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Święte Księgi
1.*
Czy Słowo Boże jest wieczne i niezmienne?
(Lev-i Mahfuz)
Biblia
Tak / Tak Koran
Izajasza 40:8.....I została córka Syońska jako
chłodnik na winnicy, jako budka w ogrodzie
ogórczanym, i jako miasto zburzone.
Jana 1:1-3.....Na początku było Słowo, a ono
Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo.
1 Piotra 1:23.....Odrodzeni będąc nie z nasienia
skazitelnego, ale z nieskazitelnego przez słowo
Boże żywe i trwające na wieki.
------------------------------------------------Yunus 10:64.....Otrzymają radosną wieść w tym
życiu i w życiu ostatecznym. Nie ma zmiany w
słowach Boga: to jest osiągnięcie ogromne!
Kaf 50:29.....Nie zmienia się u Mnie słowo ani też Ja.
Uwaga: w historii islamu, że były dwa przeciwstawne
poglądy na ten temat, gdyby Muzułmanie wewnętrznych
wojen. Mu'tazelites powiedział "Nie" na to pytanie,
a Ash’arites powiedział "Tak". Większość muzułmanów
dziś powiedzieć "tak".

2.*
Czy Biblia to Słowo Boże? (Tevrat, Zebur & Injil)
Biblia
Tak / Tak Koran
Ryzmian 15:4.....Bo cokolwiek przedtem napisano, ku
naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i
przez pociechę Pism nadzieję mieli.
1 Korzntian 14:37.....Izali kto zda się być prorokiem
albo duchownym, niech uzna, iż te rzeczy, które wam
piszę, są Pańskiem rozkazaniem.
------------------------------------------------Nisa 4:136.....O wy, którzy wierzycie! Wierzcie w
Boga i w Jego Posłańca, w Księgę, którą zesłał
Swemu Posłańcowi, i w Księgę, którą zesłał
przedtem!
Ankebut 29:46.....i mówcie: "Uwierzyliśmy w to, co
nam zostało zesłane, i w to, co wam zostało zesłane.
Shura 42:15.....Nie ma żadnego dowodu między nami
a wami.

3.
Czy Bóg zdecydował ogłosić swoje wyroki na
piśmie, w Biblii i za pośrednictwem Żydów?
Biblia
Tak / Tak Koran
Ryzmian 3:1-2.....1 Czemże tedy zacniejszy Żyd?
albo co za pożytek obrzezki? 2 Wielki z każdej
miary. Albowiem to najpierwsza, iż im zwierzone
były wyroki Boże.
Ryzmian 9:4.....Którzy są Izraelczycy, których jest
przysposobienie synowskie i chwała, i przymierza, i
zakonu danie, i służba Boża, i obietnice;
------------------------------------------------Ankebut 29:27*.....I daliśmy Abrahamowi Izaaka i
Jakuba, i ustanowiliśmy w jego potomstwie dar
proroczy i Księgę.
Jathiyah 45:16*.....Daliśmy synom Izraela Księgę,
mądrość i proroctwo. Zaopatrzyliśmy ich we wspaniałe
rzeczy i wynieśliśmy ich ponad światy.

4.*
Czy Bóg dał biblijnym prorokom zdolność czynienia
cudów dla potwierdzenia ich posłannictwa?
Biblia
Tak / Tak Koran
Wyjścia 10:1—2.....Ażebyś opowiadał w uszach
synów twoich, i wnuków twoich, com uczynił w
Egipcie, i znaki moje, którem pokazał na nich,
abyście wiedzieli, żem Ja Pan.
Hebrajczyków 2:4.....Którym i Bóg świadectwo
wydawał przez znamiona i cuda, i rozliczne mocy,
i przez udzielanie Ducha Świętego według woli
swojej.
------------------------------------------------Bakara 2:92.....Już Mojżesz przyszedł do was z
jasnymi dowodami.
Al-i İmran 3:49*.....Ja uzdrowię chorego i
trędowatego i ożywię zmarłych - za zezwoleniem
Boga… Zaprawdę, w tym jest znak dla was, jeśli
jesteście wierzącymi!
Al-i İmran 3:183*....."Już przychodzili do was
posłańcy przede mną, z jasnymi dowodami i z tym,
o czym wy mówicie.
Uwaga: Objawienie 4:16, Jana 14:11 & Jana 20:30-31.

5.*
Czy Bóg 'chce' chronić wszystkie Święte Księgi
przed zmianami i fałszerstwem? (Cel / Niyet)
Biblia
Tak / Tak Koran
Izajasza 14:24 & 26-27.....A ponieważ Pan
zastępów postanowił, któż to wzruszy? a rękę jego
wyciągnioną któż odwróci?
Mateusza 24:35.....Niebo i ziemia przeminą, ale
słowa moje nie przeminą.
------------------------------------------------Hijr 15:9*.....Zaprawdę, My posłaliśmy
napomnienie i My jesteśmy jego stróżami!
Saffat 37:3 & 7*.....I tych, którzy recytują
napomnienie! Również dla ochrony przed wszelkim
szatanem buntownikiem.

6.*
Czy Bóg 'może' chronić wszystkie Święte Księgi
przed zmianami i fałszerstwem? (Moc / Kudret)
Biblia
Tak / Tak Koran
Izajasza 46:9-10.....9 bom Ja Bóg, a niemasz żadnego
Boga więcej, i niemasz mnie podobnego; 10 rada moja
ostoi się, i wszystkę wolę moję uczynię.
Marka 12:24.....Na to Jezus odpowiadając rzekł
im: Zaż nie dlatego błądzicie, iżeście nie
powiadomi Pisma ani mocy Bożej?
Łukasza 21:33.....Niebo i ziemia przeminą, ale
słowa moje nie przeminą.
Jana 10:35.....a nie może być Pismo skażone
------------------------------------------------En'am 6:115.....Nikt nie jest w stanie zmienić
Jego słów. On jest Słyszący, Wszechwiedzący!
Yunus 10:64*.....Nie ma zmiany w słowach Boga: to
jest osiągnięcie ogromne!
Jinn 72:26-28*.....Jedynie posłańcowi, którego
Sobie upodobał. I, zaprawdę, On prowadzi przed
nim i za nim straż, Aby wiedział, . czy posłańcy
przekazują posłannictwa swego Pana.

7.*
Czy Bóg kiedykolwiek pozwoliłby szatanowi,
demonom lub człowiekowi udaremnić swoje
zamierzenia poprzez zmianę i fałszerstwo Świętych
Ksiąg, które sam wcześniej zesłał?
(Tahrif bi’l-lafz)
Biblia
Nie / Nie Koran
Izajasza 55:11.....Takci będzie słowo moje, które
wynijdzie z ust moich; nie wróci się do mnie
próżno, ale uczyni to, co mi się podoba, i
poszczęści mu się w tem, na co je poślę.
Łukasza 16:17.....I łatwiej jest niebu i ziemi
przeminąć, niżeli jednej kresce zakonu upaść.
------------------------------------------------Hajj 22:52*.....I My nie wysłaliśmy przed tobą żadnego
posłańca ani proroka, któremu by szatan czegoś nie
poszeptał, kiedy ten oddawał się marzeniom. Lecz Bóg
ściera to, co podsuwa szatan; potem utwierdza Swoje
znaki - Bóg jest Wszechwiedzący, Mądry!
Saffat 37:3 & 7.....Również dla ochrony przed
wszelkim szatanem buntownikiem.
Hakka 69:44-47 & 51*.....A gdyby on wymyślił
przeciwko nam jakieś słowa, To schwycilibyśmy go
za jego prawą rękę I przecięlibyśmy mu tętnicę.
Oto jest pewna prawda!

8.
Czy człowiek może zniekształcić przesłanie
Świętych Ksiąg poprzez wyrywanie wersetów z
kontekstu, błędne ich cytowanie lub interpretację ?
(Tahrif bi’l-ma’na)
Biblia
Tak / Tak Koran
Tytusa 1:10—11.....10 Albowiem jest wiele rządowi
niepoddanych, próżnomównych i zwodzicieli myśli,
a najwięcej tych, którzy są z obrzezki, 11 Którym
trzeba usta zatkać; którzy całe domy podwracają,
ucząc rzeczy niesłusznych dla zysku sprośnego.
------------------------------------------------Ali-İmran 3:78*.....A wśród nich są tacy, którzy
wypaczają Księgę swoją mową, tak abyście uważali,
że to należy do Księgi, a to przecież nie należy
do Księgi. Oni mówią: "To pochodzi od Boga" - a
przecież to nie pochodzi od Boga.

9.
Czy ludzie uważający, że Biblia została zmieniona
lub sfałszowana popełniają bluźnierstwo
twierdząc, że Bóg nie wie, nie interesuje się,
bądź nie jest zdolny do ochrony swojej Księgi?
(El-Alim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir)
Biblia
Tak / Tak Koran
Izajasza 14:24 & 27.....Przysiągł Pan zastępów,
mówiąc: Zaiste, jakom umyślił, tak będzie, a
jakom uradził, tak się stanie;
Hebrajczyków 4:12.....Boć żywe jest słowo Boże i
skuteczne, i przeraźliwsze nad wszelki miecz po obu
stronach ostry, i przenikające aż do rozdzielenia i
------------------------------------------------Baqara 2:20, 255*.....Zaprawdę, Bóg jest nad każdą
rzeczą wszechwładny!
Nisa 4:158.....Przeciwnie! Wyniósł Go Bóg do
Siebie! Bóg jest potężny, mądry!

10.
Są ludzie, którzy mówią, że Biblia została
zmieniona lub uszkodzony faktycznie winni/Szatana
nad Boga przez sugerowały, że Szatan wygrał bitwę
o Biblii nad Bóg wszechmocny ?
(El-Aziz, El-Galib, El-Jebbar, El-Muktedir)
Biblia
Tak / Tak Koran
Psalmów 94:7-9.....8 Zrozumicież, o wy bydlęcy
między ludźmi! a wy szaleni kiedyż zrozumiecie?
9 Izali ten, który szczepił ucho, nie słyszy? i
który ukształtował oko, izali nie widzi?
------------------------------------------------Yunus 10:21.....okazali swoją chytrość przeciwko
Naszym znakom. Powiedz: "Bóg jest szybszy w
chytrości. Zaprawdę, Nasi posłańcy zapisują to,
co wy podstępnie knujecie!"
Taha 20:5 & 51-52.....Ale Lui sunt cele din ceruri, cele
de pe pământ, cele dintre cer şi pământ şi cele de sub
ţărână. Moise spuse: “Ştiinţa despre ele este la Domnul
meu, într-o Carte. Domnul meu nu se rătăceşte şi nu
uită.” El este Cel ce v-a făcut vouă pământul leagăn şi
v-a tăiat vouă pe el drumuri. El a trimis din ceruri apă
cu care facem să răsară ierburi de tot soiul.

11.
Czy Bóg stosowałby podwójne standardy, żeby
chronić tylko niektóre ze swoich Świętych Ksiąg?
(El-Adl, El-Hadi, El-Mumim, El-Muksit)
Biblia
Nie / Nie Koran
Psalmów 12:6-7.....Słowa Pańskie są słowa czyste,
jako srebro wypławione w piecu glinianym, siedm
kroć przelewane. Ty, Panie! zachowaj ich; strzeż
ich od rodzaju tego aż na wieki.
Łukasza 21:33.....Niebo i ziemia przeminą, ale
słowa moje nie przeminą.
------------------------------------------------Tevbe 9:111*.....Oni walczą na drodze Boga i
zabijają, i są zabijani, zgodnie z Jego prawdziwą
obietnicą w Torze, Ewangelii i w Koranie.
Hud 11:57.....Zaprawdę, mój Pan czuwa pilnie nad
każdą rzeczą!"
İbrahim 14:47*.....I nie uważaj, iż Bóg nie
dotrzymuje obietnicy, którą dał Swoim posłańcom.
Hajj 22:47.....Bóg nie zmieni nigdy Swojej obietnicy!

12.
Słowo Boże jest niezmienne i uniwersalne to
standard, według którego Bóg będzie sądził całej
ludzkości w dniu sądu? (El-Hakem, El-Hakk, ElHafiz, El-Hasib)
Biblia
Tak / Tak Koran
Jana 12:48.....Kto mną gardzi, a nie przyjmuje
słów moich, ma kto by go sądził; słowa, którem ja
mówił, one go osądzą w ostateczny dzień.
Objawienie 20:12.....I widziałem umarłych,
wielkich i małych, stojących przed oblicznością
Bożą, a księgi otworzone są; i druga księga także
otworzona jest, to jest księga żywota; i sądzeni
są umarli według tego, jako napisano było w onych
księgach, to jest według uczynków ich.
------------------------------------------------Hijr 15:9-10.....Zaprawdę, My posłaliśmy napomnienie i
My jesteśmy jego stróżami! I wysłaliśmy już posłańców
przed tobą pomiędzy społeczności dawnych ludów.
Zumar 39:69-70*....Przyprowadzeni będą prorocy i
świadkowie i zostanie między nimi rozstrzygnięte
według prawdy, i oni nie doznają
niesprawiedliwości.

13.*
Czy wierzący mogą wierzyć jedynie w część Pism,
ignorując pozostałe?
Biblia
Nie / Nie Koran
Apostolskie 20:27.....Albowiem nie chroniłem się,
żebym wam nie miał oznajmić wszelkiej rady Bożej.
2 Tymoteusza 3:16.....Wszystko Pismo od Boga jest
natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu,
ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości;
------------------------------------------------Bakara 2:85*.....Czyż możecie wierzyć w jedną
część Księgi, a nie wierzyć w inną jej część?
Bakara 2:136 & 285*....Powiedzcie: "My wierzymy w
Boga i w to, co nam zostało zesłane, i w to, co
zostało zesłane… i w to, co zostało dane prorokom
od ich Pana. My nie robimy żadnej różnicy między
nimi i poddajemy się Jemu całkowicie."
Al-i İmran 84 & 3:119......My nie robimy
rozróżnienia między żadnym z nich i jesteśmy Jemu
całkowicie poddani."
Uwaga: W Biblii zawiera się 90% treści Pism, podczas
gdy muzułmanie zobowiązani są wierzyć jedynie w Torę
(Pięcioksiąg Mojżeszowy), Psalmy, 4 ewangelie i Koran.

14.
Czy Bóg ma być dziś wiernych do czytania i przestrzegać
wszystkich świętych książek, których on przesłał?
Biblia
Tak / Tak Koran
2 Tymoteusza 2:15.....Staraj się, abyś się doświadczonym
stawił Bogu robotnikiem, który by się nie zawstydził i
który by dobrze rozbierał słowo prawdy.
------------------------------------------------Al-i Imran 3:79.....Raczej: "Bądźcie mistrzami,
ponieważ wy stale nauczacie Księgi i ponieważ ją
stale studiujecie!"
Nisa 4:82.....Czyż oni nie zastanawiają się nad
Koranem? Przecież gdyby on pochodził od kogoś
innego niż od Boga, z pewnością znaleźliby w nim
liczne sprzeczności.
Zumar 39:9.....Powiedz: "Czy równi są ci, którzy
wiedzą, i ci, którzy nie wiedzą?" Tylko ludzie
obdarzeni rozumem przyjmują napomnienie.

15.
Czy posłuszeństwo Bożemu Słowu to podstawowy
warunek otrzymania 'błogosławieństwa' w życiu?
Biblia
Tak / Tak Koran
Powtórzonego Prawa 11:26-27....26 Oto, ja dziś wam
przedkładam błogosławieństwo, i przeklęstwo;
27 Błogosławieństwo, będziecieli posłuszni przykazaniu
Pana Boga waszego, które ja przykazuję wam dziś;
Powtórzonego Prawa 30:19.....Oświadczam się dziś
przeciwko wam, niebem i ziemią, żem żywot i
śmierć przedłożył przed oczyma twemi,
błogosławieństwo, i przeklęstwo; przetoż obierz
żywot, abyś żył, ty i nasienie twoje,
------------------------------------------------Bakara 2:2-4*.....To jest Księga - nie ma, co do
tego żadnej wątpliwości - droga prosta dla
bogobojnych; I dla tych, którzy wierzą w to, co
tobie zesłaliśmy, i w to, co zostało zesłane
przed tobą; Tacy są na drodze prostej, danej im
od ich Pana, i oni będą szczęśliwi.

16.*
Czy ludzie odmawiający czytania i posłuszeństwa
wobec Biblii stawiają się pod przekleństwem
przeznaczonym dla niewierzących? (Kâfir)
Biblia
Tak / Tak Koran
Jeremiasza 11:3.....Bóg Izraelski: Przeklęty ten
człowiek, któryby nie usłuchał słów przymierza tego,
Hebrajczyków 12:25-29.....25 Patrzajcież, abyście
nie gardzili tym, który mówi; 29 Albowiem Bóg
nasz jest ogniem trawiącym.
------------------------------------------------A’raf 7:36 & 40-49*.....A ci, którzy za kłamstwo
uznali Nasze znaki i wbili się ponad nie w dumę, będą
mieszkańcami ognia; będą w nim przebywać na wieki.
Zaprawdę, dla tych, którzy za kłamstwo uznali Nasze
znaki i ponad nie dumnie się wywyższyli,
Ankebut 29:46-47*.....I nie sprzeczajcie się z ludem
Księgi inaczej, jak w sposób uprzejmy i mówcie:
"Uwierzyliśmy w to, co nam zostało zesłane, i w to,
co wam zostało zesłane. Nasz Bóg i wasz Bóg jest
jeden i my jesteśmy Mu całkowicie poddani." a
odrzucają Nasze znaki tylko niewierni.

17.
Czy kanon Pism został zamknięty wraz z końcem
księgi Objawienia św. Jana (Apokalipsą)?
Biblia
Tak / Nie Koran
Objawienie 22:18-19.... 18 A oświadczam się każdemu
słuchającemu słów proroctwa księgi tej: Jeźliby kto
przydał do tego, przyda mu też Bóg plag opisanych w
tej księdze; 19 A jeźliby kto ujął ze słów księgi
proroctwa tego, odejmie też Bóg część jego z księgi
żywota i z miasta świętego, i z tych rzeczy, które są
napisane w tej księdze.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20*.....Religią prawdziwą w
oczach Boga jest islam! Ci, którym została dana
Księga, przez zawiść poróżnili się między sobą,
dopiero wtedy, gdy przyszła do nich wiedza.
Jeśli oni poddali się całkowicie, to poszli drogą
prostą; a jeśli się odwrócili

18.*
Czy aby zostać uznanym za Słowo Boże, Koran
powinien być zgodny z historycznymi Pismami w
formie, w jakiej zostały one spisane w Biblii?
Biblia
Tak / Nie Koran
1 Korzntian 14:32-33.....32 I duchy proroków są
poddane prorokom. 33 Albowiem Bóg nie jest
powodem nieporządku, ale pokoju, jako i we
wszystkich zborach świętyc
Galacjan 1:8.....Ale choćbyśmy i my, albo Anioł z
nieba opowiadał wam Ewangieliję mimo tę, którąśmy
wam opowiadali, niech będzie przeklęty.
2 Jana 1:9.....Wszelki, co przestępuje, a nie zostaje
w nauce Chrystusowej, Boga nie ma; kto zostaje w
nauce Chrystusowej, ten i Ojca, i Syna ma.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:85*.....A od tego, kto poszukuje innej
religii niż islam, nie będzie ona przyjęta; i on
w życiu ostatecznym będzie w liczbie tych, którzy
ponieśli stratę.
Ahzab 33:40*.....Muhammad nie jest ojcem żadnego
z waszych mężczyzn, lecz jest Posłańcem Boga i
pieczęcią proroków. Bóg jest o każdej rzeczy
wszechwiedzący!

19.
Czy Koran zawiera pewne podstawowe nauczania
pozostające w zupełnym przeciwieństwie do
biblijnych?
Biblia
Tak / Nie Koran
1 Jana 2:22-24.....23 Każdy, co się zapiera Syna, i
Ojca nie ma; a kto wyznaje Syna, ma i Ojca.
24 Wy tedy, coście słyszeli od początku, to niechaj w
was zostaje; jeźliby w was zostawało, coście słyszeli
od początku, i wy w Synu i w Ojcu zostaniecie.
----------------------------------------------------Shuara 26:196-197*....Zaprawdę, to jest w Pismach
dawnych przodków! Czy to nie było dla nich
znakiem, że wiedzą to uczeni synów Izraela?
Fussilat 41:43*.....Powiedziano ci tylko to, co już
powiedziano posłańcom przed tobą. Zaprawdę, twój
Pan jest władcą przebaczenia i władcą kary bolesnej!

20.
Czy idee 'inspiracji' i 'objawienia' w Biblii i
Koranie są takie same?
Biblia
Nie / Tak Koran
2 Tymoteusza 3:16.....Wszystko Pismo od Boga jest
natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu,
ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości;
2 Piotra 1:20-21.....20 To najpierw wiedząc, iż
żadne proroctwo Pisma nie jest własnego wykładu.
21 Albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest
niekiedy proroctwo, ale od Ducha Świętego pędzeni
będąc mówili święci Boży ludzie.
------------------------------------------------Nisa 4:163*.....Zaprawdę, objawiliśmy tobie, tak
jak objawiliśmy Noemu i prorokom po nim; i jak
objawiliśmy… Jezusowi… a Dawidowi daliśmy Psalmy.
En'am 6:19 & 93.....Powiedz: "Bóg jest świadkiem
między mną a wami Ten Koran został mi objawiony,
abym ostrzegał przez niego was i tych, do których
on dojdzie. A kto jest bardziej niesprawiedliwy
aniżeli ten, który wymyśla kłamstwo przeciwko
Bogu? Albo który mówi: "Zostało mi objawione!" a nic mu nie zostało objawione i który mówi: "Ja
ześlę coś podobnego do tego, co zesłał Bóg!"

21.
Czy Żydzi i Chrześcijanie przyjmują Koran jako
Słowo Boże?
Biblia
Nie / Tak Koran
Powtórzonego Prawa 18:20-22.....20 Wszakże prorok,
któryby sobie hardzie począł, mówiąc słowo w imieniu
mojem, któregom mu mówić nie rozkazał i któryby mówił
w imię bogów obcych, niech umrze prorok takowy.
Izajasza 8:20.....Do zakonu raczej i do świadectwa;
ale jeźli nie chcą, niechże mówią według słowa tego,
w którem niemasz żadnej zorzy.
------------------------------------------------Nisa 4:82*....Czyż oni nie zastanawiają się nad
Koranem? Przecież gdyby on pochodził od kogoś
innego niż od Boga, z pewnością znaleźliby w nim
liczne sprzeczności.
Shu’ara 26:196-197.....Zaprawdę, to jest w Pismach
dawnych przodków! Czy to nie było dla nich
znakiem, że wiedzą to uczeni synów Izraela?

22.
Czy kiedykolwiek po objawieniuŚwiętej Księgi Bóg
miał potrzebę unieważnienia lub anulowania części
z jej wersetów? (Mensuh & Nesih)
Biblia
Nie / Tak Koran
Psalmów 89:34.....Nie splugawię przymierza mego,
a tego, co wyszło z ust moich, nie odmienię.
Łukasza 16:17.....I łatwiej jest niebu i ziemi
przeminąć, niżeli jednej kresce zakonu upaść.
Jana 10:35.....Jeźliżeć one nazwał bogami, do których
się stało słowo Boże, a nie może być Pismo skażone;
------------------------------------------------Bakara 2:106*.....Kiedy znosimy jakiś znak albo
skazujemy go na zapomnienie, przynosimy lepszy od
niego lub jemu podobny. Czyż ty nie wiesz, że Bóg
jest nad każdą rzeczą wszechwładny?!
Ra'd 13:39*.....Bóg ściera to, co chce, i
utwierdza. U Niego znajduje się Matka Księgi.
Nahl 16:101*.....A kiedy My zmieniamy jeden znak na inny
- a Bóg wie najlepiej, co zsyła - to oni mówią: "Ty
jesteś tylko oszustem!" Lecz większość z nich nie wie.
İsra 17:86*.....Jeślibyśmy chcieli, to zabralibyśmy
tobie z pewnością to, co ci objawiliśmy

23.*
Czy zesłanie Koranu przez 'Pana Światów' i
zatwierdzenie go przez grupę 'demonów' to znak,
że pochodzi od Boga?
Biblia
Nie / Tak Koran
Jana 14:30.....Już dalej z wami wiele mówić nie będę;
albowiem idzie książę świata tego, a we mnie nic nie ma;
2 Korzntian 4:3—4.....W których bóg świata tego
oślepił zmysły, to jest w niewiernych, aby im nie
świeciła światłość Ewangielii chwały Chrystusowej,
------------------------------------------------Fatih 1:2....Chwała Bogu, Panu światów,
Yunus 10:37....Ten Koran nie mógł być wymyślony
poza Bogiem! On jest potwierdzeniem prawdziwości
tego, co było przed nim, i wyjaśnieniem Księgi
pochodzącej od Pana światów.
Ahkaf 46:29-30.....Oto skierowaliśmy do ciebie
pewną grupę dżinów, żeby posłuchali Koranu. A
kiedy się tam zjawili; powiedzieli: "Słuchajcie w
milczeniu!" A kiedy wysłuchali do końca, zwrócili
się do swego ludu, aby go ostrzegać.

24.
Czy w Świętej Księdze powinno znajdować się
wielokrotne zaprzeczenie, iż pochodzi ona od Szatana?
Biblia
Nie / Tak Koran
Mateusza 7:15-20.....15 A strzeżcie się
fałszywych proroków,
Jana 8:44-49.....44 Wyście z ojca dyjabła i
pożądliwości ojca waszego czynić chcecie; onci był
mężobójcą od początku i w prawdzie nie został, bo w
nim prawdy nie masz: Któż mię z was obwini z grzechu?
------------------------------------------------Nahl 16:98*.....Kiedy recytujesz Koran, to szukaj
ucieczki u Boga przed szatanem przeklętym!
Sebe 34:8 & 46*.....Ei nu văd oare ceea ce este
înaintea lor şi ceea ce este înapoia lor, din cer şi
de pe pământ? Wasz towarzysz nie jest opętany przez
dżiny. Wasz towarzysz nie jest opętany przez dżiny.
Tekvir 81:22 & 25*.....Wasz towarzysz nie jest
opętany! Nie jest to słowo szatana przeklętego.
Uwaga: Muhammad często zabroniony był demon posiadał:
15:6-7, 23:70, 37:36, 44:14, 51:50-52 i 68:51.

Bóg i Allah
25.*
Czy Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie wierzą, że
jest tylko 'jeden' prawdziwy Bóg?
(Monoteizm lub Vahdet-i Vüjûd)
Biblia
Tak / Tak Koran
Powtórzonego Prawa 6:4.....Słuchajże Izraelu:
Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest.
Efezjan 4:4-6.....5 Jeden Pan, jedna wiara…
1 Tymoteusza 2:5-6.....Boć jeden jest Bóg,
Jakuba 2:19....Ty wierzysz, iż jeden jest Bóg, dobrze
czynisz; i dyjabli temu wierzą, wszakże drżą,
------------------------------------------------Bakara 2:163*.....Bóg wasz - Bóg Jeden!
Nisa 4:87.....Bóg! Nie ma boga, jak tylko On!
Maide 5:73.....A nie ma przecież żadnego boga,
jak tylko jeden Bóg!
Nahl 16:22 & 51.....Wasz Bóg - to Bóg Jedyny!
Powiedział Bóg: "Nie bierzcie sobie dwóch bogów!
Przecież jest tylko Jeden Bóg!
Kasas 28:70....To jest Bóg! Nie ma boga, jak tylko On!
İhlas 112:1.....Mów: "On - Bóg Jeden,

26.*
Czy wiele z cech natury i charakteru Allaha
znajdowanych w Koranie pozostaje w zgodzie z cechami
Boga znajdowanymi w Biblii? (Esmaül-Husna)
Biblia
Tak / Tak Koran
Izajasza 40:28.....Izali nie wiesz? izaliś nie
słyszał, że Bóg wieczny Pan, który stworzył
granice ziemi, nie ustanie, ani się spracuje, i
że nie może być dościgniona mądrość jego?
------------------------------------------------Bakara 2:255*.....Dumnezeu! Nu este Dumnezeu afară
de El, Viul, Veşnicul! Nici picoteala, nici somnul
nu-L prind vreodată! Tronul Său este mai întins
decât cerurile şi pământul a căror păzire nu-I este
Lui povară, căci El este Înaltul, Marele.
Hashr 59:23*.....On jest Bogiem! Nie ma boga, jak
tylko On!; - Król, Przenajświętszy, Pokój,
Wierny, Zachowujący, Potężny, Przemożny,
Wyniosły! Chwała niech będzie Bogu!

27.
Czy 'Bóg' Biblii i 'Allah' Koranu to jedna i ta
sama istota?
Biblia
Nie / Tak Koran
Wyjścia 3:14.....Tedy rzekł Bóg do Mojżesza: Będę
który Będę. I rzekł: Tak powiesz synom
Izraelskim: Będę posłał mię do was.
1 Jana 5:20.....Jezusie Chrystusie; tenci jest
prawdziwy Bóg i żywot wieczny.
2 Jana 9.....Wszelki, co przestępuje, a nie zostaje
w nauce Chrystusowej, Boga nie ma; kto zostaje w
nauce Chrystusowej, ten i Ojca, i Syna ma.
------------------------------------------------Ankebut 29:46*.....I nie sprzeczajcie się z ludem
Księgi inaczej, jak w sposób uprzejmy - z
wyjątkiem tych spośród nich, którzy są
niesprawiedliwi - i mówcie: "Uwierzyliśmy w to,
co nam zostało zesłane, i w to, co wam zostało
zesłane. Nasz Bóg i wasz Bóg jest jeden i my
jesteśmy Mu całkowicie poddani."
Safat 37:126.....Boga, Pana waszego i Pana
waszych praojców?"

28.
Czy wieczne i niezmienne imię Boga to 'Jahwe'?
Biblia
Tak / Nie Koran
Wyjścia 3:15.....
Jana 8:58.....
------------------------------------------------A'raf 7:180*.....Do Boga należą imiona
najpiękniejsze! Wzywajcie Go więc nimi, a
pozostawcie tych, którzy bluźnią Jego imionom !
Isra 17:110*.....Powiedz: "Módlcie się do Boga
albo módlcie się do Miłosiernego! Jakkolwiek
byście Go wzywali, On posiada najpiękniejsze
imiona."
Uwaga: specjalne i wiecznego Boga jest nazwa
"Yahweh" jest używane 6 823 razy w Biblii ale nie
można znaleźć na wszystkich spośród 99 imiona
Boga (Esmaül-Husna) wyrecytowaniu fragmentów
Koranu. Por. Taha 20:8, 55:78 Rahman & Hashr 59:24.

29.
Czy w Świętych Księgach znajdują się wersy
mówiące o Bogu 'święty'? (el-Kuddus)
Biblia
Tak / Tak Koran
Izajasza 6:3....Święty, święty, święty, Pan zastępów;
pełna jest wszystka ziemia chwały jego.
Izajasza 40:25.....Komuż mię tedy przyrównacie,
abym mu był podobny? mówi Święty.
Izajasza 57:15.....Bo tak mówi on
najdostojniejszy i najwyższy, który mieszka w
wieczności, a święte jest imię jego:
Jana 17:11.....A nie jestem więcej na świecie, ale
oni są na świecie, a ja do ciebie idę. Ojcze święty
Apokalipsa 4:8.....Święty, święty, święty Pan, Bóg
wszechmogący, który był i jest, i przyjść ma.
------------------------------------------------Hashr 59:23*......On jest Bogiem! Nie ma boga,
jak tylko On!; - Król, Przenajświętszy, Pokój,
Jum’a 62:1*.....Głosi chwałę Boga to, co jest w
niebiosach, i to, co jest na ziemi - Króla,
Przenajświętszego, Potężnego, Mądrego!
Uwaga: atrybut ten pojawia się tylko dwukrotnie w
Qur'an, ale stwierdzono ponad 450 razy w Biblii.

30.
Czy wraz z cechami swojej natury i charakteru Bóg
objawia się jako 'ojciec'?
Biblia
Tak / Nie Koran
Izajasza 63:16.....Tyś zaiste ojciec nasz: bo
Abraham nie wie o nas, a Izrael nie zna nas. Tyś,
Panie! ojciec nasz, odkupiciel nasz; toć jest od
wieku imię twoje.
Mateusza 5:48.....Bądźcież wy tedy doskonałymi,
jako i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech,
doskonały jest.
------------------------------------------------En'am 6:101*.....Stwórca niebios i ziemi! Jakże
On mógłby mieć syna - przecież On nie miał wcale
towarzyszki?! On stworzył każdą rzecz i On o
każdej rzeczy jest wszechwiedzący!
Furkan 25:2.....Ten, do którego należy królestwo
niebios i ziemi; który nie wziął sobie syna;
który nie ma współtowarzysza w królestwie;

31.*
Czy Bóg jest pyszny. Czy pycha jest cechą Jego
charakteru? (el-Mütekebbir)
Biblia
Nie / Tak Koran
Psalmów 101:5.....oczów wyniosłych, i serca
nadętego nie będę mógł cierpieć.
Przysłów 6:16.....Sześć jest rzeczy, których nienawidzi
Pan, a siódma jest obrzydliwością duszy jego;
Izajasza 57:15.....Bo tak mówi on najdostojniejszy i
najwyższy, który mieszka w wieczności, a święte jest
imię jego: Ja, który mieszkam na wysokości na miejscu
świętem, mieszkam i z tym, który jest skruszonego i
uniżonego ducha, ożywiając ducha pokornych, ożywiając
serce skruszonych.
1 Jana 2:16.....Albowiem wszystko, co jest na świecie,
jako pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha
żywota, toć nie jest z Ojca, ale jest z świata.
------------------------------------------------Hashr 59:23*.....On jest Bogiem! Nie ma boga, jak
tylko On!; - Król, Przenajświętszy, Pokój, Wierny,
Zachowujący, Potężny, Przemożny, Wyniosły!

32.*
Czy wraz z cechami swojej natury i charakteru Bóg
objawia się jako 'zbawiciel'?
Biblia
Tak / Nie Koran
Izajasza 43:3 & 11..... 3 Bom Ja Pan, Bóg twój, Święty
Izraelski, zbawiciel twój. Dałem za cię na okup
Egipt, ziemię Murzyńską, i Sabę miasto ciebie. 11 Ja,
Jam jest Pan, a niemasz oprócz mnie zbawiciela.
Ozeasza 13:4.....Gdyżem Ja jest Pan, Bóg twój, od
wyjścia z ziemi Egipskiej; a Boga oprócz mnie nie
poznałeś, i niemasz zbawiciela oprócz mnie.
Łukasza 2:11.....Iż się wam dziś narodził zbawiciel,
który jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowem.
Tytusa 2:13.....chwały wielkiego Boga i
zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa;
Judy 1:25....Samemu mądremu Bogu, Zbawicielowi naszemu
------------------------------------------------Uwaga: 'Zbawiciel' nie pojawia się w Koranie ani
jako cecha Boga, ani wśród jego 99 imion (EsmaülHusna), natomiast w Biblii wspomniany w tym
kontekście jest 39 razy.

33.*
Czy w Świętych Księgach w odniesieniu do siebie
samego Bóg mówi, używając pierwszej osoby liczby
mnogiej (My)?
Biblia
Tak / Tak Koran
Rodzaju 1:26..... Zatem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na
wyobrażenie nasze, według podobieństwa naszego;
Rodzaju 11:6-7....I rzekł Pan… Przetoż zstąpmy, a
pomieszajmy tam język ich, aby jeden drugiego
języka nie zrozumiał.
Jana 17:11.....A nie jestem więcej na świecie,
ale oni są na świecie, a ja do ciebie idę. Ojcze
święty, zachowaj je w imieniu twojem, któreś mi
dał, aby byli jedno, jako i my.
------------------------------------------------Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72*.....My - My was
stworzyliśmy. Dlaczego więc nie chcecie uwierzyć?
Czyż nie widzicie, co wydzielacie w postaci
nasienia? Czy to wy je stwarzacie, czy też My
jesteśmy Stworzycielami?
İnsan 76:23.....Zaprawdę, My zesłaliśmy tobie
Koran zesłaniem rzeczywistym!

34.*
Czy idea Trójcy (Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty)
jest akceptowalna?
Biblia
Tak / Nie Koran
Mateusza 28:19-20.....19 Idąc tedy, nauczajcie
wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i
Syna, i Ducha Świętego; 20 Ucząc je przestrzegać
wszystkiego, com wam przykazał. A oto Jam jest z
wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.
------------------------------------------------Nisa 4:171.....Mesjasz, Jezus syn Marii, jest tylko
posłańcem Boga; i Jego Słowem, które złożył Marii; i
Duchem, pochodzącym od Niego. Wierzcie więc w Boga i
Jego posłańców i nie mówcie: "Trzy!" Zaprzestańcie!
To będzie lepiej dla was! Bóg- Allah - to tylko jeden
Bóg! On jest nazbyt wyniosły, by mieć syna!
Maide 5:72-73.....Nie uwierzyli ci, którzy
powiedzieli: "Zaprawdę, Bóg - to Mesjasz, syn Marii!"
A Mesjasz powiedział:
Nie uwierzyli ci, którzy
powiedzieli: "Zaprawdę, Bóg - to trzeci z trzech!"

35.*
Czy Bóg kiedykolwiek fałszywie oskarżył Jezusa o
zrobienie czegoś złego, lub czy Jezus kłamał
Bogu, żeby zatuszować zrobienie czegoś złego?
Biblia
Nie / Tak Koran
Jana 8:46.....Któż mię z was obwini z grzechu? Jeźliż
prawdę mówię, przeczże wy mi nie wierzycie?
Tytusa 1:2.....Ku nadziei żywota wiecznego, który
obiecał przed czasy wiekuistemi ten, który nie
kłamie, Bóg, a objawił czasów swoich,
1 Piotra 2:21-23.....21 Chrystus… 22 Który
grzechu nie uczynił, ani znaleziona jest zdrada w
ustach jego.
------------------------------------------------Ma’ida 5:116*.....I oto powiedział Bóg: "O Jezusie,
synu Marii! Czy ty powiedziałeś ludziom: Bierzcie
mnie i moją matkę za dwa bóstwa, poza Bogiem?" On
powiedział: Chwała Tobie! Nie do mnie należy mówić
to, do czego nie mam prawa. Jeślibym ja tak
powiedział, Ty przecież wiedziałbyś o tym. Ty wiesz,
co jest w mojej duszy, a ja nie wiem, co jest w
Twojej. Zaprawdę, Ty dobrze znasz rzeczy ukryte!

36.*
Czy Bóg jest bogiem zdystansowanym, który rzadko
demonstruje swoją potęgę i wpływa na dzieje
ludzkości?
Biblia
Nie / Tak Koran
Wyjścia 13:21.....A Pan szedł przed nimi we dnie w
słupie obłoku, aby je prowadził drogą, a w nocy w słupie
ognia, aby im świecił, żeby szli we dnie i w nocy.
1 Samuel 12:16.....Jeszcze teraz stójcie, a
obaczcie tę rzecz wielką, którą Pan uczyni przed
oczyma waszemi.
------------------------------------------------En'am 6:37-38*.....Oni mówią: "A dlaczego nie
został mu zesłany jakiś znak od jego Pana?"
Powiedz: "Zaprawdę, Bóg posiada moc, by zesłać
znak, lecz większość z nich nie wie!" Nie
pominęliśmy w Księdze żadnej rzeczy!
Tevbe 9:30-31*.....co oni Jemu dodają jako
współtowarzyszy!

37.
Czy Bóg kiedykolwiek ukazał się na ziemi w
widzialnej postaci? (Teofania lub Ru’yetullah)
Biblia
Tak / Nie Koran
Wyjścia 33:11 & 18-23.....I mawiał Pan do Mojżesza
twarzą w twarz, jako mawia człowiek do przyjaciela
swego; Nad to rzekł Mojżesz: Ukaż mi proszę, chwałę
twoję. Potem odejmę dłoń moję, i ujrzysz tył mój; ale
twarz moja nie będzie widziana.
Liczb 12:7-8.....7 Ale nie taki jest sługa mój
Mojżesz, który we wszystkim domu moim
najwierniejszy jest. 8 Usty do ust mawiam z nim:
nie w widzeniu, ani w zagadaniu, ani w
podobieństwach Pana widywa; czemużeście się nie
bali, mówić przeciw słudze memu Mojżeszowi?
------------------------------------------------En'am 6:103*.....Nie dosięgają Go spojrzenia,
A'raf 7:143*.....Mojżesz… " Panie mój . Pokaż mi
się, abym Cię mógł zobaczyć!" Powiedział: " Ty
Mnie nie zobaczysz,
Hajj 22:63....Zaprawdę, Bóg jest Przenikliwy,
Uwaga: Inne Theophanies w Biblii: Rodzaju 12:7-9;
18:1-33; 32:22-30; Wyjścia 3:2-4:17; Wyjścia
24:9-11; Powtórzonego Prawa 31:14-15.

38.*
Czy Bóg mówi także w sposób inny niż poprzez
pisemne objawienie Jego Słowa?
Biblia
Tak / Nie Koran
Joela 2:28.....A potem wyleję Ducha mego na
wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i
córki wasze; starcom waszym sny się śnić będą, a
młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą.
1 Korzntian 14:1-4 & 24-25.....1 Naśladujcie
miłości, starajcie się usilnie o dary duchowne;
lecz najwięcej, abyście prorokowali.
------------------------------------------------Tevbe 9:31*.....co oni Jemu dodają jako
współtowarzyszy!
Shura 42:51*.....oder indem Er einen Boten
sendet, der (ihm) dann mit Seiner Erlaubnis (als
Offenbarung) eingibt, was Er will. Gewiß, Er ist
Erhaben und Allweise.

39.*
Czy nieskończony Bóg pragnie mieć bliską i pełną
miłości relację z ograniczonym człowiekiem na
tyle, że nazywa ludzi 'swoimi dziećmi'?
Biblia
Tak / Nie Koran
Ozeasza 1:10.....Wszakże liczba synów Izraelskich
będzie jako piasek morski, który ani zmierzony ani
zliczony być może; i stanie się, że miasto tego, co
im rzeczono: Nie jesteście wy ludem moim, rzeczono im
będzie: Wyście synami Boga żyjącego.
Galacjan 4:6.....A iżeście synowie, przetoż
posłał Bóg Ducha Syna swego w serca wasze,
wołającego Abba, to jest Ojcze.
1 Jana 3:1-2.....2 Najmilsi! teraz dziatkami
Bożemi jesteśmy,
------------------------------------------------Maide 5:18*.....Powiedzieli żydzi i
chrześcijanie: "My jesteśmy synami Boga i Jego
umiłowanymi." Powiedz: "Dlaczegoż więc On karze
was za wasze grzechy? Przeciwnie, wy jesteście
tylko ludźmi spośród tych, których On stworzył.
Uwaga: Podczas gdy Qur'an zaprzecza, że mężczyźni
mogą stać się synami Bożymi, Bóg jest również
bardzo blisko człowieka: Enfal 8:24; Hud 11:90 &
92; & Kaf 50:16.

40.*
Czy Boża miłość jest bezwarunkowa? (el-Vedud)
Biblia
Tak / Nie Koran
Ryzmian 5:8.....Lecz zaleca Bóg miłość swoję ku
nam, że gdy jeszcze byliśmy grzesznymi, Chrystus
za nas umarł.
------------------------------------------------Bakara 2:195 & 276*.....Bóg miłuje czyniących dobro!
Bóg nie miłuje żadnego niewiernego grzesznika!
Al-i İmran 3:57 & 159*.....A Bóg nie kocha ludzi
niesprawiedliwych! Zaprawdę, Bóg kocha tych,
którzy ufają!
Nisa 4:107.....Zaprawdę, Bóg nie kocha tego, kto jest
zdrajcą i grzesznikiem!
Rum 30:45.....Zaprawdę, On nie miłuje niewierzących!
Saf 61:4.....Bóg miłuje tych, którzy walczą na Jego drodze
w zwartych szeregach, jak gdyby byli budowlą solidną.

41.*
Czy Bóg widzi wierzących po prostu jako swoich
niewolników bądź służących?
Biblia
Nie / Tak Koran
Jana 15:15.....Jużci was dalej nie będę zwał
sługami; bo sługa nie wie, co czyni pan jego;
leczem was nazwał przyjaciółmi, bo wszystko,
comkolwiek słyszał od Ojca mego, oznajmiłem wam.
1 Piotra 2:5 & 9-10.....9 Ale wy jesteście
rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem,
narodem świętym, ludem nabytym, abyście
opowiadali cnoty tego, który was powołał z
ciemności ku dziwnej swojej światłości.
------------------------------------------------Sad 38:83.....Z wyjątkiem Twoich sług, szczerze
oddanych!"
Zulmer 39:16-17*.....Będą oni mieli ponad sobą zasłony z
ognia, i pod sobą zasłony. Oto czym przeraża Bóg Swoje
sługi. O Moi słudzy! Bójcie się Mnie!
Shura 42:19*.....Bóg jest łagodny dla Swoich sług.

42.*
Czy Bóg czyni różnice między ludźmi, preferując
jednych bardziej niż innych?
Biblia
Nie / Tak Koran
Galacjan 3:28.....Nie masz Żyda, ani Greka; nie
masz niewolnika ani wolnego; nie masz mężczyzny i
niewiasty; albowiem wszyscy wy jednym jesteście w
Chrystusie Jezusie.
Efezjan 6:9.....A wy panowie! także się
zachowujcie przeciwko nim, odpuszczając groźby,
wiedząc, że i wy sami macie Pana w niebiesiech, a
względu na osoby u niego nie masz.
------------------------------------------------En'am 6:165*.....On jest Tym, który uczynił was
namiestnikami na ziemi i wyniósł jednych z was
ponad drugim, według stopni,
Nahl 16:71 & 75*.....Bóg wywyższył jednych z was
nad drugimi… Czy oni są jednakowi?
Ahzab 33:50.....O Proroku! My uznaliśmy za dozwolone
dla ciebie żony, którym dałeś wiana, i niewolnice,
które ci darował Bóg jako zdobycz…

43.*
Czy Bóg szczególnie nienawidzi pewnych
grzeszników i chce posłać ich do piekła?
Biblia
Nie / Tak Koran
Ezechiela 18:23 & 32.....32 Albowiem się Ja nie
kocham w śmierci umierającego, mówi panujący Pan;
nawróćcież się tedy, a żyć będziecie.
2 Piotra 3:9.....Nie omieszkiwać Pan z obietnicą,
(jako to niektórzy mają za omieszkanie), ale używa
cierpliwości przeciwko nam, nie chcąc, aby którzy
zginęli, ale żeby się wszyscy do pokuty udali.
------------------------------------------------Maide 5:41*.....Bo jeśli Bóg chce kogo doświadczyć,
to ty nie możesz mu w niczym pomóc przed Bogiem.
A’raf 7:179.....Stworzyliśmy dla Gehenny wielu
spośród dżinów i ludzi: Oni są podobni do bydła,
a nawet jeszcze bardziej zabłąkani!
Tevbe 9:55*.....Bóg chce ich tylko ukarać przez
to w życiu na tym świecie i chce ażeby ich dusze
odeszły, kiedy są niewiernymi.

44.
Czy Bóg jest stwórcą dobra i zła i jest odpowiedzialny
za czynienie jednego i drugiego? (Hayır & Sher)
Biblia
Nie / Tak Koran
Jeremiasza 29:11.....Bo Ja najlepiej wiem myśli, które
myślę o was, mówi Pan: myśli o pokoju, a nie o
utrapieniu, abym uczynił koniec pożądany biedom waszym.
Jakuba 1:13.....Żaden, gdy bywa kuszony, niech
nie mówi: Od Boga kuszony bywam; bo Bóg nie może
kuszony być we złem, a sam nikogo nie kusi.
------------------------------------------------Bakara 2:26.....Przez nie On sprowadza
Maide 5:14*....."Jesteśmy chrześcijanami!"…My
wznieciliśmy wrogość i nienawiść wśród nich aż do
Dnia Zmartwychwstania.
Enbiya 21:35*.....My doświadczamy was złem i
dobrem, dla wypróbowania,
Uwaga: w Biblii nie ma miejsc, w których Bóg
pozwala przeciwnościami lub łagodzenie skutków
katastrof (nie moralne zło) spotka człowieka:
Iza. 45:7, Jer. 4:6 i Amosa 3:6. Ale szatan jest
postrzegana jako autor zła: Jana 8:44, 1 Jana 3:8.

45.
Czy Bóg lub Allah jest największym 'zwodzicielem'
i 'intrygantem'? (Makara)
Biblia
Nie / Tak Koran
Habakuka 1:13.....Czyste są oczy twoje, tak, że
na złe patrzyć i bazprawia widzieć nie mogą;
Zechariasza 8:17..... A jeden drugiemu nic złego
nie myślcie w sercach waszych, a w
krzywoprzysięstwie się nie kochajcie; bo to
wszystko jest, czego nienawidzę, mówi Pan.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:54*.....Oni knuli podstęp i Bóg knuł
podstęp; a Bóg jest najlepszy spośród knujących
podstępy.
Ra’d 13:42*....Knuli już podstępy ci, którzy byli
przed nimi, lecz do Boga należy wszelka chytrość.
Uwaga: w Biblii "wykreślenie" i "chytrości" są
traktowane jako zło i te działania są przypisane
do szatana, a nie Boga: por. Rodzaju 3:1, Estery
9:25, Ps. 21:11, Ps. 36:4, Prz. 1:30, 2 Kor.
11:13-15 , Efe. 6:11, 1 Pio. 5:8-9; 2 Jana 1:7.

46.
Czy Bóg jest odpowiedzialny za wzbudzanie
wrogości i nienawiści między ludźmi różnych
religii?
Biblia
Nie / Tak Koran
Jeremiasza 29:11....Bo Ja najlepiej wiem myśli,
które myślę o was, mówi Pan: myśli o pokoju, a
nie o utrapieniu, abym uczynił koniec pożądany
biedom waszym.
------------------------------------------------Bakara 2:10.....W ich sercach jest choroba, a Bóg
jeszcze powiększa ich chorobę.
Nisa 4:88......Czy wy chcecie poprowadzić drogą
prostą tych, których Bóg sprowadził z drogi? Kogo
sprowadził z drogi Bóg, dla tego nie znajdziesz
żadnej drogi.
Maide 5:14*.....Od tych, którzy mówią: "Jesteśmy
chrześcijanami!"… My wznieciliśmy wrogość i
nienawiść wśród nich aż do Dnia Zmartwychwstania.
Maide 5:64*.....Żydzi… My rzuciliśmy między nich
wrogość i zawiść aż do Dnia Zmartwychwstania

47.*
Czy Bożym celem jest zatwardzać serca niektórych
ludzi i wprowadzić ich w błąd?
Biblia
Nie / Tak Koran
Mateusza 18:11-14.....14 Tak nie jest wola Ojca
waszego, który jest w niebiesiech, aby zginął
jeden z tych maluczkich.
1 Tymoteusza 2:3-4.....3 Bogiem, zbawicielem
naszym, 4 Który chce, aby wszyscy ludzie byli
zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli.
------------------------------------------------Baqara 2:7, 15 & 26*.....Bóg nałożył pieczęć na
ich serca i na ich słuch, a na ich oczach położył
zasłonę. Bóg zażartuje z nich i przedłuży ich
trwanie w buncie, w którym wędrują na oślep.
Nisa 4:119.....I sprowadzę ich z drogi, i wzbudzę
w nich pragnienia,
A’raf 7:186.....Kogo sprowadzi z drogi Bóg, taki
nie będzie miał żadnego przewodnika!

48.
Czy Boży charakter bądź zachowanie jest chwiejne
lub kapryśne?
Biblia
Nie / Tak Koran
Liczb 23:19.....Nie jestci Bóg jako człowiek, aby
kłamał, ani jako syn człowieczy, ażeby żałował;
azaż on rzecze, a nie uczyni? wymówi, a nie wypełni?
Psalmów 119:90.....Od narodu do narodu prawda
twoja; ugruntowałeś ziemię, i stoi.
Malachiasza 3:6.....Gdyż ja Pan nie odmieniam się,
przetoż wy, synowie Jakóbowi! nie jesteście zniszczeni.
2 Tymoteusza 2:13.....Jeźliśmy niewiernymi, on
wiernym zostaje i zaprzeć samego siebie nie może.
Tytusa 1:2.....Ku nadziei żywota wiecznego, który
obiecał przed czasy wiekuistemi ten, który nie
kłamie, Bóg, a objawił czasów swoich,
------------------------------------------------Hud 11:106-108*.....Ci, którzy będą nieszczęśliwi,
Będą tam przebywać na wieki, jak długo będą trwać
niebiosa i ziemia, chyba że Bóg zechce inaczej.
Zaprawdę, twój Pan czyni to, co chce!
Fatir 35:8.....Zaprawdę, Bóg sprowadza z drogi,
kogo chce, i prowadzi drogą prostą, kogo chce.

49.*
Czy oddawanie czci komukolwiek innemu, niż samemu
Bogu jest zabronione?
Biblia
Tak / Tak Koran
Powtórzonego Prawa 5:7-9.....7 Nie będziesz miał
bogów innych przede mną. 9 Nie będziesz się im
kłaniał, ani ich chwalił: bom Ja Pan, Bóg twój,
Bóg zawisny w miłości,
Objawienie 22:8-9.....8 A ja Jan widziałem i
słyszałem te rzeczy. A gdym słyszał i widział,
upadłem, abym się pokłonił przed nogami Anioła
onego, który mi to pokazywał. 9 Ale mi on rzekł:
Patrz, abyś tego nie czynił; bom jest spółsługa
twój i braci twoich proroków, i tych, co chowają
słowa księgi tej; Bogu się kłaniaj.
------------------------------------------------İsra 17:23*.....I postanowił twój Pan, abyście
nie czcili nikogo innego, jak tylko Jego; słowami
pełnymi szacunk
Zariyat 51:56*.....I stworzyłem dżiny i ludzi
tylko po to, żeby Mnie czcili

50.*
Czy Bóg rozkazał wszystkim aniołom pokłonić się
przed Adamem?
Biblia
Nie / Tak Koran
Izajasza 14:12-17..... 12 Jakoż to, żeś spadł z nieba,
o jutrzenko! która wschodzisz rano? powalonyś aż na
ziemię, któryś wątlił narody! 13 Wszakieś ty mawiał w
sercu swem: Wstąpię na niebo, nad gwiazdy Boże
wywyższę stolicę moję, a usiądę na górze
zgromadzenia, na stronach północnych:
Ezechiela 28:11-19.....17 Podniosło cię serce twoje dla
piękności twojej, na złeś używał mądrości swojej dla
jasności twojej; przetoż cię uderzę o ziemię, a przed
obliczem królów położę cię, abyć się dziwowali.
------------------------------------------------Bakara 2:31-34*.....A kiedy powiedzieliśmy do
aniołów: "Oddajcie pokłon Adamowi!", oni oddali
pokłon, z wyjątkiem Iblisa.
İsra 17:61-65*.....I dalej mówił: "Czy Ty widzisz?
Oto ten, którego uczciłeś bardziej ode mnie. Jeśli mi
dasz zwłokę do Dnia Zmartwychwstania,

Duch Święty, Anioły, Demony
i Szatan
51.*
Czy Duch Święty jest Bogiem? (Ruh-ül Kudüs)
Biblia
Tak / Nie Koran
Psalmów 139:7.....Dokąd ujdę przed duchem twoim?
a dokąd przed obliczem twojem uciekę?
Jana 4:24..... Bóg jest duch, a ci, którzy go
chwalą, powinni go chwalić w duchu i w prawdzie.
Apostolskie 5:3-4.....3 I rzekł Piotr:
Ananijaszu! przeczże szatan napełnił serce twoje,
abyś kłamał Duchowi Świętemu i ujął z pieniędzy
za rolę? 4 Nie skłamałeś ludziom, ale Bogu.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 253*.....I daliśmy Jezusowi, synowi
Marii, jasne dowody; i umocniliśmy go Duchem Świętym.
Maide 5:110*.....Oto powie Bóg: "O Jezusie, synu Marii!
Wspomnij dobroć Moją dla ciebie i dla twojej Matki.
Uwaga: W Biblii Duch Święty przedstawiony jest
jako Bóg w 113 miejscach.

52.*
Czy Duch Święty ma moc stwarzać?
Biblia
Tak / Nie Koran
Rodzaju 1:1-2..... 1 Na początku stworzył Bóg niebo i
ziemię. 2 a Duch Boży unaszał się nad wodami.
Hioba 26:13.....Duchem swym niebiosa przyozdobił,
a ręka jego stworzyła węża skrętnego.
Hioba 33:4.....Duch Boży uczynił mię, a tchnienie
Wszechmocnego ożywiło mię.
Psalmów 104:30.....Gdy wysyłasz ducha twego,
stworzone bywają, i odnawiasz oblicze ziemi.
------------------------------------------------Maide 5:110, 116 & 118*.....Oto powie Bóg: "O
Jezusie, synu Marii! Wspomnij dobroć Moją dla
ciebie i dla twojej Matki.
Meryem 19:17-19.....I oddzieliła się od nich
zasłoną. Wtedy posłaliśmy do niej Naszego Ducha i
on ukazał się jej jako doskonały człowiek. On
powiedział: "Ja jestem tylko posłańcem twego
Pana, aby dać tobie chłopca czystego."

53.
Czy Duch Święty i anioł Gabriel to jedna i ta
sama osoba?
Biblia
Nie / Tak Koran
Łukasza 1:11-35.....12 I zatrwożył się
Zacharyjasz ujrzawszy go, a bojaźń przypadła
nań. 15 Albowiem będzie wielkim przed obliczem
Pańskiem; wina i napoju mocnego nie będzie pił, a
Duchem Świętym będzie napełniony zaraz z żywota
matki swojej. 19 A odpowiadając Anioł, rzekł mu:
Jam jest Gabryjel, który stoję przed obliczem
Bożem, a posłanym jest, abym mówił do ciebie, a
iżbym ci to wesołe poselstwo odniósł.
Jana 4:24.....Bóg jest duch,
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98*.....I daliśmy Jezusowi, synowi
Marii, jasne dowody; i umocniliśmy go Duchem Świętym.
Otóż ten, kto jest wrogiem Boga, Jego aniołów i Jego
posłańców, i Gabriela, i Michała... Uwaga: W Islamie Duch Święty zwykle przedstawiany
jest jako anioł Gabriel.

54.*
Czy bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu jest
jedynym niewybaczalnym grzechem?
Biblia
Tak / Nie Koran
Mateusza 12:31-32.....31 Dlatego powiadam wam:
Wszelki grzech i bluźnierstwo ludziom odpuszczone
będzie; ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi
Świętemu nie będzie odpuszczone ludziom.
32 I ktobykolwiek rzekł słowo przeciwko Synowi
człowieczemu, będzie mu odpuszczono; ale kto by
mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu
odpuszczono, ani w tym wieku ani w przyszłym.
------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168*.....Zaprawdę, Bóg nie
przebacza tego, żeby Mu dodawano współtowarzyszy,
lecz On przebacza, komu chce, inne przewinienia.
Ale kto dodaje Bogu współtowarzyszy, ten
zabłądził zabłądzeniem dalekim. Zaprawdę, tym,
którzy nie uwierzyli i którzy byli
niesprawiedliwymi - tym nie przebaczy Bóg i nie
poprowadzi ich drogą prostą,

55.
Czy Święte Księgi koncentrują się głównie na
kwestiach duchowych?
Biblia
Tak / Nie Koran
Ryzmian 1:11.....Albowiem pragnę was widzieć,
abym wam mógł udzielić jakiego daru duchownego ku
utwierdzeniu waszemu;
Ryzmian 8:9.....Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w
duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was: a jeźli kto
Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego.
1 Korzntian 2:13.....O których też mówimy, nie temi
słowy, których ludzka mądrość naucza, ale których Duch
Święty naucza, do duchownych rzeczy duchowne stosując.
Judz 18-19.....18 Iż wam powiadali, że w ostateczny
czas będą naśmiewcy, chodzący według swoich
niezbożnych pożądliwości. 19 Cić są, którzy się sami
odłączają, bydlęcy, ducha Chrystusowego nie mający.
------------------------------------------------İsra 17:85*.....I zapytają ciebie o Ducha.
Powiedz: "Duch pochodzi od rozkazu mojego Pana,
lecz wam dano tylko niewiele wiedzy."

56.*
Czy Duch Święty 'mieszka' w wierzących i umacnia
ich duchowymi darami?
Biblia
Tak / Nie Koran
Jana 20:21-23.....21 Rzekł im zasię Jezus: Pokój
wam; jako mię posłał Ojciec, tak i ja was
posyłam. 22 A to rzekłszy tchnął na nie i rzekł
im: Weźmijcie Ducha Świętego.
Apostolskie 1:8....Ale przyjmiecie moc Ducha
Świętego, który przyjdzie na was; i będziecie mi
świadkami i w Jeruzalemie, i we wszystkiej Judzkiej
ziemi, i w Samaryi, aż do ostatniego kraju ziemi.
1 Korzntian 12:1 & 13.....1 A o duchownych
darach, bracia! nie chcę, abyście wiedzieć nie
mieli. 13 Albowiem przez jednego Ducha my wszyscy
w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni, bądź Żydowie,
bądź Grekowie, bądź niewolnicy, bądź wolni, a
wszyscy napojeni jesteśmy w jednego Ducha.
------------------------------------------------Uwaga: Qur'an nie wspomina o dary duchowne ani
indwelling Św. Ducha.

57.
Czy dary Ducha mogą być udzielane jednym
wierzącym przez innych poprzez nałożenie rąk?
Biblia
Tak / Nie Koran
1 Tymoteusza 4:14-15......14 Nie zaniedbywaj daru
Bożego, który w tobie jest, któryć dany jest
przez prorokowanie z włożeniem rąk starszych.
15 O tem rozmyślaj, tem się zabawiaj, aby
postępek twój jawny był wszystkim.
2 Tymoteusza 1:6......Dla której przyczyny
przypominam ci, abyś wzniecał dar Boży, który w
tobie jest przez włożenie rąk moich.
Hebrajczyków 6:1.....Przetoż zaniechawszy
początkowych nauk o Chrystusie, miejmy się ku
doskonałości, nie znowu zakładając grunty pokuty
od uczynków martwych i wiary w Boga.
------------------------------------------------Uwaga: Nakładanie rąk dla udzielenia darów Ducha
nie jest wspomniane w Koranie: Por. Romani 1:11,
2 Thesaloniceni 2:8 & 1 Timotei 4:14-16.

58.
Czy poprzez Ducha Świętego Bóg daje naśladowcom
Jezusa możliwość czynienia cudów takich samych,
jakie czynił On?
Biblia
Tak / Nie Koran
Jana 14:12.....Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:
Kto wierzy w mię, sprawy które Ja czynię, i on
czynić będzie, i większe nad te czynić będzie; bo
ja odchodzę do Ojca mego.
Łukasza 10:17....A tak wrócili się oni
siedmdziesiąt z weselem, mówiąc: Panie! i
dyjablić się nam poddawają w imieniu twojem.
Apostolskie 6:8.....A Szczepan będąc pełen wiary
i mocy, czynił cuda i znamiona wielkie między
ludem.
Apostolskie 8:6.....A lud miał wzgląd
jednomyślnie na to, co Filip mówił, słuchając i
widząc cuda, które czynił.
------------------------------------------------Uwaga: W Koranie nie ma zapisów mówiących o
kimkolwiek dokonującym oczywistych cudów po Jezusie.

59.
Czy Bóg daje niektórym wierzącym dar mówienia
nieznanymi im językami poprzez moc Ducha
Świętego?
Biblia
Tak / Nie Koran
1 Korzntian 14:2, 5..... 2 Albowiem kto mówi językiem
obcym, nie ludziom mówi, ale Bogu; bo żaden nie
słucha, lecz on duchem mówi tajemnice. 5 A chciałbym,
abyście wy wszyscy językami mówili,
Ryzmian 8:26-27.....26 Także też i Duch dopomaga
mdłościom naszym. Albowiem o co byśmy się modlić
mieli, jako potrzeba, nie wiemy; ale tenże Duch
przyczynia się za nami wzdychaniem niewymownem. 27 A
ten, który się serc bada, wie, który jest zmysł Ducha,
ponieważ według Boga przyczynia się za świętymi.
------------------------------------------------Uwaga: W Koranie nie ma ani jednego wersu
dotyczącego mówienia językami.

60.*
Czy wyraźnie rozróżnia się anioły (Melek) będące
sługami Boga i demony (Dżinn) będące sługami
szatana?
Biblia
Tak / Nie Koran
Mateusza 25:41.....Potem rzecze i tym, którzy
będą po lewicy: Idźcie ode mnie, przeklęci! w
ogień wieczny, który zgotowany jest dyjabłu i
Aniołom jego.
Objawienie 12:9.....I zrzucony jest smok wielki,
wąż on starodawny, którego zowią dyjabłem i
szatanem, który zwodzi wszystek okrąg świata;
zrzucony jest na ziemię i aniołowie jego z nim są
zrzuceni.
------------------------------------------------Jinn 72:1—16*.....Mów: "Zostało mi objawione, że
pewna grupa dżinów przysłuchiwała się, i wtedy
powiedzieli: Zaprawdę, słyszeliśmy cudowny Koran,
Który prowadzi ku prawości; więc uwierzyliśmy w
niego i nie będziemy dodawać nikogo za
współtowarzysza naszemu Panu. Są wśród nas
sprawiedliwi i są wśród nas tacy, którzy są niżej
tego; poszliśmy różnymi drogami.

61.
Czy byłoby możliwe, aby Szatan aby pokutowali i
stać się dobrym ?
Biblia
Nie / Nie Koran
Objawienie 12:9-10.....9 I zrzucony jest smok wielki,
wąż on starodawny, którego zowią dyjabłem i szatanem,
który zwodzi wszystek okrąg świata; zrzucony jest na
ziemię i aniołowie jego z nim są zrzuceni. 10 I
słyszałem głos wielki mówiący na niebie: Terazci się
stało zbawienie i moc, i królestwo Boga naszego, i
zwierzchność Chrystusa jego, iż zrzucony jest
oskarżyciel braci naszych, który na nich skarżył
przed oblicznością Boga naszego we dnie i w nocy.
------------------------------------------------Bakara 2:208*......Chodźcie w pokoju wszyscy i
nie chodźcie śladami szatana! Zaprawdę, on jest
dla was wrogiem jawnym!
Zukhruf 43:36-39.....A ktokolwiek uchyla się od
wspominania Miłosiernego, to przypiszemy mu
szatana jako towarzysza;

62.
Byłoby to możliwe tylko w przypadku niektórych
"Biesy" aby pokutowali i stać się dobrym? (Jinn)
Biblia
Nie / Tak Koran
Judy 6-7....6 Także Aniołów, którzy nie zachowali
pierwszego stanu swego, ale opuścili mieszkanie
swoje, na sąd dnia wielkiego związkami wiecznemi pod
chmurą zachował. 7 Jako Sodoma i Gomorra, i okoliczne
miasta, gdy tymże sposobem jako i one zwszeteczniały
i udały się za cudzem ciałem, wystawione są na
przykład, ognia wiecznego karanie ponosząc:
------------------------------------------------Jinn 72:1, 11, 13 & 14*.....Mów: "Zostało mi
objawione, że pewna grupa dżinów przysłuchiwała się,
i wtedy powiedzieli: Zaprawdę, słyszeliśmy cudowny
Koran, Są wśród nas sprawiedliwi i są wśród nas tacy,
którzy są niżej tego; poszliśmy różnymi drogami.
Kiedy posłyszeliśmy o drodze prostej, uwierzyliśmy w
Niego; Są wśród nas poddani całkowicie Bogu i są
wśród nas zbuntowani.
Uwaga: Mateusza 25:41, 2 Piotra 2:4, Objawienie
12:9 & 46:29-31.

63.*
Czy w Świętych Księgach znajdują się wersy
mówiące o wypędzaniu demonów z ludzi?
Biblia
Tak / Nie Koran
Mateusza 9:33.....A gdy był wygnany on dyjabeł,
przemówił niemy; i dziwował się lud, mówiąc:
Nigdy się taka rzecz nie pokazała w Izraelu.
Mateusza 17:18.....I zgromił onego dyjabła Jezus;
i wyszedł od niego, i uzdrowiony jest on
młodzieniec od onejże godziny.
Marka 1:25-26.....25 I zgromił go Jezus, mówiąc:
Umilknij, a wynijdź z niego. 26 Tedy rozdarłszy go duch
nieczysty i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego.
Łukasza 4:35..... I zgromił go Jezus, mówiąc:
Umilknij, a wynijdź z niego. Tedy dyjabeł
porzuciwszy go w pośrodek, wyszedł z niego, nic
mu nie zaszkodziwszy.
------------------------------------------------Uwaga: W Koranie nie ma żadnych wersetów
mówiących o wypędzaniu demonów z ludzi, podczas
gdy w Biblii znajdujemy ich 89.

64.
Czy zdolność szatana do zwodzenia opisana jest
jako 'słaba' i 'nieefektywna'?
Biblia
Nie / Tak Koran
Łukasza 4:6.....I rzekł mu dyjabeł: Dam ci tę
wszystkę moc i sławę ich; bo mi jest dana, a komu
chcę, dawam ją.
2 Korzntian 4:3—4.....3 Jeźli tedy zakryta jest
Ewangielija nasza, zakryta jest przed tymi,
którzy giną. 4 W których bóg świata tego oślepił
zmysły, to jest w niewiernych, aby im nie
świeciła światłość Ewangielii chwały
Chrystusowej, który jest wyobrażeniem Bożem.
------------------------------------------------Nisâ 4:76*.....Zaprawdę, podstęp szatana jest
słaby!
Nahl 16:98....Kiedy recytujesz Koran, to szukaj
ucieczki u Boga przed szatanem przeklętym!
Shu'arâ 26:210-211*.....Nie przynieśli go
przecież szatani. To im się nie godzi i nie są
do tego zdolni;

65.*
Czy szatan jest postrzegany jako 'Książę' i
'Władca' tego świata?
Biblia
Tak / Nie Koran
Łukasza 4:6.....I rzekł mu dyjabeł: Dam ci tę wszystkę
moc i sławę ich; bo mi jest dana, a komu chcę, dawam ją.
Jana 12:31.....Teraz jest sąd świata tego, teraz
książę świata tego precz wyrzucony będzie.
Jana 14:30.....Już dalej z wami wiele mówić nie
będę; albowiem idzie książę świata tego, a we
mnie nic nie ma;
2 Korzntian 4:3-4.....3 Jeźli tedy zakryta jest
Ewangielija nasza, zakryta jest przed tymi, którzy
giną. 4 W których bóg świata tego oślepił zmysły,
------------------------------------------------Nahl 16:100.....Jego władza jest tylko nad tymi,
którzy biorą sobie jego za opiekuna i którzy
przez niego są bałwochwalcami.
Uwaga: Ioan 16:11, 2 Corinteni 11:14 & Efeseni
6:11-12.

Chrystus i Mahomet
66.*
Czy Chrystus był urodzony przez dziewicę?
Biblia
Tak / Tak Koran
Izajasza 7:14.....Przetoż wam sam Pan znak da. Oto panna
pocznie i porodzi syna, a nazwie imię jego Immanuel.
Mateusza 1:18.....A narodzenie Jezusa Chrystusa takie
było: Albowiem gdy Maryja, matka jego, poślubiona
była Józefowi, pierwej niżeli się zeszli, znaleziona
jest brzemienną z Ducha Świętego.
------------------------------------------------Meryem 19:16-22*.....I wspomnij w Księdze Marię!
Ona powiedziała: "Jakże mogę mieć syna, kiedy nie
dotknął mnie żaden śmiertelnik ani też nie byłam
występną?" On powiedział: "Tak będzie!
Powiedział twój Pan: To jest dla Mnie łatwe.
Uczynimy z niego znak dla ludzi i miłosierdzie
pochodzące od Nas. To jest sprawa zdecydowana!"
Enbiya 21:91*.....I tę, która zachowała swoją
czystość.. My tchnęliśmy w nią nieco z Naszego Ducha.
I uczyniliśmy ją i jej Syna znakiem dla światów!

67.*
Czy Chrystus był bezgrzeszny?
Biblia
Tak / Tak Koran
Marka 1:24.....Jezusie… Przyszedłeś, abyś nas
wytracił. Znam cię, ktoś jest, żeś on święty Boży.
Jana 7:18.....Ktoć z samego siebie mówi, chwały
własnej szuka; ale kto szuka chwały tego, który
go posłał, ten jest prawdziwy, a nie masz w nim
niesprawiedliwości.
Jana 8:46.....Któż mię z was obwini z grzechu?
Jeźliż prawdę mówię, przeczże wy mi nie wierzycie?
2 Korzntian 5:21.....Albowiem on tego, który nie
znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy się
my stali sprawiedliwością Bożą w nim.
1 Piotra 2:21-22.....21 Chrystus… Który grzechu nie
uczynił, ani znaleziona jest zdrada w ustach jego.
1 Jana 3:5.....A wiecie, iż się on objawił, aby
grzechy nasze zgładził, a grzechu w nim nie masz.
------------------------------------------------Bakara 2:253*.....I daliśmy Jezusowi, synowi Marii,
jasne dowody, i umocniliśmy Go przez Ducha świętego.
Meryem 19:19*.....On powiedział: "Ja jestem tylko
posłańcem twego Pana, aby dać tobie chłopca czystego."

68.*
Czy Chrystus posiadał ponadnaturalną wiedzę i
mądrość?
Biblia
Tak / Tak Koran
Mateusza 9:4.....A widząc Jezus myśli ich, rzekł:
Przeczże wy myślicie złe rzeczy w sercach waszych?
Jana 16:30.....Teraz wiemy, że wszystko wiesz, a
nie potrzebujesz, aby cię kto pytał; przez to
wierzymy, żeś od Boga wyszedł.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-48*.....Niego, którego imię
Mesjasz, Jezus, syn Marii. On będzie wspaniały na
tym świecie i w życiu ostatecznym, i będzie
jednym z przybliżonych. On nauczy go Księgi i
mądrości, Tory i Ewangelii
Zuhruf 43:63*.....Da Jesus kom med klar beskjed,
sa han: «Jeg er kommet til dere med visdommen, og
for å gjøre klart for dere noe av det dere
strides om. Så frykt Gud, og adlyd meg!

69.*
Czy Chrystus posiadał ponadnaturalną moc
czynienia cudów i wskrzeszania z martwych?
Biblia
Tak / Tak Koran
Marka 1:40-45..... 40 Tedy przyszedł do niego
trędowaty… Jeźli chcesz, możesz mię oczyścić. 41 A
tak Jezus… Chcę, bądź oczyszczony!
Jana 11:14-44.....14 Tedy im rzekł Jezus jawnie:
Łazarz umarł. 43 A to rzekłszy, zawołał głosem
wielkim: Łazarzu! wynijdź sam! 44 I wyszedł ten, który
był umarł, mając związane ręce i nogi chustkami,
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-50*.....Mesjasz, Jezus… Ja
uzdrowię chorego i trędowatego i ożywię zmarłych
- za zezwoleniem Boga.
Maide 5:110*.....I tworzyłeś z gliny kształt ptaków za Moim pozwoleniem - potem tchnąłeś w nie i one
stały się ptakami - za Moim pozwoleniem - i mogłeś
uleczyć chorego i trędowatego - za Moim pozwoleniem.
Uwaga: Istnieje 37 cudów Jezusa w Injil.

70.*
Czy Chrystusowi dane jest prawo wymagać wiary i
posłuszeństwa od wszystkich ludzi?
Biblia
Tak / Tak Koran
Mateusza 23:10....A niechaj was nie zowią mistrzami,
gdyż jeden jest mistrz wasz, Chrystus.
Jana 14:15 & 21-24.....15 Jeźli mię miłujecie,
przykazania moje zachowajcie.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:50 & 55*.....Przyszedłem do was ze
znakiem pochodzącym od waszego Pana. Bójcie się Boga
i słuchajcie mnie! Oto powiedział Bóg: "O Jezusie!
Oto Ja powołam ciebie i wyniosę ku Sobie,
oczyszczając cię od tych, którzy nie uwierzyli; i
umieszczę tych, którzy poszli za tobą, ponad
niewiernymi - aż do Dnia Zmartwychwstania.
Zuhruf 43:61 & 63*.....On jest, zaprawdę, zwiastunem
Godziny! Nie powątpiewajcie o niej i postępujcie za
mną! To jest droga prosta. A kiedy przyszedł Jezus z
jawnymi dowodami, powiedział: "Przyszedłem do was z
mądrością i wyjaśnię wam nieco z tego, w czym się
różnicie. Bójcie się więc Boga i słuchajcie mnie!

71.*
Czy Jezus Chrystus określany jest jako 'Mesjasz'?
(Namaszczony)
Biblia
Tak / Tak Koran
Mateusza 26:63-64.....63 Poprzysięgam cię przez Boga
żywego, abyś nam powiedział, jeźliś ty jest Chrystus,
on Syn Boży? 64 Rzekł mu Jezus: Tyś powiedział;
Jana 1:41.....Znaleźliśmy Mesyjasza, co się
wykłada Chrystus.
Jana 4:25-26.....25 Rzekła mu niewiasta: Wiem, że
przyjdzie Mesyjasz, którego zowią Chrystusem, ten,
gdy przyjdzie, oznajmi nam wszystko. 26 Rzekł jej
Jezus: Jam jest ten, który z tobą mówię.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45*....."O Mario! Bóg zwiastuje ci
radosną wieść o Słowie pochodzącym od Niego,
którego imię Mesjasz, Jezus,
Nisa 4:171-172*.....Mesjasz, Jezus syn Marii,
jest tylko posłańcem Boga; i Jego Słowem, które
złożył Marii; i Duchem, pochodzącym od Niego.
Uwaga: Słowo 'Mesjasz' na określenie Jezusa
zostało użyte 10 razy.

72.*
Czy Chrystus określany jest jako 'Słowo Boże'?
(Logos / Kalimullâh)
Biblia
Tak / Tak Koran
Jana 1:1-3 & 14.....1 Na początku było Słowo, a ono
Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. 14 A to
Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami, i
widzieliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego
od Ojca, pełne łaski i prawdy.
Objawienie 19:13-16.....13 A przyodziany był
szatą omoczoną we krwi, a imię jego zowią Słowo
Boże. 16 Król królów i Pan panów.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:39*....."Bóg obwieszcza ci radosną
wieść o Janie. On potwierdzi słowo od Boga;
będzie szlachetnym panem, czystym i prorokiem
wśród sprawiedliwych!"
Al-i İmran 3:45*.....Mesjasz, Jezus, syn Marii. On
będzie wspaniały na tym świecie i w życiu
ostatecznym, i będzie jednym z przybliżonych.

73.*
Czy Chrystus istniał jako 'Słowo Boże' przed
swoimi narodzinami? (preegzystencja)
Biblia
Tak / Nie Koran
Izajasza 9:6.....Albowiem dziecię narodziło się
nam, a syn dany jest nam; i będzie panowanie na
ramieniu jego, a nazwią imię jego: Dziwny, Radny,
Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju;
Micheasza 5:2.....Ale ty, Betlehemie Efrata! acześ
najmniejszy między tysiącami Judzkimi, z ciebie mi
jednak wyjdzie ten, który będzie panującym w Izraelu,
a wyjścia jego są z dawna, ode dni wiecznych.
Jana 8:58.....Rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę
powiadam wam: Pierwej niż Abraham był, jam jest.
Hebrajczyków 13:8.....Jezus Chrystus wczoraj i
dziś, tenże i na wieki.
Objawienie 1:1, 8 & 17-18.....Objawienie Jezusa
Chrystusa… Jam jest Alfa i Omega, początek i
koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który
przyjść ma, on Wszechmogący.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:59*.....Zaprawdę, Jezus jest u Boga
jak Adam: On stworzył go z prochu, a następnie
powiedział do niego: "Bądź!" - i on jest.

74.*
Czy odwieczne Słowo Boże przyjęło ludzkie ciało
poprzez wcielenie się w Jezusa Chrystusa?
(Kenosis or Hûlul)
Biblia
Tak / Nie Koran
Philippians 2:5-8.....5 Chrystusie Jezusie. 6 Który,
będąc w kształcie Bożym, nie poczytał sobie tego za
drapiestwo równym być Bogu, 7 Ale wyniszczył samego
siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się
podobny ludziom; 8 I postawą znaleziony jako
człowiek, sam się poniżył, będąc posłusznym aż do
śmierci, a to śmierci krzyżowej.
1 Tymoteusza 3:16.....że Bóg objawiony jest w
ciele, usprawiedliwiony jest w duchu,
------------------------------------------------Maide 5:17*.....Nie uwierzyli ci, którzy
powiedzieli: "Zaprawdę, Bogiem jest Mesjasz, syn
Marii!" On stwarza to, co chce.

75.*
Czy Chrystus jest Bogiem w ludzkim ciele?
Biblia
Tak / Nie Koran
Jana 1:1-3 & 14.....1 Na początku było Słowo, a ono
Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. 14 A to
Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami, i
widzieliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego
od Ojca, pełne łaski i prawdy.
Jana 5:17-18.....17 Jezus… 18 Dlatego tedy tem
więcej szukali Żydowie, jakoby go zabili, nie
tylko, iż gwałcił sabat, ale że i Ojca swego
powiadał być Bogiem, czyniąc się równym Bogu.
Jana 10:25-33.....30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
Jana 20:28-29.....28 Tedy odpowiedział Tomasz i
rzekł mu: Panie mój, i Boże mój! 29 Rzekł mu
Jezus: Żeś mię ujrzał, Tomaszu, uwierzyłeś;
błogosławieni którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Kolosan 2:8-9.....8 Chrystusa, 9 Gdyż w nim
mieszka wszystka zupełność bóstwa cieleśnie.
------------------------------------------------Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118*.....Nie uwierzyli ci,
którzy powiedzieli: "Zaprawdę, Bogiem jest
Mesjasz, syn Marii!"
Uwaga: Biblia ukazuje Jezusa jako "bóg" 367 razy.

76.*
Czy Chrystus jest stwórcą świata?
Biblia
Tak / Nie Koran
Efezjan 3:8-9.....9 Bogu, który wszystko stworzył
przez Jezusa Chrystusa;
Kolosan 1:13-20.....16 Słowo Chrystusowe niechaj mieszka
w was obficie ze wszelką mądrością, nauczając i
napominając samych siebie przez psalmy i hymny, i pieśni
duchowne, wdzięcznie śpiewając w sercach waszych Panu.
Hebrajczyków 1:1-2 & 10-12.....2 Syna swego, którego
postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez
którego i wieki uczynił.
------------------------------------------------Maide 5:75, 116 & 118*.....Mesjasz, syn Marii, jest
tylko posłańcem, tak jak już przed nim byli posłańcy;
Zuhruf 43:57-59*.....On jest tylko sługą, którego
obdarzyliśmy dobrocią i którego uczyniliśmy
przykładem dla synów Izraela.

77.*
Czy Chrystus jest jedynym pośrednikiem między
Bogiem a ludźmi?
Biblia
Tak / Nie Koran
Jana 14:6.....Rzekł mu Jezus: Jamci jest ta
droga, i prawda, i żywot; żaden nie przychodzi do
Ojca, tylko przez mię.
Apostolskie 4:12.....I nie masz w żadnym innym
zbawienia; albowiem nie masz żadnego imienia pod niebem,
danego ludziom, przez które byśmy mogli być zbawieni.
1 Tymoteusza 2:5-6.....5 Boć jeden jest Bóg, jeden
także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek
Chrystus Jezus. 6 Który dał samego siebie na okup za
wszystkich, co jest świadectwem czasów jego.
------------------------------------------------Bakara 2:48*.....I bójcie się Dnia, kiedy dusza nie
będzie mogła zapłacić niczym za drugą duszę, i nie będzie
przyjęte jej wstawiennictwo; ani nie będzie przyjęta
żadna równowartość i nikt nie otrzyma wspomożenia!
Zümer 39:44.....Powiedz: "Do Boga należy
orędownictwo w całości!

78.*
Czy Chrystus jest Synem Bożym?
Biblia
Tak / Nie Koran
Mateusza 16:16.....A odpowiadając Szymon Piotr
rzekł: Tyś jest Chrystus, on Syn Boga żywego.
Marka 14:61-62.....61 Tyżeś jest on Chrystus, Syn
onego Błogosławionego? 62 A Jezus rzekł: Jam jest;
Łukasza 1:32 & 35.....32 Ten będzie wielki, a Synem
Najwyższego będzie nazwany, i da mu Pan Bóg stolicę
Dawida, ojca jego; 35 A odpowiadając Anioł, rzekł
jej: Duch Święty zstąpi na cię, a moc Najwyższego
zacieni cię; przetoż i to, co się z ciebie święte
narodzi, nazwane będzie Synem Bożym.
------------------------------------------------Tevbe 9:30-31*.....Żydzi powiedzieli: "Uzajr jest
synem Boga." A chrześcijanie powiedzieli:
"Mesjasz jest synem Boga." Niech zwalczy ich Bóg!
Jakże oni są przewrotni!
Uwaga: W 92 wersach Chrystus przedstawiony jest
jako Syn Boży ale Qur'an odrzuca to: patrz także
En’am 6:101, Furkan 25:2, Zuhruf 43:81 & Jinn 72:3.

79.
Czy w Świętych Księgach określenie 'Syn Boży'
odnosi się do fizycznego potomka narodzonego w
wyniku stosunku seksualnego?
Biblia
Nie / Tak Koran
Łukasza 1:26-35.....27 a imię Panny Maryja. 35 A
odpowiadając Anioł, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na
cię, a moc Najwyższego zacieni cię; przetoż i to, co się
z ciebie święte narodzi, nazwane będzie Synem Bożym.
1 Jana 5:20.....A wiemy, iż Syn Boży przyszedł i
dał nam zmysł, abyśmy poznali onego prawdziwego
Boga, i jesteśmy w onym prawdziwym, to jest w
Synu jego, Jezusie Chrystusie; tenci jest
prawdziwy Bóg i żywot wieczny.
------------------------------------------------En'am 6:101*.....Stwórca niebios i ziemi! Jakże
On mógłby mieć syna - przecież On nie miał wcale
towarzyszki?! On stworzył każdą rzecz i On o
każdej rzeczy jest wszechwiedzący!
Jinn 72:3*.....On - niech będzie wywyższony
majestat naszego Pana! - nie przybrał sobie ani
towarzyszki, ani dziecka.

80.
Czy Chrystus był czczony przez ludzi i przyjął
uwielbienie jako słuszne i uzasadnione?
Biblia
Tak / Nie Koran
Mateusza 28:9-10......A one przystąpiwszy,
uchwyciły się nóg jego i pokłoniły mu się.
Jana 9:35-38.....35 Wierzyszże ty w Syna Bożego?
38 A on rzekł: Wierzę Panie! i pokłonił mu się.
Philippians 2:10-11.....10 Abyście mogli rozeznać
rzeczy różne, żebyście byli szczerymi i bez
obrażenia na dzień Chrystusowy,
------------------------------------------------Maide 5:116 & 118*.....I oto powiedział Bóg: "O
Jezusie, synu Marii! Czy ty powiedziałeś ludziom:
Bierzcie mnie i moją matkę za dwa bóstwa, poza
Bogiem?" On powiedział: Chwała Tobie! Nie do mnie
należy mówić to, do czego nie mam prawa. Jeślibym ja
tak powiedział, Ty przecież wiedziałbyś o tym. Ty
wiesz, co jest w mojej duszy, a ja nie wiem, co jest
w Twojej. Zaprawdę, Ty dobrze znasz rzeczy ukryte!

81.*
Czy Chrystus może przebaczać grzechy?
Biblia
Tak / Nie Koran
Marka 2:5-7 & 10-11.....5 A widząc Jezus wiarę
ich, rzekł powietrzem ruszonemu: Synu!
odpuszczone są tobie grzechy twoje. 7 Czemuż ten
takie mówi bluźnierstwa? któż może grzechy
odpuszczać, tylko sam Bóg? 10 Ale żebyście
wiedzieli, iż Syn człowieczy ma moc na ziemi
grzechy odpuszczać, rzekł powietrzem
ruszonemu: 11 Tobie mówię: Wstań, a weźmij łoże
twoje, a idź do domu twego.
Łukasza 5:20.....Który ujrzawszy wiarę ich, rzekł
mu: Człowiecze! odpuszczone są tobie grzechy twoje.
Apostolskie 10:43.....Temu wszyscy prorocy świadectwo
wydają, iż przez imię jego odpuszczenie grzechów
weźmie każdy, co w niego wierzy
Apostolskie 13:38.....Niechże wam tedy będzie
wiadomo, mężowie bracia, iż się wam przez tego
opowiada odpuszczenie grzechów:
1 Jana 2:12.....Mając wam wiele pisać, nie
chciałem przez papier i inkaust, ale mam
nadzieję, że do was przyjdę i ustnie z wami mówić
będę, aby radość nasza była zupełna.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:135*.....a któż przebacza grzechy
oprócz Boga?
Maide 5:75*.....Mesjasz, syn Marii, jest tylko
posłańcem, tak jak już przed nim byli posłańcy;

82.
Czy Chrystus ma klucze do piekła i śmierci?
Biblia
Tak / Nie Koran
Łukasza 12:5....Bójcie się tego, który, gdy
zabije, ma moc wrzucić do piekielnego ognia;
Objawienie 1:11-18.....1 Objawienie Jezusa
Chrystusa, Jam jest on pierwszy i ostatni,
18 I żyjący; a byłem umarły, a otom jest żywy na
wieki wieków. I mam klucze piekła i śmierci.
------------------------------------------------Zuhruf 43:57 & 59*.....On jest tylko sługą,
którego obdarzyliśmy dobrocią i którego
uczyniliśmy przykładem dla synów Izraela.

83.*
Czy Chrystus jest 'Zbawicielem świata'?
Biblia
Tak / Nie Koran
Izajasza 43:11-13.....11 Ja, Jam jest Pan, a
niemasz oprócz mnie zbawiciela.
Łukasza 2:11.....Iż się wam dziś narodził zbawiciel,
który jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowem.
Jana 4:42.....Iż już nie dla twojej powieści
wierzymy; albowiemeśmy sami słyszeli i wiemy, że
ten jest prawdziwie zbawiciel świata, Chrystus.
Tytusa 1:4.....Tytusowi, własnemu synowi według spólnej
wiary, łaska, miłosierdzie i pokój niech będzie od Boga
Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego.
Tytusa 3:4-6.....4 Ale gdy się okazała
dobrotliwość i miłość ku ludziom zbawiciela
naszego, Boga, 6 Którego wylał na nas obficie
przez Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego,
1 Jana 4:14.....A myśmy widzieli i świadczymy, iż
Ojciec posłał Syna, aby był Zbawicielem świata.
------------------------------------------------Nisa 4:171*....Mesjasz, Jezus syn Marii, jest tylko
posłańcem Boga; i Jego Słowem, które złożył Marii;

84.*
Czy wiara w Chrystusa jako zbawiciela jest jedyną
drogą do życia wiecznego?
Biblia
Tak / Nie Koran
Jana 3:16 & 36.....36 Kto wierzy w Syna, ma żywot
wieczny; ale kto nie wierzy Synowi, nie ogląda
żywota, lecz gniew Boży zostaje nad nim.
Jana 14:6.....Rzekł mu Jezus: Jamci jest ta
droga, i prawda, i żywot; żaden nie przychodzi do
Ojca, tylko przez mię.
Apostolskie 4:12.....I nie masz w żadnym innym
zbawienia;
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19 & 85*.....Religią prawdziwą w
oczach Boga jest islam! A od tego, kto poszukuje
innej religii niż islam, nie będzie ona przyjęta;
i on w życiu ostatecznym będzie w liczbie tych,
którzy ponieśli stratę.
Uwaga: istnieje ponad 200 wierszy w Biblii które
przedstawiają Jezusa jako Zbawiciela świata.

85.*
Czy krew Chrystusa została przelana jako ofiara
odkupienia za grzechy świata? (Fidye)
Biblia
Tak / Nie Koran
Jana 1:29.....A nazajutrz ujrzał Jan Jezusa
idącego do siebie, i rzekł: Oto Baranek Boży,
który gładzi grzech świata.
1 Korzntian 15:3-4.....3 Albowiem naprzód podałem
wam, com też wziął, iż Chrystus umarł za grzechy
nasze według Pism; 4 A iż był pogrzebiony, a iż
zmartwychwstał dnia trzeciego według Pism.
------------------------------------------------En’am 6:164*.....On jest Panem wszelkiej rzeczy!"
Każda dusza zarabia tylko dla siebie I me
poniesie niosąca ciężar ciężaru drugiej .
İsra 17:15.....Żadna dusza niosąca ciężar nie
poniesie ciężaru innej .
Nejm 53:38*.....Że żadna dusza obładowana ciężarem
nie poniesie ciężaru innej duszy;

86.
Czy w Świętych Księgach znajdują się
przepowiednie proroków mówiące, że Mesjasz
poniesie śmierć?
Biblia
Tak / Tak Koran
Izajasza 53:1-12....11 Znajomością swoją wielu
usprawiedliwi sprawiedliwy sługa mój; bo nieprawości
ich on sam poniesie. 12 ponieważ wylał na śmierć
duszę swoję, a z przestępcami policzon będąc, on sam
grzech wielu odniósł, i za przestępców się modlił.
Daniela 9:26.....A po onych sześćdzesięciu i
dwóch tygodniach zabity będzie Mesyjasz,
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55*.....Oto powiedział Bóg: "O Jezusie!
Oto Ja powołam ciebie i wyniosę ku Sobie,
oczyszczając cię od tych, którzy nie uwierzyli; i
umieszczę tych, którzy poszli za tobą, ponad
niewiernymi - aż do Dnia Zmartwychwstania.
Meryem 19:30 & 33*.....On powiedział: "Zaprawdę,
ja jestem sługą Boga! On dał mi Księgę i uczynił
mnie prorokiem. I pokój nade mną w dniu, kiedy
się urodziłem, w dniu, kiedy będę umierał, w
dniu, kiedy będę wskrzeszony do życia."

87.
Czy sam Jezus przewidział, że zostanie zabity
przez Żydów?
Biblia
Tak / Nie Koran
Mateusza 16:21-23.....I odtąd począł Jezus
pokazywać uczniom swoim, iż musi odejść do
Jeruzalemu, i wiele cierpieć od starszych i od
przedniejszych kapłanów i nauczonych w Piśmie, a
być zabitym i trzeciego dnia zmartwychwstać.
Jana 10:11 & 15.....11 Jam jest on dobry pasterz;
dobry pasterz duszę swoję kładzie za owce.
Jana 12:32-33.....32 A ja jeźli będę podwyższony od
ziemi, pociągnę wszystkich do siebie. 33 (A mówił to,
oznajmując, jaką śmiercią miał umrzeć.)
------------------------------------------------Uwaga: W Koranie nie ma żadnego wersu, w którym
Jezus przewidywałby własną śmierć .

88.*
Czy Jezus poniósł fizyczną śmierć i został
wzbudzony z martwych?
Biblia
Tak / Nie Koran
Mateusza 27:50.....Ale Jezus zawoławszy po wtóre
głosem wielkim, oddał ducha.
Łukasza 24:44 & 46.....44 I rzekł do nich: Teć są
słowa, którem mówił do was, będąc jeszcze z wami, iż
się musi wypełnić wszystko, co napisano w zakonie
Mojżeszowym i w prorokach, i w psalmach o mnie. 46 I
rzekł im: Takci napisano, i tak musiał Chrystus
cierpieć, i trzeciego dnia zmartwychwstać;
Jana 19:30.....A gdy Jezus skosztował octu, rzekł:
Wykonało się; a nachyliwszy głowę, oddał ducha.
1 Korzntian 15:3-4.....13 Bo jeźlić zmartwychwstania
nie masz, tedyć i Chrystus nie jest wzbudzony.
------------------------------------------------Nisa 4:157*.....I za to, że powiedzieli:
"zabiliśmy Mesjasza, Jezusa, syna Marii, posłańca
Boga" - podczas gdy oni ani Go nie zabili, ani Go
nie ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało; i,
zaprawdę, ci, którzy się różnią w tej sprawie, są
z pewnością w zwątpieniu; oni nie mają o tym
żadnej wiedzy, idą tylko za przypuszczeniem; oni
Go nie zabili z pewnością.

89.*
Czy Chrystus żyje i przyjdzie ponownie?
Biblia
Tak / Tak Koran
Jana 14:2-3.....3 Idę, abym wam zgotował miejsce; a gdy
odejdę i zgotuję wam miejsce, przyjdę zasię i wezmę was
do siebie, żebyście, gdziem ja jest, i wy byli.
Objawienie 22:12 & 20.....12 A oto przychodzę rychło,
a zapłata moja jest ze mną, abym oddał każdemu według
uczynków jego. 20 Tak mówi ten, który świadectwo daje
o tych rzeczach: Zaiste, przyjdę rychło. Amen. I
owszem przyjdź, Panie Jezusie!
------------------------------------------------Nisa 4:158*.....Przeciwnie! Wyniósł Go Bóg do
Siebie!
Zuhruf 43:61*.....On jest, zaprawdę, zwiastunem
Godziny! Nie powątpiewajcie o niej i postępujcie
za mną! To jest droga prosta.
Uwaga: 73 wersy w Biblii mówią o powtórnym
przyjściu.

90.*
Czy w Biblii są wersy przewidujące lub
przepowiadające przyjście Mahometa?
Biblia
Nie / Tak Koran
Mateusza 24:11 & 26.....11 I wiele fałszywych
proroków powstanie, i zwiodą wielu. 26 Jeźliby
wam tedy rzekli: Oto na puszczy jest, nie
wychodźcie; oto w komorach, nie wierzcie.
Jana 5:31.....Jeźliżeć ja sam o sobie świadczę,
świadectwo moje nie jest prawdziwe.
2 Korzntian 13:1.....Trzeci to już raz idę do
was. W ustach dwóch lub trzech świadków stanie
każde słowo.
------------------------------------------------A’raf 7:157*.....I tym, którzy idą za Posłańcem,
Prorokiem rodzimym, którego oni znajdują
wspomnianego w Torze i Ewangelii ;
Saf 61:6*.....Oto powiedział Jezus, syn Marii: "O
synowie Izraela! Jestem wysłany od Boga do was,
aby potwierdzić prawdziwość tego, co przede mną
było zesłane w Torze, i zwiastować Posłańca,
który przyjdzie po mnie, a którego imię - Ahmad!"

91.*
Czy, aby nadawać się na proroka obwieszczającego
pisemnie Boże wyroki, Muhammad powinien był być
piśmiennym Żydem?
Biblia
Tak / Nie Koran
Jana 4:22.....albowiem zbawienie jest z Żydów.
Ryzmian 3:1-2.....1 Czemże tedy zacniejszy Żyd? albo co
za pożytek obrzezki? 2 Wielki z każdej miary. Albowiem
to najpierwsza, iż im zwierzone były wyroki Boże.
Ryzmian 9:4.....Którzy są Izraelczycy, których jest
przysposobienie synowskie i chwała, i przymierza, i
zakonu danie, i służba Boża, i obietnice;
------------------------------------------------A’raf 7:157-158*.....I tym, którzy idą za
Posłańcem, Prorokiem rodzimym, Proroka
rodzimego, który wierzy w Boga i w Jego słowa !
Shura 42:52*.....W ten sposób objawiliśmy tobie
Ducha pochodzącego od Naszego rozkazu. Ty nie
wiedziałeś, co to jest Księga i wiara.

92.
Czy tytułowanie samego siebie 'prorokiem' przez
Muhammada jest wystarczającym dowodem dla
potwierdzenia jego posłannictwa?
Biblia
Nie / Tak Koran
Jana 5:31 & 36.....31 Jeźliżeć ja sam o sobie
świadczę, świadectwo moje nie jest prawdziwe. 36
albowiem sprawy, które mi dał Ojciec, abym je
wykonał, te same sprawy, które ja czynię,
świadczą o mnie, iż mię Ojciec posłał.
1 Korzntian 14:32-33....32 I duchy proroków są poddane
prorokom. 33 Albowiem Bóg nie jest powodem nieporządku,
ale pokoju, jako i we wszystkich zborach świętych.
2 Korzntian 13:1.....Trzeci to już raz idę do was. W
ustach dwóch lub trzech świadków stanie każde słowo.
------------------------------------------------Rad 13:43*.....Ci, którzy nie uwierzyli, mówią:
"Ty nie jesteś posłańcem!" Powiedz: "Bóg
wystarczy jako świadek między mną a wami, a także
każdy, kto posiada wiedzę Księgi!"
Fetih 48:28*.....On, który wysłał Swego Posłańca z
drogą prostą i religią prawdy, aby jej dać wyższość
nad wszelką religią! A Bóg wystarczy jako świadek!

93.*
Czy przesłanie Muhammada pozostaje w pełnej zgodności
z przesłaniem Jezusa i pozostałych proroków?
Biblia
Nie / Tak Koran
1 Jana 5:20.....A wiemy, iż Syn Boży przyszedł i dał nam
zmysł, abyśmy poznali onego prawdziwego Boga, i jesteśmy
w onym prawdziwym, to jest w Synu jego, Jezusie
Chrystusie; tenci jest prawdziwy Bóg i żywot wieczny.
------------------------------------------------Shu’ara 26:192-197*.....To jest objawienie Pana
światów! Zaprawdę, to jest w Pismach dawnych
przodków! Czy to nie było dla nich znakiem, że
wiedzą to uczeni synów Izraela?
Fussilet 41:43*.....Powiedziano ci tylko to, co
już powiedziano posłańcom przed tobą.
Shura 42:15.....Powiedz: "Wierzę w to, co zesłał
Bóg z Księgi. Rozkazano mi, abym był sprawiedliwy
między wami. Bóg jest naszym Panem i waszym
Panem. Nie ma żadnego dowodu między nami a wami.

94.*
Czy Bóg dał Muhammadowi zdolność czynienia cudów
na potwierdzenie jego posłannictwa, tak jak dał
ją Jezusowi i pozostałym prorokom?
Biblia
Nie / Nie Koran
Jana 5:36.....albowiem sprawy, które mi dał
Ojciec, abym je wykonał, te same sprawy, które ja
czynię, świadczą o mnie, iż mię Ojciec posłał.
Jana 14:11.....wżdy przynajmniej dla samych spraw
wierzcie mi.
------------------------------------------------En’am 6:37-38*.....Oni mówią: "A dlaczego nie
został mu zesłany jakiś znak od jego Pana?"
Powiedz: "Zaprawdę, Bóg posiada moc, by zesłać
znak, lecz większość z nich nie wie!" Nie
pominęliśmy w Księdze żadnej rzeczy!
Yunus 10:20*.....Oni mówią: "Gdyby jemu został
zesłany jakiś znak od jego Pana!" Powiedz: "To,
co skryte, należy tylko do Boga! Poczekajcie
więc! I ja z wami jestem między czekającymi!"
Uwaga: istnieją 157 zapisane cuda Jezusa i innych
proroków w Biblii, ale nic podobnego do tych
odnotowanych przez Muhammad w Koran.

95.*
Czy Muhammad, tak jak Jezus i inni prorocy,
posiadał proroczy dar przewidywania przyszłości ?
Biblia
Nie / Nie Koran
Powtórzonego Prawa 18:22.....Jeźliby co mówił on
prorok w imię Pańskie, a nie stałoby się to, ani
wypełniło, onoć to jest słowo, którego nie mówił Pan;
z hardości to mówił prorok on, nie bójże się go.
1 Samuel 9:9.....Przedtem w Izraelu tak mawiał
każdy, gdy się szedł radzić Boga: Chodźcie, a
pójdziemy aż do widzącego; bo którego dziś zowią
prorokiem, tego przedtem nazywano widzącym.
------------------------------------------------En’am 6:50*.....Powiedz: "Ja nie mówię wam, że
posiadam skarbnice Boga, ani nie mówię wam, że
jestem aniołem.
Ahkaf 46:9*.....Powiedz: "Ja nie jestem jakąś
nowością wśród posłańców. Nie wiem też, co będzie
ze mną i co będzie z wami. Ja tylko postępuję za
tym, co mi zostało objawione. Ja jestem tylko
jawnie ostrzegającym."

96.
Czy Bóg Abrahama kiedykolwiek łamie obowiązujące
prawo Muhammad - pocałunki czarny kamień na Ka'ba
lub akceptujących jego uhonorowanie Arabską
pogańskich bóstw?
Biblia
Nie / Tak Koran
Wyjścia 20:3-5.....3 Nie będziesz miął bogów
innych przede mną. 5 Nie będziesz się im kłaniał,
ani im będziesz służył; bom Ja Pan Bóg twój, Bóg
zawistny w miłości,
2 Korzntian 6:16.....A co za zgoda kościoła
Bożego z bałwanami?
------------------------------------------------Bakara 2:158*.....Zaprawdę, As-Safa i Al-Marwa są
wśród drogowskazów rytualnych Boga. A ten, kto
odbywa pielgrzymkę do Domu albo odprawia
odwiedzenie, nie popełni grzechu, jeśli dokona
okrążenia wokół nich.
Nejm 53:18-20.....Zobaczył on jeden z największych
znaków swego Pana. Czy widzieliście AI-Lat i Al-Uzza,

97.
Czy Muhammad postrzegany jest jako zwykły
człowiek, do pokuty i potrzebujący prosić Boga o
przebaczenie swoich grzechów?
Biblia
Tak / Tak Koran
Koheleta 7:20.....Zaiste niemasz człowieka sprawiedliwego
na ziemi, któryby czynił dobrze, a nie grzeszył.
Mateusza 3:2 & 8.....Opamiętajcie się… Jeśli tak, to
wydajcie owoc godny opamiętania.
Apostolskie 17:30.....Bóg wzywa teraz wszędzie
wszystkich ludzi, aby się opamiętali,
1 Jana 1:8.....Jeźlibyśmy rzekli, iż grzechu nie
mamy, sami siebie zwodzimy, a prawdy w nas nie masz.
------------------------------------------------Nisa 4:106.....Proś Boga o przebaczenie!
Yusuf 12:53*.....Ja wcale nie uniewinniam mojej
duszy, dusza bowiem pobudza do złego,
Muhammad 47:19.....Proś o przebaczenie za twój grzech,

98.
Czy Muhammad jest postrzegany jako ostatni i
największy z proroków?
Biblia
Nie / Tak Koran
Objawienie 1:1, 8 & 17.....1 Objawienie Jezusa
Chrystusa, 8 Jam jest Alfa i Omega, początek i
koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który
przyjść ma, on Wszechmogący. 17 Nie bój się! Jam
jest on pierwszy i ostatni,
Objawienie 22:13, 16 & 20.....13 Jam jest Alfa i
Omega, początek i koniec, pierwszy i ostateczny.
16 Jam jest korzeń i rodzaj on Dawidowy, gwiazda
jasna i poranna. 20 Tak mówi ten, który
świadectwo daje o tych rzeczach: Zaiste, przyjdę
rychło. Amen. I owszem przyjdź, Panie Jezusie!
------------------------------------------------Ahzab 33:40*.....Muhammad nie jest ojcem żadnego
z waszych mężczyzn, lecz jest Posłańcem Boga i
pieczęcią proroków.
Fatih 48:28*.....On, który wysłał Swego Posłańca z
drogą prostą i religią prawdy, aby jej dać
wyższość nad wszelką religią! A Bóg wystarczy
jako świadek!
Uwaga: Jezus powinien wracać. Muhammad nie jest.

Człowiek i Grzech
99.
Czy skutkiem grzechu Adama i Ewy było oddzielenie
od Boga, z którego wynika potrzeba zbawienia
przed Bożym sądem nad grzechem?
Biblia
Tak / Nie Koran
Rodzaju 2:16-17.....16 Bóg… 17 Ale z drzewa
wiadomości dobrego i złego, jeść z niego nie
będziesz; albowiem dnia, którego jeść będziesz z
niego, śmiercią umrzesz.
Ryzmian 5:12-19.....Przetoż jako przez jednego
człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech
śmierć; tak też na wszystkich ludzi śmierć
przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.
------------------------------------------------Bakara 2:35-38*.....I powiedzieliśmy: O Adamie lecz
nie zbliżajcie się do tego drzewa, bo znajdziecie się
między niesprawiedliwymi!" Wtedy otrzymał Adam od
swojego Pana pewne słowa i On zwrócił się ku niemu.
Albowiem On jest Przebaczający, Litościwy!

100.
Czy są wersy mówiące o tym, że ludzie przychodzą
na świat z grzeszną naturą? (Grzech pierworodny)
Biblia
Tak / Nie Koran
Izajasza 64:6.....Aczkolwiek jesteśmy jako nieczysty
my wszyscy, i jako szata splugawiona są wszystkie
sprawiedliwości nasze; przetoż wszyscy opadamy jako
liść, a nieprawości nasze jako wiatr unoszą nas.
Jeremiasza 13:23.....Azaż może murzyn odmienić
skórę swoję, albo lampart pstrociny swoje? także
i wy, azaż będziecie mogli dobrze czynić,
nauczywszy się źle czynić?
Jeremiasza 17:9.....Najzdradliwsze jest serce
nadewszystko i najprzewrotniejsze, któż je pozna?
Ryzmian 3:23.....Albowiem wszyscy zgrzeszyli i
nie dostaje im chwały Bożej.
------------------------------------------------Taha 20:122*.....Potem wybrał go jego Pan,
przebaczył mu i poprowadził drogą prostą.
Tin 95:4*.....Stworzyliśmy człowieka w
najpiękniejszej postaci.

101.
Czy wszyscy ludzie, włącznie z prorokami, winni
są popełnienia grzechu?
(z wyjątkiem Jezusa)
Biblia
Tak / Tak Koran
1 Królewska 8:46..... Gdyby też zgrzeszyli
przeciwko tobie, (bo niemasz człowieka, któryby
nie grzeszył,)
Psalmów 130:3.....Panie! będzieszli nieprawości
upatrywał, Panie! któż się zostoi?
Przysłów 20:9.....Któż rzecze: Oczyściłem serce
moje? czystym jest od grzechu mego?
Ryzmian 3:10.....Jako napisano: Nie masz
sprawiedliwego ani jednego;
1 Jana 1:8.....Jeźlibyśmy rzekli, iż grzechu nie
mamy, sami siebie zwodzimy, a prawdy w nas nie masz.
------------------------------------------------Yusuf 12:53.....Ja wcale nie uniewinniam mojej
duszy, dusza bowiem pobudza do złego,
İbrahim 14:34*....Zaprawdę, człowiek jest bardzo
niesprawiedliwy i niewdzięczny!
Nahl 16:61*.....Jeśliby Bóg karał ludzi z powodu
ich niesprawiedliwości, to nie pozostawiłby na
ziemi żadnego stworzenia.
Shu’ara 26:82.....I który - pragnę tego gorąco przebaczy mi moje grzechy w Dzień Sądu!
Muhammad 47:19.....Proś o przebaczenie za twój grzech

102.
Czy Maria, matka Jezusa, była postrzegana jako
obdarowana w boski sposób i powinna być czczona
jako 'Matka Boska'?
Biblia
Nie / Nie Koran
Izajasza 42:8.....Ja Pan, toć jest imię moje, a
chwały mojej nie dam innemu, ani sławy mojej
bałwanom rytym.
Jana 2:3-5.....4 Rzekł jej Jezus: Co ja mam z tobą,
niewiasto? jeszczeć nie przyszła godzina moja. 5
Rzekła matka jego sługom: Cokolwiek wam rzecze, uczyńcie.
------------------------------------------------İsra 17:22-23*.....I postanowił twój Pan, abyście
nie czcili nikogo innego, jak tylko Jego
Zariyat 51:56*.....I stworzyłem dżiny i ludzi
tylko po to, żeby Mnie czcili.

103.
Czy grzech oddziela ludzi od Boga i w jego
rezultacie trafiają oni do piekła?
Biblia
Tak / Tak Koran
Ezechiela 18:4 & 20.....4 Oto dusze wszystkie
moje są, jako dusza ojcowska tak i dusza synowska
moje są; dusza, która grzeszy, ta umrze.
Łukasza 12:5.....Bójcie się tego, który, gdy
zabije, ma moc wrzucić do piekielnego ognia;
zaiste powiadam wam, tego się bójcie.
Objawienie 20:15.....A jeśli się kto nie znalazł napisany
w księgach żywota, wrzucony jest w jezioro ogniste.
------------------------------------------------A’raf 7:41*.....Dla nich Gehenna będzie miejscem
wypoczynku, a nad nimi będą zasłony. W ten sposób
My płacimy niesprawiedliwym!
Yunus 10:27*.....Oni będą mieszkańcami ognia,
gdzie pozostaną na wieki.

104.*
Czy święty Bóg traktuje 'lekkie grzechy' poważnie ?
Biblia
Tak / Nie Koran
Mateusza 12:36.....Ale powiadam wam, iż z każdego
słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z
niego liczbę w dzień sądny;
1 Korzntian 5:6.....Nie dobrać to chluba wasza.
Azaż nie wiecie, iż trochę kwasu wszystko
zaczynienie zakwasza?
Jakuba 2:10.....Albowiem ktobykolwiek zachował
wszystek zakon, a w jednym by upadł, stał się
winien wszystkich przykazań.
------------------------------------------------Ahzab 33:5*.....Nazywajcie ich imieniem ich ojców, to
będzie sprawiedliwsze u Boga. A jeśli nie znacie ich
ojców - to niech będą waszymi braćmi w religii i
waszymi podopiecznymi. I nie będziecie mieli żadnego
grzechu, jeśli uczynicie coś przez pomyłkę, ale
będziecie mieli grzech za to, co świadomie zamierzą
wasze serca. Bóg jest Przebaczający, Litościwy!
Nejm 53:31-32*.....Tych, którzy unikają wielkich
grzechów i szpetnych czynów, z wyjątkiem lekkich
występków - zaprawdę, twój Pan jest
wszechogarniający w Swoim przebaczeniu!

105.*
Czy odcięcie rąk złodziejowie jest właściwą karą?
Biblia
Nie / Tak Koran
Wyjścia 22:1-4..... 1 Jeźliby kto ukradł wołu
albo owcę, i zabiłby je, albo je sprzedał, pięć
wołów wróci za jednego wołu, a cztery owce za
jedną owcę, 4 Jeźli znaleziona będzie w ręku jego
rzecz kradziona, bądź wół, bądź osieł, bądź owca,
jeszcze żywe, we dwójnasób wróci.
Przysłów 6:30-31.....30 Nie kładą hańby na
złodzieja, jeżliż co ukradnie, chcąc nasycić
duszę swoję, będąc głodnym; 31 Ale gdy go
zastaną, nagradza siedmiorako, albo wszystkę
majętność domu swego daje.
------------------------------------------------Maide 5:38*.....Złodziejowi i złodziejce
obcinajcie ręce w zapłatę za to, co oni
popełnili. To jest przykładna kara od Boga.

106.
Czy kłamstwo lub oszustwo popełniane przez
wierzących bywa akceptowalne, jeśli ma na celu
ich ochronę? (Taqiyya or Kitman)
Biblia
Nie / Tak Koran
Przysłów 6:16-17.....6 Sześć jest rzeczy, których
nienawidzi Pan… języka kłamliwego,
Sofoniasza 3:13.....Ostatki Izraela nie będą
czyniły nieprawości, ani będą mówiły kłamstwa,
ani się znajdzie w ustach ich język zdradliwy;
Efezjan 4:25.....rzetoż złożywszy kłamstwo mówcie
prawdę, każdy z bliźnim swoim;
Objawienie 21:8 & 27.....8 i wszystkim kłamcom część
ich dana będzie w jeziorze gorejącem ogniem i siarką:
27 I nie wnijdzie do niego nic nieczystego i
czyniącego obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci,
------------------------------------------------Bakara 2:225*.....Bóg nie będzie was karał za pustą
gadaninę w waszych przysięgach, lecz będzie was
karał za to, co zyskały wasze serca.
Tahrim 66:2*.....Bóg nałożył na was obowiązek
zwolnienia się z takich przysiąg.
Uwaga: Taqiyya = mówiąc coś, co nie jest prawdą.
Kitman = leżącego zaniechania.

107.
Czy zachowania homoseksualne uważane są za
grzech, potępiane i zabronione?
Biblia
Tak / Tak Koran
Kapłańska 18:22.....Z mężczyną nie będziesz obcował,
jako z niewiastą; obrzydliwością to jest.
Kapłańska 20:13.....Mąż także, który by z mężczyzną
obcował sposobem niewieścim, obrzydliwość uczynili
oba; śmiercią umrą, krew ich będzie na nich.
Ryzmian 1:26-32.....32 iż ci, co takowe rzeczy
czynią, godni są śmierci,
------------------------------------------------A’raf 7:80-81*.....I Lota! Kiedy powiedział on do
swego ludu: "Czy będziecie popełniać bezecne czyny,
jakich nie popełnił przed wami żaden ze światów? Oto
przychodzicie przez namiętność do mężczyzn zamiast do
kobiet. Tak, jesteście ludem występnym!"
Neml 27:54-55*....I Lota. Powiedział on do swego ludu:
"Czyż będziecie popełniać szpetotę, skoro jasno widzicie?

108.
Czy aborcja i morderstwo uważana jest za grzech,
potępiana i zabroniona?
Bible
Yes / Yes Qur’an
Rodzaju 9:6-7......6 Kto wyleje krew człowieczą,
przez człowieka krew jego wylana będzie: bo na
wyobrażenie Boże uczynion jest człowiek. 7 A wy
rozradzajcie się, i rozmnażajcie się, rozpładzajcie
się na ziemi, i mnóżcie się na niej.
Wyjścia 20:13.....Nie będziesz zabijał.
Wyjścia 21:12.....Kto by uderzył człowieka, ażby
umarł, śmiercią umrze;
Przysłów 6:16-17..... 16 Sześć jest rzeczy, których
nienawidzi Pan, a siódma jest obrzydliwością duszy
jego; 17 Oczów wyniosłych, języka kłamliwego, i rąk
wylewających krew niewinną;
---------------------------------------------Maide 5:32....."Ten, kto zabił człowieka, który nie
popełnił zabójstwa i nie szerzył zgorszenia na
ziemi, czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi.
İsra 17:31*.....I nie zabijajcie waszych dzieci z obawy
przed niedostatkiem. My im damy zaopatrzenie, podobnie
jak wam. Zaiste, zabijanie ich jest wielkim grzechem!

109.*
Czy kara za grzech może zostać wymazana dzięki
pełnieniu 'dobrych uczynków'? (Sevap)
Biblia
Nie / Tak Koran
Ryzmian 3:28..... Przetoż mamy za to, że człowiek
bywa usprawiedliwiony wiarą bez uczynków zakonu.
Galacjan 3:11.....A iż przez zakon nikt nie bywa
usprawiedliwiony przed Bogiem, jawna jest stąd,
bo "sprawiedliwy z wiary żyć będzie".
Jakuba 2:10.....Albowiem ktobykolwiek zachował
wszystek zakon, a w jednym by upadł, stał się
winien wszystkich przykazań.
------------------------------------------------Hud 11:114....Zaprawdę; czyny piękne usuwają czyny złe!
Ankebut 29:7*....Tym, którzy uwierzyli i pełnili dobre
dzieła - My odpuścimy ich złe czyny i wynagrodzimy
Nejm 53:32.....Tych, którzy unikają wielkich
grzechów i szpetnych czynów, z wyjątkiem lekkich
występków - zaprawdę, twój Pan jest
wszechogarniający w Swoim przebaczeniu!

Zbawienie
110.
Czy człowiek rodzi się 'chrześcijaninem' lub
muzułmaninem'?
Biblia
Nie / Tak Koran
Jana 1:12-13.....12 Lecz którzykolwiek go
przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami
Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię jego.
13 Którzy nie z krwi, ani z woli ciała, ani z
woli męża, ale z Boga narodzeni są.
Jana 3:5.....Jeźliby się kto nie narodził z wody
i z Ducha, nie może wnijść do królestwa Bożego.
1 Piotra 1:23.....Odrodzeni będąc nie z nasienia
skazitelnego, ale z nieskazitelnego przez słowo
Boże żywe i trwające na wieki.
------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6*.....Powiedz: "O wy - niewierni!
Wy macie waszą religię, a ja mam moją religię."
Uwaga: Zgodnie z Biblią nie można urodzić się
chrześcijaninem, jedynie 'narodzeni na nowo'
przez Ducha Świętego odziedziczą Królestwo Boże.

111.*
Czy zbawienie danej osoby uwarunkowe jest
spełnionymi przez nią dobrymi uczynkami? (Ameller)
Biblia
Nie / Tak Koran
Ryzmian 4:2.....Bo jeźli Abraham z uczynków jest
usprawiedliwiony, ma się czem chlubić, ale nie u Boga.
Efezjan 2:8-9.....8 Albowiem łaską jesteście zbawieni
przez wiarę, i to nie jest z was, dar to Boży
jest; 9 Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Tytusa 3:5-6.....5 Nie z uczynków
sprawiedliwości, które byśmy my czynili, ale
podług miłosierdzia swego zbawił nas przez omycie
odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego,
6 Którego wylał na nas obficie przez Jezusa
Chrystusa, zbawiciela naszego,
------------------------------------------------Hud 11:114....Zaprawdę; czyny piękne usuwają czyny złe!
Ankebut 29:7*.....Tym, którzy uwierzyli i pełnili
dobre dzieła - My odpuścimy ich złe czyny i
wynagrodzimy

112.
Czy Boża metoda zbawienia zawsze opiera się na
odkupieniu poprzez krew ofiarną? (Kefaret)
Biblia
Tak / Nie Koran
Kapłańska 17:11....Albowiem dusza wszelkiego
ciała we krwi jego jest; a Ja dałem ją wam na
ołtarz ku oczyszczeniu dusz waszych; bo krew
jest, która duszę oczyszcza.
Hebrajczyków 9:12 & 22.....12 Ani przez krew
kozłów i cielców, ale przez własną krew swoję
wszedł raz do świątnicy, znalazłszy wieczne
odkupienie. 22 A niemal wszystko według zakonu
krwią oczyszczone bywa, a bez rozlania krwi nie
bywa odpuszczenie grzechów.
------------------------------------------------Bakara 2:48*....I bójcie się Dnia, kiedy dusza
nie będzie mogła zapłacić niczym za drugą duszę,
i nie będzie przyjęte jej wstawiennictwo; ani nie
będzie przyjęta żadna równowartość i nikt nie
otrzyma wspomożenia!
Hajj 22:37*.....Nie dosięgnie Boga ani ich mięso,
ani ich krew, lecz dosięgnie Go wasza bogobojność.

113.
Czy Boże zbawienie może zostać osiągnięte jedynie
dzięki łasce, przez wiarę w zastępczą ofiarę
Baranka Bożego? (Jezusa Chrystusa)
Biblia
Tak / Nie Koran
Jana 1:29.....A nazajutrz ujrzał Jan Jezusa
idącego do siebie, i rzekł: Oto Baranek Boży,
który gładzi grzech świata.
Ryzmian 3:24-28.....24 A bywają usprawiedliwieni darmo z
łaski jego przez odkupienie, które się stało w
Chrystusie Jezusie. 28 Przetoż mamy za to, że człowiek
bywa usprawiedliwiony wiarą bez uczynków zakonu.
Efezjan 2:8.....Albowiem łaską jesteście zbawieni
przez wiarę, i to nie jest z was, dar to Boży jest;
Hebrajczyków 11:6..... A bez wiary nie można
podobać się Bogu
-----------------------------------------------En’am 6:164.....Powiedz: "Czyż będę szukał
jakiegoś innego Pana aniżeli Bóg?! On jest Panem
wszelkiej rzeczy!" Każda dusza zarabia tylko dla
siebie I me poniesie niosąca ciężar ciężaru
drugiej . Potem do waszego Pana powrócicie! Wtedy
On obwieści wam to, w czym wyście się różnili.
İsra 17:15*.....Ten, kto idzie drogą prostą, idzie
nią dla siebie samego; a ten, kto błądzi, błądzi na
szkodę sobie samemu. Żadna dusza niosąca ciężar nie
poniesie ciężaru innej . My nie karaliśmy nigdy,
zanim nie wysłaliśmy posłańca.
Nejm 53:38*....Że żadna dusza obładowana ciężarem
nie poniesie ciężaru innej duszy;

114.
Czy aby dostać się do Nieba, należy przede wszystkim
zrozumieć przesłanie Ewangelii i przyjąć Mesjasza,
Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela?
Biblia
Tak / Nie Koran
Ryzmian 10:9-10 & 17.....17 Wiara tedy jest z
słuchania, a słuchanie przez słowo Boże.
------------------------------------------------Bakara 2:119-120*.....Oto posłaliśmy ciebie z
prawdą jako zwiastuna radosnej wieści i jako
ostrzegającego. Ty nie będziesz pytany o
mieszkańców ognia piekielnego.

115.*
Czy wiara w Jezusa jako Pana i Zbawiciela jest
jedyną drogą na odpuszczenie grzechów i
dostąpienie życia wiecznego?
Biblia
Tak / Nie Koran
Jana 11:25.....I rzekł jej Jezus: Jam jest
zmartwychwstanie i żywot; kto w mię wierzy,
choćby też umarł, żyć będzie.
Jana 14:6.....Rzekł mu Jezus: Jamci jest ta
droga, i prawda, i żywot; żaden nie przychodzi do
Ojca, tylko przez mię.
Jana 17:3.....A toć jest żywot wieczny, aby cię
poznali samego prawdziwego Boga, i któregoś
posłał, Jezusa Chrystusa.
----------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20*.....Religią prawdziwą w oczach
Boga jest islam! Ci, którym została dana Księga,
przez zawiść poróżnili się między sobą, dopiero
wtedy, gdy przyszła do nich wiedza. A kto nie
wierzy w znaki Boga... zaprawdę, Bóg jest szybki
w rozrachunku!

116.
Czy chrzest wodny jest współcześnie wymagany od
wierzącego?
Biblia
Tak / Nie Koran
Mateusza 28:19-20.....19 Idąc tedy, nauczajcie
wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i
Ducha Świętego; 20 Ucząc je przestrzegać wszystkiego,
com wam przykazał. A oto Jam jest z wami po wszystkie
dni, aż do skończenia świata. Amen.
Marka 16:16.....Kto uwierzy, a ochrzci się, zbawion
będzie; ale kto nie uwierzy, będzie potępion.
Apostolskie 2:38.....Tedy Piotr rzekł do nich:
Pokutujcie, a ochrzcij się każdy z was w imieniu
Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a
weźmiecie dar Ducha Świętego.
Apostolskie 22:16.....Przetoż teraz cóż
odwłaczasz? Wstań, a ochrzcij się, a omyj grzechy
twoje, wzywając imienia Pańskiego.
------------------------------------------------Uwaga: Brak zdecydowania w Qur'an które mówią o
wodzie chrzest.

117.
Czy od mężczyzn współcześnie wymagane jest obrzezanie?
Biblia
Nie / Tak Koran
1 Korzntian 7:18 & 20.....18 Obrzezanym kto powołany
jest, niechaj nie wprowadza na się nieobrzezki; a w
nieobrzezce kto jest powołany, niech się nie
obrzezuje. 20 Każdy w tem powołaniu, w którem
powołany jest, niech zostaje.
Galacjan 5:2....Oto ja Paweł mówię wam, iż jeźli się
obrzezywać będziecie, Chrystus wam nic nie pomoże.
Galacjan 5:6.....Bo w Chrystusie Jezusie ani
obrzezka nic nie waży, ani nieobrzezka, ale wiara
przez miłość skuteczna;
------------------------------------------------Nahl 16:123*....Następnie objawiliśmy tobie:
"Postępuj za religią Abrahama jak hanif…"
Uwaga: W Islamie, obrzezanie jest częścią religii
Abrahama, a zatem obowiązuje muzułman. Potwierdzone
jest również w Hadysach: Buchari 1252, Fath al-Bari
6:388; i Muslim 4:2370.

118.
Czy istnieją wersy nakazujące ludziom być
'świętymi' i czy 'świętość' jest wstępnym
warunkiem wejścia do Nieba?
Biblia
Tak / Nie Koran
Kapłańska 11:44.....Albowiem Jam jest Pan Bóg
wasz: przetoż poświęcajcie się, a bądźcie
świętymi, bom Ja święty jest;
1 Korzntian 3:16-17.....16 Azaż nie wiecie, iż kościołem
Bożym jesteście, a Duch Boży mieszka w was? 17 A jeźli
kto gwałci kościół Boży, tego Bóg skazi, albowiem
kościół Boży święty jest, którym wy jesteście.
Hebrajczyków 12:14.....Pokoju naśladujcie ze
wszystkimi i świętobliwości, bez której żaden nie
ogląda Pana;
1 Piotra 1:15-16.....15 Ale jako ten, który was
powołał, święty jest, i wy bądźcie świętymi we
wszelkiem obcowaniu, 16 Dlatego że napisano:
Świętymi bądźcie, iżem Ja jest święty.
------------------------------------------------Uwaga: W Koranie nie ma wersów nakazujących ludziom
być świętymi, bądź sugerujących, że mogą być święci.

119.
Czy człowiek może zostać dzieckiem Bożym poprzez
akt własnej wolnej woli?
Biblia
Tak / Nie Koran
Jana 1:12.....Lecz którzykolwiek go przyjęli, dał
im tę moc, aby się stali synami Bożymi, to jest
tym, którzy wierzą w imię jego.
Ryzmian 8:14 & 16.....14 Bo którzykolwiek Duchem
Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi.
16 Tenże duch poświadcza duchowi naszemu, iż
jesteśmy dziećmi Bożymi.
Galacjan 3:26.....Albowiem wszyscy synami Bożymi
jesteście przez wiarę w Chrystusie Jezusie.
------------------------------------------------Maide 5:18*.....Powiedzieli żydzi i
chrześcijanie: "My jesteśmy synami Boga i Jego
umiłowanymi." Powiedz: "Dlaczegoż więc On karze
was za wasze grzechy? Przeciwnie, wy jesteście
tylko ludźmi spośród tych, których On stworzył.

120.*
Czy los człowieka jest w stopniu zupełnym
zdeterminowany lub określony przez Boga? (Kader
lub Kısmet)
Biblia
Nie / Tak Koran
Powtórzonego Prawa 11:26-27.....26 Oto, ja dziś wam
przedkładam błogosławieństwo, i przeklęstwo;
27 Błogosławieństwo, będziecieli posłuszni przykazaniu
Pana Boga waszego, które ja przykazuję wam dziś;
Powtórzonego Prawa 30:19.....Oświadczam się dziś przeciwko
wam, niebem i ziemią, żem żywot i śmierć przedłożył przed
oczyma twemi, błogosławieństwo, i przeklęstwo; przetoż
obierz żywot, abyś żył, ty i nasienie twoje,
------------------------------------------------Tevbe 9:51*.....Powiedz: "Nie dosięgnie nas nic
innego, jak tylko to, co zapisał dla nas Bóg. On jest
naszym Panem! Niech ufają Bogu ludzie wierzący!"
Kasas 28:68.....Twój Pan stwarza, co chce, i wybiera;
oni nie mają wyboru. Chwała niech będzie Bogu!
Ahzab 33:38*.....Rozkaz Boga jest rozstrzygnięciem
zdecydowanym
Uwaga: wśród chrześcijan Arminians by powiedzieć
"nie"; ale wyznawców Kalwinizmu nie powie "Tak".

121.
Czy Bóg, aby określić czy człowiek trafi do Nieba
lub Piekła, używa wagi mierzącej jego dobre i złe
uczynki? (Terazi)
Biblia
Nie / Tak Koran
Efezjan 2:8-9.....8 Albowiem łaską jesteście zbawieni
przez wiarę, i to nie jest z was, dar to Boży
jest; 9 Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Tytusa 3:4-5.....4 Ale gdy się okazała
dobrotliwość i miłość ku ludziom zbawiciela
naszego, Boga, 5 Nie z uczynków sprawiedliwości,
które byśmy my czynili, ale podług miłosierdzia
swego zbawił nas przez omycie odrodzenia i
odnowienia Ducha Świętego,
------------------------------------------------Mü’minun 23:102-103*.....Wtedy ci, których szale
okażą się ciężkie, będą szczęśliwi. A ci, których
szale okażą się lekkie, będą tymi, którzy
stracili samych siebie. Oni będą przebywać w
Gehennie na wieki.

122.*
Czy aby wejść do Królestwa Bożego człowiek musi
'odrodzić się z ducha' i 'narodzić na nowo'?
Biblia
Tak / Nie Koran
Jana 1:12-13.....12 Lecz którzykolwiek go
przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami
Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię jego.
13 Którzy nie z krwi, ani z woli ciała, ani z
woli męża, ale z Boga narodzeni są.
Jana 3:3......Odpowiedział Jezus i rzekł mu:
Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeźli się kto nie
narodzi znowu, nie może widzieć królestwa
Bożego.
2 Korzntian 5:17.....A tak jeźli kto jest w
Chrystusie, nowem jest stworzeniem; stare rzeczy
przeminęły, oto się wszystkie nowemi stały.
1 Piotra 1:23.....Odrodzeni będąc nie z nasienia
skazitelnego, ale z nieskazitelnego przez słowo
Boże żywe i trwające na wieki.
------------------------------------------------Uwaga: W Koranie temat ten nie jest wspominany.

123.*
Czy Bóg daje obietnice lub zapewnienie Raju
wszystkim prawdziwie wierzącym w Chrystusa?
Biblia
Tak / Tak Koran
Jana 3:36....Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny;
ale kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota,
lecz gniew Boży zostaje nad nim.
Jana 5:24.....Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:
Kto słowa mego słucha i wierzy onemu, który mię
posłał, ma żywot wieczny i nie przyjdzie na sąd,
ale przeszedł z śmierci do żywota.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 & 113-115*.....Oto powiedział Bóg: "O
Jezusie! Oto Ja powołam ciebie i wyniosę ku Sobie,
oczyszczając cię od tych, którzy nie uwierzyli; i
umieszczę tych, którzy poszli za tobą, ponad niewiernymi
- aż do Dnia Zmartwychwstania. Oni nie są jednakowi.
Wśród ludu Księgi jest naród stojący mocno: oni recytują
znaki Boga czuwając nocą i wybijają pokłony.
Maide 5:47 & 69*.....chrześcijanie, ci, którzy
wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy czynią
dobro - niech się niczego nie obawiają; oni nie
będą zasmuceni!

Przyszłość
124.*
Czy słowa 'prorok' i 'proroctwo' używane są
przede wszystkim w odniesieniu do osób
posiadających daną przez Boga wiedzę dotyczącą
przyszłych wydarzeń (Nabiy)
Biblia
Tak / Nie Koran
1 Samuela 9:9..... Przedtem w Izraelu tak mawiał
każdy, gdy się szedł radzić Boga: Chodźcie, a
pójdziemy aż do widzącego; bo którego dziś zowią
prorokiem, tego przedtem nazywano widzącym.
Objawienie 19:10.....albowiem świadectwo Jezusowe
jest duch proroctwa.
------------------------------------------------Ahkaf 46:9*.....Powiedz: "Ja nie jestem jakąś nowością
wśród posłańców. Nie wiem też, co będzie ze mną i co
będzie z wami. Ja tylko postępuję za tym, co mi zostało
objawione. Ja jestem tylko jawnie ostrzegającym."

125.*
Czy objawione zostały dokładne informacje
dotyczące przyszłych wydarzeń i końca świata?
(Eschatologia / Gayb Haber)
Biblia
Tak / Nie Koran
Mateusza 24:3, 14 & 25.....przystąpili do niego
uczniowie osobno, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się
to stanie, i co za znak przyjścia twego i
dokonania świata?
Objawienie 1:1..... Objawienie Jezusa Chrystusa,
które mu dał Bóg, aby okazał sługom swoim rzeczy,
które się w rychle dziać mają; a on je oznajmił i
posłał przez Anioła swojego słudze swemu Janowi,
------------------------------------------------En’am 6:50*.....Dize: Eu não vos digo que possuo os
tesouros de Deus ou que estou ciente do incognoscível,
nem tampouco vos digo quesou um anjo; não faço mais do
que seguir o que me é revelado.

126.
Są tam proroczy wiersze przewidywania
nadchodzących potężnego władcy świata to kto
będzie się w ciągu ostatnich dni? (Antychryst /
Mehdi)
Biblia
Tak / Nie Koran
Mateusza 24:21-25.....24 Albowiem powstaną
fałszywi Chrystusowie, i fałszywi prorocy, i
czynić będą znamiona wielkie i cuda, tak iżby
zwiedli (by można) i wybrane.
2 Tesaloniczan 2:7-9.....8 A tedy objawiony będzie on
niezbożnik, którego Pan zabije duchem ust swoich i
zniesie objawieniem przyjścia swego.
1 Jana 2:18..... Dziateczki! ostateczna godzina
jest; a jakoście słyszeli, że antychryst przyjść
ma, i teraz wiele antychrystów powstało; stąd
wiemy, iż jest ostateczna godzina.
Objawienie 6:2.....I widziałem, a oto koń biały, a
ten, który na nim siedział, miał łuk, i dano mu
koronę, i wyszedł jako zwycięzca, ażeby zwyciężał.
------------------------------------------------Uwaga: Qur'an nie wspomina o przyjście
Antychrysta i Mehdi.

127.*
Czy będzie miał miejsce 'Dzień Sądu', kiedy Bóg
wskrzesi wszystkich zmarłych i zadecyduje czy
trafią oni do Nieba lub Piekła? (Ahiret Günü)
Biblia
Tak / Tak Koran
Hebrajczyków 9:27.....A jako postanowiono ludziom
raz umrzeć, a potem będzie sąd:
2 Piotra 2:9.....Umie Pan pobożnych z pokuszenia
wyrywać, a niesprawiedliwych na dzień sądu ku
karaniu chowa
Objawienie 20:11-15.....12 i druga księga także
otworzona jest, to jest księga żywota; i sądzeni
są umarli według tego, jako napisano było w onych
księgach, to jest według uczynków ich.
------------------------------------------------Bakara 2:113*.....Bóg rozsądzi między nimi w Dniu
Zmartwychwstania to, w czym oni się różnili.
Al-i İmran 3:185*.....Każda dusza zakosztuje
śmierci i w Dniu Zmartwychwstania zostaną wam w
pełni dane nagrody. szczęście. Bo życie tego
świata, to tylko złudne używanie.

128.*
Czy każdy będzie musiał spędzić pewien czas
cierpiąc w piekle?
Biblia
Nie / Tak Koran
Jana 5:24.....Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:
Kto słowa mego słucha i wierzy onemu, który mię
posłał, ma żywot wieczny i nie przyjdzie na sąd,
ale przeszedł z śmierci do żywota.
Ryzmian 8:1.....Przetoż teraz żadnego potępienia
nie masz tym, który będąc w Chrystusie Jezusie
nie według ciała chodzą, ale według Ducha.
1 Tesaloniczan 5:9.....Gdyż Bóg nie postawił nas ku gniewu,
------------------------------------------------Al-i İmran 3:185.....A ten, kto zostanie odsunięty od
ognia i wprowadzony do Ogrodu, ten osiągnął
szczęście.
Meryem 19:70-72*.....My przecież najlepiej znamy
tych, którzy najbardziej zasługują na to, by się
tam palić. Nie ma wśród was takiego, kto by tam
nie miał przybyć. To jest rozstrzygające
postanowienie twojego Pana!

129.*
Czy jeśli człowiek trafi do Piekła, to będzie
miał jakąkolwiek szansę na wyjście z niego i
wejście do Nieba?
Biblia
Nie / Tak Koran
Mateusza 25:41 & 46.....41 Potem rzecze i tym,
którzy będą po lewicy: Idźcie ode mnie,
przeklęci! w ogień wieczny, który zgotowany jest
dyjabłu i Aniołom jego. 46 I pójdą ci na męki
wieczne; ale sprawiedliwi do żywota wiecznego.
Łukasza 16:25-26.....25 a ty męki cierpisz. 26 A nad
to wszystko między nami i wami otchłań wielka jest
utwierdzona, aby ci, którzy chcą stąd przyjść do was,
nie mogli, ani owi stamtąd przyjść do nas.
------------------------------------------------En’am 6:128*.....On powie: "Ogień to wasze
miejsce schronienia! Wy tam będziecie przebywać
na wieki, chyba że Bóg zechce inaczej."
Hud 11:106-107*.....Ci, którzy będą
nieszczęśliwi, będą w ogniu wśród wzdychań i
szlochów; Będą tam przebywać na wieki, jak długo
będą trwać niebiosa i ziemia, chyba że Bóg zechce
inaczej. Zaprawdę, twój Pan czyni to, co chce!

130.
Czy ciało po zmartwychwstaniu to ciało fizyczne,
z krwi i kości?
Biblia
Nie / Tak Koran
1 Korzntian 15:35-50.....35 Ale rzecze kto: Jakoż
wzbudzeni bywają umarli i w jakim ciele wychodzą?
44 Jest ciało cielesne, jest też ciało duchowne.
------------------------------------------------Bakara 2:25 & 259*.....albowiem to, co otrzymują,
jest bardzo podobne. Będą tam mieli małżonki czyste,
będą tam przebywać na wieki. My czynimy z ciebie
znak dla ludzi - popatrz na te kości, jak My je
zestawimy, a następnie obleczemy je w ciało!"
Zuhruf 43:70.....Wejdźcie do Ogrodu, wy i wasze
żony, będziecie uradowani!"
Vakia 56:35-38.....Zaprawdę, stworzyliśmy je w sposób
doskonały I uczyniliśmy je dziewicami,
Nebe 78:33*.....I dziewczęta o zaokrąglonych
piersiach - jednakowej młodości,

131.*
Czy w Niebie będą zawierane małżeństwa oraz
odbywane stosunki seksualne? (Houris)
Biblia
Nie / Tak Koran
Mateusza 22:28-33.....30 Kto nie jest ze mną,
przeciwko mnie jest, a kto nie zbiera ze mną,
rozprasza.
1 Korzntian 15:50....To jednak powiadam, bracia! iż
ciało i krew królestwa Bożego odziedziczyć nie mogą;
ani skazitelność nie odziedziczy nieskazitelności.
------------------------------------------------Tur 52:20.....Wypoczywając wyciągnięci na łożach,
ustawionych rzędami!" My damy im za żony hurysy o
wielkich oczach.
Rahman 55:55-56, 70-72*.....Przeto które z
dobrodziejstw waszego Pana uważacie za kłamstwo? Będą
tam dziewice o skromnym spojrzeniu, których nie
dotknął przed nimi ani żaden człowiek, ani dżin. W
nich będą dziewice dobre i piękne - - hurysy
strzeżone w namiotach.

132.
Czy Kościół jest okreslany jako 'Oblubienica
Chrystusa'?
Biblia
Tak / Nie Koran
Efezjan 5:23, 25, & 32.....23 Chrystus głową
kościoła; a on jest zbawicielem ciała. 25
Mężowie! miłujcie żony wasze, jako i Chrystus
umiłował kościół i wydał samego siebie za niego,
Objawienie 19:7.....Weselmy się i radujmy się, a
dajmy mu chwałę; bo przyszło wesele Barankowe, a
małżonka jego nagotowała się.
Objawienie 21:9.....Tedy przyszedł do mnie jeden
z onych siedmiu Aniołów, którzy mieli siedm czasz
napełnionych siedmioma plagami ostatecznemi, i
mówił ze mną, i rzekł: Chodź sam, okażę ci
oblubienicę, małżonkę Barankową.
Objawienie 22:17..... A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź!
A kto słyszy, niech rzecze: Przyjdź! A kto pragnie, niech
przyjdzie; a kto chce, niech bierze wodę żywota darmo.
------------------------------------------------Uwaga: Qur'an tylko wspomina o kościele raz i nie
wspominał, że "oblubienica Chrystusa": Hajj 22:40.

Życie Codzienne, Kwestie
Praktyczne
133.
Czy współcześnie Bóg chce, aby wierzący żyli pod
prawem? (Shari’ah lub Szariat)
Biblia
Nie / Tak Koran
Ryzmian 6:14..... Albowiem grzech panować nad
wami nie będzie; bo jesteście nie pod zakonem,
ale pod łaską.
Ryzmian 10:4.....Albowiem koniec zakonu jest
Chrystus ku sprawiedliwości każdemu wierzącemu.
Galacjan 3:11 & 25.....11 A iż przez zakon nikt nie
bywa usprawiedliwiony przed Bogiem, jawna jest stąd,
bo "sprawiedliwy z wiary żyć będzie". 25 Ale gdy
przyszła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem.
------------------------------------------------Maide 5:48*.....Noi am hotărât fiecăruia dintre
voi o lege şi un drum.
Jathiyah 45:18*.....Potem umieściliśmy ciebie na
otwartej drodze rozkazu. Idź więc po niej, lecz nie
idź za namiętnościami tych; którzy nie wiedzą.

134.
Czy picie wina jest zabronione?
Biblia
Nie / Tak Koran
Łukasza 7:34-35.....34 Przyszedł Syn człowieczy
jedząc i pijąc, a mówicie: Oto człowiek obżerca i
pijanica wina, przyjaciel celników i grzeszników.
1 Tymoteusza 5:23.....Samej wody więcej nie
pijaj, ale używaj po trosze wina dla żołądka
twego i częstych chorób twoich.
------------------------------------------------Bakara 2:219.....Będą ciebie pytać o wino i grę
majsir. Powiedz: "W nich jest wielki grzech i pewne
korzyści dla ludzi; lecz grzech jest większy aniżeli
korzyść z nich."
Maide 5:90-91*.....O wy, którzy wierzycie! Wino,
majsir, bałwany i strzały wróżbiarskie - to
obrzydliwość wynikająca z dzieła szatana.
Unikajcie więc tego! Być może, będziecie
szczęśliwi! Czyż wy nie zaprzestaniecie!

135.
Czy zabronione jest spożywanie wieprzowiny
Biblia
Nie / Tak Koran
Apostolskie 10:13-15.....13 I stał się głos do
niego: Wstań Piotrze! rzeż, a jedz.
14 A Piotr rzekł: Żadną miarą, Panie! gdyżem
nigdy nie jadł nic pospolitego albo nieczystego.
15 Tedy zasię powtóre stał się głos do niego: Co
Bóg oczyścił, ty nie miej tego za nieczyste.
1 Korzntian 10:25.....Cokolwiek w jatkach
sprzedawają, jedzcie, nic nie pytając dla sumienia.
Kolosan 2:16.....Niechajże was tedy nikt nie
sądzi dla pokarmu, albo dla napoju; albo z strony
święta, albo nowiu miesiąca, albo sabatów,
------------------------------------------------Maide 5:3*.....Zakazane wam jest: padlina, krew i
mięso świni; to, co zostało poświęcone na ofiarę
w imię czegoś innego niż Boga;
En’am 6:145*.....Powiedz: "Ja nie znajduję w tym,
co mi zostało objawione, niczego zakazanego dla
człowieka w jego pożywieniu z wyjątkiem tego, co
jest martwe, albo rozlanej krwi, albo mięsa świni

136.
Czy współcześnie Bóg wymaga od wierzących
poszczenia?
Biblia
Tak / Tak Koran
Joela 2:12.....Nawróćcie się do mnie samego całem
sercem swojem, i w poście
Mateusza 6:17-18.....Ale ty, gdy pościsz…
Marka 2:20.....Ale przyjdą dni, gdy od nich odjęty
będzie oblubieniec, a tedy będą pościć w one dni.
1 Korzntian 7:5.....Nie oszukiwajcie jeden
drugiego; chybaby z spólnego zezwolenia do czasu,
abyście się uwolnili do postu i do modlitwy;
------------------------------------------------Bakara 2:183 & 185*.....O wy, którzy wierzycie! Jest
wam przepisany post, tak jak został przepisany tym,
którzy byli przed wami - być może, wy będziecie
bogobojni - To jest miesiąc ramadan, w którym został
zesłany Koran - droga prosta dla ludzi i jasne dowody
drogi prostej, i rozróżnienie. Kogo z was zastanie
ten miesiąc, to niech pości w tym czasie.

137.
Czy Bóg chce, aby post i modlitwy były czynione
odkrycie, kiedy wszyscy mogę je zobaczyć?
Biblia
Nie / Tak Koran
Mateusza 6:5-8.....6 Ale ty, gdy się modlisz, wnijdź
do komory swojej, a zawarłszy drzwi swoje, módl się
Ojcu twemu, który jest w skrytości; a Ojciec twój,
który widzi w skrytości, odda ci jawnie.
Mateusza 6:16-18.....18 Abyś nie był widziany od
ludzi, że pościsz, ale od Ojca twojego, który
jest w skrytości; a Ojciec twój, który widzi w
skrytości, odda ci jawnie.
------------------------------------------------Nisa 4:103*....A kiedy zakończycie modlitwę, to
wspominajcie Boga, stojąc, siedząc czy spoczywając na
boku. Kiedy jesteście bezpieczni, odprawiajcie modlitwę!
Jumah 62:9*.....O wy, którzy wierzycie! Kiedy
zostanie ogłoszone wezwanie do modlitwy - w Dniu
Zgromadzenia śpieszcie gorliwie wspominać Boga i
pozostawcie wszelki handel! To będzie dla was
lepsze, o, gdybyście mogli to wiedzieć!

138.*
Czy Bóg chce, aby ludzie pościli w ciągu dnia i
świętowali w nocy przez jeden miesiąc w ciągu
każdego roku? (Ramadan)
Biblia
Nie / Tak Koran
Izajasza 58:3.....Przeczże pościmy, gdyż na to
nie patrzysz? trapimy duszę naszę, a nie widzisz?
Oto w dzień postu waszego przewodzicie wolę
swoję, a wszystkie prace swoje wyciągacie.
------------------------------------------------Bakara 2:183-185*.....O wy, którzy wierzycie! Jest wam
przepisany post, tak jak został przepisany tym, którzy
byli przed wami - być może, wy będziecie bogobojni To jest miesiąc ramadan, w którym został zesłany Koran
- droga prosta dla ludzi i jasne dowody drogi prostej,
i rozróżnienie. Kogo z was zastanie ten miesiąc, to
niech pości w tym czasie. A ten, kto jest chory lub w
podróży, to przez pewną liczbę innych dni. Bóg chce
dać wam ulgę, a nie chce dla was utrudnienia; chce,
żebyście dopełnili tę liczbę i żebyście głosili
wielkość Boga za to, że On poprowadził was drogą prostą.

139.
Czy Bóg oczekuje wiernych do dziesięcin i
dawajcie jałmużnę? (Zekat)
Biblia
Tak / Tak Koran
Malachiasza 3:8-10.....8 Izali człowiek ma Boga
złupić, że wy mnie łupicie? Wszakże mówicie: W
czemże cię łupimy? W dziesięcinach i w ofiarach.
Mateusza 6:3.....Ale ty gdy czynisz jałmużnę, niechaj
nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja.
Mateusza 19:21-23.....Rzekł mu Jezus: Jeźli chcesz
być doskonałym, idź, sprzedaj majętności twoje
Łukasza 11:41.....Wszakże i z tego, co jest
wewnątrz, dawajcie jałmużnę, a oto wszystkie
rzeczy będą wam czyste.
------------------------------------------------Tevbe 9:103-104*.....Weź z ich majątku jałmużnę,
abyś przez nią mógł ich oczyścić i
usprawiedliwić, i módl się za nimi! Zaprawdę,
Czy oni nie wiedzą, że Bóg przyjmuje nawrócenie
od Swoich sług i przyjmuje jałmużny, i że tylko
Bóg jest Przebaczający, Litościwy!
Mu’minun 23:1 & 4.....Szczęśliwi są wierzący,
Którzy dają jałmużnę,

140.
Czy Bóg chce słuchać rytualnych modlitw
odprawianych wciąż na nowo, pięć razy dziennie,
codziennie o tej samej porze? (Namaz)
Biblia
Nie / Tak Koran
Mateusza 6:7-8.....7 A modląc się, nie bądźcie
wielomówni, jako poganie; albowiem oni mniemają, że
dla swojej wielomówności wysłuchani będą. 8 Nie
bądźcież tedy im podobni, gdyż wie Ojciec wasz, czego
potrzebujecie, pierwej niżbyście wy go prosili.
------------------------------------------------Bakara 2:45....Proście o pomoc w cierpliwości i w
modlitwie!
Hud 11:114.....Odprawiaj modlitwę na obu krańcach
dnia i często w godzinach nocy: Zaprawdę; czyny
piękne usuwają czyny złe!
İsra 17:78*.....A nocą czuwaj na modlitwie, to
będzie dla ciebie zasługa dobrowolna; być może,
twój Pan pośle cię na miejsce chwalebne.

141.
Czy Bóg chce, aby wierzący przynajmniej raz w
życiu odprawiali pielgrzymkę do świętego miejsca?
(Hadżdż / Hajj)
Biblia
Nie / Tak Koran
Mateusza 24:24-26.....Jeźliby wam tedy rzekli:
Oto na puszczy jest, nie wychodźcie; oto w
komorach, nie wierzcie.
Jana 4:19-24.....21 Rzekł jej Jezus: Niewiasto!
wierz mi, iż idzie godzina, gdy ani na tej górze,
ani w Jeruzalemie nie będziecie chwalili Ojca.
24 Bóg jest duch, a ci, którzy go chwalą, powinni
go chwalić w duchu i w prawdzie.
------------------------------------------------Bakara 2:196*.....Odbywajcie dla Boga pielgrzymkę
- hadżdż i odwiedzenie - umra!
Al-i İmran 3:97*.....Na ludziach ciąży obowiązek
względem Boga - na tych, którzy mają ku temu
środki - odprawienia pielgrzymki do tego Domu

142.
Czy Bóg wciąż chce, aby ludzie, raz do roku,
składali ofiary ze zwierząt? (Kurban)
Biblia
Nie / Tak Koran
Psalmów 51:16-17.....16 Albowiem nie pragniesz ofiar,
choćbym ci je dał, ani całopalenia przyjmiesz. 17
Ofiary Bogu przyjemne duch skruszony; sercem
skruszonem i strapionem nie pogardzisz, o Boże!
Hebrajczyków 9:11-12.....11 Chrystus… 12 Ani przez krew
kozłów i cielców, ale przez własną krew swoję wszedł raz
do świątnicy, znalazłszy wieczne odkupienie.
------------------------------------------------Bakara 2:196*.....A ten, kto jest chory spośród was
albo też ma jakiś uraz w głowie, musi się wykupić
przez post, przez jałmużnę lub przez ofiarę rytualną.
Hajj 22:28 & 34*.....Aby świadczyć o doznanych
dobrodziejstwach, aby wspominać imię Boga w dni
oznaczone, nad tym zwierzęciem spośród trzód, jakim ich
obdarzyliśmy: Jedzcie i nakarmcie nimi nieszczęśliwych,
biednych! Dla każdego narodu ustanowiliśmy jakieś
obrzędy kultowe, aby ludzie wspominali imię Boga nad
zwierzęciem z trzody, które On nam dał jako
zaopatrzenie. Bo Bóg wasz - to Bóg Jeden!

143.
Czy jeśli muzułmanin ma pytanie odnoszące się do
Biblii, to właściwym dla niego będzie zapytać
chrześcijanina lub żyda?
Biblia
Tak / Tak Koran
1 Piotra 3:15.....Bądźcie zawsze gotowi ku daniu
odpowiedzi każdemu domagającemu się od was
rachunku o tej nadziei, która w was jest, z
cichością i z bojaźnią, mając sumienie dobre;
------------------------------------------------Yunus 10:94*.....A jeśli powątpiewasz w to, co
tobie zesłaliśmy, to zapytaj tych, którzy czytają
Księgę, która była przed tobą. Przyszła do ciebie
prawda od twojego Pana, nie bądź więc w liczbie
tych, którzy powątpiewają!
Nahl 16:43*.....My i przed tobą posyłaliśmy tylko
ludzi, którym daliśmy objawienie - jeśli o tym
nie wiecie, zapytajcie ludzi napomnienia

144.
Czy jeżeli wierzący ma wątpliwości dotyczące czegoś w
Świętych Księgach, to powinien on unikać zadawania
szczerych pytań, ze względu na możliwość otrzymania
trudnej do zaakceptowania odpowiedz?
Biblia
Nie / Tak Koran
Apostolskie 17:11....A cić byli zacniejsi nad
one, co byli w Tesalonice, którzy przyjęli słowo
Boże ze wszystką ochotą, na każdy dzień
rozsądzając Pisma, jeźliby się tak miało.
1 Jana 4:1....Najmilsi! nie każdemu duchowi
wierzcie; ale doświadczajcie duchów, jeźli z Boga
są. Bo wiele fałszywych proroków wyszło na
świat.
------------------------------------------------Bakara 2:108*.....A może wy chcecie zapytać
waszego posłańca, tak jak pytali przedtem
Mojżesza? A kto wymienia wiarę za niewiarę, ten
zbłądził z równej drogi.
Maide 5:101*.....O wy, którzy wierzycie! Nie
pytajcie o rzeczy, które by was zmartwiły,
jeśliby wam zostały ujawnione. Ale jeśli
zapytacie o nie, kiedy jest już zsyłany Koran, to
one wam zostaną wyjaśnione.

145.
Czy poza Najwyższym Objawieniem istnieją
tradycyjne powiedzenia i ludzkie interpretacje,
które są uważane godne zaufania? (Hadisy)
Biblia
Nie / Tak Koran
Ryzmian 3:4.....Nie daj tego Boże! I owszem niech
Bóg będzie prawdziwy, a wszelki człowiek kłamcą,
jako napisano: A abyś był usprawiedliwiony w
mowach twoich, a żebyś zwyciężył, gdybyś sądził.
------------------------------------------------Nejm 52:33*.....Albo będą mówić: "On to wymyślił! "
Wcale nie! Oni nie wierzą! Niech więc przytoczą
podobne do tego opowiadanie, jeśli mówią prawdę
Uwaga: W Islamie najczęściej używane i cieszące się
największym zaufaniem są zbiory Hadysów autorów
takich jak Buchari (r.869); Muslim (r.775); Ebu
Davud (r. 775) czy Ibn Madża (r. 886).

146.
Czy wspólcześnie Bóg wymaga od wierzących
aktywnego oddawania czci i szerzenia wiary?
Biblia
Tak / Tak Koran
Mateusza 28:19.....19 Idąc tedy, nauczajcie wszystkie
narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha
Świętego; 20 Ucząc je przestrzegać wszystkiego, com
wam przykazał. A oto Jam jest z wami po wszystkie
dni, aż do skończenia świata. Amen.
2 Korzntian 5:20.....Przetoż na miejscu
Chrystusowem poselstwo sprawujemy, jakoby was Bóg
upominał przez nas, prosimy na miejscu
Chrystusowem, jednajcie się z Bogiem;
1 Piotra 3:15.....Bądźcie zawsze gotowi ku daniu
odpowiedzi każdemu domagającemu się od was
rachunku o tej nadziei, która w was jest, z
cichością i z bojaźnią, mając sumienie dobre;
------------------------------------------------Tevbe 9:33.....On jest Tym, który wysłał Swojego
Posłańca z drogą prostą i religią prawdy, aby
uczynić ją widoczną ponad wszelką religię, chociażby
bałwochwalcy czuli do tego wstręt.
Nahl 16:125*.....Wzywaj ku drodze twego Pana z
mądrością i pięknym napomnieniem! Rozmawiaj z nimi
w najlepszy sposób!

147.
Czy Bóg chce wyznawców do rozbicia w różnych
wyznań sektami, grupami i osłoną przed
odpryskami?
Biblia
Nie / Nie Koran
1 Korzntian 1:10-13.....10 A proszę was, bracia!
przez imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
abyście toż mówili wszyscy, a iżby nie były
między wami rozerwania, ale abyście byli spojeni
jednakim umysłem i jednakiem zdaniem.
1 Korzntian 3:3-4.....3 Gdyż jeszcze cielesnymi
jesteście. Bo ponieważ między wami jest zazdrość
i swary, i rozterki, azażeście nie cieleśni i
według człowieka nie chodzicie? 4 Albowiem gdy
kto mówi: Jam jest Pawłowy, a drugi: Jam
Apollosowy, azaż cielesnymi nie jesteście?
------------------------------------------------Al-i İmran 3:103*.....I trzymajcie się razem węzła
Boga, i nie rozdzielajcie się!
En’am 6:159*.....Zaprawdę, nie jesteś wraz z nimi
odpowiedzialny iż oni rozdzielili swoją religię, i
stali się sektami. Ich sprawa należy tylko do Boga;
potem On im obwieści to, co oni czynili.

148.
Czy w Świętych Księgach są wersety zachęcające
wierzących do radości i bycia szczęśliwymi w
ciągu życia na ziemi?
Biblia
Tak / Nie Koran
Psalmów 5:11.... A niechaj się rozweselą wszyscy,
co ufają w tobie; na wieki niech wykrzykują, gdyż
ich ty szczycić będziesz, i rozradują się w
tobie, którzy miłują imię twoje.
Philippians 4:4.....Radujcie się zawsze w Panu;
znowu mówię, radujcie się.
------------------------------------------------Zuhruf 43:70*.....Wejdźcie do Ogrodu, wy i wasze
żony, będziecie uradowani!"
İnsan 76:11*.....I Bóg ustrzegł ich od zła tego
Dnia, i dał im spotkać jasność i radość.
Uwaga: tylko wiersze w Qur'an które mówią o
radości z życia można znaleźć w dalszej części.

149.*
Czy w Świętych Księgach ukazane są zdarzenia, w
których Bóg fizycznie uzdrawia ludzi?
Biblia
Tak / Nie Koran
Wyjścia 15:26.....bom Ja Pan, który cię leczę.
Psalmów 103:2-3.....2 Błogosławże duszo moja
Panu, a nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw
jego. 3 Który odpuszcza wszystkie nieprawości
twoje; który uzdrawia wszystkie choroby twoje;
Mateusza 4:23.....I obchodził Jezus wszystkę
Galileją, ucząc w bóżnicach ich… a uzdrawiając
wszelką chorobę i wszelką niemoc między ludem.
Apostolskie 5:15-16.....15 Tak że i na ulice wynosili
chorych… 16 a ci wszyscy byli uzdrowieni.
1 Korzntian 12:28 & 30.....28 A niektórych Bóg
postanowił we zborze… potem cudotwórców, potem dary
uzdrawiania, 30 Izali wszyscy mają dary uzdrawiania?
------------------------------------------------Uwaga: W Nowym Testamencie znajdują się zapisy 26
uzdrowień dokonanych przez samego Jezusa, podczas
gdy w Koranie nie ma ani jednego przypadku, w
którym Bóg uzdrowiłby człowieka.

150.*
Czy są wersy, w których Bóg zachęca wierzących do
używania muzyki, tańca i śpiewu do podczas
oddawania mu czci?
Biblia
Tak / Nie Koran
Powtórzonego Prawa 31:19.....Teraz tedy
napiszcie sobie tę pieśń, a naucz jej synów
Izraelskich; włóż ją w usta ich, aby im była ta
pieśń świadectwem przeciwko synom Izraelowym.
Psalmów 100:1-2..... 1 Psalm dla dziękczynienia.
Wykrzykajcie Panu, wszystka ziemio! 2 Służcie Panu z
weselem, przychodźcie przed oblicze jego z radością.
Efezjan 5:18-19.....18 A nie upijajcie się winem, w
którem jest rozpusta; ale bądźcie napełnieni duchem,
19 Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni
duchowne, śpiewając i grając w sercu swojem Panu,
------------------------------------------------Uwaga: W Biblii znajduje się ok. 450 wersów
mówiących na ten temat, podczas gdy Koran nie
wspomina o niczym podobnym.

151.*
Czy zgodnie z oczywistym zamysłem Boga, właściwym
jest, aby mężczyzna miał więcej niż jedną żonę na raz?
Biblia
Nie / Tak Koran
Powtórzonego Prawa 17:17.....Nie będzie też miał
wiele żon, aby się nie odwróciło serce jego; srebra
też i złota niech nazbyt wiele nie nabywa.
1 Korzntian 7:2.....Ale dla uwarowania się
wszeteczeństwa niech każdy ma swoję własną żonę,
a każda niech ma swego własnego męża.
------------------------------------------------Nisa 4:3-5 & 24*....A jeśli się obawiacie, iż nie
będziecie sprawiedliwi względem sierot... Żeńcie się
zatem z kobietami, które są dla was przyjemne - z
dwoma, trzema lub czterema. A także kobiety
chronione muhsana, oprócz tych, którymi zawładnęły
wasze prawice. Oto co przepisał wam Bóg!
Ahzab 33:21, 32 & 50*.....32 Nie ma winy Proroka w tym,
co nałożył na niego Bóg, zgodnie ze Swoim obyczajem
ustanowionym przez Niego dla minionych pokoleń. Rozkaz
Boga jest rozstrzygnięciem zdecydowanym 50 O Proroku!
My uznaliśmy za dozwolone dla ciebie żony, którym dałeś
wiana, i niewolnice, które ci darował Bóg jako zdobycz,
i córki twojego stryja,

152.
Czy możliwe jest, aby mężczyzna traktował swoje
żony równo, jeśli ma ich więcej niż jedną na raz?
Biblia
Nie / Nie Koran
Nehemiah 13:26-27.....26 Izaliż nie przez to
zgrzeszył Salomon, król Izraelski? przecież i tego
przywiodły niewiasty cudzoziemskie do grzechu.
------------------------------------------------Nisa 4:3*.....A jeśli się obawiacie, iż nie będziecie
sprawiedliwi względem sierot... Żeńcie się zatem z
kobietami, które są dla was przyjemne - z dwoma, trzema lub
czterema. Lecz jeśli się obawiacie, że nie będziecie
sprawiedliwi, to żeńcie się tylko z jedną albo z tymi,
którymi zawładnęły wasze prawice. To jest dla was
odpowiedniejsze, abyście nie postępowali niesprawiedliwie.
Nisa 4:129*....Wy nie będziecie mogli być
sprawiedliwi dla każdej z waszych kobiet, nawet
gdybyście chcieli.

153.
Czy małżeństwa tymczasowe są dozwolone? (Mut’a)
Biblia
Nie / Tak Koran
Malachiasza 2:16.....Bo on ma w nienawiści
opuszczenie żony, mówi Pan, Bóg Izraelski,
1 Korzntian 7:10-13.....10 Tym zasię, którzy są w
stanie małżeńskim, rozkazuję nie ja, ale Pan, mówiąc:
Żeby się żona od męża nie odłączała. 13 A jeźli która
żona męża niewiernego ma, a on przyzwala z nią
mieszkać, niechże go nie opuszcza.
------------------------------------------------Nisa 4:24.....A także kobiety chronione muhsana,
oprócz tych, którymi zawładnęły wasze prawice.
Oto co przepisał wam Bóg! I dozwolone wam jest
poszukiwać żon poza tymi, które zostały
wymienione, i używajcie swojego majątku, biorąc
je pod "ochronę", a nie oddając się rozpuście. A
żonom dajcie wynagrodzenie, albowiem doznaliście
od nich przyjemności; to jest przepis prawny. Nie
jest grzechem jeśli coś nawzajem uzgodniliście po
dopełnieniu obowiązującego przepisu.
Maide 5:87..... O wy, którzy wierzycie! Nie zakazujcie
dobrych rzeczy, które Bóg uznał za dozwolone dla was,
i nie przebierajcie miary. Zaprawdę, Bóg nie miłuje
tych, którzy są występni!

154.
Czy w Świętych Księgach żony opisywane są jako
obiekty seksualny, towar lub własność swoich mężów?
Biblia
Nie / Tak Koran
1 Piotra 3:7.....Także i wy, mężowie! mieszkajcie
z niemi umiejętnie, a jako mdlejszemu naczyniu
niewieściemu oddawajcie uczciwość, jako też
spółdziedziczkom łaski żywota, aby się modlitwy
wasze nie przerywały.
----------------------------------------------------Baqara 2:223*.....Wasze kobiety są dla was polem
uprawnym. Przychodźcie więc na wasze pole, jak chcecie,
i czyńcie pierwej coś dobrego dla samych siebie.
Al-i Imran 3:14*.....Upiększane jest ludziom upodobanie
do namiętności: do kobiet i do synów, do nagromadzonych
kintarów złota i srebra, do koni wyróżniających się
szlachetnością, do trzód i zasiewów.

155.*
Czy dozwolone jest, aby mężczyzna nabywał
niewolnice i uprawiał z nimi seks?
Biblia
Nie / Tak Koran
1 Korzntian 7:23.....Drogoście kupieni; nie
bądźcie niewolnikami ludzkimi,
1 Tesaloniczan 4:3-7.....3 Albowiem ta jest wola
Boża, to jest poświęcenie wasze, żebyście się
powściągali od wszeteczeństwa; 4 A żeby umiał każdy z
was naczyniem swojem władać w świętobliwości i w
uczciwości, 5 Nie w namiętności żądzy, jako i
poganie, którzy nie znają Boga;
----------------------------------------------------Nisa 4:24.....A także kobiety chronione muhsana,
oprócz tych, którymi zawładnęły wasze prawice.
Mü’minun 23:5-6*.....Którzy zachowują
wstrzemięźliwość, Z wyjątkiem swoich żon i tego, czym
zawładnęła ich prawica, bo wtedy nie będą ganieni.
Ma’arij 70:22 & 29-30*.....I tych, którzy zachowują
czystość I żyją tylko z żonami i niewolnicami wtedy oni nie są ganieni.

156.*
Czy kobieta przebywając poza domem powinna nosić
chustę?
Biblia
Nie / Tak Koran
1 Korzntian 11:15..... Ale niewiasta, jeźli
zapuszcza włosy, jest jej ku poczciwości, przeto
iż jej włosy dane są za przykrycie.
Galacjan 5:1.....Stójcie tedy w tej wolności,
którą nas Chrystus wolnymi uczynił, a nie
poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.
Kolosan 2:16..... Niechajże was tedy nikt nie
sądzi dla pokarmu, albo dla napoju; albo z strony
święta, albo nowiu miesiąca, albo sabatów,
------------------------------------------------Nur 24:30-31*.....Powiedz wierzącym… Powiedz wierzącym
kobietom, żeby spuszczały skromnie swoje spojrzenia i
strzegły swojej czystości;
Ahzab 33:59*.....O proroku! Powiedz swoim żonom i swoim
córkom, i kobietom wierzących, aby się szczelnie
zakrywały swoimi okryciami. To jest najodpowiedniejszy
sposób, aby były poznawane, a nie były obrażane.

157.
Czy prawa kobiety i mężczyzn są równe?
Biblia
Tak / Nie Koran
Powtórzonego Prawa 16:19.....Potem ruszywszy się z
Horeb przeszliśmy wszystkę onę pustynią wielką
2 Chronicles 19:7.....Boga naszego, nieprawości,
i niema względu na osoby, ani przyjmuje darów.
Ryzmian 2:11.....Albowiem nie masz względu na
osoby u Boga.
Galacjan 2:6.....bo osoby człowieczej Bóg nie przyjmuje
Galacjan 3:28.....Nie masz Żyda, ani Greka; nie
masz niewolnika ani wolnego; nie masz mężczyzny i
niewiasty; albowiem wszyscy wy jednym jesteście w
Chrystusie Jezusie.
Jakuba 2:9.....Lecz jeźli osobami brakujecie, grzech
popełniacie i bywacie przekonani od zakonu jako przestępcy.
------------------------------------------------Bakara 2:228 & 282*.....One mają prawa równe
swoim obowiązkom, zgodnie z uznanym zwyczajem.
Mężczyźni mają nad nimi wyższość.
Nisa 4:3, 11 & 176*.....A jeśli ma dwie siostry,
to im przypada dwie trzecie z tego, co zostawił.
A jeśli ma braci i siostry, to mężczyźnie
przypada udział dwóch kobiet.

158.*
Czy mężczyzna może bić swoją żonę?
Biblia
Nie / Tak Koran
Efezjan 5:25-29.....28 Tak powinni mężowie miłować
żony swoje, jako swoje własne ciała; kto miłuje żonę
swoję, samego siebie miłuje. 29 Albowiem żaden nigdy
ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i
ogrzewa, jako i Pan kościół
Kolosan 3:19..... Mężowie! Miłujcie żony wasze, a
nie bądźcie surowymi przeciwko nim.
1 Piotra 3:7.....Także i wy, mężowie! mieszkajcie
z niemi umiejętnie, a jako mdlejszemu naczyniu
niewieściemu oddawajcie uczciwość, jako też
spółdziedziczkom łaski żywota, aby się modlitwy
wasze nie przerywały.
------------------------------------------------Nisa 4:34*.....I napominajcie te, których nieposłuszeństwa
się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je!

159.*
Czy dla chrześcijan lub muzułmanów dozwolone jest
poślubienie człowieka innej wiary?
Biblia
Nie / Tak Koran
Powtórzonego Prawa 7:3.....Ani się spowinowacisz
z nimi: córki swej nie dasz synowi jego, i córki
jego nie weźmiesz synowi swemu;
1 Korzntian 7:28 & 39.....28 jeźliby też panna szła
za mąż, nie zgrzeszyła; 39 Żona związana jest
zakonem, póki żyje mąż jej; a jeźliby umarł mąż jej,
wolna jest, aby szła, za kogo chce, tylko w Panu.
2 Korzntian 6:14 & 17.....14 Nie ciągnijcież
nierównego jarzma z niewiernymi; bo cóż za
społeczność sprawiedliwości z nieprawością? albo co
za społeczność światłości z ciemnością? 17 Przetoż
wynijdźcie z pośrodku ich i odłączcie się, mówi Pan,
------------------------------------------------Maide 5:5*.....I kobiety cnotliwe spośród
wierzących, i kobiety cnotliwe spośród tych,
którym została dana Księga przed wami, jeśli
daliście im należny posag jako ludzie uczciwi,

160.
Czy dozwolone jest, aby osoba rozwiedziona, z powodu
innego niż cudzołóstwo, ponownie zawarła małżeństwo?
Biblia
Nie / Tak Koran
Mateusza 5:32.....Ale Ja wam powiadam:
Ktobykolwiek opuścił żonę swoję oprócz przyczyny
cudzołóstwa, przywodzi ją w cudzołóstwo, a kto by
opuszczoną pojął, cudzołoży.
Mateusza 19:3-9.....Ale ja powiadam wam: Iż
ktobykolwiek opuścił żonę swoję, (oprócz dla
wszeteczeństwa), a inszą by pojął, cudzołoży; a
kto by opuszczoną pojął, cudzołoży.
------------------------------------------------Bakara 2:231*....Kiedy dajecie rozwód kobietom, to po
upływie oznaczonego dla nich czasu albo je zatrzymajcie w
sposób uznany zwyczajem, albo też zwolnijcie.
Tahrim 66:5*.....Być może, jego Pan - jeśli on was
odprawi - da mu w zamian żony lepsze od was,
całkowicie poddane Bogu, wierzące, gorliwe w
modlitwie, okazujące skruchę, pobożne,
przestrzegające postu, czy to zamężne, czy dziewice.

161.
Czy celem chrześcijanina jest być jak Chrystus, a
muzułmanina jak Muhammad?
Biblia
Tak / Tak Koran
Łukasza 6:40.....Nie jestci uczeń nad mistrza
swego; lecz doskonały będzie każdy, będzieli jako
mistrz jego.
Jana 14:15 & 23-24.....
------------------------------------------------Al-i İmran 3:31*......Powiedz: "Jeśli kochacie Boga,
to postępujcie za mną! Wtedy i Bóg będzie was
miłował i przebaczy wam wasze grzechy.
Nisa 4:80*....Ktokolwiek słucha Posłańca , ten słucha
Boga. A ktokolwiek się odwraca...
Ahzab 33:21*.....Wy macie w Posłańcu Boga piękny
wzór - dla każdego, kto się spodziewa Boga
Zukhruf 43:63.....A kiedy przyszedł Jezus z jawnymi
dowodami, powiedział: "Przyszedłem do was z mądrością
i wyjaśnię wam nieco z tego, w czym się różnicie.
Bójcie się więc Boga i słuchajcie mnie!

Wrogowie i Wojna
162.
Czy w Świętych Księgach, często i wyraźnie, mowi
się o tym, że jedna religia powinna siłą
dominować nad pozostałymi?
Biblia
Nie / Tak Koran
Łukasza 17:20-21.....Nie przyjdzieć królestwo Boże z
postrzeżeniem; 21 Ani rzeką: Oto tu, albo oto tam
jest: albowiem oto królestwo Boże wewnątrz was jest.
Ryzmian 14:17.....Albowiem królestwo Boże nie
jest pokarm ani napój, ale sprawiedliwość i pokój
i radość w Duchu Świętym:
------------------------------------------------Tevbe 9:33*.....On jest Tym, który wysłał Swojego
Posłańca z drogą prostą i religią prawdy, aby
uczynić ją widoczną ponad wszelką religię,
chociażby bałwochwalcy czuli do tego wstręt.
Saf 61:8-9*.....On jest Tym, który wysłał Swojego
Posłańca z drogą prostą i religią prawdy, aby ją
wznieść ponad wszelką religię, chociażby to było
nienawistne dla bałwochwalców.

163.*
Czy użycie siły w sprawach religijnych może
kiedykolwiek być usprawiedliwione?
Biblia
Nie / Nie Koran
2 Tymoteusza 2:24-25.....Ale sługa Pański nie ma
być zwadliwy, lecz ma być układny przeciwko wszystkim,
sposobny ku nauczaniu, złych cierpliwie znaszający;
------------------------------------------------Bakara 2:256*.....Nie ma przymusu w religii!
Al-i İmran 3:20.....A jeśli oni będą się z tobą spierać,
to powiedz: "Poddałem całkowicie swoją twarz Bogu, a
także ci, którzy poszli za mną." I powiedz tym, którym
została dana Księga, i ludziom prostym: "Czy poddaliście
się całkowicie?" Jeśli oni poddali się całkowicie, to
poszli drogą prostą; a jeśli się odwrócili... do ciebie
należy tylko obwieszczenie posłannictwa.
Kaf 50:45.....My wiemy najlepiej, co oni mówią. A
ty nie jesteś dla nich tyranem. Napominaj więc
przez Koran tego, kto się obawia Mojej groźby!
Gasiye 88:21-22.....Przypominaj więc, bo ty jesteś
tylko napominającym, A nie jesteś żadnym ich władcą.

164.*
Czy współcześnie Bóg zachęca wierzących do
prowadzenia wojen i walki, aż do zwycięstwa ich
religii, przeciwko innowiercom? (Dżihad)
Biblia
Nie / Tak Koran
Ryzmian 12:17-19.....18 Jeźli można, ile z was
jest, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie.
------------------------------------------------Bakara 2:190-193 & 216*.....Zwalczajcie na drodze
Boga tych, którzy was zwalczają, lecz nie bądźcie
najeźdźcami. I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich
spotkacie, i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili
- Prześladowanie jest gorsze niż zabicie. I
zwalczajcie ich, aż ustanie prześladowanie i religia
będzie należeć do Boga.
Tevbe 9:29*.....Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą
w Boga i w Dzień Ostatni, który nie zakazują tego,
co zakazał Bóg i Jego Posłaniec, i nie poddają się
religii prawdy - spośród tych, którym została dana
Księga - dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką
i nie zostaną upokorzeni.

165.
Czy jeżeli dana osoba zdecyduje się na apostazję
lub zmianę religii, powinna zostać zabita?
Biblia
Nie / Tak Koran
Hebrajczyków 3:12–13.....12 Patrzcież, bracia! by
snać nie było w którym z was serce złe i
niewierne, które by odstępowało od Boga żywego;
13 Ale napominajcie jedni drugich na każdy dzień,
póki się Dziś nazywa, aby kto z was nie był
zatwardzony oszukaniem grzechu.
------------------------------------------------Nisa 4:89*.....A jeśli się odwrócą, to chwytajcie
i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich znajdziecie! I
nie bierzcie sobie spośród nich ani opiekuna, ani
pomocnika!
Uwaga: Hadisy również zachęcają do zabijania
apostatów: Allah jest Apostołem, "kto zmienił religii
muzułmańskiej, a potem go zabili." Buchari 9:84:57;
Buchari 4:56:808; & Buchari 9:84:58.

166.
Czy walka przeciwko rodzinie, przyjaciołom, a
nawet współbraciom, jest w pewnych przypadkach
zalecana?
Biblia
Nie / Tak Koran
1 Korzntian 7:13-24.....13 A jeźli która żona
męża niewiernego ma, a on przyzwala z nią
mieszkać, niechże go nie opuszcza. 14 Albowiem
poświęcony jest mąż niewierny przez żonę i żona
niewierna poświęcona jest przez męża; bo inaczej
dziatki wasze byłyby nieczystemi, lecz teraz
świętemi są. 16 Albowiem co ty wiesz, żono! jeźli
pozyskasz męża? Albo co ty wiesz, mężu!
pozyskaszli żonę?
------------------------------------------------Mujadila 58:22*.....Nie znajdziesz ludzi, którzy
wierzą w Boga i w Dzień Ostatni, żeby odnosili się
przyjaźnie do tych, którzy się sprzeciwiają Bogu i
Jego Posłańcowi; nawet gdyby to byli ich ojcowie albo
ich synowie, albo ich bracia, albo ich ród.
Taghabun 64:14*.....O wy, którzy wierzycie!
Zaprawdę, wśród waszych żon i waszych dzieci są
wasi wrogowie! Przeto strzeżcie się ich!

167.
Czy współcześnie Bóg chce, aby wierzący zabijali
wyznawców innych religii, nawet wbrew własnemu
sumieniu?
Biblia
Nie / Tak Koran
Apostolskie 24:16.....A sam się o to pilnie
staram, abym zawsze miał sumienie bez obrażenia
przed Bogiem i przed ludźmi.
1 Tymoteusza 1:5.....Lecz koniec przykazania jest
miłość z czystego serca i z sumienia dobrego, i z
wiary nieobłudnej.
------------------------------------------------Bakara 2:216*.....Przepisana wam jest walka,
chociaż jest wam nienawistna. Być może, czujecie
wstręt do jakiejś rzeczy, choć jest dla was
dobra. Być może, kochacie jakąś rzecz, choć jest
dla was zła. Bóg wie, ale wy nie wiecie!"
Enfal 8:17*.....To nie wy ich zabijaliście, lecz Bóg
ich zabijał. To nie ty rzuciłeś, kiedy rzuciłeś, lecz
to Bóg rzucił; aby doświadczyć wiernych
doświadczeniem pięknym, pochodzącym od Niego.

168.
Czy walka z wyznawcami innych religii jest
uważana za z założenia dobrą?
Biblia
Nie / Tak Koran
Galacjan 5:19-21.....19 A jawneć są uczynki
ciała, które te są… 20 nieprzyjaźni, swary,
nienawiści, gniewy, spory, niesnaski… 21 i tym
podobne rzeczy, o których przepowiadam wam, jakom
i przedtem powiedział, iż którzy takowe rzeczy
czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą.
------------------------------------------------Tebve 9:41*.....Wyruszajcie - lekko i ciężkozbrojni!
Walczcie waszymi majątkami i waszymi duszami na drodze
Boga! To jest dla was lepsze, gdybyście mogli wiedzieć!
Ankebut 29:6.....Kto usilnie walczy, walczy dla
siebie samego.
Saf 61:11*....Będziecie wierzyć w Boga i Jego
Posłańca! Będziecie walczyć na drodze Boga waszym
majątkiem i waszymi duszami! To będzie lepsze dla
was - o, gdybyście tylko mogli to wiedzieć!

169.
Czy Bóg mógł zachęcać Muhammada do rozpoczęcia
wielu wojen w celu szerzenia Islamu?
Biblia
Nie / Tak Koran
Jana 18:36.....Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie
jest z tego świata; gdyby królestwo moje z tego świata
było, wżdyć by mię słudzy moi bronili, abym nie był
wydany Żydom; lecz teraz królestwo moje nie jest stąd.
2 Korzntian 10:3-5..... 3 Albowiem w ciele
chodząc, nie według ciała walczymy, 4 (Albowiem
broń żołnierstwa naszego nie jest cielesna, ale z
Boga jest, mocna ku zburzeniu miejsc obronnych.)
5 Burząc rady i wszelaką wysokość, wynoszącą się
przeciwko znajomości Bożej, i podbijając wszelaką
myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe;
------------------------------------------------Uwaga: Wojny rozpoczęte przez Muhammada:
1. Bedir: (Marzec 624) Al-Imran 3:13 & 123 Anfal
8:5-19 & 41-44. 2. Uhud: (Marzec 625) Al-Imran
3:121-122, 140 & 165-172. 3. Hendek: (627) Ahzab
33:9-12 & 25-27. 4. Hudejbija: (Marzec 628) Fetih
48:1-3 & 22-27. 5. Muta: (629) Bakara 2:191-193.
6. Hunejn: (630) Tevbe 9:25-27. 7. Tebuk: (630)
Tevbe 9:38-40, 42-52, 65-66, 81-83, 86-87, 90,
93, 117. 8. Mekka: (630) Tevbe 9:12; Kasas 28:85;
Saf 61:13 & Nasr 110:1-3.

170.
Czy w Pisma zachęcają do walki z 'Ludźmi Księgi'?
Biblia
Nie / Tak Koran
Ryzmian 12:18.....Jeźli można, ile z was jest, ze
wszystkimi ludźmi pokój miejcie.
------------------------------------------------Tevbe 9:29*.....Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą
w Boga i w Dzień Ostatni, który nie zakazują tego,
co zakazał Bóg i Jego Posłaniec, i nie poddają się
religii prawdy - spośród tych, którym została dana
Księga - dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką i
nie zostaną upokorzeni.
Ahzab 33:26*.....I On sprowadził z ich twierdz
tych ludzi Księgi, którzy im pomagali, i rzucił w
ich serca strach. Część z nich zabiliście, a
część wzięliście do niewoli.

171.
Czy współcześnie Święte Księgi zachęcają do
ofensywnych wojen i walki przeciw niewiernym?
(Dżihad)
Biblia
Nie / Tak Koran
Efezjan 6:12.....Albowiem nie mamy boju przeciwko
krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko
zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata
ciemności wieku tego, przeciwko duchownym
złościom, które są wysoko.
1 Tymoteusza 2:1-2.....1 Napominam tedy… 2 Za
królów i za wszystkich w przełożeństwie będących,
abyśmy cichy i spokojny żywot wiedli we wszelkiej
pobożności i uczciwości.
------------------------------------------------Nisa 4:76-77*.....Ci, którzy wierzą, walczą na drodze
Boga, a ci, którzy nie wierzą, walczą na drodze Saguta.
Walczcie więc z poplecznikami szatana! A kiedy jest im
nakazana walka, to wtedy część z nich obawia się ludzi,
tak jakby się obawiała Boga albo jeszcze bardziej. Mówią
oni: "Panie nasz! Dlaczego nakazałeś nam walkę? A gdybyś
dał nam trochę zwłoki?" Powiedz: "Używanie życia na tym
świecie - niedługie, a życie ostateczne jest lepsze dla
tego, kto jest bogobojny.
Uwaga: "Jihad" lub system walki jest największym
temat w Qur'an: 139 wiersze z 6 236 = 1 co 45
wiersze w Qur'an jest wojna pieśni! Agresywne
działania wojenne w Tevbe 9:29 i 123.

172.
Czy współcześnie Bóg zachęca wierzących do
grabieży i łupienia wyznawców innych religii?
Biblia
Nie / Tak Koran
Wyjścia 20:15 & 17.....15 Nie będziesz
kradł. 17 Nie będziesz pożądał domu bliźniego
twego, ani będziesz pożądał żony bliźniego twego,
ani sługi jego, ani dziewki jego, ani wołu jego,
ani osła jego, ani żadnej rzeczy bliźniego twego.
------------------------------------------------Enfal 8:1 & 41*.....Zapytują cię o łupy. Powiedz:
"Łupy należą do Boga i Posłańca. I wiedzcie, iż
cokolwiek weźmiecie w postaci łupów, to piąta część
należy do Boga i Jego Posłańca,

173.
Czy Bóg chce, aby wierzący posługiwali się
terrorem w walce przeciwko swoim wrogom?
Biblia
Nie / Tak Koran
Jeremiasza 22:3.....Tak mówi Pan: ani krwi
niewinnej nie wylewajcie na tem miejscu.
2 Tymoteusza 2:23-25.....24 Ale sługa Pański nie
ma być zwadliwy, lecz ma być układny przeciwko
wszystkim, sposobny ku nauczaniu, złych
cierpliwie znaszający; 25 Który by w cichości
nauczał tych, którzy się sprzeciwiają, owaby im
kiedy Bóg dał pokutę ku uznaniu prawdy,
------------------------------------------------A’raf 7:4*.....A ileż miast wytraciliśmy?! Nasza srogość
przychodziła na nie nocą albo w czas południowego odpoczynku.
Enfal 8:11.....Umocnijcie więc tych, którzy wierzą!
Ja wrzucę strach w serca niewiernych. Bijcie ich
więc po karkach! Bijcie ich po wszystkich palcach!"
Enfal 8:67.....Nie jest odpowiednie dla Proroka,
aby brał jeńców, dopóki on nie dokona całkowitego
podboju ziemi. Wy pragniecie tego, co przypadkowe
na tym świecie, a Bóg chce życia ostatecznego.
Bóg jest potężny, mądry!

174.*
Czy współcześnie Bóg chce, aby wierzący
posługiwali się prawem odwetu? (oko za oko,
ząb za ząb / Kısas)
Biblia
Nie / Tak Koran
Mateusza 5:39.....Ale Ja wam powiadam: Żebyście się
nie sprzeciwiali złemu, ale kto by cię uderzył w
prawy policzek twój, nadstaw mu i drugi;
Ryzmian 12:19-20.....19 Nie mścijcie się sami,
najmilsi: ale dajcie miejsce gniewowi; albowiem
napisano: Mnie pomsta, a Ja oddam, mówi Pan.
------------------------------------------------Bakara 2:194*.....A jeśli kto odnosi się wrogo do
was, to i wy odnoście się wrogo do niego, podobnie
jak on odnosi się wrogo do was.
Shura 42:40-41*.....Zapłatą za zło jest zło jemu
podobne. A na tych, którzy szukają pomocy po
doznaniu niesprawiedliwości - nie ma żadnego sposobu.

175.*
Czy Święty Bóg zachęca wierzących do brania
zemsty w swoje własne ręce?
Biblia
Nie / Tak Koran
Powtórzonego Prawa 32:35-36.....35 Mojać jest pomsta
i nagroda; czasu swego powinie się noga ich,
Ryzmian 2:1-3.....1 Przetoż jesteś bez wymówki, o
człowiecze! który osądzasz; bo w czem drugiego
osądzasz, samego siebie osądzasz, ponieważ toż
czynisz, który drugiego osądzasz.
Ryzmian 12:14-18.... 14 Dobrorzeczcie tym, którzy was
prześladują; dobrorzeczcie, a nie przeklinajcie. 17
żadnemu złem za złe nie oddawajcie,
------------------------------------------------Bakara 2:179*.....W talionie jest dla was życie, o wy,
obdarzeni rozumem! Być może, będziecie bogobojni!
Maide 5:45*.....Przepisaliśmy im w niej: "Życie za
życie, oko za oko, nos za nos, ucho za ucho, ząb za
ząb; a za rany obowiązuje prawo talionu.

176.
Czy Święty Bóg zachęca wierzący do przeklinania
swoich wrogów?
Biblia
Nie / Tak Koran
Łukasza 6:27-28.....27 Ale wam powiadam, którzy
słuchacie: Miłujcie nieprzyjacioły wasze, czyńcie
dobrze tym, którzy was mają w nienawiści.
28 Błogosławcie tym, którzy was przeklinają; módlcie
się za tymi, którzy wam złość wyrządzają.
Jakuba 3:10.....Z jednychże ust wychodzi
błogosławieństwo i przeklęstwo. Nie tak ma być,
bracia moi!
------------------------------------------------Bakara 2:159*.....- tych przeklnie Bóg i przeklną
ich ci, którzy przeklinają;
Al-i İmran 3:61*.....A kto się będzie z tobą
sprzeczał w jej przedmiocie po tym, jak
otrzymałeś wiedzę, to powiedz: "Pozwólcie!
Wezwijmy naszych synów i waszych synów, nasze
kobiety i wasze kobiety, nas samych i was samych,
potem będziemy się pokornie modlić i wzywać
przekleństwa Boga na kłamców!"

177.*
Czy Bóg postrzega Żydów jako naród znajdujący się
pod przekleństwem, bądź potępiony?
Biblia
Nie / Tak Koran
Jeremiasza 31:37.....Tak mówi Pan: Jeźli mogą być
rozmierzone niebiosa z góry, a doścignione grunty ziemi
na dole, tedyć i Ja cale odrzucę nasienie Izraelskie dla
tego wszystkiego, co uczynili, mówi Pan.
Ryzmian 11:1-2.....Mówię tedy: Izali Bóg odrzucił
lud swój? Nie daj tego Boże!
------------------------------------------------Bakara 2:88-89*.....Taki Niech ich Bóg przeklnie
za ich niewiarę! Jakże mało oni wierzą!
Przekleństwo Boga nad niewierzącymi!
Maide 5:12-13*.....Bóg zawarł przymierze z synami
Izraela i wyłoniliśmy spośród nich dwunastu
przywódców. Za to, że oni naruszyli swoje
przymierze, My ich przeklęliśmy i uczyniliśmy ich
serca zatwardziałymi.

178.
Czy walczący zbrojnie uważani są za lepszych od
tych, którzy
Biblia
Nie / Tak Koran
1 Samuela 30:22-24*.....24 I któż was w tem
usłucha? Bo jaki dział tego, który wyszedł na
wojnę, taki dział i tego, który został przy
tłomokach; równo się podzielą.
------------------------------------------------Nisa 4:95*.....Ci spośród wiernych, którzy siedzą
spokojnie - oprócz tych, którzy doznali szkody - i
ci, którzy z zapałem walczą na drodze Boga swoimi
dobrami i swoim życiem - nie są wcale równi.
Wywyższył Bóg gorliwie walczących swoimi dobrami i
swoim życiem nad tych, którzy siedzą spokojnie, o
jeden stopień. Wszystkim Bóg obiecał rzeczy piękne.
Lecz Bóg wyróżnił walczących gorliwie ponad tych,
którzy siedzą spokojnie, nagrodą ogromną Tevbe 9:20*.....Ci, którzy uwierzyli, ci, którzy
wywędrowali wspólnie, ci, którzy walczyli na
drodze Boga swoim majątkiem i swoimi duszami,
będą mieli najwyższy stopień u Boga - oni są
tymi, którzy osiągnęli sukces!

179.
Czy Święte Księgi zachęcają do wojny
stwierdzając, że nie-kombatantów spotka kara w
piekle i gwarantując wejście do Nieba tym, kótrzy
polegli walcząc w imię Boga, czy Allaha? (Dżihad)
Biblia
Nie / Tak Koran
Jakuba 1:20.....Bo gniew męża nie sprawuje
sprawiedliwości Bożej.
Jakuba 4:1 & 8..... 1 Skądże są walki i zwady
między wami? Izali nie stąd, to jest z lubości
waszych, które walczą w członkachwaszych?
8 Przybliżcie się ku Bogu, a przybliży się ku
wam. Ochędóżcie ręce grzesznicy i oczyście serca,
którzyście umysłu dwoistego,
------------------------------------------------Nisa 4:77....."Panie nasz! Dlaczego nakazałeś nam
walkę? A gdybyś dał nam trochę zwłoki?" Powiedz:
"Używanie życia na tym świecie - niedługie, a życie
ostateczne jest lepsze dla tego, kto jest bogobojny.
Fath 48:16*.....Powiedz Beduinom, którzy pozostali w
tyle: "Będziecie niebawem wezwani przeciwko ludowi
odznaczającemu się groźną dzielnością. Będziecie walczyć
z nimi albo też oni się całkowicie poddadzą. Jeśli
będziecie posłuszni, to Bóg da wam piękną nagrodę; a
jeśli się odwrócicie plecami, jak odwróciliście się
plecami przedtem, to On ukarze was karą bolesną."

Wydarzenia Historyczne
180.*
Czy po stworzeniu świata, w siódmym dniu, Bóg
odpoczął, aby dać ludziom ważny przykład do
naśladowania? (Szabat)
Biblia
Tak / Nie Koran
Wyjścia 20:8-10.....8 Pamiętaj na dzień odpocznienia,
abyś go święcił. 9 Sześć dni robić będziesz, i
wykonasz wszystkę robotę twoję. 10 Ale dnia siódmego
odpocznienie jest Pana Boga twego; nie będziesz czynił
żadnej roboty weń, ty i syn twój, i córka twoja,
------------------------------------------------Kaf 50:38*.....My stworzyliśmy niebiosa i ziemię,
i to, co jest między nimi, w ciągu sześciu dni, i
nie dotknęło Nas żadne zmęczenie.

181.
Czy Bóg stworzył człowieka na swój obraz i
podobieństwo?
Biblia
Tak / Nie Koran
Rodzaju 1:27-28..... 26 Zatem rzekł Bóg: Uczyńmy
człowieka na wyobrażenie nasze, według podobieństwa
naszego; 27 Stworzył tedy Bóg człowieka na
wyobrażenie swoje; na wyobrażenie Boże stworzył go;
mężczyznę i niewiastę stworzył je.
1 Korzntian 11:7.....Albowiem mąż nie ma nakrywać
głowy, gdyż jest wyobrażeniem i chwałą Bożą; ale
niewiasta jest chwałą mężową.
------------------------------------------------Nisa 4:28*.....Bóg chce wam przynieść ulgę, bo
człowiek został stworzony słabym.
İbrahim 14:34....Zaprawdę, człowiek jest bardzo
niesprawiedliwy i niewdzięczny!
Shura 42:11*.....Stwórca niebios i ziemi. On uczynił
dla was z was samych - pary, i tak samo z trzód pary. On was rozmnaża w ten sposób. Nic nie jest do
Niego podobne. On jest Słyszący, Widzący!
Asr 103:2.....Zaprawdę, człowiek jest na drodze zguby!

182.
Czy Bóg, kiedy wygnał Adama i Ewę z raju,
ustanowił wrogość między mężczyną a kobietą?
Biblia
Nie / Tak Koran
Rodzaju 3:13-15.....
----------------------------------------------------A’raf 7:23-25*.....Oni oboje powiedzieli: "Panie
nasz! Uczyniliśmy niesprawiedliwość samym sobie.
I jeśli Ty nam nie przebaczysz, i jeśli nie
okażesz nam Swego miłosierdzia, to zapewne
będziemy wśród stratnych!" Powiedział:
"Uchodźcie! Będziecie wrogami jedni dla drugich.
Na ziemi będzie wasze stałe miejsce przebywania i
używanie życia - do pewnego czasu." I powiedział:
"Na niej będziecie żyć, na niej będziecie umierać
i z niej będziecie wyprowadzeni. "
Taha 20:123.....Powiedział Bóg: "Idźcie precz oboje !
Jedni dla drugich jesteście wrogami!
Uwaga: W Biblii Bóg ustanowił wrogość między
człowiekiem a Szatanem.

183.*
Czy w historii potopu Arka osiadła na górze AlDżudi po utonięciu jednego z synów Noego?
Biblia
Nie / Tak Koran
Rodzaju 7:7.....I wszedł Noe, i synowie jego, i
żona jego, i żony synów jego z nim, do korabia,
dla potopu wód.
Rodzaju 8:4 & 18.....4 I odpoczął korab miesiąca
siódmego, siedemnastego dnia tegoż miesiąca, na
górach Ararad. 18 I wyszedł Noe, i synowie jego,
i żona jego, i żony synów jego z nim.
Rodzaju 10:1.....Teć są rodzaje synów Noego, Sema,
Chama i Jafeta, którym się narodziło synów po potopie.
1 Piotra 3:20.....za dni Noego, kiedy korab
gotowano, w którym mało (to jest ośm) dusz
zachowane są w wodzie.
------------------------------------------------Hud 11:42-44*..... I płynął z nimi wśród fal jak góry. I
Noe wezwał swojego syna, który pozostawał na miejscu
odosobnionym: "O synu mój ! Wsiadaj z nami i nie bądź z
niewiernymi!" On powiedział: "Ja schronię się na jakąś
górę, która wybawi mnie od wody." Powiedział: "Nie ma
dzisiaj wybawiciela od rozkazu Boga, oprócz tego, komu
On okazał miłosierdzie!" I powstała między nimi fala, i
znalazł się wśród zatopionych. a on osiadł na Al-Dżudi.

184.
Czy Bóg powiedział, że obietnica błogosławieństwa
dla potomstwa Abrahama wypełni się przede
wszystkim przez linię Izaaka, a nie Izmaela?
Biblia
Tak / Nie Koran
Rodzaju 16:11-12....11 Otoś ty poczęła, i
porodzisz syna, a nazwiesz imię jego Ismael;
Rodzaju 17:18-21.....21 Ale przymierze moje
utwierdzę z Izaakiem, którego tobie urodzi Sara,
o tym czasie w roku drugim.
------------------------------------------------Nisa 4:163*.....i jak objawiliśmy Abrahamowi i
Isma`ilowi Izaakowi… Jezusowi, Hiobowi i
Jonaszowi… a Dawidowi daliśmy Psalmy
Meryem 19:54*.....I wspomnij w Księdze Isma`ila,
który był szczery w obietnicy; był on posłańcem,
prorokiem.

185.
Czy Abraham kiedykolwiek odbył podróż do Mekki,
aby złożyć ofierzę przy Kaabie?
Biblia
Nie / Tak Koran
Uwaga: Biblia wskazuje, że Abraham nigdy nie
trafił na terytorium dzisiejszej Arabii
Saudyjskiej. Szedł od z Ur Chaledejsiekgo do
Harran; Damaszku; Sychem; Betel; Hebronu; Dan;
Hoba; Salem; Hebronu; Geraru; Berszeby; Morii;
Berszeby i spowrotem do Hebronu, gdzie zmarł w
wieku 175 lat. Biblia wskazuje, że Abraham nigdy
nie wszedł do Mekki.
------------------------------------------------Bakara 2:127..... I kiedy Abraham i Isma`il
wznosili fundamenty, Domu: "Panie nasz! Przyjmij
to od nas, przecież Ty jesteś Słyszący,
Wszechwiedzący!
Al-Imran 3:95-97.....96 Zaprawdę, pierwszy Dom który
został ustanowiony dla ludzi, to ten, który jest w
Bakka - błogosławiony, - droga prosta dla światów. W
nim są znaki jasne - miejsce, gdzie stał Abraham a
kto wszedł do niego, był bezpieczny.
Hajj 22:26*.....I oto przygotowaliśmy dla Abrahama
miejsce Domu: "Nie będziesz Mi dodawał niczego za
współtowarzyszy! Oczyść Mój Dom dla tych, którzy
dopełniają okrążeń, i dla tych, którzy stoją, i dla
tych, którzy się skłaniają i którzy wybijają pokłony!

186.
Czy Abraham było gotów złożyć Bogu w ofierze
swojego jedynego uznawanego syna Izaaka?
Biblia
Tak / Nie Koran
Rodzaju 22:2 & 9-12.....
------------------------------------------------Saaffat 37:100-107*.....102 A kiedy ten doszedł już
do wieku, kiedy mógł razem z nim się trudzić, on
powiedział: "Synu mój ! Oto widziałem siebie we śnie,
zabijającego ciebie na ofiarę. Rozważ więc, co o tym
myślisz?" Powiedział: "O mój ojcze! Czyń, co ci
nakazano! Ty mnie znajdziesz cierpliwym, jeśli tak
zechce Bóg!" 107 I okupiliśmy go wielką ofiarą.
Uwaga: w Qur'an nie jest jasne co syn Abraham
zamierzał złożyć ofiarę.

187.
Czy Izmael, syn Abrahama, był uważany za proroka?
Biblia
Nie / Tak Koran
Rodzaju 16:7-15....11 Otoś ty poczęła, i
porodzisz syna, a nazwiesz imię jego Ismael; bo
usłyszał Pan utrapienie twoje. 12 Ten będzie
srogim człowiekiem: ręka jego przeciwko
wszystkim, a ręka wszystkich przeciwko jemu; a
przed obliczem wszystkiej braci swej mieszkać
będzie.
Galacjan 4:22-31.....22 Albowiem napisane, iż
Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a
drugiego z wolnej. 31 A tak, bracia! nie jesteśmy
dziećmi niewolnicy, ale wolnej.
------------------------------------------------Nisa 4:163.....i jak objawiliśmy Abrahamowi i
Isma;… a Dawidowi daliśmy Psalmy.
Meryem 19:54*.....I wspomnij w Księdze Isma`ila,
który był szczery w obietnicy; był on posłańcem,
prorokiem.

188.
Czy to Abraham został wrzucony do ognia, ponieważ
odmówił oddania czci bałwanom?
Biblia
Nie / Tak Koran
Daniela 3:1-30*.....19 Tedy Nabuchodonozor pełen
będąc popędliwości, tak, że się kształt twarzy
jego odmienił przeciw Sadrachowi, Mesachowi i
Abednegowi, odpowiadając rozkazał piec rozpalić
siedm kroć bardziej, niżeli był zwyczaj rozpalać
go,
------------------------------------------------Enbiya 21:51-71*.....On powiedział: "Czy wy więc
czcicie, poza Bogiem, to, co nie jest wam ani w
niczym pożyteczne, ani w niczym szkodliwe? Oni
powiedzieli: "Spalcie go! Pomóżcie waszym bogom,
jeśli chcecie działać!" Powiedzieliśmy: "O
ogniu! Bądź chłodem i pokojem dla Abrahama!"
Uwaga: W Biblii to nie Abraham, a Szadrach,
Meszach i Abed Nego zostali wrzuceni do ognia.
Ankebut 29:16-24 & Saffat 37:83 & 97.

189.
Czy kiedy Mojżesz poprosił o możliwość oglądania
Bożej chwały, Bóg pozwolił mu zobaczyć się z
tyłu, w ludzkiej postaci?
Biblia
Tak / Nie Koran
Wyjścia 33:18-23.....18 Nad to rzekł Mojżesz: Ukaż mi
proszę, chwałę twoję. 22 A gdy przechodzić będzie
chwała moja, tedy cię postawię w rozpadlinie opoki, i
zakryję cię dłonią moją, póki nie przejdę. 23 Potem
odejmę dłoń moję, i ujrzysz tył mój; ale twarz moja
nie będzie widziana.
------------------------------------------------A'raf 7:143*.....A kiedy przyszedł Mojżesz na
spotkanie w naznaczonym przez Nas czasie i przemówił
do niego jego Pan, on powiedział : " Panie mój .
Pokaż mi się, abym Cię mógł zobaczyć!" Powiedział: "
Ty Mnie nie zobaczysz, lecz popatrz na górę ! Jeśli
ona stać będzie mocno na swoim miejscu , to ty Mnie
zobaczysz." A kiedy jego Pan objawił się na tej
górze, obrócił ją w proch; i Mojżesz padł rażony
piorunem. A kiedy przyszedł do siebie, powiedział:
"Niech Tobie będzie chwała! Nawracam się do Ciebie!
Ja jestem pierwszym z wierzących!"

190.*
Czy Haman żył w tym samym czasie co Mojżesz i
faraon?
Biblia
Nie / Tak Koran
Wyjścia 2:9-10.....9 Do której rzekła córka Faraonowa:
Weźmij to dziecię, i chowaj mi je 10 A gdy podrosło ono
dziecię, przywiodła je do córki Faraonowej, i było jej
za syna; a nazwała imię jego Mojżesz,
Esthery 3:1.....uczynił król Aswerus Hamana...
------------------------------------------------Mü'min 40:23-24 & 36-37*.....I posłaliśmy już
Mojżesza, z Naszymi znakami i władzą jasną, Do
Faraona, Hamana i Karuna. Oni powiedzieli:
"Czarownik, kłamca I powiedział Faraon: O "Hamanie!
Zbuduj mi wieżę, może dosięgnę sznurów,
Uwaga: Według Koranu Haman żył w czasach Mojżesza
i był sługą faraona; Biblia notomiast jasno mówi,
że żył w czasach Estery i był sługą króla
Kserksesa. Mojżesz i faraon żyli ok. 1447-1410r.
p.n.e., Estera i król Kserkses ok. 486-465r.
p.n.e., 1000 lat później.

191.
Czy Bóg ustanowił święto Paschy aby upamiętnić
ocalenie pierworodnych Izraela przed aniołem
śmierci podczas ostatniej z 10 plag egipskich?
Biblia
Tak / Nie Koran
Wyjścia 12:1-24.....12 Gdyż przejdę przez ziemię Egipską
tej nocy, i zabiję wszelkie pierworodne w ziemi
Egipskiej, 14 A będzie wam ten dzień na pamiątkę; i
będziecie go obchodzić za święto Panu w narodziech
waszych; ustawą wieczną obchodzić go będziecie.
Mateusza 26:17-19....18 Czas mój blisko jest, u
ciebie jeść będę baranka z uczniami moimi.
------------------------------------------------Isra 17:101*.....Daliśmy już Mojżeszowi dziewięć
znaków jasnych. Zapytaj więc synów Izraela! Kiedy
on przyszedł do nich, powiedział mu Faraon: "O
Mojżeszu! Zaprawdę, sądzę, że jesteś zaczarowany!"
Neml 27:12*.....Włóż twoją rękę za pazuchę;
wyjmiesz ją białą bez żadnej szkody. To jeden z
dziewięciu znaków dla Faraona i jego ludu.

192.
Czy to Saul (Talut), idąc na wojnę, wybrał
żołnierzy po sposobie picia przez nich wody?
Biblia
Nie / Tak Koran
Judges 7:2-6*.....5 Tedy zaprowadził lud do wód; i
rzekł Pan do Giedeona: Każdego, który łeptać będzie
językiem swoim wodę, jako pies łepce, postawisz go
osobno; także każdego, który uklęknie na kolana
swoje, aby pił, stanie osobno.
------------------------------------------------Bakara 2:247-252*.....I powiedział im ich prorok:
"Oto Bóg posłał wam Saula jako króla." A kiedy
wystąpił Saul z wojskami, powiedział: "Oto Bóg
doświadczy was przez rzekę: ten, kto z niej
wypije, ten nie będzie ode mnie; a ten, kto jej
nie skosztuje, ten będzie ode mnie; z wyjątkiem
tego, kto raz zaczerpnie z niej swoją ręką." Lecz
oni pili z niej, z wyjątkiem niewielu.
Uwaga: w Biblii nie było lecz Saul Giedeon, badać
jego żołnierze, jak pili wodę. Saul mieszkał w
tym czasie Dawid z około 1010 < 971 P. N.E. ale
to sto lat przed ich od około 1162 < 1122 B.C.

193.
Czy Jezus narodził się w stajni w Betlejem?
Biblia
Tak / Nie Koran
Micheasza 5:2.....Ale ty, Betlehemie Efrata! acześ
najmniejszy między tysiącami Judzkimi, z ciebie mi
jednak wyjdzie ten, który będzie panującym w Izraelu,
a wyjścia jego są z dawna, ode dni wiecznych.
Mateusza 2:1-11.....1 A gdy się Jezus narodził w
Betlehemie Judzkiem za dnia Heroda króla, oto mędrcy
ze wschodu słońca przybyli do Jeruzalemu, mówiąc:
Łukasza 2:4-16.....4 Wstąpił też i Józef z
Galilei z miasta Nazaretu do ziemi Judzkiej, do
miasta Dawidowego, które zowią Betlehem, (przeto
iż on był z domu i z familii Dawidowej;) 5 Aby
był popisany z Maryją, poślubioną sobie małżonką,
która była brzemienną. 6 I stało się, gdy tam
byli, wypełniły się dni, aby porodziła.
------------------------------------------------Meryem 19:23*.....I doprowadziły ją bóle porodowe
do pnia drzewa palmowego.

194.
Czy trzej Mędrcy ze Wschodu podążali za gwiazdą
do Betlejem, gdzie znaleźli nowonarodzonego
Jezusa i oddali mu cześć?
Biblia
Tak / Nie Koran
Mateusza 2:1-11.....1 A gdy się Jezus narodził w
Betlehemie Judzkiem za dnia Heroda króla, oto mędrcy
ze wschodu słońca przybyli do Jeruzalemu,
mówiąc: 2 Gdzież jest ten, który się narodził, król
żydowski? Bośmy widzieli gwiazdę jego na wschód
słońca, i przyjechaliśmy, abyśmy mu się
pokłonili. 9 Oni tedy, wysłuchawszy króla, poszli; a
oto ona gwiazda, którą widzieli na wschód słońca,
prowadziła je, aż przyszedłszy, stanęła nad miejscem,
gdzie było dzieciątko; 10 A gdy ujrzeli onę gwiazdę,
uradowali się radością bardzo wielką; 11 I wszedłszy
w dom, znaleźli dzieciątko z Maryją, matką jego, a
upadłszy, pokłonili mu się, i otworzywszy skarby
swoje, ofiarowali mu dary: złoto i kadzidło i myrrę.
------------------------------------------------Uwaga: Koran nigdzie nie wspomina o takich
zdarzeniach.

195.
Czy autorzy Świętych Ksiąg kiedykolwiek cytowali
żydowskie baśnie w sposób sugerujący, że były one
wydarzeniami historycznymi?
Biblia
Nie / Tak Koran
1 Tymoteusza 1:4.....I nie bawili się baśniami i wywodami
nieskończonemi rodzaju, które więcej sporów przynoszą,
niż zbudowania Bożego, które w wierze zależy.
------------------------------------------------Enfal 8:31*.....Kiedy są im recytowane Nasze
znaki, oni mówią: "My już słyszeliśmy! Jeślibyśmy
chcieli, to powiedzielibyśmy to samo. To są tylko
baśnie dawnych przodków."
Uwaga: więcej oskarżeń o stosowanie "bajek
zobacz: En'am 6:25, nahl 16:24, Mu'm'zakonnicy
23:83, Furkan 25:4-5, Neml 27:68, Akhaf 46:17,
68:15, Kalem 68:15, & Mutaffifin 83:13.

196.*
Czy Jezus, jako dziecko, dokonał jakichś
odnotowanych cudów?
Biblia
Nie / Tak Koran
Łukasza 3:21-23....21 i gdy Jezus byłochrzczony, 23 A
Jezus poczynał być jakoby w trzydziestu latach,
Jana 2:9-11.....10 a tyś dobre wino zachował aż
do tego czasu. 11 Tenci początek cudów uczynił
Jezus w Kanie Galilejskiej, a objawił chwałę
swoję; i uwierzyli weń uczniowie jego.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:49*....."Przyszedłem do was ze znakiem
od waszego Pana. Ja utworzę wam z gliny postać ptaka
i tchnę w niego, i on stanie się ptakiem. Ja
uzdrowię chorego i trędowatego i ożywię zmarłych za zezwoleniem Boga.
Maide 5:110*....Oto powie Bóg: "O Jezusie, synu Marii!
Wspomnij dobroć Moją dla ciebie i dla twojej Matki. Oto
Ja ciebie umocniłem Duchem Świętym, kiedy będąc jeszcze
w kolebce, przemawiałeś już do ludzi jak człowiek
dojrzały. I oto nauczyłem ciebie Księgi, mądrości, Tory
i Ewangelii. I tworzyłeś z gliny kształt ptaków - za
Moim pozwoleniem - potem tchnąłeś w nie i one stały się
ptakami - za Moim pozwoleniem - i mogłeś uleczyć chorego
i trędowatego - za Moim pozwoleniem.

197.
Czy siedmiu mężczyzn i pies obudziło się w
jaksini po przespaniu tam 309 lat?
Biblia
Nie / Tak Koran
1 Tymoteusza 4:7....A świeckich i babich baśni
chroń się; ale się ćwicz w pobożności.
Tytusa 1:14.....Nie pilnując żydowskich baśni i
przykazań ludzi tych, którzy się odwracają od
prawdy.
2 Tymoteusza 4:4.....A odwrócą uszy od prawdy, a
ku baśniom je obrócą.
------------------------------------------------Kehf 18:9-25*.....Czy ty sądzisz, że mieszkańcy
groty i Ar-Rakim są czymś osobliwym wśród Naszych
znaków? I przebywali oni w swej grocie trzysta
lat, i dodali sobie jeszcze dziewięć.
Uwaga: Ta baśń została przejęta od Grzegorza z
Tours (538-594 n.e.).

198.
Czy Salomon naprawdę zgromadził do bitwy armię
demonów, dżinnów i ptaków?
Biblia
Nie / Tak Koran
1 Tymoteusza 4:7....A świeckich i babich baśni
chroń się; ale się ćwicz w pobożności.
2 Tymoteusza 4:4.....A odwrócą uszy od prawdy, a
ku baśniom je obrócą.
2 Piotra 1:16.....Albowiem nie baśni jakich
misternie wymyślonych naśladując, uczyniliśmy wam
znajomą Pana naszego, Jezusa Chrystusa moc i
przyjście, ale jako ci, którzyśmy oczami naszemi
widzieli wielmożność jego.
------------------------------------------------Neml 27:17*.....I zgromadzone zostały wojska dla
Salomona, złożone z dżinów, ludzi i ptaków; i
ustawiono je w szeregi.
Uwaga: Historia o Królu Salomonie, Dudku i
Królowej Sabie jest żydowską baśnią cytowaną za
II Targum Estery, II w. n.e.

199.
Czy Bóg naprawdę zamienił ludzi w małpy za
nieprzestrzeganie Szabatu?
Biblia
Nie / Tak Koran
1 Tymoteusza 1:4.....I nie bawili się baśniami i
wywodami nieskończonemi rodzaju, które więcej
sporów przynoszą, niż zbudowania Bożego, które w
wierze zależy.
1 Tymoteusza 4:7....A świeckich i babich baśni
chroń się; ale się ćwicz w pobożności.
------------------------------------------------Bakara 2:65-66*.....Znacie już tych spośród was,
którzy naruszyli sabat; My im powiedzieliśmy:
"Bądźcie małpami wzgardzonymi!" I uczyniliśmy z
nich przykład ostrzegający dla współczesnych i
dla potomnych i napomnienie dla bogobojnych.
Uwaga: Yusuf Ali w swoim tłumaczeniu, 'Znaczenia
Świętego Koranu', przyznaje, że to tylko baśń:
patrz: strona 34, przypis 79.

200.
Czy Bóg obiecał Żydom tereny Palestyny?
Biblia
Tak / Tak Koran
Ezechiela 37:21-25.....21 Tedy rzecz do nich: Tak
mówi panujący Pan: Oto Ja wezmę synów Izraelskich
z pośrodku tych narodów, do których byli zaszli,
i zgromadzę ich zewsząd, a przywiodę ich do ziemi
ich; 22 I uczynię ich narodem jednym w ziemi, na
górach Izraelskich, i będzie król jeden nad onymi
wszystkimi za króla; a nie będą więcej dwa
narody, nie rozdzielą się nigdy więcej na dwoje
królestw;
------------------------------------------------Maide 5:20-21*.....Oto powiedział Mojżesz do swego
ludu: "O ludu mój ! Wspominajcie dobroć Boga nad
wami! On ustanowił wśród was proroków, On uczynił
was królami i dał wam to, czego nie dał żadnemu
spośród światów. O ludu mój! Wejdźcie do Ziemi
Świętej, którą Bóg przeznaczył dla was!
İsra 17:104*.....I powiedzieliśmy po jego śmierci
synom Izraela: "Zamieszkujcie tę ziemię! A kiedy
nadejdzie obietnica życia ostatecznego, My
przyprowadzimy was jako różnobarwny tłum."
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A cić byli zacniejsi nad one, co byli w
Tesalonice, którzy przyjęli słowo Boże ze
wszystką ochotą, na każdy dzień
rozsądzając Pisma, jeźliby się tak miało.
1 Tymoteusza 4:15-16
O tem rozmyślaj, tem się zabawiaj, aby
postępek twój jawny był wszystkim. Pilnuj
samego siebie i nauczania, trwaj w tych
rzeczach;
2 Tymoteusza 2:15
Staraj się, abyś się doświadczonym stawił
Bogu robotnikiem, który by się nie
zawstydził i który by dobrze rozbierał
słowo prawdy.
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Raczej: "Bądźcie mistrzami, ponieważ wy
stale nauczacie Księgi i ponieważ ją stale
studiujecie!"
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Powiedz: "Czy równi są ci, którzy wiedzą,
i ci, którzy nie wiedzą?" Tylko ludzie
obdarzeni rozumem przyjmują napomnienie.
Zuhruf 43:61
On jest, zaprawdę, zwiastunem Godziny!
Nie powątpiewajcie o niej i postępujcie
za mną! To jest droga prosta.
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