-18.....14. Өздеріңді 
қудалағандарға Құдайдан жақсылық тілеңдер, оларды 
қарғамай, ақ баталарыңды беріңдер! 17. Жамандыққа 
жамандықпен қайтармаңдар! Іс-əрекеттеріңнің жұрт 
алдында ізгі болуына тырысыңдар. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:179*.....Əй ақыл иелері! Сендер үшін 
қысаста (кісі өлтіргенді өлтіруде) тіршілік бар. 
Əрине сақсынарсыңдар.  
Maide 5:45*..... Оларға тəуратта: жанға жан, көзге 
көз, мұрынға мұрын, құлаққа құлақ, тіске тіс жəне 
жараларға да, қарама-қарсы төлеу (қысас) жаздық. 

176.	
Құдай еврейлерге өмір бойғы қарғысты жіберді ме? 	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Лұқа 6:27-28.....27. Бірақ, Мені тыңдаушылар, 
сендерге айтамын: жауларыңды жақсы көріңдер! 
Өздеріңді жек көретіндерге жақсылық жасап, 28. 
қарғайтындарға да игілік тілеп, өкпелететіндер 
үшін Жаратқан Иеге мінажат етіңдер! 
Жақыптың 3:10.....Осылайша алғыс та, қарғыс та бір 
ауыздан шығады. Бауырластарым менің, бұлай болмасын! 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:159*.....Негізінен бiз ап-ашық үкімдерді 
əpi тура жолды Кітапта адамдарға баян еткеннен 
кейін жасырғандар, соларға Алла лағынет етеді əpi 
барлық лағынет етушілер лағынет етеді.  
Al-i İmran 3:61*.....Ал Ғиса ( Ғ.С.) жайында 
саған мəлімет келгеннен кейін өзіңнен кім таласса 
да оларға: «Келіңдер! Балаларымызды, балаларыңды, 
əйелдерімізді, əйелдеріңді, өздерімізді жəне 
өздеріңді шақырып алайық. Сонсоң Алланың лағынеті 
өтірікшілерге болсын! деп қарғасайық» де. 

	
 

	

175.*	
Қасиетті Құдай діндарларды кек алуды өз қолдарына 
алуға шақырады ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Заңды қайталау   32:35-36.....35. Дейді Иеміз. — 
Жазалау — Менің ісім, Тиісті жазаларын тартқызамын 
Өзім! 36. Тəңір Ие сотта тергейді өз халқын,  
Римдіктерге 2:1.....Сондықтан, ей, басқаларды 
айыптаушы адам, кім болсаң да, сен ақтала алмайсың:  
Римдіктерге 12:14-18.....14. Өздеріңді 
қудалағандарға Құдайдан жақсылық тілеңдер, оларды 
қарғамай, ақ баталарыңды беріңдер! 17. Жамандыққа 
жамандықпен қайтармаңдар! Іс-əрекеттеріңнің жұрт 
алдында ізгі болуына тырысыңдар. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:179*.....Əй ақыл иелері! Сендер үшін 
қысаста (кісі өлтіргенді өлтіруде) тіршілік бар. 
Əрине сақсынарсыңдар.  
Maide 5:45*..... Оларға тəуратта: жанға жан, көзге 
көз, мұрынға мұрын, құлаққа құлақ, тіске тіс жəне 
жараларға да, қарама-қарсы төлеу (қысас) жаздық. 

176.	
Құдай еврейлерге өмір бойғы қарғысты жіберді ме? 	

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Лұқа 6:27-28.....27. Бірақ, Мені тыңдаушылар, 
сендерге айтамын: жауларыңды жақсы көріңдер! 
Өздеріңді жек көретіндерге жақсылық жасап, 28. 
қарғайтындарға да игілік тілеп, өкпелететіндер 
үшін Жаратқан Иеге мінажат етіңдер! 
Жақыптың 3:10.....Осылайша алғыс та, қарғыс та бір 
ауыздан шығады. Бауырластарым менің, бұлай болмасын! 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:159*.....Негізінен бiз ап-ашық үкімдерді 
əpi тура жолды Кітапта адамдарға баян еткеннен 
кейін жасырғандар, соларға Алла лағынет етеді əpi 
барлық лағынет етушілер лағынет етеді.  
Al-i İmran 3:61*.....Ал Ғиса ( Ғ.С.) жайында 
саған мəлімет келгеннен кейін өзіңнен кім таласса 
да оларға: «Келіңдер! Балаларымызды, балаларыңды, 
əйелдерімізді, əйелдеріңді, өздерімізді жəне 
өздеріңді шақырып алайық. Сонсоң Алланың лағынеті 
өтірікшілерге болсын! деп қарғасайық» де. 

	
 

	



177.*	
Құдай яһудилерге, қарғысқа ұшыраған ұлт ретінде 
қарайды ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Еремия 31:37.....Жоғарыдағы аспанды өлшеу мен 
төмендегі жердің түп негіздерін табудың мүмкін 
еместігі сияқты, Менің Исраилді барлық 
істегендері үшін Өзімнен біржола аластатуым да 
мүмкін емес!» — деп уəде береді Жаратқан Ие. 
Римдіктерге 11:1-2.....1. Ал енді мынаны сұрайын: 
«Құдай өз халқынан біржола бас тартты ма?» Жоқ, 
мүлдем олай емес! 2. Демек, Құдай баяғы заманда ерекше 
таңдап алған халқынан біржола бас тартқан жоқ.   
Римдіктерге 12:14.....Өздеріңді қудалағандарға 
Құдайдан жақсылық тілеңдер, оларды қарғамай, ақ 
баталарыңды беріңдер!  
-------------------------------------------------  
Bakara 2:88-89*.....88. Олар: «Жүрегіміз перделі» 
деді. Жоқ, Алла оларды, қарсы болуларының 
салдарынан қарғады. Сондықтан азы-ғана иман 
келтірді. 89. Бірақ ақыр заман Пайғамбары Израил 
ұрпақтарынан болмағандықтан қарсы шықты. 
Maide 5:13*.....Сонда олардың серттерін бұзулары 
себепті оларға лағынет етіп, жүректерін қатайттық 

178.	
Соғысатындар соғыспайтындардан жақсы деп саналады 
ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
1 Патшалықтар 30:22-24.....24. Қайта, үлестері 
бірдей болсын Қарауылда қалғанның, Һəм шайқасқа 
да аттанғанның, Олжа бəріне бірдей бөлінсін! 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:95*..... Мүміндерден себепсіз (соғысқа шықпай) 
отырушылармен Алла жолында малдары жəне жандарымен 
соғысушылар тең емес. Алла (Т.) малдарымен, жандарымен 
соғысушыларды дəрежеде арттырды. Сондай-ақ барлығына 
да игілік уəде етті. Жəне соғысушыларды отырушылардан 
үстем кеңшілікке бөлеп, ірі сыйлық берді.  
Tevbe 9:20*.....Сондай иман келтіріп, жұрттарынан 
ауғандар жəне Алла жолында малдарымен, жандарымен 
соғысқандар, Алланың қасында ірі дəрежеге ие. 
Міне солар, мұратына жетушілер. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

177.*	
Құдай яһудилерге, қарғысқа ұшыраған ұлт ретінде 
қарайды ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Еремия 31:37.....Жоғарыдағы аспанды өлшеу мен 
төмендегі жердің түп негіздерін табудың мүмкін 
еместігі сияқты, Менің Исраилді барлық 
істегендері үшін Өзімнен біржола аластатуым да 
мүмкін емес!» — деп уəде береді Жаратқан Ие. 
Римдіктерге 11:1-2.....1. Ал енді мынаны сұрайын: 
«Құдай өз халқынан біржола бас тартты ма?» Жоқ, 
мүлдем олай емес! 2. Демек, Құдай баяғы заманда ерекше 
таңдап алған халқынан біржола бас тартқан жоқ.   
Римдіктерге 12:14.....Өздеріңді қудалағандарға 
Құдайдан жақсылық тілеңдер, оларды қарғамай, ақ 
баталарыңды беріңдер!  
-------------------------------------------------  
Bakara 2:88-89*.....88. Олар: «Жүрегіміз перделі» 
деді. Жоқ, Алла оларды, қарсы болуларының 
салдарынан қарғады. Сондықтан азы-ғана иман 
келтірді. 89. Бірақ ақыр заман Пайғамбары Израил 
ұрпақтарынан болмағандықтан қарсы шықты. 
Maide 5:13*.....Сонда олардың серттерін бұзулары 
себепті оларға лағынет етіп, жүректерін қатайттық 

178.	
Соғысатындар соғыспайтындардан жақсы деп саналады 
ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
1 Патшалықтар 30:22-24.....24. Қайта, үлестері 
бірдей болсын Қарауылда қалғанның, Һəм шайқасқа 
да аттанғанның, Олжа бəріне бірдей бөлінсін! 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:95*..... Мүміндерден себепсіз (соғысқа шықпай) 
отырушылармен Алла жолында малдары жəне жандарымен 
соғысушылар тең емес. Алла (Т.) малдарымен, жандарымен 
соғысушыларды дəрежеде арттырды. Сондай-ақ барлығына 
да игілік уəде етті. Жəне соғысушыларды отырушылардан 
үстем кеңшілікке бөлеп, ірі сыйлық берді.  
Tevbe 9:20*.....Сондай иман келтіріп, жұрттарынан 
ауғандар жəне Алла жолында малдарымен, жандарымен 
соғысқандар, Алланың қасында ірі дəрежеге ие. 
Міне солар, мұратына жетушілер. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

177.*	
Құдай яһудилерге, қарғысқа ұшыраған ұлт ретінде 
қарайды ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Еремия 31:37.....Жоғарыдағы аспанды өлшеу мен 
төмендегі жердің түп негіздерін табудың мүмкін 
еместігі сияқты, Менің Исраилді барлық 
істегендері үшін Өзімнен біржола аластатуым да 
мүмкін емес!» — деп уəде береді Жаратқан Ие. 
Римдіктерге 11:1-2.....1. Ал енді мынаны сұрайын: 
«Құдай өз халқынан біржола бас тартты ма?» Жоқ, 
мүлдем олай емес! 2. Демек, Құдай баяғы заманда ерекше 
таңдап алған халқынан біржола бас тартқан жоқ.   
Римдіктерге 12:14.....Өздеріңді қудалағандарға 
Құдайдан жақсылық тілеңдер, оларды қарғамай, ақ 
баталарыңды беріңдер!  
-------------------------------------------------  
Bakara 2:88-89*.....88. Олар: «Жүрегіміз перделі» 
деді. Жоқ, Алла оларды, қарсы болуларының 
салдарынан қарғады. Сондықтан азы-ғана иман 
келтірді. 89. Бірақ ақыр заман Пайғамбары Израил 
ұрпақтарынан болмағандықтан қарсы шықты. 
Maide 5:13*.....Сонда олардың серттерін бұзулары 
себепті оларға лағынет етіп, жүректерін қатайттық 

178.	
Соғысатындар соғыспайтындардан жақсы деп саналады 
ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
1 Патшалықтар 30:22-24.....24. Қайта, үлестері 
бірдей болсын Қарауылда қалғанның, Һəм шайқасқа 
да аттанғанның, Олжа бəріне бірдей бөлінсін! 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:95*..... Мүміндерден себепсіз (соғысқа шықпай) 
отырушылармен Алла жолында малдары жəне жандарымен 
соғысушылар тең емес. Алла (Т.) малдарымен, жандарымен 
соғысушыларды дəрежеде арттырды. Сондай-ақ барлығына 
да игілік уəде етті. Жəне соғысушыларды отырушылардан 
үстем кеңшілікке бөлеп, ірі сыйлық берді.  
Tevbe 9:20*.....Сондай иман келтіріп, жұрттарынан 
ауғандар жəне Алла жолында малдарымен, жандарымен 
соғысқандар, Алланың қасында ірі дəрежеге ие. 
Міне солар, мұратына жетушілер. 
  
 
 
 

177.*	
Құдай яһудилерге, қарғысқа ұшыраған ұлт ретінде 
қарайды ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Еремия 31:37.....Жоғарыдағы аспанды өлшеу мен 
төмендегі жердің түп негіздерін табудың мүмкін 
еместігі сияқты, Менің Исраилді барлық 
істегендері үшін Өзімнен біржола аластатуым да 
мүмкін емес!» — деп уəде береді Жаратқан Ие. 
Римдіктерге 11:1-2.....1. Ал енді мынаны сұрайын: 
«Құдай өз халқынан біржола бас тартты ма?» Жоқ, 
мүлдем олай емес! 2. Демек, Құдай баяғы заманда ерекше 
таңдап алған халқынан біржола бас тартқан жоқ.   
Римдіктерге 12:14.....Өздеріңді қудалағандарға 
Құдайдан жақсылық тілеңдер, оларды қарғамай, ақ 
баталарыңды беріңдер!  
-------------------------------------------------  
Bakara 2:88-89*.....88. Олар: «Жүрегіміз перделі» 
деді. Жоқ, Алла оларды, қарсы болуларының 
салдарынан қарғады. Сондықтан азы-ғана иман 
келтірді. 89. Бірақ ақыр заман Пайғамбары Израил 
ұрпақтарынан болмағандықтан қарсы шықты. 
Maide 5:13*.....Сонда олардың серттерін бұзулары 
себепті оларға лағынет етіп, жүректерін қатайттық 

178.	
Соғысатындар соғыспайтындардан жақсы деп саналады 
ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
1 Патшалықтар 30:22-24.....24. Қайта, үлестері 
бірдей болсын Қарауылда қалғанның, Һəм шайқасқа 
да аттанғанның, Олжа бəріне бірдей бөлінсін! 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:95*..... Мүміндерден себепсіз (соғысқа шықпай) 
отырушылармен Алла жолында малдары жəне жандарымен 
соғысушылар тең емес. Алла (Т.) малдарымен, жандарымен 
соғысушыларды дəрежеде арттырды. Сондай-ақ барлығына 
да игілік уəде етті. Жəне соғысушыларды отырушылардан 
үстем кеңшілікке бөлеп, ірі сыйлық берді.  
Tevbe 9:20*.....Сондай иман келтіріп, жұрттарынан 
ауғандар жəне Алла жолында малдарымен, жандарымен 
соғысқандар, Алланың қасында ірі дəрежеге ие. 
Міне солар, мұратына жетушілер. 
  
 
 
 



179. 
Киелі кітаптар Тозақта жаза емес адамдарға уəде 
етілген жəне Құдайдың немесе Аллаһтың жолында 
соғысып өлетіндер үшін сый ретінде бейбітшілікке 
кіруге кепілдік бере отырып, соғысқа қатысуға 
шақырады ма? (Жихад) 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Жақыптың 1:20.....Ашу-ызаның жетегіндегі адам 
Құдайға ұнайтын əділ істерді жасай алмайды. 
Жақыптың 4:1 & 8.....1. Ендеше, араларыңдағы 
қастастық пен дау-жанжал қайдан шығады? 
Бойларыңдағы соғысып жатқан арам құмарлықтарыңнан 
туады емес пе? 8. Ей, күнəкарлар, қолдарыңды 
жамандық атаулыдан жуып тазартыңдар!  
------------------------------------------------- 
Nisa 4:77....Раббымыз! Бізге соғысты неге жаздың? 
(Мұхаммед Ғ.С.) оларға: “Дүниенің пайдасы аз ғана.  
Fath 48:16*..... (Мұхаммед Ғ.С.) соғысқа бармай қалған 
бəдеуилерге: “Сендер жақында аса күшті бір елге 
шақырыласыңдар да олармен соғысасыңдар. Немесе олар 
Мұсылман болады.  

Тарихи Оқиғалар	
180.*	

Əлемді жаратқаннан кейін Құдайдың жетінші күні 
демалған себебі  адамзатты сол жолды ұстансын 
дегені ме? (Shabbat)	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Мысырдан 20:8-10..... 8. Демалыс күнін Тəңір Иеге 
бағыштауды есіңде сақтайтын бол! 9. Алты күн 
еңбектеніп барлық жұмыстарыңды істей бер, 10. ал 
жетінші күн — Құдай Иеңе бағышталған демалыс күні. 
Еврейлерге 4:4 & 9-10.....4. Киелі жазбалардың 
бір жерінде жаратылыстың жетінші күні туралы 
былай делінген: «Құдай жүргізген жарату жұмысының 
бəрін жетінші күні аяқтап, демалды». 9. Мұның 
бəрі осылай болғандықтан, Құдайдың Өзі жетінші 
күні демалып тыныққаны сияқты, Оның халқы үшін де 
шынайы тыныштыққа жету мүмкіндігі əлі де бар. 
------------------------------------------------- 
Kaf 50:38*.....Расында көктер мен жерді жəне екі 
арасындағы нəрселерді алты күнде жараттық, шаршамадық. 

	
	
 
 
 
 
 
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

179. 
Киелі кітаптар Тозақта жаза емес адамдарға уəде 
етілген жəне Құдайдың немесе Аллаһтың жолында 
соғысып өлетіндер үшін сый ретінде бейбітшілікке 
кіруге кепілдік бере отырып, соғысқа қатысуға 
шақырады ма? (Жихад) 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Жақыптың 1:20.....Ашу-ызаның жетегіндегі адам 
Құдайға ұнайтын əділ істерді жасай алмайды. 
Жақыптың 4:1 & 8.....1. Ендеше, араларыңдағы 
қастастық пен дау-жанжал қайдан шығады? 
Бойларыңдағы соғысып жатқан арам құмарлықтарыңнан 
туады емес пе? 8. Ей, күнəкарлар, қолдарыңды 
жамандық атаулыдан жуып тазартыңдар!  
------------------------------------------------- 
Nisa 4:77....Раббымыз! Бізге соғысты неге жаздың? 
(Мұхаммед Ғ.С.) оларға: “Дүниенің пайдасы аз ғана.  
Fath 48:16*..... (Мұхаммед Ғ.С.) соғысқа бармай қалған 
бəдеуилерге: “Сендер жақында аса күшті бір елге 
шақырыласыңдар да олармен соғысасыңдар. Немесе олар 
Мұсылман болады.  

Тарихи Оқиғалар	
180.*	

Əлемді жаратқаннан кейін Құдайдың жетінші күні 
демалған себебі  адамзатты сол жолды ұстансын 
дегені ме? (Shabbat)	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Мысырдан 20:8-10..... 8. Демалыс күнін Тəңір Иеге 
бағыштауды есіңде сақтайтын бол! 9. Алты күн 
еңбектеніп барлық жұмыстарыңды істей бер, 10. ал 
жетінші күн — Құдай Иеңе бағышталған демалыс күні. 
Еврейлерге 4:4 & 9-10.....4. Киелі жазбалардың 
бір жерінде жаратылыстың жетінші күні туралы 
былай делінген: «Құдай жүргізген жарату жұмысының 
бəрін жетінші күні аяқтап, демалды». 9. Мұның 
бəрі осылай болғандықтан, Құдайдың Өзі жетінші 
күні демалып тыныққаны сияқты, Оның халқы үшін де 
шынайы тыныштыққа жету мүмкіндігі əлі де бар. 
------------------------------------------------- 
Kaf 50:38*.....Расында көктер мен жерді жəне екі 
арасындағы нəрселерді алты күнде жараттық, шаршамадық. 

	
	
 
 
 
 
 
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

179. 
Киелі кітаптар Тозақта жаза емес адамдарға уəде 
етілген жəне Құдайдың немесе Аллаһтың жолында 
соғысып өлетіндер үшін сый ретінде бейбітшілікке 
кіруге кепілдік бере отырып, соғысқа қатысуға 
шақырады ма? (Жихад) 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Жақыптың 1:20.....Ашу-ызаның жетегіндегі адам 
Құдайға ұнайтын əділ істерді жасай алмайды. 
Жақыптың 4:1 & 8.....1. Ендеше, араларыңдағы 
қастастық пен дау-жанжал қайдан шығады? 
Бойларыңдағы соғысып жатқан арам құмарлықтарыңнан 
туады емес пе? 8. Ей, күнəкарлар, қолдарыңды 
жамандық атаулыдан жуып тазартыңдар!  
------------------------------------------------- 
Nisa 4:77....Раббымыз! Бізге соғысты неге жаздың? 
(Мұхаммед Ғ.С.) оларға: “Дүниенің пайдасы аз ғана.  
Fath 48:16*..... (Мұхаммед Ғ.С.) соғысқа бармай қалған 
бəдеуилерге: “Сендер жақында аса күшті бір елге 
шақырыласыңдар да олармен соғысасыңдар. Немесе олар 
Мұсылман болады.  

Тарихи Оқиғалар	
180.*	

Əлемді жаратқаннан кейін Құдайдың жетінші күні 
демалған себебі  адамзатты сол жолды ұстансын 
дегені ме? (Shabbat)	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Мысырдан 20:8-10..... 8. Демалыс күнін Тəңір Иеге 
бағыштауды есіңде сақтайтын бол! 9. Алты күн 
еңбектеніп барлық жұмыстарыңды істей бер, 10. ал 
жетінші күн — Құдай Иеңе бағышталған демалыс күні. 
Еврейлерге 4:4 & 9-10.....4. Киелі жазбалардың 
бір жерінде жаратылыстың жетінші күні туралы 
былай делінген: «Құдай жүргізген жарату жұмысының 
бəрін жетінші күні аяқтап, демалды». 9. Мұның 
бəрі осылай болғандықтан, Құдайдың Өзі жетінші 
күні демалып тыныққаны сияқты, Оның халқы үшін де 
шынайы тыныштыққа жету мүмкіндігі əлі де бар. 
------------------------------------------------- 
Kaf 50:38*.....Расында көктер мен жерді жəне екі 
арасындағы нəрселерді алты күнде жараттық, шаршамадық. 

	
	
 

179. 
Киелі кітаптар Тозақта жаза емес адамдарға уəде 
етілген жəне Құдайдың немесе Аллаһтың жолында 
соғысып өлетіндер үшін сый ретінде бейбітшілікке 
кіруге кепілдік бере отырып, соғысқа қатысуға 
шақырады ма? (Жихад) 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Жақыптың 1:20.....Ашу-ызаның жетегіндегі адам 
Құдайға ұнайтын əділ істерді жасай алмайды. 
Жақыптың 4:1 & 8.....1. Ендеше, араларыңдағы 
қастастық пен дау-жанжал қайдан шығады? 
Бойларыңдағы соғысып жатқан арам құмарлықтарыңнан 
туады емес пе? 8. Ей, күнəкарлар, қолдарыңды 
жамандық атаулыдан жуып тазартыңдар!  
------------------------------------------------- 
Nisa 4:77....Раббымыз! Бізге соғысты неге жаздың? 
(Мұхаммед Ғ.С.) оларға: “Дүниенің пайдасы аз ғана.  
Fath 48:16*..... (Мұхаммед Ғ.С.) соғысқа бармай қалған 
бəдеуилерге: “Сендер жақында аса күшті бір елге 
шақырыласыңдар да олармен соғысасыңдар. Немесе олар 
Мұсылман болады.  

Тарихи Оқиғалар	
180.*	

Əлемді жаратқаннан кейін Құдайдың жетінші күні 
демалған себебі  адамзатты сол жолды ұстансын 
дегені ме? (Shabbat)	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Мысырдан 20:8-10..... 8. Демалыс күнін Тəңір Иеге 
бағыштауды есіңде сақтайтын бол! 9. Алты күн 
еңбектеніп барлық жұмыстарыңды істей бер, 10. ал 
жетінші күн — Құдай Иеңе бағышталған демалыс күні. 
Еврейлерге 4:4 & 9-10.....4. Киелі жазбалардың 
бір жерінде жаратылыстың жетінші күні туралы 
былай делінген: «Құдай жүргізген жарату жұмысының 
бəрін жетінші күні аяқтап, демалды». 9. Мұның 
бəрі осылай болғандықтан, Құдайдың Өзі жетінші 
күні демалып тыныққаны сияқты, Оның халқы үшін де 
шынайы тыныштыққа жету мүмкіндігі əлі де бар. 
------------------------------------------------- 
Kaf 50:38*.....Расында көктер мен жерді жəне екі 
арасындағы нəрселерді алты күнде жараттық, шаршамадық. 

	
	
 



181.	
Құдай адамды Өзінің бейнесі мен ұқсастықтарымен 
жаратқан ба?	

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Γένεση 1:26-27.....26. Құдай енді: «Біз (рухани 
жағынан) Өзімізге ұқсас əрі бейнелес етіп адамды 
жаратайық. 27. Осылайша Құдай адамды (рухани 
жағынан) Өзіне ұқсас əрі бейнелес етіп, бірін 
еркек, бірін əйел қылып жаратты. 
1 Қорынттықтарға 11:7.....Сонымен ер адам басын 
жаппау керек: ол Құдайға рухани жағынан ұқсас 
жаратылып, Оның ұлылығын бейнелейді. Əйел болса, 
күйеуінің ұлылығын бейнелейді. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:28*.....Негізінен Алла сендерге жеңілдікті 
қалайды. Өйткені адам баласы нашар жаратылған. 
İbrahim 14:34.....Расында адам баласы өте 
ынсапсыз, аса шүкірсіз. 
Shura 42:11*.....Көктер мен жердің жаратушысы; 
сендер үшін өз жыныстарыңнан жұбайлар жаратып, 
хайуандар үшін де жұптар жаратушы. Өстіп сендерді 
өсірді. Еш нəрсе Ол сияқты емес. 
Asr 103:2..... Негізінен адам баласы зиянда.  

182.	
Құдай Адам мен Хауаны Едем бағынан шығарғанда, ол 
еркек пен əйел арасындағы қастық болады деп 
айтқаны ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Γένεση 3:13-15.....13. И Господ Бог рече на 
жената: Що е това, което си сторила? А жената 
рече: Змията ме подмами, та ядох. 15. Ще поставя 
и вражда между тебе и жената и между твоето 
потомство и нейното потомство; то ще ти нарани 
главата, а ти ще му нараниш петата.  
----------------------------------------------------- 
A’raf 7:23-25*.....24. (Алла): «(Жаннаттан) бір-
біріңе дұшпан болып түсіңдер. 
Taha 20:123.....Бір-біріңе дұшпан болған бойда 
жаннаттан түгел түсіңдер. 
Ескертпе: Киелі кітапта Құдаймен айтылған 
сөзінде, қастастық Адам мен Хауа арасында емес, 
Шайтан мен адам заты арасында болатын. 
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183.*	
Тілсіз жаудың тарихында, кейін ана, как Noah ұлда
рынандеген бір батты, ark бас Жуди тауына демалу келді?  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Γένεση 7:7.....Ол өзінің ұлдары, əйелі жəне келіндерімен 
жерге топан су жайылмас бұрын кемеге кіріп алды. 
Γένεση 8:4 & 18..... 4. Содан жетінші айдың он 
жетінші күні болғанда, кеме Арарат тауларының 
үстіне тоқтады. 18. Сонда Нұх ұлдары, əйелі жəне 
келіндерімен бірге кемеден шықты. 
Γένεση 10:1..... Мынау Нұхтың ұлдары Шам, Хам 
жəне Япшінің үрім-бұтақтарының шежіресі: олардың 
ұлдары топан судан кейін дүниеге келді. 
1 Петірдің 3:20.....Бірақ олар Тəңір Иеге 
мойынсұнған жоқ. Тек азғана — сегіз-ақ кісі 
кемеге кіріп, топан судан құтқарылды. 
------------------------------------------------- 
Hud 11:42-44*......42. Ол кеме оларды, таулардай 
толқында алып жүрді. Нұх (Ғ.С.) айрылуда болған ұлына: 
“Əй балақайым! Бізбен бірге кемеге отыр, қарсы 
болушылардан болма!”,- деп дыбыстады. 43. Бірақ 
біреуге мəрхамет етсе басқа” дегенде, екеуінің арасына 
толқын түсіп Кенған суға батқандардан болды. 44. Кеме 
Жуди тауына тоқтады Кеме Жуди тауына тоқтады 

184.	
Құдай Ыбырайымның ұрпақтарына батасын беру уəдесі 
Исмайлдың емес, Ысқақтың ұрпағынан келеді деп 
айтқан ба? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Γένεση 16:11-12.... 11. Жаратқан Иенің періштесі 
сөзін əрі қарай жалғастырып оған былай деді: — 
Сен жүктісің, ұл туасың, оның атын Ысмағұл 
(«Құдай құлақ асады») деп қоясың. 12. Ысмағұл 
асау құландай еркін кезіп жүретін адам болады. Ол 
бəріне қарсы, бəрі де оған қарсы күреседі.  
Γένεση 17:18-21.....21. Бірақ Мен Келісімімді 
Сара келесі жылы осы уақытта дүниеге келтіретін 
Ысқақпен бекітемін, — деп жауап берді. 
-------------------------------------------------	
Meryem 19:54*.....(Мұхаммед Ғ.С.) Құрандағы 
Ысмайыл (Ғ.С.) ды есіңе ал. Шынында ол, уəдесіне 
берік əрі жіберілген бір пайғамбар еді. 
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------------------------------------------------- 
Hud 11:42-44*......42. Ол кеме оларды, таулардай 
толқында алып жүрді. Нұх (Ғ.С.) айрылуда болған ұлына: 
“Əй балақайым! Бізбен бірге кемеге отыр, қарсы 
болушылардан болма!”,- деп дыбыстады. 43. Бірақ 
біреуге мəрхамет етсе басқа” дегенде, екеуінің арасына 
толқын түсіп Кенған суға батқандардан болды. 44. Кеме 
Жуди тауына тоқтады Кеме Жуди тауына тоқтады 

184.	
Құдай Ыбырайымның ұрпақтарына батасын беру уəдесі 
Исмайлдың емес, Ысқақтың ұрпағынан келеді деп 
айтқан ба? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Γένεση 16:11-12.... 11. Жаратқан Иенің періштесі 
сөзін əрі қарай жалғастырып оған былай деді: — 
Сен жүктісің, ұл туасың, оның атын Ысмағұл 
(«Құдай құлақ асады») деп қоясың. 12. Ысмағұл 
асау құландай еркін кезіп жүретін адам болады. Ол 
бəріне қарсы, бəрі де оған қарсы күреседі.  
Γένεση 17:18-21.....21. Бірақ Мен Келісімімді 
Сара келесі жылы осы уақытта дүниеге келтіретін 
Ысқақпен бекітемін, — деп жауап берді. 
-------------------------------------------------	
Meryem 19:54*.....(Мұхаммед Ғ.С.) Құрандағы 
Ысмайыл (Ғ.С.) ды есіңе ал. Шынында ол, уəдесіне 
берік əрі жіберілген бір пайғамбар еді. 
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185.	
Ыбырайым Қағбада құрбандық шалу үшін Меккеге 
кашанда сапар шеккен бе еді? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
 1. Халдейлердің Уры (Жаратылыс 11:31) 
 2. Харан (Жар. 12:1-4; Елшілердің істері 7:4) 
 3. Дамаскі (Жар. 15:2) 
 4. Шекем (Жар. 12:6, 7) 
 5. Бетел (Жар.  12:8) 
 6. Мысыр (Жар. 12:9-20) 
 7. Бетел (Жар. 13:1-9) 
 8. Хеброн (Жар. 13:10-18) 
 9. Дан (Жар. 14:1-14) 
10. Хоба (Жар. 14:15, 16) 
11. Салим (Жар. 14:17-21) 
12. Хеброн (Жар. 15:1-21, 17: 1-27, Жар. 16) 
13. Герар (Жар. 20:1-18) 
14. Бер-Шеба (Жар. 21:1-34) 
15. Мориа (Жар. 22:1-18) 
16. Хеброн (Жар. 23:1-20) 
------------------------------------------------- 
Hajj 22:26*.....Ыбырайым (Ғ.С.… Тауап етушілерге, 
тік тұрып, еңкейіп жəне бас қойып, құлшылық 
қылушыларға таза ұста” деп, орналастырған едік. 
Ескертпе: Киелі кітапта Ыбырайымның Меккеге ешқашан 
бармағаны айтылған. Ол Хебронда 175 жасында қайтыс 
болды. 

186.	
Ыбырайым өзінің жалғыз ұлы Ысқақты Құдайға 
құрбандық ретінде ұсынуға дайын болды ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Γένεση 22:2.....2. Сонда Құдай оған: — Сен өзіңнің 
жақсы көретін жалғыз ұлың Ысқақты ертіп алып, Мория 
жеріне бар. Оны сол жерде Мен саған көрсететін тауға 
апарып, құрбандыққа шалып, өртеп жібер! — деп бұйырды. 
------------------------------------------------- 
Saaffat 37:100-107*.....102. Ұлы (Ысмайыл) өзімен 
бірге жүруге жеткен кезде: “Балақайым! Сені түсімде 
бауыздағанымды көремін… деді. Ол: “Əй əкетайым! Өзіңе 
не əмір етілсе, оны орында.  
Ескертпе: Құран Ыбырайымның ұлының атын 
құрбандыққа шалды деп айтқан жоқ.	
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187.	
Ыбырайымның ұлы Ысмағұл пайғамбар болған ба? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Γένεση 16:7-15....8. Ажар… 11. — Сен жүктісің, ұл 
туасың, оның атын Ысмағұл («Құдай құлақ асады») 
деп қоясың. 12. Ысмағұл асау құландай еркін кезіп 
жүретін адам болады. Ол бəріне қарсы, бəрі де 
оған қарсы күреседі. Осылай ол барлық 
ағайындарымен жауласып өмір сүретін болады. 
Ғалаттықтарға 4:22-31.....22. Онда Ыбырайымның 
екі ұлы: біреуі күңінен, екіншісі ерікті əйелінен 
туғаны туралы жазылған. 31. Ендеше, бауырластар, 
біздер «күңнің» емес, «ерікті əйелдің» ұрпағымыз! 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:163.....«Оның серігі жоқ. Осылай бұйырылдым 
жəне мен бой ұсынушылардың алғашқысымын» де.  
Meryem 19:54*.....(Мұхаммед Ғ.С.) Құрандағы 
Ысмайыл (Ғ.С.) ды есіңе ал. Шынында ол, уəдесіне 
берік əрі жіберілген бір пайғамбар еді.  

188.	
Ыбырайым пұтқа табынудан бас тартқаны үшін отқа 
тасталған ба? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Даниял 3:1-30.....19. Набуходоносор Шадырақ, 
Мисақ пен Əбдінегоге қаһарланып, оның кескіні 
бұзылып кетті. Ол пешті бұрынғыдан жеті есе ыстық 
етіп от жағылсын деп əмір етті. 
------------------------------------------------- 
Enbiya 21:51-71*.....62. “Əй Ыбырайым! Осыны 
тəңірлерімізге сен істедің бе?”,-десті. 66. “Онда 
сендер Алланы қойып, өздеріңе ешбір пайда, зиян 
келтіре алмайтын нəрсеге табынасыңдар ма?”  68. 
Олар: “Егер бір нəрсе істейтін болсаңдар, Ыбырайымды 
өртеп, тəңірлеріңе көмек етіңдер” десті. 69. “Əй от! 
Ыбырайымға салқын, зиянсыз бол” дедік. 71. Лұт 
(Ғ.С.) ты құтқарып, əлемдер үшін мүбарак болған 
жерге жеткіздік. 
Ескертпе: Киелі кітапта пұтқа табынудан бас 
тартқаны үшін отқа тасталған Ыбырайым емес еді; 
Бұл əңгіме Шадрах, Мешах жəне Абеднегоға қатысты. 
Анкебут 29: 16-24 жəне Саффат 37:83 жəне 97. 
 
 
 

	
 

187.	
Ыбырайымның ұлы Ысмағұл пайғамбар болған ба? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Γένεση 16:7-15....8. Ажар… 11. — Сен жүктісің, ұл 
туасың, оның атын Ысмағұл («Құдай құлақ асады») 
деп қоясың. 12. Ысмағұл асау құландай еркін кезіп 
жүретін адам болады. Ол бəріне қарсы, бəрі де 
оған қарсы күреседі. Осылай ол барлық 
ағайындарымен жауласып өмір сүретін болады. 
Ғалаттықтарға 4:22-31.....22. Онда Ыбырайымның 
екі ұлы: біреуі күңінен, екіншісі ерікті əйелінен 
туғаны туралы жазылған. 31. Ендеше, бауырластар, 
біздер «күңнің» емес, «ерікті əйелдің» ұрпағымыз! 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:163.....«Оның серігі жоқ. Осылай бұйырылдым 
жəне мен бой ұсынушылардың алғашқысымын» де.  
Meryem 19:54*.....(Мұхаммед Ғ.С.) Құрандағы 
Ысмайыл (Ғ.С.) ды есіңе ал. Шынында ол, уəдесіне 
берік əрі жіберілген бір пайғамбар еді.  

188.	
Ыбырайым пұтқа табынудан бас тартқаны үшін отқа 
тасталған ба? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Даниял 3:1-30.....19. Набуходоносор Шадырақ, 
Мисақ пен Əбдінегоге қаһарланып, оның кескіні 
бұзылып кетті. Ол пешті бұрынғыдан жеті есе ыстық 
етіп от жағылсын деп əмір етті. 
------------------------------------------------- 
Enbiya 21:51-71*.....62. “Əй Ыбырайым! Осыны 
тəңірлерімізге сен істедің бе?”,-десті. 66. “Онда 
сендер Алланы қойып, өздеріңе ешбір пайда, зиян 
келтіре алмайтын нəрсеге табынасыңдар ма?”  68. 
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жерге жеткіздік. 
Ескертпе: Киелі кітапта пұтқа табынудан бас 
тартқаны үшін отқа тасталған Ыбырайым емес еді; 
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189.	
Мұса Құдайдың салтанатты ұлылығын көргісі 
келгенде, Құдайдың Мұса Құдайдың артқы жағын 
адамгершілік нысанда көруге рұқсат бергені ме? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
рдан 33:18-23..... 18. Сонда Мұса: — Ендеше маған 
Сенің нұрлы салтанатыңды көрсете гөр, — деп өтінді. 
22. Менің нұрлы салтанатым жаныңнан өтіп бара жатқан 
кезде сені жартастың жарығына тұрғызып, Өзім қасыңнан 
өтіп кеткенше алақаныммен көлегейлеймін. 23. Содан 
кейін қолымды аламын, сонда Мені ту сыртымнан көре 
аласың. Ал бет-жүзімді ешкімнің көруіне болмайды. 
------------------------------------------------- 
A'raf 7:143*.....Мұса (Ғ.С.), белгілі уəдемізде келіп, 
Раббы оған сөйлегенде, (Мұса Ғ.С.): «Раббым маған 
өзіңді көрсет, Сені көрейін» деді. (Алла): «Мені, əсте 
көре алмайсың; бірақ тауға қара, сонда егер ол орнында 
тұра алса, сен де Мені көресің» деді. Сонда Раббы 
тауға елестеген сəтте, оны быт-шыт қылды. Мұса (Ғ.С) 
да талып түсті. Есі кіре сала: «Сен пəксің, Саған 
тəубе еттім, əрі мен сенушілердің алғашқысымын» деді. 

190.*	
Хаманды Мұсамен жəне перғауынмен бірдей уақытта 
өмір сүрді ме? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Мысырдан 2:9-10.....9. Ханша оған: — Мына нəрестені ал, 
оны менің орныма емізетін боласың. 10. Ханша оған: — 
Мына нəрестені ал, оны менің орныма емізетін боласың. 
Естер 3:1.....Осы оқиғалардан кейін Ахасуер патша 
Агагтың ұрпағы Амадат ұлы Хаманды көтеріп, 
дəрежесін өсірді. Патша Хаманның лауазымын өзінің 
қасындағы күллі əміршілерден де жоғарылатты. 
------------------------------------------------- 
Mü'min 40:23-24 & 36-37*.....24. Перғауын, Һаман жəне 
Қарұнға жібердік. Олар: “Өтірікші жадыгер” деді. 36. 
Перғауын: “Əй Һаман! Маған бір мұнара жаса. Бəлкім 
жолдарға жетермін” дейді.  
Ескертпе: Мұса мен Перғауын біздің заманымызға 
дейін 1450 жылдарда өмір сүрген. Бірақ Хаманды, 
Естер кітабында мың жыл өткен соң, Ахасуерус 
(Ксеркс патшасы) патшалығы кезінде, біздің 
заманымызға дейін 486-474	жж. өмір сүрген.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	

189.	
Мұса Құдайдың салтанатты ұлылығын көргісі 
келгенде, Құдайдың Мұса Құдайдың артқы жағын 
адамгершілік нысанда көруге рұқсат бергені ме? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
рдан 33:18-23..... 18. Сонда Мұса: — Ендеше маған 
Сенің нұрлы салтанатыңды көрсете гөр, — деп өтінді. 
22. Менің нұрлы салтанатым жаныңнан өтіп бара жатқан 
кезде сені жартастың жарығына тұрғызып, Өзім қасыңнан 
өтіп кеткенше алақаныммен көлегейлеймін. 23. Содан 
кейін қолымды аламын, сонда Мені ту сыртымнан көре 
аласың. Ал бет-жүзімді ешкімнің көруіне болмайды. 
------------------------------------------------- 
A'raf 7:143*.....Мұса (Ғ.С.), белгілі уəдемізде келіп, 
Раббы оған сөйлегенде, (Мұса Ғ.С.): «Раббым маған 
өзіңді көрсет, Сені көрейін» деді. (Алла): «Мені, əсте 
көре алмайсың; бірақ тауға қара, сонда егер ол орнында 
тұра алса, сен де Мені көресің» деді. Сонда Раббы 
тауға елестеген сəтте, оны быт-шыт қылды. Мұса (Ғ.С) 
да талып түсті. Есі кіре сала: «Сен пəксің, Саған 
тəубе еттім, əрі мен сенушілердің алғашқысымын» деді. 

190.*	
Хаманды Мұсамен жəне перғауынмен бірдей уақытта 
өмір сүрді ме? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Мысырдан 2:9-10.....9. Ханша оған: — Мына нəрестені ал, 
оны менің орныма емізетін боласың. 10. Ханша оған: — 
Мына нəрестені ал, оны менің орныма емізетін боласың. 
Естер 3:1.....Осы оқиғалардан кейін Ахасуер патша 
Агагтың ұрпағы Амадат ұлы Хаманды көтеріп, 
дəрежесін өсірді. Патша Хаманның лауазымын өзінің 
қасындағы күллі əміршілерден де жоғарылатты. 
------------------------------------------------- 
Mü'min 40:23-24 & 36-37*.....24. Перғауын, Һаман жəне 
Қарұнға жібердік. Олар: “Өтірікші жадыгер” деді. 36. 
Перғауын: “Əй Һаман! Маған бір мұнара жаса. Бəлкім 
жолдарға жетермін” дейді.  
Ескертпе: Мұса мен Перғауын біздің заманымызға 
дейін 1450 жылдарда өмір сүрген. Бірақ Хаманды, 
Естер кітабында мың жыл өткен соң, Ахасуерус 
(Ксеркс патшасы) патшалығы кезінде, біздің 
заманымызға дейін 486-474	жж. өмір сүрген.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	

189.	
Мұса Құдайдың салтанатты ұлылығын көргісі 
келгенде, Құдайдың Мұса Құдайдың артқы жағын 
адамгершілік нысанда көруге рұқсат бергені ме? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
рдан 33:18-23..... 18. Сонда Мұса: — Ендеше маған 
Сенің нұрлы салтанатыңды көрсете гөр, — деп өтінді. 
22. Менің нұрлы салтанатым жаныңнан өтіп бара жатқан 
кезде сені жартастың жарығына тұрғызып, Өзім қасыңнан 
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A'raf 7:143*.....Мұса (Ғ.С.), белгілі уəдемізде келіп, 
Раббы оған сөйлегенде, (Мұса Ғ.С.): «Раббым маған 
өзіңді көрсет, Сені көрейін» деді. (Алла): «Мені, əсте 
көре алмайсың; бірақ тауға қара, сонда егер ол орнында 
тұра алса, сен де Мені көресің» деді. Сонда Раббы 
тауға елестеген сəтте, оны быт-шыт қылды. Мұса (Ғ.С) 
да талып түсті. Есі кіре сала: «Сен пəксің, Саған 
тəубе еттім, əрі мен сенушілердің алғашқысымын» деді. 

190.*	
Хаманды Мұсамен жəне перғауынмен бірдей уақытта 
өмір сүрді ме? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Мысырдан 2:9-10.....9. Ханша оған: — Мына нəрестені ал, 
оны менің орныма емізетін боласың. 10. Ханша оған: — 
Мына нəрестені ал, оны менің орныма емізетін боласың. 
Естер 3:1.....Осы оқиғалардан кейін Ахасуер патша 
Агагтың ұрпағы Амадат ұлы Хаманды көтеріп, 
дəрежесін өсірді. Патша Хаманның лауазымын өзінің 
қасындағы күллі əміршілерден де жоғарылатты. 
------------------------------------------------- 
Mü'min 40:23-24 & 36-37*.....24. Перғауын, Һаман жəне 
Қарұнға жібердік. Олар: “Өтірікші жадыгер” деді. 36. 
Перғауын: “Əй Һаман! Маған бір мұнара жаса. Бəлкім 
жолдарға жетермін” дейді.  
Ескертпе: Мұса мен Перғауын біздің заманымызға 
дейін 1450 жылдарда өмір сүрген. Бірақ Хаманды, 
Естер кітабында мың жыл өткен соң, Ахасуерус 
(Ксеркс патшасы) патшалығы кезінде, біздің 
заманымызға дейін 486-474	жж. өмір сүрген.	
 
 
 

189.	
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тұра алса, сен де Мені көресің» деді. Сонда Раббы 
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қасындағы күллі əміршілерден де жоғарылатты. 
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Mü'min 40:23-24 & 36-37*.....24. Перғауын, Һаман жəне 
Қарұнға жібердік. Олар: “Өтірікші жадыгер” деді. 36. 
Перғауын: “Əй Һаман! Маған бір мұнара жаса. Бəлкім 
жолдарға жетермін” дейді.  
Ескертпе: Мұса мен Перғауын біздің заманымызға 
дейін 1450 жылдарда өмір сүрген. Бірақ Хаманды, 
Естер кітабында мың жыл өткен соң, Ахасуерус 
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191.	
Құдайдың Пасха мейрамы Исраилдің тұңғышы, Құдайдың 
Мысырға жіберген соңғы 10 жылында, оның үстіне 
өлімнің басталуымен құтқарылды ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Мысырдан 12:1-24.....12. Сол түні Мен Мысыр елін 
аралап, ондағы адамның да, малдың да тұңғыштарын 
құртып, 14. Осы күн естеріңде қалсын. Бүкіл үрім-
бұтақтарыңмен оны Жаратқан Иеге арнап 
мейрамдаңдар. Бұл мереке туралы ережені 
ұрпақтарың мəңгі берік сақтасын. 
Матай 26:17-19....18. Мейрам салтын 
шəкірттеріммен бірге сенің үйіңде орындамақпын 
деп Ұстазымыз сəлем айтты». — 
------------------------------------------------- 
Isra 17:101*.....Расында Мұса (Ғ.С.) ға тоғыз 
ашық мұғжиза берген едік… Перғауын: “Əй Мұса! 
Əрине сені сиқырлаған деп ойлаймын” деген еді. 
Neml 27:12*.....“Қолыңды қойныңа тық! Зиянсыз 
аппақ болып шықсын; Перғауынға, оның еліне тоғыз 
мұғжизаның ішінде көрсетуге. Рас олар бұзақы бір ел.” 

192.	
Соғысқа шыққанда, сарбаздар суды қалай ішкендерін 
тексерген Саул (Талут) болды ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Яһуданыcători 7:2-6.....5. Осылайша Гедеон 
жасақты төменге, ағып жатқан су көзіне ертіп алып 
барды. Жаратқан Ие оған нұсқап былай деді: «Суды 
ит сияқты жалап ішкендерді бір жаққа, тізерлеп 
ішкендерді басқа жаққа бөлекте!» — 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:247-252*.....249. Сонда Талұт əскерлерімен 
айрылған сəтте: «Расында Алла сендерді бір өзенмен 
сынайды. Кім одан ішсе, менен емес. Жəне кім одан 
татпаса, əрине ол менен. Бірақ кім қолымен көсіп 
алып қана ішсе басқа» деді. Сонда олардың өте 
азынан басқасы одан ішті. 
Ескертпе: Киелі кітапта сарбаздарын суды қалай ішетінін 
тексерген Саул емес, Гидеон. Саул Давидтің кезінде, 
шамамен біздің заманымызға дейін 1010 < 971 жж өмір 
сүрген. Бірақ Гидеон олардан жүз жыл бұрын, шамамен 
біздің заманымызға дейін 1162 < 1122 жж. өмір сүрген. 
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мейрамдаңдар. Бұл мереке туралы ережені 
ұрпақтарың мəңгі берік сақтасын. 
Матай 26:17-19....18. Мейрам салтын 
шəкірттеріммен бірге сенің үйіңде орындамақпын 
деп Ұстазымыз сəлем айтты». — 
------------------------------------------------- 
Isra 17:101*.....Расында Мұса (Ғ.С.) ға тоғыз 
ашық мұғжиза берген едік… Перғауын: “Əй Мұса! 
Əрине сені сиқырлаған деп ойлаймын” деген еді. 
Neml 27:12*.....“Қолыңды қойныңа тық! Зиянсыз 
аппақ болып шықсын; Перғауынға, оның еліне тоғыз 
мұғжизаның ішінде көрсетуге. Рас олар бұзақы бір ел.” 

192.	
Соғысқа шыққанда, сарбаздар суды қалай ішкендерін 
тексерген Саул (Талут) болды ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Яһуданыcători 7:2-6.....5. Осылайша Гедеон 
жасақты төменге, ағып жатқан су көзіне ертіп алып 
барды. Жаратқан Ие оған нұсқап былай деді: «Суды 
ит сияқты жалап ішкендерді бір жаққа, тізерлеп 
ішкендерді басқа жаққа бөлекте!» — 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:247-252*.....249. Сонда Талұт əскерлерімен 
айрылған сəтте: «Расында Алла сендерді бір өзенмен 
сынайды. Кім одан ішсе, менен емес. Жəне кім одан 
татпаса, əрине ол менен. Бірақ кім қолымен көсіп 
алып қана ішсе басқа» деді. Сонда олардың өте 
азынан басқасы одан ішті. 
Ескертпе: Киелі кітапта сарбаздарын суды қалай ішетінін 
тексерген Саул емес, Гидеон. Саул Давидтің кезінде, 
шамамен біздің заманымызға дейін 1010 < 971 жж өмір 
сүрген. Бірақ Гидеон олардан жүз жыл бұрын, шамамен 
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өлімнің басталуымен құтқарылды ма? 
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Мысырдан 12:1-24.....12. Сол түні Мен Мысыр елін 
аралап, ондағы адамның да, малдың да тұңғыштарын 
құртып, 14. Осы күн естеріңде қалсын. Бүкіл үрім-
бұтақтарыңмен оны Жаратқан Иеге арнап 
мейрамдаңдар. Бұл мереке туралы ережені 
ұрпақтарың мəңгі берік сақтасын. 
Матай 26:17-19....18. Мейрам салтын 
шəкірттеріммен бірге сенің үйіңде орындамақпын 
деп Ұстазымыз сəлем айтты». — 
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Isra 17:101*.....Расында Мұса (Ғ.С.) ға тоғыз 
ашық мұғжиза берген едік… Перғауын: “Əй Мұса! 
Əрине сені сиқырлаған деп ойлаймын” деген еді. 
Neml 27:12*.....“Қолыңды қойныңа тық! Зиянсыз 
аппақ болып шықсын; Перғауынға, оның еліне тоғыз 
мұғжизаның ішінде көрсетуге. Рас олар бұзақы бір ел.” 

192.	
Соғысқа шыққанда, сарбаздар суды қалай ішкендерін 
тексерген Саул (Талут) болды ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Яһуданыcători 7:2-6.....5. Осылайша Гедеон 
жасақты төменге, ағып жатқан су көзіне ертіп алып 
барды. Жаратқан Ие оған нұсқап былай деді: «Суды 
ит сияқты жалап ішкендерді бір жаққа, тізерлеп 
ішкендерді басқа жаққа бөлекте!» — 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:247-252*.....249. Сонда Талұт əскерлерімен 
айрылған сəтте: «Расында Алла сендерді бір өзенмен 
сынайды. Кім одан ішсе, менен емес. Жəне кім одан 
татпаса, əрине ол менен. Бірақ кім қолымен көсіп 
алып қана ішсе басқа» деді. Сонда олардың өте 
азынан басқасы одан ішті. 
Ескертпе: Киелі кітапта сарбаздарын суды қалай ішетінін 
тексерген Саул емес, Гидеон. Саул Давидтің кезінде, 
шамамен біздің заманымызға дейін 1010 < 971 жж өмір 
сүрген. Бірақ Гидеон олардан жүз жыл бұрын, шамамен 
біздің заманымызға дейін 1162 < 1122 жж. өмір сүрген. 
 
 
 
 

191.	
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Мысырға жіберген соңғы 10 жылында, оның үстіне 
өлімнің басталуымен құтқарылды ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Мысырдан 12:1-24.....12. Сол түні Мен Мысыр елін 
аралап, ондағы адамның да, малдың да тұңғыштарын 
құртып, 14. Осы күн естеріңде қалсын. Бүкіл үрім-
бұтақтарыңмен оны Жаратқан Иеге арнап 
мейрамдаңдар. Бұл мереке туралы ережені 
ұрпақтарың мəңгі берік сақтасын. 
Матай 26:17-19....18. Мейрам салтын 
шəкірттеріммен бірге сенің үйіңде орындамақпын 
деп Ұстазымыз сəлем айтты». — 
------------------------------------------------- 
Isra 17:101*.....Расында Мұса (Ғ.С.) ға тоғыз 
ашық мұғжиза берген едік… Перғауын: “Əй Мұса! 
Əрине сені сиқырлаған деп ойлаймын” деген еді. 
Neml 27:12*.....“Қолыңды қойныңа тық! Зиянсыз 
аппақ болып шықсын; Перғауынға, оның еліне тоғыз 
мұғжизаның ішінде көрсетуге. Рас олар бұзақы бір ел.” 

192.	
Соғысқа шыққанда, сарбаздар суды қалай ішкендерін 
тексерген Саул (Талут) болды ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Яһуданыcători 7:2-6.....5. Осылайша Гедеон 
жасақты төменге, ағып жатқан су көзіне ертіп алып 
барды. Жаратқан Ие оған нұсқап былай деді: «Суды 
ит сияқты жалап ішкендерді бір жаққа, тізерлеп 
ішкендерді басқа жаққа бөлекте!» — 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:247-252*.....249. Сонда Талұт əскерлерімен 
айрылған сəтте: «Расында Алла сендерді бір өзенмен 
сынайды. Кім одан ішсе, менен емес. Жəне кім одан 
татпаса, əрине ол менен. Бірақ кім қолымен көсіп 
алып қана ішсе басқа» деді. Сонда олардың өте 
азынан басқасы одан ішті. 
Ескертпе: Киелі кітапта сарбаздарын суды қалай ішетінін 
тексерген Саул емес, Гидеон. Саул Давидтің кезінде, 
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193.	
Иса Бетлехемде атқорада туылды ма? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Миха 5:2.....Ал сен, Ефрата аймағындағы Бетлехем, 
Яһуданың əулеттерінің арасындағы маңызсызы болсаң да, 
сенен Менің халқым Исраилге басшылық ететін Көсем 
шығады. Оның шыққан тегі ежелгі заманнан, мəңгіліктен. 
Матай 2:1-11.....1. Иса Иродтың патшалық құрған 
заманында Яһудея аймағындағы Бетлехем қалашығында 
дүниеге келді. 5. Олар былай деп жауап берді: — 
Яһудея аймағындағы Бетлехемде дүниеге келуге 
тиіс. Себебі (Миха) пайғамбар Құдайдың мына 
сөздерін жазып қалдырды: 
Лұқа 2:4-16.....4. Жүсіп те Ғалилеядағы Назарет 
қаласынан жолға шығып, Дəуіт патшаның туған 
қаласына, Яһудея аймағындағы Бетлехемге, тізімге 
тіркелуге барды. 5. Аяғы ауыр əйелі Мəриям оған 
еріп жүрді. 6. Олар Бетлехемде болғанда Мəриямның 
босанатын уақыты жетіп, 
-------------------------------------------------	
Meryem 19:23*.....23. And the pains of childbirth 
drove her to a trunk of a palm-tree... 	

194. 
Шығыстың үш данышпаны Мəсіхтің жұлдызына еріп, 
Бетлехемге жол тартып, сонда олар Исаны тауып, 
оған табыну рəсімінен өтті? 

Киелі кітап  Иə / Жоқ  Құран 
Матай 2:1-11..... 1. Иса Иродтың патшалық құрған 
заманында Яһудея аймағындағы Бетлехем қалашығында 
дүниеге келді. Біраздан кейін Иерусалимге шығыс 
өлкесінен жұлдыз санаушы ғұламалар сапарлап келіп: 
2. «Яһудилердің жаңа туған Патшасы қайда екен? Біз 
Оның жұлдызының шығыс жақтан туып, жарқырағанын 
көрдік. Жаңа туған Патшаға ізет білдіру үшін келіп 
тұрмыз», — деп сұрастыра бастады. 11. Үйге кіргенде 
анасы Мəриямның қасындағы Нəрестені көрген 
ғұламалар жерге жүгіне кетіп, Оған иіліп ізет 
білдірді. Содан олар алып келген сандықшаларын 
ашып, Сəбиге сый-тартуларын: алтын əрі жұпар шайыр 
мен мүр атты хош иісті заттарды ұсынды. 
------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құранда мұндай оқиғалар тіркелмеген. 
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------------------------------------------------- 
Ескертпе: Құранда мұндай оқиғалар тіркелмеген. 

	
 
 



195.	
Киелі кітаптың жазушылары өмірде шынымен 
болғандықтан еврейдің аңыздарына сүйенді ме?  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
1 Тімотеге 1:4.....жəне аңыздармен, ұлан-ғайыр 
шежірелермен шұғылдануларына тыйым сал. Бұлар 
сенім арқылы білінетін Құдайдың ісіне қызмет 
етудің орнына көп дау-жанжал тудырады. 
2 Тімотеге 4:4.....Осылай олар шындыққа құлақ 
салмай, бос аңыздарға назар аудармақ. 
2 Петірдің 1:16.....Біз сендерге Иеміз Иса 
Мəсіхтің зор құдіретпен қайта оралуы туралы 
білдіргенде, қулықпен қиыстырылған аңыз-
ертегілерге сүйенген жоқпыз. Керісінше, біз 
Иеміздің салтанатты ұлылығын өз көзімізбен көрген 
куəгерлер болған едік. 
------------------------------------------------- 
Enfal 8:31*.....Оларға аяттарымыз оқылғанда: Бұл 
бұрынғылардың қана ертегілері» деген.  
Ескертпе: Пайғамбарларды қолдануға қатысты айыптаулардан 
қараңыз:  Енам 6:25, Нахл 16:24, Мумнун 23:83, Фуркат 
25:4-5, Немл 27:68, Акхаф 46:17, Калем 68:15 жəне 
Мутаффифин 83:13. 

196.*	
Иса Пайғамбар ever көрінген жазып ал-
ғажаптардысияқты баланы жасады?  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
Лұқа 3:21-23....21. Иса да сол рəсімнен өткен 
еді. 23. Иса Өзінің қызметін бастаған кезде жасы 
шамамен отызда еді.  
Жохан 2:9-11.....9. асаба шарапқа айналған əлгі 
суды татып көрді. 11. Осылай Иса кереметтерінің 
алғашқысын Ғалилеядағы Қана қаласында жасап, Өзінің 
ұлылығын көрсетті. Содан шəкірттері Оған сенді. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:49*.....Сендерге құстың мүсіні сияқты жасап, 
оны үрлеймін. Сонда Алланың бұйрығынша құс болады.  
Maide 5:110*.....Сол уақытта Алла (Т.): “Əй 
Мəриям ұлы Ғиса! Саған əрі анаңа берген 
нығметімді есіңе ал. Сол уақытта сені Жебрейіл 
арқылы қуаттаған едім. Бесікте жəне ержеткенде 
адамдармен сөйлесуші едің. 
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Жохан 2:9-11.....9. асаба шарапқа айналған əлгі 
суды татып көрді. 11. Осылай Иса кереметтерінің 
алғашқысын Ғалилеядағы Қана қаласында жасап, Өзінің 
ұлылығын көрсетті. Содан шəкірттері Оған сенді. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:49*.....Сендерге құстың мүсіні сияқты жасап, 
оны үрлеймін. Сонда Алланың бұйрығынша құс болады.  
Maide 5:110*.....Сол уақытта Алла (Т.): “Əй 
Мəриям ұлы Ғиса! Саған əрі анаңа берген 
нығметімді есіңе ал. Сол уақытта сені Жебрейіл 
арқылы қуаттаған едім. Бесікте жəне ержеткенде 
адамдармен сөйлесуші едің. 
  
 
 

	
 
 
 
 
 
 
 

	

195.	
Киелі кітаптың жазушылары өмірде шынымен 
болғандықтан еврейдің аңыздарына сүйенді ме?  

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
1 Тімотеге 1:4.....жəне аңыздармен, ұлан-ғайыр 
шежірелермен шұғылдануларына тыйым сал. Бұлар 
сенім арқылы білінетін Құдайдың ісіне қызмет 
етудің орнына көп дау-жанжал тудырады. 
2 Тімотеге 4:4.....Осылай олар шындыққа құлақ 
салмай, бос аңыздарға назар аудармақ. 
2 Петірдің 1:16.....Біз сендерге Иеміз Иса 
Мəсіхтің зор құдіретпен қайта оралуы туралы 
білдіргенде, қулықпен қиыстырылған аңыз-
ертегілерге сүйенген жоқпыз. Керісінше, біз 
Иеміздің салтанатты ұлылығын өз көзімізбен көрген 
куəгерлер болған едік. 
------------------------------------------------- 
Enfal 8:31*.....Оларға аяттарымыз оқылғанда: Бұл 
бұрынғылардың қана ертегілері» деген.  
Ескертпе: Пайғамбарларды қолдануға қатысты айыптаулардан 
қараңыз:  Енам 6:25, Нахл 16:24, Мумнун 23:83, Фуркат 
25:4-5, Немл 27:68, Акхаф 46:17, Калем 68:15 жəне 
Мутаффифин 83:13. 

196.*	
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197.	
309 жыл бойы ұйықтағаннан кейін жеті ер адам мен 
ит үңгірде оянды ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
1 Тімотеге 4:7....Сол бір кексе əйелдердің бос 
аңыздарынан бойыңды аулақ ұстап, Құдайға ұнамды 
жүруге жаттыға бер. 
Титке 1:14.....яһуди аңыздарына, шындықтан 
адасқан адамдардың ережелеріне ден қоймасын! 
2 Тімотеге 4:4.....Осылай олар шындыққа құлақ 
салмай, бос аңыздарға назар аудармақ. 
------------------------------------------------- 
Kehf 18:9-25*.....9. (Мұхаммед Ғ.С.) 
үңгірдегілерді жəне жазуды, таңырқарлық 
белгілерімізден деп ойладың ба? 11. Сонда олардың 
құлақтарына үңгірде неше жыл бойы перде 
қойдық. 12. Сосын екі жақтың қайсысы олардың 
жатқан мезгілін есептегендігін анықтау үшін 
оларды ояттық. 25. Олар үңгірлерінде үш жүз жыл 
жатты. Тоғыз (жыл) арттырды.  
Ескертпе: Осы ертегінің ең соңғы нұсқасы Жақып Сарунг 
(450-521 А.Д.) Жəне Грегори Тур (538-594 А.Д.) 
Википедияда: «Эфестің жеті ұйықтаушысы» табылады. 

198.	
Сүлеймен шайқас үшін жындарды, адамдар мен 
құстарды біріктірді ме? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
1 Тімотеге 4:7....Сол бір кексе əйелдердің бос 
аңыздарынан бойыңды аулақ ұстап, Құдайға ұнамды 
жүруге жаттыға бер. 
2 Тімотеге 4:4.....Осылай олар шындыққа құлақ 
салмай, бос аңыздарға назар аудармақ. 
2 Петірдің 1:16.....Біз сендерге Иеміз Иса Мəсіхтің 
зор құдіретпен қайта оралуы туралы білдіргенде,  
------------------------------------------------- 
Neml 27:17*.....Сүлеймен (Ғ.С.) нің жыннан, 
адамдардан, құстардан əскерлері жиналды. Сонда 
олар толық басқарылуда еді.  
Ескертпе: Ескертпе: Немл 27: 15-44-дегі патша 
Сүлейменнің, Хопп құсы жəне Шеба патшайымы туралы 
аңыз əңгімесі, б.з 2-ші мыңжылдық II Таргум 
Естерден алынған яһуди аңыз əңгімесі.	
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199.	
Құдай іс жүзінде адамдарды шаббат күнін бұзғаны 
үшін маймылға айналдырды ма? 

Киелі кітап Жоқ / Иə Құран 
1 Тімотеге 1:4.....жəне аңыздармен, ұлан-ғайыр 
шежірелермен шұғылдануларына тыйым сал.  
1 Тімотеге 4:7....Сол бір кексе əйелдердің бос 
аңыздарынан бойыңды аулақ ұстап, Құдайға ұнамды 
жүруге жаттыға бер. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:65-66*.....65. Расында сендерден сенбі 
күні шектен шыққандарды білесіңдер, сонда оларға: 
“Маймыл болып, қор болыңдар” деген едік. 66. 
Сонда ол жазаны, ілгері-кейінгілерге үлгі əрі 
сақтанушыларға насихат қылдық.  
Ескертпе: Юсуф Али өзінің аудармасында, Құран 
Кəрімнің мəні, бұл тек мысал аңыз əңгіме екенін 
мойындайды: 34 бет, түсіндірме ескерту 79. 

200.	
Құдай Палестина жерін яһудилерге уəде етті ме? 

Bible  Иə / Иə  Koran 
Езекиел 37:21-25.....21. Жаратушы Тəңір Ие мынаны 
айтады: Біліп қойыңдар, Мен бөтен халықтардың арасына 
тарап кеткен Исраил халқын солардың ішінен алып шығып, 
жан-жақтан жинаймын да, өз елдеріне қайтарып əкелемін. 
22. Мен оларды сол елде, Исраилдің тауларында, бір 
халық қыламын. 25. Олар Мен ежелде қызметшім Жақыпқа 
уəде еткен, сосын ата-бабаларың тұрған елде қоныс 
тебетін болады. Бұдан былай олардың өздері де, 
балалары мен немерелері де сол елде ұдайы тұрып, Менің 
қызметшім Дəуіт оларға əрдайым əмірші болады. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:20-21*.....20. Бір заманда Мұса(Ғ.С) өз 
еліне: “Əй елім! Алланың сендерге берген нығметін 
еске алыңдар! Өз іштеріңде пайғамбарлар шығарды, 
əрі сендерді патшалар жасады. Сондай-ақ сендерге 
əлемде ешкімге берілмеген нығмет берді” деген. 
21. Жəне: “Əй елім! Алла,сендерге жазған қасиетті 
жерге (Құдыс, Шамға) кіріңдер.  
İsra 17:104*.....Одан кейін Исраил ұрпақтарына: “Бұл 
жерге (Мысырға) орналасыңдар. Қашан қиямет уəдесі 
келсе, сендерді жинап əкелеміз” дедік. 
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Киелі кітаптан келтірілген үзінділер: 

 
www.wordproject.org/bibles/parallel/o/kazakh.htm 

www.bible.is/KAZKAZ 
 

Құраннан келтірілген аяттар 
төмендегілерден алынған: 

 
http://kuran.kz/sureler /2 

Бұл сұрақтар қосымша аяттарды да көруге 
болады: 

www.danwickwire.com 
 

«200 сұрақ» веб-сайта келесі тілдерде 
қолжетімді:  

 
Ағылшын, Албан, Араб, Азербайджан, 
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Фарси, Болгар, Итальянша, 
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аударылуда.  
 

Автор электрондық пошта: 
 

danwickwire@gmail.com	
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