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Sfintele Scripturi
1.*	
  
Este acceptat faptul că Biblia/Cuvântul Lui
Dumnezeu este veșnic și de neschimbat ?
(Lev-i Mahfuz)
Bibliei
Da / Da Coranuli
Isaia 40:8*.....iarba se usucă, floarea cade; dar
cuvîntul Dumnezeului nostru rămîne în veac.
Ioan 1:1-3*.....fiindcă aţi fost născuţi din nou
nu dintr-o sămînţă, care poate putrezi, ci dintruna care nu poate putrezi, prin Cuvîntul lui
Dumnezeu, care este viu şi care rămîne în veac.
1 Petru 1:23.....La început era Cuvîntul, şi
Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu.
------------------------------------------------Yunus 10:64*.....Spusa lor să nu te mâhnească. A lui
Dumnezeu este toată puterea, El este Auzitorul, Ştiutorul.
Kaf 50:29.....În Ziua când vom spune Gheenei:
“Te-ai umplut?”
Notă: In istoria islamului sunt doua puncte de vedere
care se opun, si din aceasta cauza exista si razboaie
interne in lumea musulmana. Mutazilitii spun "nu"
acestei intrebari, iar Asaritii spun "da". Cei mai
multi musulmani in lumea de azi ar spune "da".	
  

2.*	
  
Este acceptat faptul că Biblia este cuvântul Lui
Dumnezeu ? (Tevrat, Zebur & Injil)
Bibliei
Da / Da Coranuli
Romani 15:4*.....o dau Scripturile, să avem nădejde.
1 Corinteni 14:37*.....Dacă crede cineva că este
prooroc sau însuflat de Dumnezeu, să înţeleagă că
ce vă scriu eu, este o poruncă a Domnului.
------------------------------------------------Nisa 4:136*.....O, voi cei ce credeţi! Credeţi în
Dumnezeu şi în trimisul Său, în Cartea care a
fost pogorâtă asupra trimisului Său şi în Cartea
care a fost pogorâtă mai înainte.
Ankebut 29:46*.....cred în ea, precum şi dintre
ceilalţi sunt unii care cred.
Shura 42:15.....pricina lor nu are greutate
înaintea Domnului lor.

3.	
  
A ales Dumnezeu să comunice profețiile Sale
menționate in Biblie în mod special prin
intermediul agentiei Evreilor ?
Bibliei
Da / Da Coranuli
Romans 3:1-2*.....Care este deci întîietatea
Iudeului, sau care este folosul tăierii împrejur?
Oricum, sînt mari. Şi mai întîi de toate, prin faptul
că lor le-au fost încredinţate cuvintele lui Dumnezeu.
Romans 9:4*.....Ei sînt Israeliţi, au înfierea,
slava, legămintele, darea Legii, slujba
dumnezeiască, făgăduinţele,
------------------------------------------------Ankebut 29:27*.....I daliśmy Abrahamowi Izaaka i
Jakuba, i ustanowiliśmy w jego potomstwie dar
proroczy i Księgę.
Jathiyah 45:16*.....Le-am dat dovezi vădite ale
Poruncii, iar ei nu s-au învrăjbit decât după ce
le-a venit ştiinţa, urându-se unii pe alţii. Da,
Domnul tău îi va judeca în Ziua Învierii pentru
ceea ce se învrăjbeau.

4.*	
  
A dat Dumnezeu Profeților menționați in Biblie
capacitatea de a face minuni evidente,
ca o confirmare a faptului ca au fost trimiși de
Dumnezeu ?
Bibliei
Da / Da Coranuli
Exodus 10:1—2*.....şi ce semne am făcut în mijlocul
lor. Şi veţi cunoaşte că Eu sînt Domnul.
Hebrews 2:4*.....în timp ce Dumnezeu întărea mărturia
lor cu semne, puteri şi felurite minuni, şi cu
darurile Duhului Sfînt, împărţite după voia Sa!
------------------------------------------------Bakara 2:92.....Moise v-a adus vouă dovezi vădite
Al-i İmran 3:49*.....Eu îi tămăduiesc pe orb şi
pe lepros şi morţilor le dau viaţă, cu îngăduinţa
lui Dumnezeu... Întru aceasta este un semn pentru
voi, de sunteţi credincioşi.
Al-i İmran 3:183*.....Spune-le: “Înainte de mine,
profeţii au venit cu dovezi vădite printre care
şi cea de care voi vorbiţi.
Notă: Fap. Apo. 4:16, Ioan 14:11 & Ioan 20:30-31.

5.*	
  
Vrea Dumnezeu să-și protejeze toate sfintele
scripturi de modificare , schimbare sau corupție
ale acestora ? (Scop / Niyet)
Bibliei
Da / Da Coranuli
Isaia 14:24 & 26-27.....Domnul oştirilor a jurat,
şi a zis: ,,Da, ce am hotărît se va întîmpla, ce
am pus la cale se va împlini. Domnul oştirilor a
luat această hotărîre: cine I se va împotrivi?
Mîna Lui este întinsă: cine o va abate?
Matei 24:35.....Cerul şi pămîntul vor trece, dar
cuvintele Mele nu vor trece.
------------------------------------------------Hijr 15:9.....Noi am mai trimis şi înaintea ta
(profeţi) printre obştile celor dintâi.
Saffat 37:3 & 7.....Dumnezeul vostru este Unul:
Ei nu le pot asculta pe căpeteniile preaînalte,
căci sunt loviţi din toate părţile.
Notă: Ps. 12:6-7, 89:34, Ier. 36:23-28, & Apo. 22:18-19.

6.*	
  
Este Dumnezeu ”capabil ” să-și protejeze sfintele
scripturi de modificare, schimbare sau corupție
ale acestora ? (Putere / Kudret)
Bibliei
Da / Da Coranuli
Isaia 46:9-10.....Eu sînt Dumnezeu, şi nu este
niciunul ca Mine. Eu zic: ,Hotărîrile Mele vor
rămînea în picioare, şi Îmi voi aduce la
îndeplinire toată voia Mea.
Marcu 12:24.....Drept răspuns, Isus le -a zis: ,,Oare
nu vă rătăciţi voi, din pricină că nu pricepeţi nici
Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu?
Luca 21:33.....Cerul şi pămîntul vor trece, dar
cuvintele Mele nu vor trece.
Ioan 10:35..... -şi Scriptura nu poate fi desfinţată,------------------------------------------------En'am 6:115.....Nimeni nu poate răstălmăci
cuvintele Sale. El este Auzitorul, Ştiutorul.
Yunus 10:64.....A lui Dumnezeu este toată puterea,
El este Auzitorul, Ştiutorul.
Jinn 72:26-28.....ca să afle dacă ei
propovăduiesc soliile Domnului lor. El cuprinde
ceea ce ei au şi ţine socoteala fiecărui lucru. 	
  

	
  

7.*	
  
Ar permite Dumnezeu vreodată diavolului ,
demonilor sau chiar omului să zădărnicească
"scopul" și "puterea" Lui Dumnezeu schimbând sau
corupând textul actual al sfintei scripturi pe
care El a trimis-o ? (Tahrif bi’l-lafz)	
  
Bibliei
Nu / Nu Coranuli
Isaia 55:11.....tot aşa şi Cuvîntul Meu, care
iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără
rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile
Mele.
Luca 16:17.....Este mai lesne să treacă cerul şi
pămîntul decît să cadă o singură frîntură de
slovă din Lege.
------------------------------------------------Hajj 22:52.....Dumnezeu îi pune la încercare pe
cei care au boala în inimi şi pe cei cu inimile
crude cu ceea ce le aruncă Diavolul. Cei nedrepţi
sunt într-o rătăcire adâncă.
Saffat 37:3 & 7.....Ei nu le pot asculta pe
căpeteniile preaînalte, căci sunt loviţi din
toate părţile.
Hakka 69:44-47 & 51.....l-am fi apucat cu mâna
dreaptă, apoi i-am fi tăiat vena gâtului şi nici
unul dintre voi nu ne-ar fi putut sta în cale!
Preamăreşte Numele Domnului tău cel Mare!

8.	
  

Ar fi posibil ca oamenii să distorsioneze verbal
Cărțile Sfinte prin citirea sau interpretarea lor
într-un mod greșit ? (Tahrif bi’l-ma’na)	
  
Bibliei
Da / Da Coranuli
Tit 1:10—11.....În adevăr, mai ales printre cei
tăiaţi împrejur, sînt mulţi nesupuşi, flecari şi
amăgitori,
-------------------------------------------------	
  
Ali-İmran 3:78.....Unii dintre ei întortochează
Cartea cu limbile lor ca să credeţi că ceea ce
spun ei este din Carte, însă nu este din Carte.
Ei spun că este de la Dumnezeu, însă nu este de
la Dumnezeu.

	
  

9.	
  
Sunt oamenii care pretind că Biblia a fost
schimbată sau coruptă defapt vinovați de
blasfemie la adresa caracterului si atributelor
naturii lui Dumnezeu implicând faptul că ori
Dumnezeu nu a știut , nu I-a păsat sau că El nu a
putut face nimic ca Biblia sa nu fie schimbată ?
(El-Alim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir)
Bibliei
Da / Da Coranuli
Isaia 14:24 & 27.....Domnul oştirilor a jurat, şi
a zis: ,,Da, ce am hotărît se va întîmpla, ce am
pus la cale se va împlini. Domnul oştirilor a
luat această hotărîre: cine I se va împotrivi?
Mîna Lui este întinsă: cine o va abate?
Evrei 4:12.....Căci Cuvîntul lui Dumnezeu este viu
şi lucrător,
------------------------------------------------Baqara 2:20, 255.....Dacă Dumnezeu ar vrea, le-ar
lua auzul şi văzul. Dumnezeu este Atotputernic!
Nisa 4:158.....ci Dumnezeu l-a înălţat la El,
căci Dumnezeu este Puternic, Înţelept.
Notă: Psalmi 74:10, 94:7-9, 103:8 & 17-18.

10.	
  

Sunt oamenii care pretind că Biblia a fost
schimbată sau coruptă defapt vinovați de a-l pune
pe satan mai presus decat Dumnezeu implicând
faptul ca satan a câștigat lupta in fata
Dumnezeului cel atotputernic cu privire la Biblie ?
(El-Aziz, El-Galib, El-Jebbar, El-Muktedir)
Bibliei
Da / Da Coranuli
Psalmi 94:7-9*.....Cel ce a sădit urechea, s'ar
putea să n'audă? Cel ce a întocmit ochiul, s'ar
putea să nu vadă?
Evrei 4:13.....Nicio făptură nu este ascunsă de
El, ci totul este gol şi descoperit înaintea
ochilor Aceluia, cu care avem a face.
------------------------------------------------Yunus 10:21*.....văzându-se cuprinşi de ele, îl cheamă
pe Dumnezeu, curaţi Lui în credinţă. “Dacă ne
mântuieşti, de aceasta, vom fi dintre cei mulţumitori.”
Taha 20:5.....Ale Lui sunt cele din ceruri, cele de pe
pământ, cele dintre cer şi pământ şi cele de sub ţărână.

	
  

11.	
  
Ar avea Dumnezeu un dublu standard în a-Și
proteja doar unele din cărțile Sale sfinte si nu
pe toate ? (El-Adl, El-Hadi, El-Mumim, El-Muksit)
Bibliei
Nu / Nu Coranuli
Psalmi 12:6-7.....Cuvintele Domnului sînt cuvinte
curate, un argint lămurit în cuptor de pămînt, şi
curăţit de şapte ori. - Tu, Doamne, îi vei păzi,
şi -i vei apăra de neamul acesta pe vecie.
Luca 21:33.....Cerul şi pămîntul vor trece, dar
cuvintele Mele nu vor trece.
------------------------------------------------Tevbe 9:111.....celor care îngenunche, celor care
se prosternează, celor care poruncesc cele de
cuviinţă, celor care opresc urâciunea, celor care
păzesc hotarele lui Dumnezeu!...
Hud 11:57.....prin milostivenia Noastră, şi i-am
mântuit de grea osândă.
İbrahim 14:47.....În Ziua când pământul va fi
înlocuit cu un alt pământ şi cerurile vor fi
înlocuite cu alte ceruri,
Hajj 22:47.....Şi apoi le-am luat.

12.	
  

Este cuvântul Lui Dumnezeu standardul universal
si de neschimbat prin care Dumnezeu va judeca
omenirea in ziua judecății ? (El-Hakem, El-Hakk,
El-Hafiz, El-Hasib)
Bibliei
Da / Da Coranuli
Ioan 12:48.....Pe cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte
cuvintele Mele, are cine -l osîndi: Cuvîntul, pe care
l-am vestit Eu, acela îl va osîndi în ziua de apoi…
Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după
cele ce erau scrise în cărţile acelea.
Apocalipsa 20:12.....Şi am văzut pe morţi, mari şi
mici, stînd în picioare înaintea scaunului de domnie.
------------------------------------------------Hijr 15:9-10.....Noi am mai trimis şi înaintea ta
(profeţi) printre obştile celor dintâi. Nici un trimis
nu a venit însă la ei, fără ca ei să nu-l batjocorească.
Zumar 39:69-70....El ştie prea bine ce făptuiesc
ei.

13.*	
  
Le este permis credincioșilor să creadă intr-o
parte din Scriptură si în acelasi timp sa nu
creada in alta parte a Scripturii ?
Bibliei
Nu / Nu Coranuli
Faptele Apostolilor 20:27.....Căci nu m'am ferit
să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu.
2 Timotei 3:16.....Toată Scriptura este însuflată
de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre,
să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,
------------------------------------------------Bakara 2:85.....Voi credeţi numai într-o parte a
Cărţii şi o tăgăduiţi pe cealaltă?
Bakara 2:136 & 285....Spuneţi: “Credem în Dumnezeu
şi în ceea ce ne-a fost pogorât nouă, în ceea ce a
fost pogorât lui… Moise, lui Iisus, în ceea ce li sa dat profeţilor de la Domnul lor şi nu facem nici o
deosebire între ei, căci noi Lui îi suntem supuşi.
Al-i İmran 3:84 & 119.....Noi nu facem deosebire
între ei, căci noi Lui îi suntem supuşi.
Notă: Biblia conține mai mult de 90% la suta din
Cartiile Sfinte in care Musulmanii sunt nevoiți să
creadă: Tevrat, Zebur, Noul Testament și Koranul.

14.	
  
Dorește Dumnezeu ca toți credincioșii din ziua de
azi să citească și să se supuna tuturor Cartilor
Sfinte pe care El le-a trimis ?
Bibliei
Da / Da Coranuli
1 Timotei 4:15-16.....Pune-ţi pe inimă aceste
lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele,
pentruca înaintarea ta să fie văzută de toţi.
Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra
învăţăturii, pe care o dai altora: stăruieşte în
aceste lucruri, căci dacă vei face aşa, te vei
mîntui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă.
2 Timotei 2:15.....Caută să te înfăţişezi
înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un
lucrător care n'are de ce să -i fie ruşine, şi
care împarte drept Cuvîntul adevărului.
------------------------------------------------Al-i Imran 3:79.....“Fiţi cucernici, învăţându-i
Cartea pe alţii, învăţându-vă pe voi înşivă!”

15.	
  
Este ascultarea de cuvântul Lui Dumnezeu
principala condiție pentru ca o persoană sa
primească "binecuvântare" in viața ei ?
Bibliei
Da / Da Coranuli
Deuteronom 11:26-27....Iată, pun azi înaintea
voastră binecuvîntarea şi blestemul: binecuvîntarea,
dacă veţi asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului
vostru, pe cari vi le dau în ziua aceasta;
Deuteronom 28:13.....Domnul te va face să fii cap,
nu coadă; totdeauna vei fi sus, şi niciodată nu
vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile
Domnului, Dumnezeului tău, pe cari ţi le dau
astăzi, dacă le vei păzi şi le vei împlini,
Deuteronom 30:19.....Iau azi cerul şi pămîntul
martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte
viaţa şi moartea, binecuvîntarea şi blestemul.
Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămînţa ta,
------------------------------------------------Bakara 2:2-4.....Aceasta este cartea cea mai
presus de orice îndoială, călăuzire celor
temători, celor care cred în ceea ce a fost
pogorât asupra ta, în ceea ce a fost pogorât
înaintea… Aceştia merg după călăuzirea Domnului
lor, aceştia sunt cei fericiţi

16.*	
  

Oamenii care refuză să citească și să asculte de
ceea ce scrie in Biblie, se pun sub blestemul de
a fi necredincioși ? (Kâfir)
Bibliei
Da / Da Coranuli
Ieremia 11:3.....Zi-le: ,Aşa vorbeşte Domnul,
Dumnezeul lui Israel: ,Blestemat să fie omul care
n'ascultă cuvintele legămîntului acestuia,
Evrei 12:25-29.....Luaţi seama ca nu cumva să nu
voiţi să ascultaţi pe Cel ce vă vorbeşte!
fiindcă Dumnezeul nostru este ,,un foc mistuitor``.
------------------------------------------------A’raf 7:36 & 40-41.....Cei care socot semnele Noastre
minciuni, cei care din trufie întorc spatele, aceştia
vor fi soţii Focului, unde vor veşnici.
Ankebut 29:46-47.....iar cei care se îndoiesc sunt
înşelătorii.

17.	
  
Este acceptat faptul că, canoanele Scripturii au
fost încheiate cu sfârșitul cărții Apocalipsa ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Apocalipsa 22:18-19....Mărturisesc oricui aude
cuvintele proorociei din cartea aceasta că, dacă va
adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga
urgiile scrise în cartea aceasta. Şi dacă scoate
cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii,
îi va scoate Dumnezeu partea lui dela pomul vieţii
şi din cetatea sfîntă, scrise în cartea aceasta.``
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20.....Adevărata credinţă înaintea
lui Dumnezeu este Supunerea. Cei cărora Cartea le-a
fost dată nu s-au împotrivit unii altora, din pizmă,
decât după ce au primit ştiinţa. Dacă s-au supus
lui Dumnezeu, sunt bine călăuziţi, însă, dacă-şi
întorc spatele, se rătăcesc.

18.*	
  
Pentru ca Coranul să fie considerat ca fiind
Cuvântul Lui Dumnezeu, ar trebui el să fie in
perfectă armonie cu Scriptura istorică
inregistrata in Biblie ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
1 Corinteni 14:32-33.....Duhurile proorocilor
sînt supuse proorocilor; căci Dumnezeu nu este
un Dumnezeu al neorînduielii, ci al păcii, ca în
toate Bisericile sfinţilor.
Galateni 1:8.....Dar chiar dacă noi înşine sau un
înger din cer ar veni să vă propovăduiască o
Evanghelie, deosebită de aceea pe care v'am
propovăduit -o noi, să fie anatema!
2 Ioan 1:9.....Oricine o ia înainte, şi nu rămîne
în învăţătura lui Hristos, n'are pe Dumnezeu.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:85.....Cel care caută în afara
Islamului (Supunerii) o altă lege să ştie că
aceasta nu este primită, iar el, în Viaţa de
Apoi, va fi între cei pierduţi.
Ahzab 33:40.....O, voi cei ce credeţi! Amintiţi-l
întotdeauna pe Dumnezeu!

19.	
  
Conține Coranul discrepanțe fundamentale legate
de doctrina si istorie care sunt diametral opuse
cu ceea ce se găsește in Biblie ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
1 Ioan 2:22-24.....Oricine tăgăduieşte pe Fiul, n'are
pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul, are şi pe Tatăl.
2 Ioan 1:9.....Oricine o ia înainte, şi nu rămîne
în învăţătura lui Hristos, n'are pe Dumnezeu.
----------------------------------------------------Shuara 26:196-197....Nu este pentru ei un semn pe
care învăţaţii fiilor lui Israel îl cunosc? Dacă
l-am fi pogorât asupra unui străin
Fussilat 41:43.....Dacă am fi făcut un Coran într-o
limbă străină, ei ar fi spus: “Dacă versetele
Sale ar fi fost lămurite..., însă aşa sunt într-o
limbă străină, pe când el este arab.” Spune: “El
este pentru cei care cred în călăuzire şi
vindecare. Urechile celor care nu cred sunt
lovite de surzenie, şi el lor le este orbire.
Aceştia vor fi chemaţi dintr-un loc îndepărtat.”

20.	
  
Este conceptul de ”inspirație” sau ”revelație” in
Coran la fel cum este și in Biblie ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
2 Timotei 3:16.....Toată Scriptura este însuflată
de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre,
să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,
2 Petru 1:20-21.....Fiindcă mai întîi de toate, să
ştiţi că nicio proorocie din Scriptură nu se
tîlcuieşte singură. Căci nici o proorocie n'a
fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit
dela Dumnezeu, mînaţi de Duhul Sfînt.
-------------------------------------------------	
  
Nisa 4:163.....Noi ţi-am dezvăluit ţie, precum leam dezvăluit şi lui Noe şi profeţilor de după el.
Noi le-am dezvăluit lui… Iisus… Noi i-am dăruit
lui David Psalmii.
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.
Notă: Shuara 26:192-197 & Fussilet 41:43.

21.	
  
Ar accepta creștinii sau evreii Coranul ca fiind
o carte sfanta ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Deuteronom 18:20-22.....Dar proorocul care va avea
îndrăsneala să spună în Numele Meu un cuvînt pe
care nu -i voi porunci să -l spună, sau care va
vorbi în numele altor dumnezei, proorocul acela
să fie pedepsit cu moartea.``
Isaia 8:20.....La lege şi la mărturie!`` Căci
dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile
pentru poporul acesta.
------------------------------------------------Nisa 4:82....Ei nu chibzuiesc asupra Coranului?
Dacă ar fi venit de la altul decât Dumnezeu, ar
fi aflat în el multe nepotriviri.
Shu’ara 26:196-197.....Nu este pentru ei un semn pe
care învăţaţii fiilor lui Israel îl cunosc? Dacă
l-am fi pogorât asupra unui străin

22.	
  
Odata ce Dumnezeu a trimis o carte sfântă, ar
considera El mai târziu nevoia să anuleze sau sa
desfiinteze unele din versetele sale ? (Mensuh & Nesih)
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Psalmi 89:34.....nu-Mi voi călca legămîntul, şi
nu voi schimba ce a ieşit de pe buzele mele.
Luca 16:17.....Este mai lesne să treacă cerul şi
pămîntul decît să cadă o singură frîntură de
slovă din Lege.
Ioan 10:35.....-şi Scriptura nu poate fi desfinţată,------------------------------------------------Bakara 2:106.....Dacă ştergem vreun verset ori îl dăm
uitării, atunci venim cu altul mai bun ori asemenea
lui. Nu ştii că Dumnezeu este Atotputernic?
Ra'd 13:39.....Fie că-ţi arătăm o parte din ceea ce
le-am făgăduit, fie că te vom chema la Noi, asupra ta
este înştiinţarea şi asupra Noastră socoteala.
Nahl 16:101.....Spune: “Duhul sfinţeniei l-a
pogorât întru Adevăr, de la Domnul tău pentru a-i
întări pe credincioşi şi drept călăuzire şi bună
vestire pentr supuşi.”
İsra 17:86.....afară de milostivenia Domnului tău,

23.*	
  
Dacă Coranul a venit de la ” Domnul Lumilor ” și
a fost ratificat de un grup de demoni , ar fi
acesta un semn bun că a venit de la Dumnezeu ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Ioan 14:30.....căci vine stăpînitorul lumii
acesteia. El n'are nimic în Mine;
2 Corinteni 4:3—4.....Şi dacă Evanghelia noastră este
acoperită, este acoperită pentru cei ce sînt pe calea
pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit -o
dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind
lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este
chipul lui Dumnezeu.
------------------------------------------------Fatih 1:2....Slavă lui Dumnezeu, Domnul lumilor,
Yunus 10:37....Dacă ei spun: “El l-a născocit”, spune:
“Aduceţi o sură care să fie lui deopotrivă şi chemaţi pe
cine puteţi afară de Dumnezeu, dacă spuneţi adevărul!”
Ahkaf 46:29-30.....Ei spuseră: “O, popor al nostru!
Noi am auzit o Carte care a fost pogorâtă după
Moise, întărind pe cele dinaintea ei, şi care
călăuzeşte către Adevăr şi către un Drum Drept.

24.	
  
Ar trebui o carte sfântă să fie nevoita sa nege
în mod repetat că este de la satan ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Matei 7:15-20.....Păziţi-vă de prooroci mincinoşi.
Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe
dinlăuntru sînt nişte lupi răpitori. Îi veţi
cunoaşte după roadele lor.
Ioan 8:44-49.....Ihr seid von dem Vater,
------------------------------------------------Nahl 16:98.....Diavolul nu are nici o
împuternicire asupra credincioşilor şi asupra
celor care-şi pun credinţa în Domnul lor.
Sebe 34:46.....căci răsplata mea va fi la Dumnezeu.
Notă: Mohamed a negat de multe ori că a fost
posedat de demoni: 15:6-7, 23:70, 37:36, 44:14,
51:50-52, 68:51 81:22 & 25.

	
  

Dumnezeu și Allah
25.*	
  
Cred iudeii, creștinii și musulmanii că exista
doar un singur Dumnezeu adevărat ?
(Monoteist sau Vahdet-i Vüjûd)
Bibliei
Da / Da Coranuli
Deuteronom 6:4.....Ascultă, Israele! Domnul,
Dumnezeul nostru, este singurul Domn.
Efeseni 4:4-6.....Este… un singur Duh, Este un singur
Domn, Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor,
1 Timotei 2:5-6.....Căci este un singur Dumnezeu,
Iacob 2:19....Tu crezi că Dumnezeu este unul, şi
bine faci;
------------------------------------------------Bakara 2:163.....Dumnezeul vostru este Unul.
Nisa 4:87.....Dumnezeu! Nu este dumnezeu afară de El!
Maide 5:73.....Nu este dumnezeu afară de
Dumnezeu, Unul.
Nahl 16:22 & 51.....Fără nici o îndoială, Ale Lui
sunt cele din ceruri şi de pe pământ. A Lui este
legea cea veşnică.
İhlas 112:1.....Spune: “Unul este Dumnezeu.

26.*	
  

Sunt cele mai multe atribute ale naturii si
caracterului lui Alah menționate in Coran in
acord cu atributele Lui Dumnezeu menționate in
Biblie ? (Esmaül-Husna)	
  
Bibliei
Da / Da Coranuli
Isaia 40:28.....Nu ştii? N'ai auzit? Dumnezeul
cel vecinic, Domnul a făcut marginile pămîntului.
El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui
nu poate fi pătrunsă.
------------------------------------------------Bakara 2:255.....Bóg! Nie ma boga, jak tylko On Żyjący, Istniejący! Nie chwyta Go ni drzemka, ni sen.
Jego tron jest tak rozległy jak niebiosa i ziemia; Jego
nie męczy utrzymywanie ich. On jest Wyniosły, Ogromny!
Hashr 59:23.....El este Dumnezeu, Creatorul,
Alcătuitorul, Plăsmuitorul. Ale Lui sunt cele mai
frumoase nume. Cele din ceruri şi de pe pământ Îl
preamăresc pe El.

	
  

27.	
  
Este Dumnezeul Bibliei și Alahul Coranului unul
și același Dumnezeu ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Exod 3:14.....Dumnezeu a zis lui Moise: ,,Eu sînt
Cel ce sînt.`` Şi a adăugat: ,,Vei răspunde
copiilor lui Israel astfel: ,,Cel ce se numeşte
,Eu sînt`, m'a trimes la voi.``
1 Ioan 5:20.....Isus Hristos, Fiul Lui. El este
Dumnezeul adevărat şi viaţa vecinică.
2 Ioan 9.....Oricine o ia înainte, şi nu rămîne în
învăţătura lui Hristos, n'are pe Dumnezeu. Cine
rămîne în învăţătura aceasta, are pe Tatăl şi pe Fiul.
------------------------------------------------Ankebut 29:46.....Noi am pogorât asupra ta Cartea.
Cei cărora Noi le-am dăruit Cartea cred în ea, precum
şi dintre ceilalţi sunt unii care cred. Numai
tăgăduitorii se leapădă de semnele Noastre.
Safat 37:126.....Ei l-au socotit mincinos şi vor
fi daţi osândei,
Notă: Shura 42:15 & Duhan 44:8.

28.	
  
Este numele etern si de neschimbat al Lui
Dumnezeu, "Iahve" ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Exod 3:15.....Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri,
Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui
Iacov, m'a trimes la voi. Acesta este Numele Meu pentru
vecinicie, acesta este Numele Meu din neam în neam.
Ioan 8:58.....Isus le -a zis: ,,Adevărat, adevărat, vă
spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, sînt Eu.``
------------------------------------------------A'raf 7:180.....Ale lui Dumnezeu sunt cele mai
frumoase nume! Cheamă-L pe numele Sale!
Notă: Numele special si deosebit al Lui Dumnezeu
"Yahweh" este scris in Biblie de 6.823 de ori, insa nu
este deloc gasit in cele 99 de nume ale Lui Dumnezeu
folosite in Coran: Taha 20:8, Rahman 55:78 & Hashr 59:24.

29.	
  
Are there verses in the Holy Books about God
being “Holy” ? (el-Kuddus)	
  
Bibliei
Da / Da Coranuli
Isaia 6:3....,,Sfînt, sfînt, sfînt este Domnul
oştirilor!
Isaia 40:25.....,,Cu cine Mă veţi asemăna, ca să
fiu deopotrivă cu el?`` zice Cel Sfînt.
Isaia 57:15.....Căci aşa vorbeşte Cel Prea Înalt, a
cărui locuinţă este vecinică şi al cărui Nume este
sfînt. ,Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie;
Apocalipsa 4:8.....Hellig, hellig, hellig er
Herren Gud, den allmektige, han som var og som er
og som kommer!
------------------------------------------------Hashr 59:23......El este Dumnezeu, Creatorul, Alcătuitorul,
Plăsmuitorul. Ale Lui sunt cele mai frumoase nume.
Jum’a 62:1.....un profet luat dintre ei pentru a
le recita versetele care-i curăţă, care-i învaţă
Cartea şi înţelepciunea. Ei se aflau înainte
într-o rătăcire vădită.
Notă: Acest atribut apare doar de două ori in Koran,
dar este gasit de peste 450 de ori in Biblie.

30.	
  
Exista versete in cărțile sfinte care spun că
Dumnezeu este ”sfânt” ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Isaia 63:16.....Totuş Tu eşti Tatăl nostru!... dar
Tu, Doamne, eşti Tatăl nostru, Tu, din vecinicie,
Te numeşti ,Mîntuitorul nostru.``
Matei 5:45 & 48.....Voi fiţi dar desăvîrşiţi, după
cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvîrşit.
Ioan 8:41.....avem un singur Tată: pe Dumnezeu.
------------------------------------------------En'am 6:101.....Plăsmuitorul cerurilor şi al
pământului! Cum să aibă un copil, când nu are
soaţă? El a creat totul. El este Atoateştiutor.
Furkan 25:2.....Ei şi-au luat în locul Lui alţi
dumnezei ce nu au creat nimic, ci ei înşişi sunt
creaţi, care nu păgubesc şi nu folosesc,
Jinn 72:3.....chiar dacă un smintit dintre noi a
spus nesăbuinţe despre Dumnezeu!

31.*	
  
Este Dumnezeu mandru si este mândria un atribut
al caracterului Lui Dumnezeu ? (el-Mütekebbir)	
  
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Psalmi 101:5.....pe cel cu priviri trufaşe şi cu
inima îngîmfată, nu -l voi suferi.
Proverbe 6:16.....Şase lucruri urăşte Domnul, şi
chiar şapte Îi sînt urîte: ochii trufaşi…
Isaia 57:15.....Căci aşa vorbeşte Cel Prea Înalt,
a cărui locuinţă este vecinică şi al cărui Nume
este sfînt. ,Eu locuiesc în locuri înalte şi în
sfinţenie; dar sînt cu omul zdrobit şi smerit,
1 Ioan 2:16.....şi lăudăroşia vieţii, nu este dela
Tatăl, ci din lume.
------------------------------------------------Hashr 59:23.....El este Dumnezeu, Creatorul, Alcătuitorul,
Plăsmuitorul. Ale Lui sunt cele mai frumoase nume.

32.*	
  
Pe lângă atributele naturii si caracterului Lui
Dumnezeu , se descoperă El ca fiind și
”Salvatorul” ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Isaia 43:3 & 11.....Căci Eu sînt Domnul, Dumnezeul tău,
Sfîntul lui Israel, Mîntuitorul tău! Eu, Eu sînt
Domnul, şi afară de Mine nu este niciun Mîntuitor!
Osea 13:4.....Tu cunoşti că nu este alt Dumnezeu afară
de Mine, şi nu este alt Mîntuitor afară de Mine.
Luca 2:11.....astăzi în cetatea lui David, vi s'a
născut un Mîntuitor, care este Hristos, Domnul.
Tit 1:4.....Har şi pace dela Dumnezeu Tatăl, şi
dela Isus Hristos, Mîntuitorul nostru!
Tit 2:10-13.....Dumnezeu, Mîntuitorul nostrum...
nostru Dumnezeu şi Mîntuitor Isus Hristos.
Tit 3:4-6.....Dumnezeu, Mîntuitorul nostrum… pe
care L -a vărsat din belşug peste noi, prin Isus
Hristos, Mîntuitorul nostru;
Jude 1:25.....singurului Dumnezeu, Mîntuitorul
nostru,
------------------------------------------------Notă: Atributul Lui Dumnezeu de "Salvator" se gaseste
de 39 de ori mentionat in Biblie, insa in Coran nu se
gaseste deloc.

33.*	
  
În Cărțile Sfinte, atunci când Dumnezeu se referă
la Sine, a vorbit El vreodată la persoana întâi
plural "Noi" ?
Bibliei
Da / Da Coranuli
Geneza 1:26.....Apoi Dumnezeu a zis: ,,Să facem
om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră;
Geneza 11:6-7....Şi Domnul a zis: Haidem! să Ne
pogorîm şi să le încurcăm acolo limba, ca să nuşi mai înţeleagă vorba unii altora.``
İsaiah 6:8.....Am auzit glasul Domnului, întrebînd:
,,Pe cine să trimet, şi cine va merge pentru Noi?``
Eu am răspuns: ,,Iată-mă, trimete-mă!``
Ioan 17:11.....Sfinte Tată, păzeşte, în Numele
Tău, pe aceia pe cari Mi i-ai dat, pentruca ei să
fie una, cum sîntem şi noi.
------------------------------------------------Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72.....Vedeţi sămânţa pe
care o vărsaţi? Voi aţi creat-o ori Noi suntem
Creatorii? Noi am sorocit moartea printre voi şi
nimeni nu Ne-o poate lua înainte
İnsan 76:23.....Rabdă pentru Domnul tău! Nu da
ascultare nici păcătosului şi nici tăgăduitorului
dintre ei!

34.*	
  
Este conceptul de ”trinitate” acceptabil ?
( Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt )
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Matei 28:19-20.....Şi învăţaţi -i să păzească tot
ce v'am poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi în
toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin
Efeseni 4:4-6.....Este un singur trup, un singur
Duh… Este un singur Domn… Este un singur Dumnezeu
şi Tată al tuturor
------------------------------------------------Al-i İmran 3:64.....Noi nu ne închinăm decât lui
Dumnezeu, nu-I alăturăm nimic, nimeni dintre noi nu-i
ia drept stăpâni pe alţii în afara lui Dumnezeu.
Nisa 4:171.....Da, Cristos! Iisus, fiul Mariei,
este trimisul lui Dumnezeu, Cuvântul Lui pe care
l-a aruncat Mariei, un Duh de la El.
Maide 5:72-73.....Cei care spun: “Dumnezeu este Cristos,

	
  

35.*	
  
L-ar acuza Dumnezeu pe nedrept pe Isus de faptul
că ar face ceva greșit, sau L-ar minți Isus pe
Dumnezeu ca să isi acopere o greșeală ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Ioan 8:46.....Cine din voi Mă poate dovedi că am
păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu Mă credeţi?
Tit 1:2.....în nădejdea vieţii vecinice, făgăduite
mai înainte de vecinicii de Dumnezeu, care nu
poate să mintă,
1 Petru 2:21-23.....Hristos… El n-a făcut păcat,
şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug".
------------------------------------------------Ma’ida 5:116.....Dumnezeu spuse: “O, Iisus, fiu al
Mariei! Tu ai spus oamenilor: Luaţi-mă pe mine şi pe
mama mea drept dumnezei mai presus de Dumnezeu?”
Iisus spuse: “Mărire Ţie! Eu nu pot mărturisi ceea ce
nu am căderea să spun. Tu ai fi ştiut, dacă aş fi
spus. Tu ştii ce este în mine, însă eu nu ştiu ce
este în Tine. Tu, eşti Cunoscător al Tainelor.

36.*	
  

Este Dumnezeu un Dumnezeu transcendent, distant,
care rareori și-a arătat puterea Sa sau și-a
lăsat amprenta pe istoria omenirii ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Exod 13:21.....Domnul mergea înaintea lor, ziua
într'un stîlp de nor, ca să -i călăuzească pe
drum, iar noaptea într'un stîlp de foc, ca să -i
lumineze, pentru ca să meargă şi ziua şi noaptea.
Exod 16:9-10.....Şi, pe cînd vorbea Aaron întregei
adunări a lui Israel, s'au uitat înspre pustie, şi
iată că slava Domnului s'a arătat în nor.
1 Samuel 12:16.....Acum mai aşteptaţi aici, ca să
vedeţi minunea pe care o va face Domnul subt
ochii voştri.
------------------------------------------------En'am 6:37-38.....Ei spun: “De ce nici un semn de
la Domnul lui n-a fost pogorât asupra sa?” Spune:
“Dumnezeu are putinţa să pogoare un semn, însă cei
mai mulţi nu ştiu.” Nimic nu am neglijat în Carte.
Tevbe 9:30-31.....Sa, în ciuda tăgăduitorilor.

	
  

37.	
  
S-a descoperit Dumnezeu vreodată in mod vizibil
oamenilor de pe pământ ? (Teofanie sau Ru’yetullah)
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Exod 33:11 & 18-23.....Domnul vorbea cu Moise
faţă în faţă… Moise a zis: ,,Arată-mi slava Ta!``
Numeri 12:7-8.....Eu îi vorbesc gură către gură,
Mă descopăr lui nu prin lucruri grele de înţeles,
------------------------------------------------En'am 6:103.....Privirile nu-L ating,
A'raf 7:143.....Când Moise… el spuse: “Domnul
meu! Arată-mi-te ca să te văd!” Domnul spuse: “Tu
nu mă vei vedea,
Hajj 22:63....Dumnezeu este Bogatul,
Notă: Alte Teofanii gasite in Biblie: Geneza 12:7-9;
18:1-33; 32:22-30; Exod 3:2-4:17; 24:9-11; Deuteronom
31:14-15; Iov 38-42.

38.*	
  
Vorbește Dumnezeu în ziua de azi intr-un mod
direct cu oamenii in afara de ce este scris în
revelația Sa ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Ioel 2:28.....După aceea, voi turna Duhul Meu
peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor
prooroci, bătrînii voştri vor visa visuri, şi
tinerii voştri vor avea vedenii.
1 Corinteni 14:1-4 & 24-25.....Urmăriţi dragostea.
Umblaţi şi după darurile duhovniceşti, dar mai ales să
proorociţi. Cine vorbeşte în altă limbă, se zideşte pe
sine însuş; dar cine prooroceşte, zideşte sufleteşte
Biserica. Dar dacă toţi proorocesc, şi intră vreun
necredincios sau vreunul fără daruri, el este
încredinţat de toţi, este judecat de toţi. Fiindcă
puteţi să proorociţi toţi, dar unul după altul, pentruca
toţi să capete învăţătură şi toţi să fie îmbărbătaţi.
Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы
всем поучаться и всем получать утешение.
------------------------------------------------Tevbe 9:31.....lumina Sa, în ciuda tăgăduitorilor.
Shura 42:51.....Noi ţi-am dezvăluit un duh din
Porunca Noastră pe când tu nu cunoşteai nici Cartea
şi nici credinţa. Noi l-am făcut lumină cu care

	
  

39.*	
  
Dorește Dumnezeul infinit să aibe o relație de
dragoste apropiată cu omul finit , astfel incat acei
oameni să fie numiti ” Copii ai lui Dumnezeu ” ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Osea 1:10.....care nu se poate nici măsura, nici
număra; şi de unde li se zicea: ,Nu sînteţi poporul
Meu,` li se va zice: ,Copiii Dumnezeului Celui viu!``
Galateni 4:6.....Şi pentru că sînteţi fii,
Dumnezeu ne -a trimes în inimă Duhul Fiului Său,
care strigă: ,,Ava``, adică: ,,Tată!``
1 Ioan 3:1-2.....Vedeţi ce dragoste ne -a arătat
Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Prea
iubiţilor, acum sîntem copii ai lui Dumnezeu.
-----------------------------------------------Maide 5:18.....Evreii şi nazareenii au spus: “Noi
suntem fiii lui Dumnezeu, cei îndrăgiţi de El.”
Spune-le: “De ce, atunci, vă pedepseşte pentru
păcatele voastre? Voi nu sunteţi decât nişte
oameni printre făpturile Sale.
Notă: In timp ce Coranul neaga ca oamenii pot
devenii Fii ai Lui Dumnezeu, Dumnezeu spune ca
este foarte aproape de om: Cf. Enfal 8:24; Hud
11:90 & 92; & Kaf 50:16.

40.*	
  
Este dragostea Lui Dumnezeu necondiționată ?
(el-Vedud)
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Romani 5:8.....Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea
faţă de noi prin faptul că, pe cînd eram noi încă
păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.
1 Ioan 4:8-10.....Dumnezeu este dragoste.
Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s'a arătat
prin faptul că Dumnezeu a trimes în lume pe
singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El.
------------------------------------------------Bakara 2:195 & 276.....căci Dumnezeu îi iubeşte
pe făptuitorii de bine. El nu-l iubeşte pe
tăgăduitorul păcătos.
Al-i İmran 3:57 & 159.....Dumnezeu nu îi iubeşte pe
nedrepţi. Dumnezeu îi iubeşte pe cei care se
încredinţează Lui.

41.*	
  
Îi considera Dumnezeu pe credincioși ca fiind
sclavii sau slujitorii Lui ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Ioan 15:15.....Nu vă mai numesc robi, pentrucă
robul nu ştie ce face stăpînul său; ci v'am numit
prieteni, pentrucă v'am
1 Petru 2:5 & 9-10.....Şi voi, ca nişte pietre vii,
sînteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o
preoţie sfîntă, şi să aduceţi jertfe duhovniceşti,
plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. Voi însă
sînteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un
neam sfînt, un popor , pe care Dumnezeu…
------------------------------------------------Sad 38:83.....Dumnezeu spuse: “Adevărul! Eu spun
Zulmer 39:16-17.....Cei care se feresc de Taghuţi
să li se închine, şi se întorc la Dumnezeu, au
bunăvestire! Vesteşte-le-o robilor Mei
Shura 42:19.....Cel care vrea să are ogorul
Vieţii de Apoi,

42.*	
  
Da Dumnezeu dovada de favoritism fata de oameni
si ii prefera pe unii mai presus decat pe alții ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Marcu 12:14.....Aceştia au venit, şi I-au zis:
,,Învăţătorule, ştim că spui adevărul, şi nu-Ţi
pasă de nimeni; căci nu cauţi la faţa oamenilor,
Galateni 3:28.....Nu mai este nici Iudeu, nici Grec;
nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici
parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă
toţi sînteţi una în Hristos Isus.
Efeseni 6:9.....ca unii cari ştiţi că Stăpînul lor
şi al vostru este în cer, şi că înaintea Lui nu
se are în vedere faţa omului.
------------------------------------------------En'am 6:165.....El este Cel ce v-a făcut urmaşii
Săi pe pământ. El i-a ridicat pe unii dintre voi
cu mai multe trepte deasupra celorlalţi pentru
Nahl 16:71 & 75.....Dumnezeu v-a făcut soţii din voi
înşivă şi prin soţiile voastre… Este el asemenea
celui ce porunceşte ce se cuvine şi este pe o
Cale Dreaptă?

43.*	
  
Ii uraste Dumnezeu pe unii păcătoși și dorește
să-i trimită pe unii dintre ei in iad ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Ezechiel 18:23 & 32.....Doresc Eu moartea
păcătosului? zice Domnul, Dumnezeu Căci Eu nu
doresc moartea celuice moare, zice Domnul Dumnezeu.
Întoarceţi-vă dar la Dumnezeu, şi veţi trăi.``
2 Petru 3:9.....Domnul nu întîrzie în împlinirea
făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o
îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici
unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.
------------------------------------------------Maide 5:41.....aceştia sunt cei cărora Dumnezeu
nu vrea să le cureţe inimile. În Viaţa de Acum au
ruşinea şi în Viaţa de Apoi, de o osândă
cumplită, vor avea parte.
A’raf 7:179.....Noi am sortit Gheenei pe mulţi
dintre ginni şi oameni. Aceştia sunt cei
asemănători dobitoacelor şi chiar mai rătăciţi.
Tevbe 9:55.....Ei jură, pe Dumnezeu, că sunt de-ai
voştri, atunci când nu sunt, căci sunt un popor fricos.

44.	
  
Este Dumnezeu autorul ”binelui” și ”răului” și
este El responsabil pentru că le-a creat pe
amândoua ? (Hayır & Sher)	
  
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Ieremia 29:11.....Căci Eu ştiu gîndurile, pe cari le
am cu privire la voi, zice Domnul, gînduri de pace şi
nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.
Iacob 1:13.....Nimeni, cînd este ispitit, să nu
zică: ,,Sînt ispitit de Dumnezeu``. Căci Dumnezeu
nu poate fi ispitit ca să facă rău, şi El însuş
nu ispiteşte pe nimeni.
------------------------------------------------Bakara 2:26.....El cu aceasta pe mulţi îi rătăceşte,
Enbiya 21:35.....te iau numai în zeflemea: “Aceasta
este cel care îi aminteşte pe dumnezeii voştri?”
Notă: In Biblie exista pasaje unde Dumnezeu ingaduie
adversitati sau dezastre (nu un rau moral) pentru a lovi
pe om : Isaia 45:7, Ieremia 4:7 si Amos 3:6. Insa Satan
este autorul raului: Ioan 8:44, 1 Ioan 3:8.	
  

45.	
  
Ar fi Dumnezeu descris ca fiind cel mai mare
”intrigant” sau ”conspirator” ? (Makara)	
  
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Habacuc 1:13.....Ochii Tăi sînt aşa de curaţi că nu
pot să vadă răul, şi nu poţi să priveşti nelegiuirea!
Zaharia 8:17.....niciunul să nu gîndească în
inima lui rău împotriva aproapelui său, şi nici
să nu iubiţi jurămîntul strîmb! Căci toate
lucrurile acestea Eu le urăsc, zice Domnul.``
------------------------------------------------Al-i İmran 3:54.....Ei urziră împotriva lui Iisus.
Şi Dumnezeu urzi, iar El este cel mai bun urzitor.
Ra’d 13:42....Cei care tăgăduiesc spun: “Tu nu eşti
un trimis!”
Notă: In Biblie "a complota" si "a intriga" sunt
vazute ca si activitati rele, ele fiind atribuite
Lui Satan, nu Lui Dumnezeu: Cf. Geneza 3:1, Estera
9:25, Psalmi 21:11; 36:4, Proverbe 1:30, 2 Cor.
11:13-15, Efe. 6:11, 1 Petru 5:8-9, 2 Ioan 1:7.

46.	
  
Este Dumnezeu responsabil pentru ura și dușmănia
dintre oamenii de diferite credințe ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Ieremia 29:11....Căci Eu ştiu gîndurile, pe cari le
am cu privire la voi, zice Domnul, gînduri de pace şi
nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.
Habacuc 1:13.....Ochii Tăi sînt aşa de curaţi că nu
pot să vadă răul, şi nu poţi să priveşti nelegiuirea!
------------------------------------------------Bakara 2:10.....În inimă au boală, iar Dumnezeu
le măreşte boala.
Nisa 4:88......Aţi vrea să-l călăuziţi pe cel pe
care Dumnezeu îl rătăceşte? Nu veţi afla nici o
călăuză pentru cel pe care Dumnezeu îl rătăceşte.
Maide 5:14.....De asemenea, Noi am primit
legământul celor care spun: “Noi suntem
nazareeni!”… Noi am iscat între ei vrăjmăşia şi
ura până în Ziua Învierii.
Maide 5:64.....Evreii spun… Noi am aruncat între
ei vrăjmăşia şi ura până în Ziua Învierii...
	
  

47.*	
  
Este scopul Lui Dumnezeu să împietreasca inimile
unor oameni și să ii ducă spre rătăcire ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Matei 18:11-14.....Fiindcă Fiul omului a venit să
mîntuiască ce era pierdut. Tot aşa, nu este voia
Tatălui vostru celui din ceruri să piară unul
măcar din aceşti micuţi.
1 Timotei 2:3-4.....Dumnezeu, Mîntuitorul nostru,
care voieşte ca toţi oamenii să fie mîntuiţi şi
să vină la cunoştinţa adevărului.
------------------------------------------------Baqara 2:7, 15 & 26.....Dumnezeu le-a pecetluit inimile
şi auzul, iar peste priviri le-a pus un voal. Dumnezeu
îşi bate joc de ei, lăsându-i să meargă orbeşte în
ticăloşia lor. El cu aceasta pe mulţi îi rătăceşte
Nisa 4:119.....îi voi rătăci şi le voi stârni
poftele cele rele. Le voi da o poruncă şi ei vor
tăia urechile dobitoacelor.
A’raf 7:186.....Nu este călăuză pentru cel pe care
Dumnezeu îl rătăceşte.

48.	
  
Stă în caracterul Lui Dumnezeu să fie vreodată
capricios sau in anumite toane ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Numeri 23:19.....Ce a spus, oare nu va face? Ce a
făgăduit oare, nu va împlini?
Psalmi 119:90.....Credincioşia ta ţine din neam în neam;
Maleahi 3:6.....Căci Eu sînt Domnul, Eu nu Mă schimb;
2 Timotei 2:13.....Dacă sîntem necredincioşi, totuş El
rămîne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur.
Tit 1:2.....făgăduite mai înainte de vecinicii de Dumnezeu,
------------------------------------------------Hud 11:106-108.....unde vor veşnici cât vor dura
cerurile şi pământul, Preafericiţii vor fi în
Rai, unde vor veşnici cât vor dura cerurile şi
pământul, numai dacă Domnul tău nu va voi altfel.
Acesta este un dar ce nu se strică.
Hajj 22:14.....el va vedea dacă vicleşugul lui va
nimici ceea ce îl înfurie!
Fatir 35:8.....norii pe care Noi îi mânăm către
un ţinut mort

49.*	
  
Este interzis a te inchina inaintea altcuiva in
afara de Dumnezeu ?
Bibliei
Da / Da Coranuli
Exod 20:2-5.....,,Eu sînt Domnul, Dumnezeul tău, Să
nu ai alţi dumnezei afară de Mine. Să nu te închini
înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul,
Dumnezeul tău, sînt un Dumnezeu gelos,
Deuteronom 5:7-9.....Să n'ai alţi dumnezei afară de
Mine. Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le
slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sînt un
Dumnezeu gelos,
Apocalipsa 22:8-9.....Şi după ce le-am auzit şi leam văzut, m'am aruncat la picioarele îngerului,
care mi le arăta, ca să mă închin lui. Dar el mi
-a zis: ,,Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu
sînt un împreună slujitor cu tine, şi cu fraţii
tăi, proorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din
cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.``
------------------------------------------------İsra 17:23.....Asupra lor cu bunătate apleacă
aripa duioşiei şi spune: “Domnul meu!
Zariyat 51:56.....Eu nu vreau nici un dar de la
ei. Eu nu vreau să Mă ospăteze.

50.*	
  
A dat Dumnezeu o comandă contrară propriei legi
veșnice ca toți îngerii : Să se proșterne
înaintea lui Adam ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Isaia 14:12-17.....Cum ai căzut din cer, Luceafăr
strălucitor, fiu al zorilor! Tu ziceai în inima
ta: ,Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de
domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu;
Ezechiel 28:11-19.....Ai fost fără prihană în
căile tale, din ziua, cînd ai fost făcut, pînă în
ziua cînd s'a găsit nelegiuirea în tine. Ţi s'a
îngîmfat inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai
stricat înţelepciunea cu strălucirea ta.
------------------------------------------------Bakara 2:31-34.....Când Noi am spus îngerilor:
“Prosternaţi-vă înaintea lui Adam!”, ei s-au
prosternat, afară de Iblis,

	
  

Duhul Sfânt, Îngerii,
Demonii și Satan
51.*	
  
”Duhul sfânt” este acceptat ca fiind Dumnezeu ?
(Ruh-ül Kudüs)
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Psalmi 139:7.....Unde mă voi duce departe de
Duhul Tău, şi unde voi fugi departe de Faţa Ta?
Ioan 4:24.....Dumnezeu este Duh; şi cine se închină
Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.``
Faptele Apostolilor 5:3-4.....Petru i -a zis: ,,Anania,
pentruce ţi -a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul
Sfînt, N'ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu.``
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 253.....Lui Iisus, fiul Mariei, i-am dat
dovezi vădite şi apoi l-am întărit cu duhul sfinţeniei.
Maide 5:110.....Dumnezeu va spune: “O, Iisus, fiul
Mariei! Aminteşte-ţi de harul Meu asupra ta şi
asupra mamei tale.
Notă: In Biblie sunt 113 locuri unde Duhul Sfant este
prezentat ca fiind Dumnezeu.

52.*	
  
Are Duhul sfânt puterea sa creeze ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Geneza 1:1-2.....La început, Dumnezeu a făcut
cerurile şi pămîntul. şi Duhul lui Dumnezeu se
mişca pe deasupra apelor.
Iov 26:13.....Suflarea Lui înseninează cerul,
Iov 33:4.....Duhul lui Dumnezeu m'a făcut, şi
suflarea Celui Atotputernic îmi dă viaţă.
Psalmi 104:30.....Îţi trimeţi Tu suflarea: ele
sînt zidite,
------------------------------------------------Maide 5:110, 116 & 118.....Dumnezeu va spune: “O,
Iisus, fiul Mariei! Aminteşte-ţi de harul Meu
asupra ta şi asupra mamei tale.
Meryem 19:17-19.....Ea spuse: “La Milostivul caut
izbăvire de tine, dacă tu te temi!” Ea spuse: “Cum
aş putea avea un fecior când nici un om nu m-a
atins, şi târfă eu nu sunt.”

53.	
  
” Duhul sfânt ” și îngerul ” Gabriel ” sunt unul
și același ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Luca 1:11-35.....Atunci un înger al Domnului s'a
arătat… Nevastă-ta Elisaveta îţi va naşte un fiu,
căruia îi vei pune numele Ioan. şi se va umplea de
Duhul Sfînt încă din pîntecele maicii sale. Drept
răspuns, îngerul i -a zis: ,,Eu sînt Gavril, care
stau înaintea lui Dumnezeu; am fost trimes să-ţi
vorbesc, şi să-ţi aduc această veste bună.
Ioan 4:24.....Dumnezeu este Duh; şi cine se închină
Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.``
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98.....Lui Iisus, fiul Mariei, i-am
dat dovezi vădite şi apoi l-am întărit cu duhul
sfinţeniei. Cel care este vrăjmaş lui Dumnezeu,
îngerilor Săi, trimişilor Săi, lui Gabriel şi lui
Mihail,
Notă: In islam Duhul Sfant este prezentat ca
fiind ingerul Gabriel.

54.*	
  
Este hula împotriva "Duhul Sfânt" singurul păcat
de neiertat ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Matei 12:31-32.....De aceea vă spun: Orice păcat şi
orice hulă vor fi iertate oamenilor; dar hula
împotriva Duhului Sfînt nu le va fi iertată.
Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho
do homem, isso lhe será perdoado; porém, se alguém
falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso
perdoado, nem nesta época, nem no tempo futuro.
------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168.....Dumnezeu nu iartă să i
se facă alăturare. El iartă cui voieşte păcate
mai puţin grele decât acesta, însă cel care-i
alătură Lui pe alţii se află într-o adâncă
rătăcire. Celor care tăgăduiesc însă şi
nedreptăţesc, Dumnezeu nu le va ierta şi nici nui va călăuzi pe vreun drum,

	
  

55.	
  
Sunt Cărțile Sfinte concentrate pe lucrurile
Duhului ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Romani 1:11.....Căci doresc să vă văd, ca să vă dau
vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră,
Romani 8:9.....Voi însă nu mai sînteţi
pămînteşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui
Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n'are
cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.
1 Corinteni 2:13-16.....Şi vorbim despre ele nu
cu vorbiri învăţate dela înţelepciunea omenească,
ci cu vorbiri învăţate dela Duhul Sfînt,
întrebuinţînd o vorbire duhovnicească pentru
lucrurile duhovniceşti.
Jude 18-19.....Cum vă spuneau că în vremurile din
urmă vor fi batjocoritori, cari vor trăi după
poftele lor nelegiuite. Ei sînt aceia cari dau
naştere la dezbinări, oameni supuşi poftelor
firii, cari n'au Duhul.
------------------------------------------------İsra 17:85.....Şi dacă am voi, am lua înapoi ceea
ce ţi-am dezvăluit. Tu nu vei afla nici un
apărător împotriva Noastră,

56.*	
  
Locuiește Duhul Sfant al lui Dumnezeu în
credincioși și le dă El daruri spirituale ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Ioan 20:21-23.....Isus le -a zis din nou: ,,Pace
vouă! Cum M'a trimes pe Mine Tatăl, aşa vă trimet
şi Eu pe voi.`` După aceste vorbe, a suflat
peste ei, şi le -a zis: ,,Luaţi Duh Sfînt!
Faptele Apostolilor 1:8....Ci voi veţi primi o
putere, cînd Se va pogorî Duhul Sfînt peste voi,
1 Corinteni 12:1, 4-11 & 13.....În ce priveşte
darurile duhovniceşti, fraţilor, nu voiesc să
fiţi în necunoştinţă. Sînt felurite daruri, dar
este acelaş Duh; Şi fiecăruia i se dă arătarea
Duhului spre folosul altora.
------------------------------------------------Notă: In Coran nu sunt mentionate darurile
spirituale si nici umplerea cu Duhul Sfant.

57.	
  
Pot darurile spirituale să fie distribuite de la
un credincios la altul prin punerea mâinilor ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
1 Timotei 4:14-16......Nu fi nepăsător de darul
care este în tine, care ţi -a fost dat prin
proorocie, cu punerea mînilor de către ceata
presbiterilor (Sau: bătrîni.) Pune-ţi pe inimă
aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu
ele, pentruca înaintarea ta să fie văzută de
toţi.
2 Timotei 1:6......De aceea îţi aduc aminte să
înflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este în tine
prin punerea mînilor mele.
Evrei 6:1.....De aceea, să lăsăm adevărurile
începătoare ale lui Hristos, şi să mergem spre
cele desăvîrşite… despre punerea mînilor,
------------------------------------------------Notă: Coranul nu mentioneaza nimic despre punerea
mainilor pentru impartirea darurilor spirituale.
Cf. Romani 1:11, 2 Tesaloniceni 2:8 & 1 Timotei
4:14-16.

58.	
  
Le dă Dumnezeu urmașilor Lui Isus abilitatea să
facă aceleași minuni pe care le-a facut Isus,
prin puterea Duhului Sfânt care locuiește în ei ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Luca 10:17....Cei şaptezeci s'au întors plini de
bucurie, şi au zis: ,,Doamne, chiar şi dracii ne
sînt supuşi în Numele Tău.``
Faptele Apostolilor 6:8.....Ştefan era plin de
har şi de putere, şi făcea minuni şi semne mari
în norod.
Faptele Apostolilor 8:6.....Noroadele luau aminte
cu un gînd la cele spuse de Filip, cînd au auzit
şi au văzut semnele, pe cari le făcea.
------------------------------------------------Notă: Nu sunt relatari gasite in Coran despre
altcineva facand minuni dupa Isus.

	
  

59.	
  
Le dă Dumnezeu unora dintre credinciosi darul
vorbirii intr-o limba necunoscuta prin puterea
Duhului Sfânt ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
1 Corinteni 14:2, 5.....În adevăr, cine vorbeşte în
altă limbă, nu vorbeşte oamenilor, ci lui
Dumnezeu; căci nimeni nu -l înţelege, şi, cu
duhul, el spune taine. Aş dori ca toţi să
vorbiţi în alte limbi,
Romani 8:26-27..... Şi tot astfel şi Duhul ne ajută
în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie
să ne rugăm. Dar însuş Duhul mijloceşte pentru
noi cu suspine negrăite.
------------------------------------------------Notă: In Coran nu exista versete despre vorbirea
in alte limbi.

60.*	
  
Este o deosebire clară între Îngeri ( Melek ) ca
fiind slujitorii Lui Dumnezeu si Demoni ( Jinn )
care sunt slujitorii lui Satan ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Matei 25:41.....Apoi va zice celor dela stînga
Lui: ,Duceţi-vă dela Mine, blestemaţilor, în
focul cel vecinic, care a fost pregătit
diavolului şi îngerilor lui!
Apocalipsa 12:9.....Şi balaurul cel mare, şarpele
cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care
înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe pămînt;
şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii
lui.
------------------------------------------------Jinn 72:1—16.....care călăuzeşte pe calea cea
bună. Noi credem în el şi pe nimeni nu vom
alătura Domnului nostru, căci El — înalţă-se a
Domnului nostru măreţie — nu şi-a luat nici soţie
şi nici fiu, Noi ştim că n-am putea slăbi
puterea lui Dumnezeu pe pământ şi nici nu i-am
putea scăpa Lui fugind.

	
  

61.	
  
Ar fi posibil ca Satan să se pocăiască și să
devină bun ?
Bibliei
Nu / Nu Coranuli
Apocalipsa 12:9-10.....Şi balaurul cel mare,
şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana,
acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat
pe pămînt; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi
îngerii lui.
------------------------------------------------Bakara 2:208......Intraţi cu toţii în pace! Nu
călcaţi pe urmele diavolului, căci el este
vrăjmaşul vostru făţiş.
Yusuf 12:5.....Domnul tău este Ştiutor, Înţelept.
Zukhruf 43:36-39.....Şi îi îndepărtează de drum,
însă ei se socot bine călăuziţi

62.
Ar fi posibil ca unii Demoni să se pocăiască și
să devina buni ? (Jinn)
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Jude 6-7....El a păstrat pentru judecata zilei celei
mari, puşi în lanţuri vecinice, în întunerec, pe
îngerii cari nu şi-au păstrat vrednicia, ci şi-au
părăsit locuinţa. ne stau înainte ca o pildă,
suferind pedeapsa unui foc vecinic.
------------------------------------------------Jinn 72:1, 11, 13 & 14.....care călăuzeşte pe calea
cea bună. Noi credem în el şi pe nimeni nu vom
alătura Domnului nostru, Noi ştim că n-am putea
slăbi puterea lui Dumnezeu pe pământ şi nici nu
i-am putea scăpa Lui fugind. Şi printre noi sunt
supuşi, şi printre noi sunt răzvrătiţi. iar cei
răzvrătiţi vor fi Gheenei vreascuri.
Notă: Matei 25:41, 2 Petru 2:4, Apocalipsa 12:9 &
46:29-31.

63.*	
  
Exista versete în Cartile Sfinte despre scoaterea
demonilor din oameni ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Matei 9:33.....După ce a fost scos dracul din el,
mutul a vorbit. Şi noroadele, mirate, ziceau:
,,Niciodată nu s'a văzut aşa ceva în Israel!``
Matei 17:18.....Isus a certat dracul, care a ieşit afară
din el. Şi băiatul s'a tămăduit chiar în ceasul acela.
Marcu 1:25-26.....Isus l -a certat, şi i -a zis:
,,Taci, şi ieşi afară din omul acesta!`` Şi
duhul necurat a ieşit din el, scuturîndu -l cu
putere, şi scoţînd un strigăt mare.
Luca 4:35, 8:33 & 9:42.....Isus l -a certat, şi i -a
zis: ,,Taci, şi ieşi afară din omul acesta!`` Şi
dracul, dupăce l -a trîntit jos, în mijlocul adunării,
a ieşit afară din el, fără să -i facă vreun rău.
------------------------------------------------Notă: Nu sunt versete in Coran despre scoaterea
demonilor din oameni, insa gasim in Biblie 89 de
versete despre scoaterea demonilor.

64.	
  
Este puterea de inselaciune a Satanei descrisă ca
fiind slabă sau ineficientă ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Luca 4:6.....şi I -a zis: ,,Ţie Îţi voi da toată
stăpînirea şi slava acestor împărăţii; căci mie
îmi este dată, şi o dau oricui voiesc.
2 Corinteni 4:3—4.....Şi dacă Evanghelia noastră
este acoperită, este acoperită pentru cei ce sînt
pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă
a orbit -o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu
vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui
Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.
-------------------------------------------------	
  
Nisâ 4:76.....căci capcanele Diavolului sunt slabe.
Nahl 16:98....Diavolul nu are nici o
împuternicire asupra credincioşilor şi asupra
celor care-şi pun credinţa în Domnul lor.
Shu'arâ 26:210-211.....Acesta nu le este pe plac,
însă sunt neputincioşi! Ei vor fi îndepărtaţi de
la ascultarea lui.

65.*	
  
Este Satan considerat ca fiind ” prințul ” sau ”
Stăpânitorul ” acestei lumi ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Luca 4:6.....şi I -a zis: ,,Ţie Îţi voi da toată
stăpînirea şi slava acestor împărăţii; căci mie
îmi este dată, şi o dau oricui voiesc.
Ioan 12:31.....Acum are loc judecata lumii acesteia,
acum stăpînitorul lumii acesteia va fi aruncat afară.
Ioan 14:30.....Nu voi mai vorbi mult cu voi; căci
vine stăpînitorul lumii acesteia. El n'are nimic
în Mine;
2 Corinteni 4:3-4.....Şi dacă Evanghelia noastră
este acoperită, este acoperită pentru cei ce sînt
pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă
a orbit -o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu
vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui
Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.
------------------------------------------------Nahl 16:100.....Dacă schimbăm un verset cu alt
verset, Dumnezeu ştie ceea ce a pogorât. Ei spun:
“Tu nu eşti decât un născocitor!” Ba nu!... Cei
mai mulţi nu ştiu însă.
Notă: Ioan 16:11, 2 Cor. 11:14 & Efe. 6:11-12.

Hristos și Mahomed
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Este acceptat faptul că Hristos a fost născut
dintr-o fecioară ?
Bibliei
Da / Da Coranuli
Isaia 7:14.....De aceea Domnul însuş vă va da un
semn: Iată, fecioara va rămînea însărcinată, va
naşte un fiu, şi -i va pune numele Emanuel
(Dumnezeu este cu noi).
Matei 1:18.....Iar naşterea lui Isus Hristos a
fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif;
şi înainte ca să locuiască ei împreună, ea s'a
aflat însărcinată dela Duhul Sfînt.
------------------------------------------------Enbiya 21:91.....Această adunare a voastră este o
singură adunare. Eu sunt Domnul vostru. Mie
închinaţi-vă!

67.*	
  
Este acceptat faptul că Hristos a fost fără păcat ?
Bibliei
Da / Da Coranuli
Marcu 1:24.....,,Ce avem noi a face cu Tine,
Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te ştiu
cine eşti: Eşti Sfîntul lui Dumnezeu!``
Ioan 8:46.....Cine din voi Mă poate dovedi că am
păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu Mă credeţi?
2 Corinteni 5:21.....Pe Cel ce n'a cunoscut
niciun păcat, El L -a făcut păcat pentru noi, ca
noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.
1 Petru 2:21-22.....Şi la aceasta aţi fost
chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi,
şi v-a lăsat o pildă , ca să călcaţi pe urmele
Lui. El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a
găsit vicleşug".
1 Ioan 3:5.....Şi ştiţi că El S'a arătat ca să ia
păcatele; şi în El nu este păcat.
------------------------------------------------Bakara 2:253.....Noi i-am dat lui Iisus, fiul
Mariei, dovezi vădite şi l-am întărit cu duhul
sfinţeniei.
Meryem 19:19.....Ea spuse: “Cum aş putea avea un
fecior când nici un om nu m-a atins, şi târfă eu
nu sunt.”
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Este acceptat faptul că Hristos poseda
înțelepciune și cunoștință supranaturală ?
Bibliei
Da / Da Coranuli
Matei 9:4.....Isus, care le cunoştea gîndurile, a zis:
,,Pentruce aveţi gînduri rele în inimile voastre?``
Ioan 7:45-46.....Aprozii au răspuns: ,,Niciodată
n'a vorbit vreun om ca omul acesta.``
Ioan 16:30.....Acum cunoaştem că ştii toate
lucrurile, şi n'ai nevoie să Te întrebe cineva;
de aceea credem că ai ieşit dela Dumnezeu.``
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-48.....Cristos, Iisus, fiul
Mariei, slăvit în Viaţa de Acum şi în Viaţa de
Apoi, căci el este dintre cei apropiaţi lui
Dumnezeu. Dumnezeu îl va învăţa Cartea,
înţelepciunea, Tora şi Evanghelia.
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Este acceptat faptul că Hristos poseda putere
supranaturală să facă minuni și să dea viață
celor morți ?
Bibliei
Da / Da Coranuli
Marcu 1:40-45.....A venit la El un lepros, care s'a
aruncat în genunchi înaintea Lui, Îl ruga şi -I zicea:
,,Dacă vrei, poţi să mă curăţeşti.`` Lui Isus I s'a
făcut milă de el, a întins mîna, S'a atins de el, şi i
-a zis: ,,Da, voiesc, fii curăţit!``
Ioan 11:14-44.....Dupăce a zis aceste vorbe, a
strigat cu glas tare: ,,Lazăre, vino afară!`` Şi
mortul a ieşit cu mînile
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-50.....Cristos, Iisus… Eu îi
tămăduiesc pe orb şi pe lepros şi morţilor le dau
viaţă, cu îngăduinţa lui Dumnezeu.
Maide 5:110.....I-ai tămăduit pe mut şi pe lepros, cu
îngăduinţa Mea! Ai sculat morţii, cu îngăduinţa Mea!
Notă:In Injil sunt mentionate 37 de miracole facute de Isus.
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Este acceptat faptul că Hristos are dreptul de a
comanda credință și ascultare de la toți oamenii ?
Bibliei
Da / Da Coranuli
Matei 23:10....căci Unul singur este Dascălul
vostru: Hristosul.
Ioan 14:15 & 21-24.....Dacă Mă iubiţi, veţi păzi
poruncile Mele. Cine are poruncile Mele şi le
păzeşte, acela Mă iubeşte; Cine nu Mă iubeşte,
nu păzeşte cuvintele Mele
------------------------------------------------Al-i İmran 3:50 & 55.....Eu v-am adus vouă un semn
de la Domnul vostru. Temeţi-vă de Dumnezeu şi
daţi-mi ascultare! Dumnezeu spuse: “O, Iisus! Eu
te voi chema la Mine, te voi înălţa la Mine şi te
voi izbăvi de cei care tăgăduiesc. Eu îi voi
rândui pe cei care te-au urmat deasupra celor
care tăgăduiesc, până în Ziua Învierii,
Zuhruf 43:61 & 63.....Satan să nu vă îndepărteze
de ea, căci el vă este vouă vrăjmaş făţiş.
Dumnezeu este Domnul meu şi Domnul vostru.
Închinaţi-vă Lui! Aceasta este o Cale Dreaptă!”

71.*	
  
Este acceptat faptul că Isus Hristos este
identificat ca fiind "Mesia" ? (Unsul)
Bibliei
Da / Da Coranuli
Matei 26:63-64.....,,Te jur, pe Dumnezeul cel
viu, să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui
Dumnezeu.`` ,,Da``, i -a răspuns Isus, ,,sînt!
Ioan 1:41.....,,Noi am găsit pe Mesia`` (care,
tîlmăcit însemnează Hristos).
Ioan 4:25-26.....,,Ştiu``, i -a zis femeia, ,,că are
să vină Mesia, (căruia I se zise Hristos); cînd va
veni El, are să ne spună toate lucrurile.`` Isus i a zis: ,,Eu, cel care vorbesc cu tine, sînt Acela.``
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45.....“O, Maria! Dumnezeu îţi vesteşte
un Cuvânt de la El: numele său este Cristos, Iisus.
Nisa 4:171-172.....Nu spuneţi despre Dumnezeu
decât Adevărul! Da, Cristos! Iisus, fiul Mariei,
este trimisul lui Dumnezeu,
Notă: Cuvintele "Mesia" si "Cristos" sunt folosite de
558 de ori in Noul Testament, iar cuvantul "Mesia" este
folosit de 10 ori in Coran facand referire la Cristos.
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Este acceptat faptul că Hristos este menționat ca
fiind și Cuvântul lui Dumnezeu ?
(Logos / Kalimullâh)	
  
Bibliei
Da / Da Coranuli
Ioan 1:1-3 & 14.....La început era Cuvîntul, şi
Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu
Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din
ce a fost făcut, n'a fost făcut fără El. Şi Cuvîntul
S'a făcut trup, şi a locuit printre noi,
Apocalipsa 19:13-16.....Era îmbrăcat cu o haină muiată
în sînge. Numele Lui este: ,,Cuvîntul lui Dumnezeu.``
------------------------------------------------Al-i İmran 3:39.....“Dumnezeu ţi-l vesteşte pe
Ioan care va întări Cuvântul lui Dumnezeu. El va
fi om de vază, cumpătat, un profet dintre cei
fără de prihană.”
Al-i İmran 3:45.....Cristos, Iisus, fiul Mariei,
slăvit în Viaţa de Acum şi în Viaţa de Apoi, căci
el este dintre cei apropiaţi lui Dumnezeu.
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Este acceptat faptul că Hristos a pre-existat ca
fiind Cuvântul lui Dumnezeu înainte de a se naște ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Isaia 9:6.....Căci un Copil ni s'a născut, un Fiu
ni s'a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor
numi: ,,Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare,
Părintele veciniciilor, Domn al păcii.
Mica 5:2.....Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti
prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda,
totuş din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpîni peste
Israel, şi a cărui obîrşie se suie pînă în vremuri
străvechi, pînă în zilele veciniciei.
Ioan 8:58.....Isus le -a zis: ,,Adevărat,
adevărat, vă spun că, mai înainte ca să se nască
Avraam, sînt Eu.``
Evrei 13:8.....Isus Hristos este acelaş ieri şi
azi şi în veci!
------------------------------------------------Al-i İmran 3:59.....Iisus este înaintea lui
Dumnezeu precum Adam pe care l-a creat din ţărână
şi apoi îi spuse: “Fii!” Şi acesta a fost.
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Este acceptat faptul că Cuvântul veșnic al lui
Dumnezeu, a luat trup uman prin încarnarea lui
Isus Hristos ? (Kenosis or Hûlul)	
  
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Matei 1:18-24.....,,Iată, fecioara va fi
însărcinată, va naşte un fiu, şi -i vor pune
numele Emanuil``, care, tîlmăcit, înseamnă:
,,Dumnezeu este cu noi``.
Ioan 1:1 & 14.....La început era Cuvîntul, şi
Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era
Dumnezeu. Şi Cuvîntul S'a făcut trup, şi a
locuit printre noi,
Coloseni 1:3 & 15.....Domnului nostru Isus Hristos…
El este chipul Dumnezeului celui nevăzut,
1 Timotei 3:16.....,,Celce a fost arătat în trup,
------------------------------------------------Maide 5:17.....Cei care spun: “Dumnezeu este Cristos,
fiul Mariei”, sunt tăgăduitori. El creează ceea ce
voieşte. Dumnezeu asupra tuturor are putere.

75.*	
  
Este acceptat faptul că Hristos este ”divin” sau
Dumnezeu în trup ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Ioan 1:1 & 14.....La început era Cuvîntul, şi
Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu.
Şi Cuvîntul S'a făcut trup, şi a locuit printre noi,
Ioan 5:17-18.....Dar Isus le -a răspuns: ,,Tatăl
Meu lucrează pînă acum; şi Eu de asemenea lucrez.``
Ioan 10:25-33.....,,V'am spus``, le -a răspuns Isus,
,,şi nu credeţi. Lucrările, pe cari le fac Eu, în
Numele Tatălui Meu, ele mărturisesc despre Mine.
Ioan 20:28-29.....Drept răspuns, Toma I -a zis:
,,Domnul meu şi Dumnezeul meu!`` ,,Tomo`` i -a
zis Isus, ,,pentrucă M'ai văzut, ai crezut.
Ferice de ceice n'au văzut, şi au crezut.``
Coloseni 2:8-9.....Hristos… Căci în El locuieşte
trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.
------------------------------------------------Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118.....Cei care spun:
“Dumnezeu este Cristos, fiul Mariei”, sunt
tăgăduitori.
Notă: Biblia Il descrie pe Isus ca fiind Dumnezeu
de 367 de ori.
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Este acceptat faptul că Hristos a creat lumea ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Coloseni 1:13-20.....El este chipul Dumnezeului celui
nevăzut, cel întîi născut din toată zidirea. Pentrucă
prin El au fost făcute toate lucrurile cari sînt în
ceruri şi pe pămînt, cele văzute şi cele nevăzute: fie
scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie
stăpîniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.
Evrei 1:1-2 & 10-12.....După… la sfîrşitul
acestor zile, ne -a vorbit prin Fiul, pe care L a pus moştenitor al tuturor lucrurilor, şi prin
care a făcut şi veacurile.
------------------------------------------------Maide 5:75, 116 & 118.....Cristos, fiul Mariei,
nu a fost decât un trimis.
Zuhruf 43:57-59.....Dacă am fi vrut, v-am fi făcut pe
unii dintre voi îngeri, urmaşi pe pământ!
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Este acceptat faptul că Hristos este singurul
mijlocitor între om și Dumnezeu ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Ioan 14:6.....Isus i -a zis: ,,Eu sînt calea, adevărul
şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine.
Faptele Apostolilor 4:12.....În nimeni altul nu este
mîntuire: căci nu este supt cer nici un alt Nume dat
oamenilor, în care trebuie să fim mîntuiţi.``
1 Timotei 2:5-6.....Căci este un singur Dumnezeu, şi
este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni:
Omul Isus Hristos, care S'a dat pe Sine însuş, ca
preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta
trebuia adeverit la vremea cuvenită,
------------------------------------------------Bakara 2:48.....Temeţi-vă de Ziua când nici un suflet
nu va fi răsplătit pentru altul, când nici o mijlocire
nu va fi îngăduită, când nici o răscumpărare nu va fi
primită, când nimeni nu va fi ajutat!
Zümer 39:44.....Când Dumnezeu, Unul, este
amintit, inimile celor care nu cred în Viaţa
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Este acceptat faptul că Hristos este fiul Lui Dumnezeu ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Matei 16:16.....Simon Petru, drept răspuns, I -a
zis: ,,Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui
viu!`` Isus a luat din nou cuvîntul, şi i -a
zis: ,,Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona;
fiindcă nu carnea şi sîngele ţi -a descoperit
lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri.
Marcu 14:61-62.....,,Eşti Tu, Hristosul, Fiul Celui
binecuvîntat?`` ,,Da, sînt,`` i -a răspuns Isus.
Luca 1:32 & 35.....El va fi mare, şi va fi chemat
Fiul Celui Prea Înalt;
şi ea, căreia i se zicea
stearpă, este acum în a şasea lună.
------------------------------------------------Tevbe 9:30-31.....Ei i-au luat pe preoţii şi pe
călugării lor, precum şi pe Cristos, fiul Mariei, ca
domni în locul lui Dumnezeu. Nu este dumnezeu afară de
El! Mărire Lui deasupra celor care ei Lui i-i alătură.
Notă: Sunt 92 de versete in Biblie care Il
descriu pe Isus ca fiind "Fiul Lui Dumnezeu".
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În Cărțile Sfinte, atunci când este folosit
termenul de "fiul lui Dumnezeu" este folosit în
sensul de un fiu fizic care a fost nascut printro uniune sexuală ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Luca 1:26-35.....Numele fecioarei era Maria.
Îngerul i -a răspuns: ,,Duhul Sfînt Se va pogorî
peste tine, şi puterea Celui Prea Înalt te va
umbri. De aceea Sfîntul care Se va naşte din
tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.
1 Ioan 5:20.....Ştim că Fiul lui Dumnezeu a
venit, şi ne -a dat pricepere să cunoaştem pe
Celce este adevărat. Şi noi sîntem în Celce este
adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El
este Dumnezeul adevărat şi viaţa vecinică.
------------------------------------------------En'am 6:101.....Plăsmuitorul cerurilor şi al
pământului! Cum să aibă un copil, când nu are
soaţă? El a creat totul. El este Atoateştiutor.
Jinn 72:3.....chiar dacă un smintit dintre noi a
spus nesăbuinţe despre Dumnezeu!
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A primit Hristos inchinare de la oameni, și a
acceptat El închinarea lor ca fiind una validă ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Ioan 9:35-38.....Isus a auzit că l-au dat afară;
şi, cînd l -a găsit, i -a zis: ,,Crezi tu în Fiul
lui Dumnezeu?`` ,,Cred, Doamne``, I -a zis el;
şi I s'a închinat.
Ioan 20:28-29.....Drept răspuns, Toma I -a zis:
,,Domnul meu şi Dumnezeul meu!`` ,,Tomo`` i -a
zis Isus, ,,pentrucă M'ai văzut, ai crezut.
Ferice de ceice n'au văzut, şi au crezut.``
------------------------------------------------Maide 5:116 & 118.....Dumnezeu spuse: “O, Iisus, fiu
al Mariei! Tu ai spus oamenilor: Luaţi-mă pe mine şi
pe mama mea drept dumnezei mai presus de Dumnezeu?”
Iisus spuse: “Mărire Ţie! Eu nu pot mărturisi ceea ce
nu am căderea să spun. Tu ai fi ştiut, dacă aş fi
spus. Tu ştii ce este în mine, însă eu nu ştiu ce
este în Tine. Tu, eşti Cunoscător al Tainelor.
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Este acceptat faptul că Hristos poate ierta
păcatele oamenilor ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Marcu 2:5-7 & 10-11.....Cînd le -a văzut Isus
credinţa, a zis slăbănogului: ,,Fiule, păcatele
îţi sînt iertate!`` ,,Cum vorbeşte omul acesta
astfel? Huleşte! Cine poate să ierte păcatele
decît numai Dumnezeu?`` Dar, ca să ştiţi că Fiul
omului are putere pe pămînt să ierte păcatele,
,,Ţie îţi poruncesc``, a zis El slăbănogului, ,,scoală-te, ridică-ţi patul, şi du-te acasă.``
Luca 5:20.....Cînd le -a văzut credinţa, Isus a
zis: ,,Omule, păcatele îţi sînt iertate
Faptele Apostolilor 10:43.....Toţi proorocii
mărturisesc despre El că oricine crede în El,
capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.``
1 Ioan 2:12.....Vă scriu, copilaşilor, fiindcă
păcatele vă sînt iertate pentru Numele Lui.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:135.....cine altul iartă păcatele în
afară de Dumnezeu?
Maide 5:75.....Cristos, fiul Mariei, nu a fost
decât un trimis. Şi alţi trimişi au mai fost
înaintea sa.
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Este acceptat faptul că Hristos deține cheile
morții și ale iadului ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Luca 12:5....Am să vă arăt de cine să vă temeţi.
Temeţi-vă de Acela care, după ce a ucis, are puterea
să arunce în gheenă; da, vă spun, de El să vă temeţi.
Apocalipsa 1:11-18.....Descoperirea lui Isus
Hristos, ,,Eu sînt Alfa şi Omega, Începutul şi
Sfîrşitul``, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este,
Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic. Eu
sînt Cel dintîi şi Cel de pe urmă, Cel viu. Am
fost mort, şi iată că sînt viu în vecii vecilor.
Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.
------------------------------------------------Zuhruf 43:57 & 59.....Dacă am fi vrut, v-am fi făcut
pe unii dintre voi îngeri, urmaşi pe pământ!
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Este acceptat faptul că Hristos este mântuitorul
lumii ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Isaia 43:11-13.....Eu, Eu sînt Domnul, şi afară
de Mine nu este niciun Mîntuitor! Eu sînt dela
început, şi nimeni nu izbăveşte din mîna Mea;
Luca 2:11.....astăzi în cetatea lui David, vi s'a
născut un Mîntuitor, care este Hristos, Domnul.
Ioan 4:42.....şi ştim că acesta este în adevăr
Hristosul, Mîntuitorul lumii.``
Tit 1:4.....Har şi pace dela Dumnezeu Tatăl, şi
dela Isus Hristos, Mîntuitorul nostru!
1 Ioan 4:14.....Şi noi am văzut şi mărturisim că
Tatăl a trimes pe Fiul ca să fie Mîntuitorul lumii.
------------------------------------------------Nisa 4:171....Da, Cristos! Iisus, fiul Mariei,
este trimisul lui Dumnezeu, Cuvântul Lui pe care
l-a aruncat Mariei,
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Este acceptat faptul că a crede în Hristos ca
Domn și Mântuitor este singurul mijloc de a
obține viața veșnică ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Ioan 3:16 & 36.....Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine
crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.
Cine crede în Fiul, are viaţa vecinică;
Ioan 14:6.....Isus i -a zis: ,,Eu sînt calea, adevărul
şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine.
Faptele Apostolilor 4:10-12.....în Numele lui Isus
Hristos din Nazaret… În nimeni altul nu este
mîntuire: căci nu este supt cer nici un alt Nume dat
oamenilor, în care trebuie să fim mîntuiţi.``
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19 & 85.....Adevărata credinţă
înaintea lui Dumnezeu este Supunerea.
Cel care
caută în afara Islamului (Supunerii) o altă lege
să ştie că aceasta nu este primită, iar el, în
Viaţa de Apoi, va fi între cei pierduţi.
Notă: Sunt peste 200 de versete in Biblie care Il
descriu pe Isus ca fiind Salvatorul lumii.
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Este acceptat faptul că sângele lui Hristos a
fost vărsat ca o jertfa de ispășire pentru
păcatele lumii ? ( Răscumpărare / Fidye )
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Isaia 53:5-12....Dar El era străpuns pentru
păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile
noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut
peste El, şi prin rănile Lui sîntem tămăduiţi.
Ioan 1:29..... A doua zi, Ioan a văzut pe Isus
venind la el, şi a zis: ,,Iată Mielul lui
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!
1 Corinteni 15:3-4.....V'am învăţat înainte de toate,
aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru
păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat
şi a înviat a treia zi, după Scripturi;
------------------------------------------------En’am 6:164.....Fiece suflet agoniseşte numai pe
socoteala lui. Nimeni nu va căra povara altuia.
Apoi la Domnul vostru vă va fi întoarcerea.
Nejm 53:38.....Truda sa va fi recunoscută
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În cărțile sfinte , profeții profețesc despre
faptul ca Mesia ( Isus ) va muri ?
Bibliei
Da / Da Coranuli
Isaia 53:1-12....şi va lua asupra Lui povara
nelegiuirilor lor. pentrucă S'a dat pe Sine
însuş la moarte, şi a fost pus în numărul celor
fărădelege, pentrucă a purtat păcatele multora şi
S'a rugat pentru cei vinovaţi.
Daniel 9:26.....După aceste şasezeci şi două de
săptămîni, unsul va fi stîrpit, şi nu va avea nimic.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55.....Dumnezeu spuse: “O, Iisus! Eu te voi
chema la Mine, te voi înălţa la Mine şi te voi izbăvi de cei
care tăgăduiesc. Eu îi voi rândui pe cei care te-au urmat
deasupra celor care tăgăduiesc, până în Ziua Învierii,
Meryem 19:33.....Cuvântul Adevărului de care ei
se îndoiesc încă!

87.	
  
A spus Isus dinainte că va fi ucis de către evrei ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Matei 16:21-23.....De atunci încolo, Isus a
început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să
meargă la Ierusalim, să pătimească mult din
partea bătrînilor, din partea preoţilor celor mai
de seamă şi din partea cărturarilor; că are să
fie omorît, şi că a treia zi are să învieze.
Ioan 12:32-33.....Şi după ce voi fi înălţat de pe
pămînt, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.`` Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. ------------------------------------------------Notă: Coranul nu contine versete in care Isus
spune ca va fi omorat de evrei.

88.*	
  
Este acceptat faptul că Hristos a murit in mod
fizic pe cruce, și că a inviat din morți ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Matei 27:50.....Isus a strigat iarăş cu glas
tare, şi Şi -a dat duhul.
Marcu 15:37.....Dar Isus a scos un strigăt tare,
şi Şi -a dat duhul.
Luca 24:44 & 46.....că trebuie să se împlinească
tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise,
în Prooroci şi în Psalmi.`` Şi le -a zis: ,,Aşa
este scris, şi aşa trebuia să pătimească Hristos,
şi să învieze a treia zi dintre cei morţi.
Ioan 19:30.....Cînd a luat Isus oţetul, a zis:
,,S'a isprăvit!`` Apoi şi -a plecat capul, şi Şi
-a dat duhul.
1 Corinteni 15:3-4.....Hristos a murit pentru
păcatele noastre, după Scripturi; că a fost
îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi;
------------------------------------------------Nisa 4:157.....după cum au mai spus: “Da, noi l-am
ucis pe Cristos, Iisus, fiul Mariei, trimisul lui
Dumnezeu.” Ei însă nici nu l-au ucis, nici nu l-au
răstignit, ci numai li s-a părut aşa. Cei care nu se
înţeleg asupra lui sunt în îndoială, căci ei nu au
nici o ştiinţă anume şi nu urmează decât o nălucire,
fiindcă ei de bună seamă nu l-au ucis,

89.*	
  
Este acceptat faptul că Hristos este viu și că El
va reveni ?
Bibliei
Da / Da Coranuli
Ioan 14:2-3.....În casa Tatălui Meu sînt multe
locaşuri.
Apocalipsa 2:25.....Numai ţineţi cu tărie ce
aveţi, pînă voi veni!
Apocalipsa 22:12 & 20.....Iată, Eu vin curînd; şi
răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia
după fapta lui. Cel ce adevereşte aceste
lucruri, zice: ,,Da, Eu vin curînd.`` Amin! Vino,
Doamne Isuse!
------------------------------------------------Nisa 4:158.....ci Dumnezeu l-a înălţat la El,
Zuhruf 43:61.....Satan să nu vă îndepărteze de
ea, căci el vă este vouă vrăjmaş făţiş.
Notă: Sunt 73 de versete in Biblie care vorbesc
despre a doua venire a Lui Hristos.

90.*	
  
Exista versete în Biblie care să prezică venirea
lui Mahomed ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Matei 24:11 & 26.....Se vor scula mulţi prooroci
mincinoşi, şi vor înşela pe mulţi. Deci, dacă vă
vor zice: ,Iată -L în pustie`, să nu vă duceţi
acolo! ,Iată -L în odăiţe ascunse`, să nu
credeţi.
Ioan 5:31.....Dacă Eu mărturisesc despre Mine
însumi, mărturia Mea nu este adevărată.
2 Corinteni 13:1.....,,Orice vorbă să fie
sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.``
------------------------------------------------A’raf 7:157.....celor care-l vor urma pe trimis —
profetul care nu ştia buche şi pe care îl aflăm
amintit la ei în Tora şi în Evanghelie.
Saf 61:6.....Cine este mai nedrept decât cel care
Îl huleşte pe Dumnezeu, când este chemat la
Supunere?

91.*	
  
Pentru ca Mahomed să fie calificat ca profet ca
să comunice profețiile scrise ale Lui Dumnezeu ,
ar fi trebuit el să fie evreu care sa fie capabil
sa scrie si sa citeasca ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Ioan 4:22.....căci Mîntuirea vine dela Iudei.
Romani 3:1-2.....Care este deci întîietatea Iudeului,
sau care este folosul tăierii împrejur? Oricum, sînt
mari. Şi mai întîi de toate, prin faptul că lor le-au
fost încredinţate cuvintele lui Dumnezeu.
Romani 9:4.....Ei sînt Israeliţi, au înfierea,
slava, legămintele, darea Legii, slujba
dumnezeiască, făgăduinţele,
------------------------------------------------A’raf 7:157-158.....celor care-l vor urma pe
trimis — profetul care nu ştia buche şi pe care
îl Credeţi în Dumnezeu şi în trimisul Său,
profetul ce nu ştie buche
Shura 42:52.....calea lui Dumnezeu care
stăpâneşte ceea ce se află în ceruri,

92.	
  
Este auto-proclamarea lui Mahomed ca si profet o
dovada valida pentru a fi un profet adevarat ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Ioan 5:31 & 36.....Dacă Eu mărturisesc despre
Mine însumi, mărturia Mea nu este adevărată.
tocmai lucrările acestea, pe cari le fac Eu,
mărturisesc despre Mine că Tatăl M'a trimes.
1 Corinteni 14:32-33.....Duhurile proorocilor
sînt supuse proorocilor; căci Dumnezeu nu este
un Dumnezeu al neorînduielii, ci al păcii, ca în
toate Bisericile sfinţilor.
2 Corinteni 13:1.....,,Orice vorbă să fie
sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.``
------------------------------------------------Rad 13:43.....Ţi-am pogorât ţie o Carte ca să-i scoţi
pe oameni din întunecimi către lumină, cu îngăduinţa
Domnului lor pe calea Puternicului, Lăudatului,
Fetih 48:28.....Muhammad este trimisul lui
Dumnezeu. Însoţitorii săi sunt aprigi cu
tăgăduitorii, blânzi între ei.

93.*	
  
A fost mesajul lui Mahomed, în deplin acord cu
mesajul lui Isus și ceilalți profeți ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Isaia 8:20.....La lege şi la mărturie!`` Căci
dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile
pentru poporul acesta.
1 Corinteni 14:32-33.....Duhurile proorocilor
sînt supuse proorocilor; căci Dumnezeu nu este
un Dumnezeu al neorînduielii, ci al păcii, ca în
toate Bisericile sfinţilor.
------------------------------------------------Shu’ara 26:192-197.....Duhul lui credincios a
pogorât cu el Nu este pentru ei un semn pe care
învăţaţii fiilor lui Israel îl cunosc? Dacă l-am
fi pogorât asupra unui străin
Fussilet 41:43.....Dacă am fi făcut un Coran
într-o limbă străină, ei ar fi spus: “Dacă
versetele Sale ar fi fost lămurite..., însă aşa
sunt într-o limbă străină, pe când el este arab.”
Shura 42:15.....(să ştie că) pricina lor nu are
greutate înaintea Domnului lor. Mânie va fi
asupra lor şi vor avea parte de aprigă osândă.

94.*	
  
A dat Dumnezeu lui Mahomed puteri supranaturale
ca să poată face minuni la fel ca Isus si
ceilalți profeți , ca o confirmare a faptului ca
el a fost trimis de Dumnezeu ?
Bibliei
Nu / Nu Coranuli
Ioan 5:36.....Dacă Eu mărturisesc despre Mine însumi,
mărturia Mea nu este adevărată. -a dat Tatăl să le
săvîrşesc, tocmai lucrările acestea, pe cari le fac
Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M'a trimes.
Ioan 14:11.....credeţi cel puţin pentru lucrările acestea.
------------------------------------------------En’am 6:37-38.....Ei spun: “De ce nici un semn de la
Domnul lui n-a fost pogorât asupra sa?” Spune:
“Dumnezeu are putinţa să pogoare un semn, însă cei
mai mulţi nu ştiu.” Nimic nu am neglijat în Carte.
Notă: Nu dispune de 157 miracole înregistrate de Isus
și ceilalți profeți din Biblie , dar nimic similare
cu acestea înregistrată în Coran pentru Muhammad .

95.*	
  
A avut Mahomed un dar de profeție ca să poata
profeți viitorul , la fel ca Isus și ceilalți
profeți ?
Bibliei
Nu / Nu Coranuli
Deuteronom 18:22.....Cînd ceeace va spune
proorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc
şi nu se va întîmpla, va fi un cuvînt pe care nu
l -a spus Domnul. Proorocul acela l -a spus din
îndrăsneală: să n'ai teamă de el.
1 Samuel 9:9.....Odinioară în Israel, cînd se ducea
cineva să întrebe pe Dumnezeu, zicea: ,,Haidem, să
mergem la văzător!`` Căci acela care se numeşte azi
prooroc, se numea odinioară văzător. ------------------------------------------------En’am 6:50.....Spune: “Eu nu vă spun că am
comorile lui Dumnezeu, căci eu nu cunosc Taina.
Ahkaf 46:9.....Spune: “Vedeţi că este de la Dumnezeu,
iar voi nu credeţi! Un martor dintre fiii lui Israel
a mărturisit însă că este asemenea cu ceea ce au ei
şi că el crede, pe când voi vă îngâmfaţi. Dumnezeu nu
călăuzeşte poporul nedrept.

96.	
  
Ar ierta vreodată Dumnezeul Lui Avraam pe Mahomed
care a sărutat piatra neagră de la Ka’aba sau
pentru faptul că onora zeitățile păgâne arabe ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Exod 20:3-5.....Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.
Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti;
1 Regi 19:18.....Dar voi lăsa în Israel şapte mii
de bărbaţi, şi anume pe toţi cei ce nu şi-au
plecat genunchii înaintea lui Baal, şi a căror
gură nu l-au sărutat.``
2 Corinteni 6:16.....Cum se împacă Templul lui
Dumnezeu cu idolii?	
  
-------------------------------------------------	
  
Bakara 2:158.....Safa şi Marwah sunt însemne ale
lui Dumnezeu. Cine face pelerinajul la Casa cea
Sfântă ori o vizitează, nu i se va face nici o
vină dacă le înconjoară şi pe acestea,
Nejm 53:18-20.....Ce socotiţi despre Al-Lat şi
Al-Uzza, şi cealaltă, Manat, a treia?	
  

97.	
  
A fost Mahomed considerat un om normal care să fie
nevoit să se pocăiască și să ceară iertare
pentru păcatele lui ?
Bibliei
Da / Da Coranuli
Ecleziast 7:20.....Fiindcă pe pămînt nu este nici un om
fără prihană, care să facă binele fără să păcătuiască.
Matei 3:8.....El zicea: ,,Pocăiţi-vă, căci
Împărăţia cerurilor este aproape.`` Faceţi dar
roade vrednice de pocăinţa voastră.
Matei 9:13.....Căci n'am venit să chem la pocăinţă pe
cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.``
Faptele Apostolilor 17:30..... Dumnezeu… şi porunceşte
acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască;
1 Ioan 1:8.....Dacă zicem că n'avem păcat, ne
înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi.
------------------------------------------------Nisa 4:106.....Cere iertare lui Dumnezeu!
Yusuf 12:53.....Regele spuse: “Aduceţi-mi-l pe
Iosif! Vreau să-l iau pe lângă mine.”
Muhammad 47:19.....Când li se pogoară însă o sură
întărită în care li se aminteşte lupta

98.	
  

Este considerat Mahomed ca fiind ultimul și cel
mai mare dintre profeți ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Apocalipsa 1:1, 8 & 17.....Descoperirea lui Isus
Hristos, ,,Eu sînt Alfa şi Omega, Începutul şi
Sfîrşitul``, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel
ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic. ,,Nu te
teme! Eu sînt Cel dintîi şi Cel de pe urmă,
Apocalipsa 22:13 & 20.....Eu sînt Alfa şi Omega,
Cel dintîi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfîrşitul.
Cel ce adevereşte aceste lucruri, zice: ,,Da, Eu vin
curînd.`` Amin! Vino, Doamne Isuse!
------------------------------------------------Ahzab 33:40.....O, voi cei ce credeţi! Amintiţi-l
întotdeauna pe Dumnezeu!
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!
Notă: Isus este asteptat sa se reintoarca, iar Mohamed nu.

Omul Și Păcatul
99.	
  
Când Adam și Eva au păcătuit, au cauzat ei o
separare fundamentală între Dumnezeu si om, care
a rezultat in nevoia omului de a fi salvat de
judecata lui Dumnezeu împotriva pacatului ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Geneza 2:16-17.....Domnul Dumnezeu a dat omului
porunca aceasta: ,,Poţi să mănînci după plăcere din
orice pom din grădină; dar din pomul cunoştinţei
binelui şi răului să nu mănînci, căci în ziua în care
vei mînca din el, vei muri negreşit.``
Romani 5:12-19.....De aceea, după cum printr'un
singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a
intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra
tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit...
------------------------------------------------Bakara 2:35-38.....Noi am spus: “Adame, însă nu
vă apropiaţi de acest pom, căci, altminterea,
veţi fi dintre cei nedrepţi.” Adam a primit
cuvintele Domnului său şi s-a întors către El
căindu-se, căci Dumnezeu este De-căinţăprimitorul, Milostivul.

100.	
  

Există versete despre oameni care se nasc cu o
”natură păcătoasă” ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Ieremia 13:23.....Poate un Etiopian să-şi schimbe
pielea, sau un pardos să-şi schimbe petele? Tot
aşa, aţi putea voi să faceţi binele, voi, cari
sînteţi deprinşi să faceţi răul?
Ieremia 17:9...,,Inima este nespus de înşelătoare şi
de desnădăjduit de rea; cine poate s'o cunoască?
Romani 3:23.....Căci toţi au păcătuit, şi sînt
lipsiţi de slava lui Dumnezeu.
------------------------------------------------Taha 20:122.....El spuse: “Coborâţi amândoi din
grădină, şi vrăjmaşi unul altuia să fiţi! De la
Mine vă va veni o călăuzire, şi cine va urma
călăuzirea Mea nu se va rătăci şi nu va fi
Tin 95:4.....Noi am creat omul dându-i chip desăvârşit

101.	
  
Sunt toți oamenii, inclusiv proorocii, vinovați
de săvârșirea păcatului ? (Cu exceptia Lui Isus)
Bibliei
Da / Da Coranuli
1 Regi 8:46.....Cînd vor păcătui împotriva Ta, căci nu este om care să nu păcătuiască, Psalmi 130:3.....Dacă ai păstra, Doamne, aducerea
aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în
picioare, Doamne?
Proverbe 20:9.....Cine poate zice: ,,Mi-am
curăţit inima, sînt curat de păcatul meu?`` Romani 3:10.....după cum este scris: ,,Nu este
nici un om neprihănit, niciunul măcar.
1 Ioan 1:8.....Dacă zicem că n'avem păcat, ne
înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi.
------------------------------------------------Yusuf 12:53.....Regele spuse: “Aduceţi-mi-l pe
Iosif! Vreau să-l iau pe lângă mine.”
İbrahim 14:34....Fereşte-mă pe mine şi pe fiii
mei de a ne închina la idoli,
Nahl 16:61.....Ei îi dau lui Dumnezeu ceea ce ei
urăsc pentru ei înşişi, iar limbile lor rostesc
minciuni că vor avea o frumoasă răsplată.
Shu’ara 26:82.....Domnul meu! Dăruieşte-mi
înţelepciunea şi rânduieşte-mă între cei drepţi.
Muhammad 47:19.....Când li se pogoară însă o sură
întărită în care

102.	
  
A fost Maria, mama lui Isus considerată ca având
inzestrări divine și că ar trebui venerată ca
Mama a lui Dumnezeu ?
Bibliei
Nu / Nu Coranuli
Isaia 42:8.....Eu sînt Domnul, acesta este Numele
Meu; şi slava Mea n'o voi da altuia, nici cinstea
mea idolilor.``
Ioan 2:3-5.....Cînd s'a isprăvit vinul, mama lui
Isus I -a zis: ,,Nu mai au vin.``
------------------------------------------------İsra 17:22-23.....Asupra lor cu bunătate apleacă
aripa duioşiei şi spune: “Domnul meu!
Zariyat 51:56.....Eu nu vreau nici un dar de la
ei. Eu nu vreau să Mă ospăteze.

103.	
  
Poate păcatul să-l separe pe un om de Dumnezeul Cel
Sfânt , și ca o consecință naturală este de ințeles
că păcătoșii sunt condamnați să meargă in iad ?
Bibliei
Da / Da Coranuli
Ezechiel 18:4 & 20.....Sufletul care păcătuieşte,
acela va muri.
Luca 12:5.....Temeţi-vă de Acela care, după ce a
ucis, are puterea să arunce în gheenă; da, vă
spun, de El să vă temeţi.
Apocalipsa 20:13—15.....Fiecare a fost judecat
după faptele lui. Şi Moartea şi Locuinţa
morţilor au fost aruncate în iazul de foc.
Oricine n'a fost găsit scris în cartea vieţii, a
fost aruncat în iazul de foc.
------------------------------------------------A’raf 7:41.....Ei vor avea din Gheenă paturi şi
deasupra lor vor fi acoperăminte. Astfel îi
răsplătim pe cei nedrepţi.
Yunus 10:27.....dolii lor vor spune: “Nu nouă vaţi închinat voi.

104.*	
  
Un Dumnezeu sfânt ia in serios chiar și păcatele
mici ? 	
  
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Matei 5:19.....Aşa că, ori cine va strica una din cele
mai mici din aceste porunci, şi va învăţa pe oameni
aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor;
Matei 12:36.....Vă spun că, în ziua judecăţii,
oamenii vor da socoteală de orice cuvînt
nefolositor, pe care -l vor fi rostit.
1 Corinteni 5:6.....Nu ştiţi că puţin aluat
dospeşte toată plămădeala?
Iacob 2:10.....Căci, cine păzeşte toată Legea, şi
greşeşte într'o singură poruncă, se face vinovat
de toate.
------------------------------------------------Ahzab 33:5.....— după Cartea lui Dumnezeu — decât
de alţi credincioşi şi de pribegi, afară de cei
care fac bine prietenilor tăi.
Nejm 53:31-32.....L-ai văzut pe cel care a întors
spatele,

105.*	
  
Este tăierea mâinilor o pedeapsa pe măsură,
pentru un hoț ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Exod 22:1-4.....dacă ceeace a furat, fie bou, fie
măgar, sau oaie, se găseşte încă viu în mînile
lui, să dea îndoit înapoi.
Proverbe 6:30-31.....Hoţul nu este urgisit cînd
fură ca să-şi potolească foamea, căci îi este
foame; Şi dacă este prins, trebuie să dea înapoi
înşeptit, să dea chiar tot ce are în casă.
Luca 6:35-36.....Voi însă, iubiţi pe vrăjmaşii
voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să
nădăjduiţi ceva în schimb.
------------------------------------------------Maide 5:38.....Tăiaţi mâinile hoţului şi ale
hoaţei: aceasta va fi o răsplată pentru ceea ce
au săvârşit şi o pedeapsă de la Dumnezeu.

106.	
  

Ar fi acceptabil pentru credincioși să mintă sau
să inșele pe cineva doar pentru a se proteja ?
(Taqiyya or Kitman) 	
  
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Proverbe 6:16-17.....Şase lucruri urăşte Domnul…
limba mincinoasă,
Zephaniah 3:13.....Rămăşiţele lui Israel nu vor
mai săvîrşi nelegiuire, nu vor mai spune
minciuni, şi nici în gura lor nu se va mai găsi o
limbă înşelătoare.
Apocalipsa 21:8 & 27.....şi toţi mincinoşii, partea
lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă,
------------------------------------------------Bakara 2:225.....Dumnezeu nu vă va pedepsi pentru o
vorbă aruncată în juruinţele voastre, însă vă va
pedepsi pentru ceea ce dospesc inimile voastre.
Tahrim 66:2.....Când Profetul a încredinţat o
taină uneia dintre soţii, iar aceasta a
dezvăluit-o altei soţii, Dumnezeu îi dădu de
ştire Profetului.
Notă: Taqiyva = a spune ceva ce nu este adevarat.
Kitman = a mintii prin omitere.	
  

107.	
  
Este homosexualitatea vazută ca un păcat care
este interzis si de condamnat ?	
  
Bibliei
Da / Da Coranuli
Levitic 20:13..... Să nu te culci cu un bărbat
cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urîciune.
Romani 1:24 & 26-27.....Dacă un om se culcă cu un
om cum se culcă cineva cu o femeie, amîndoi au
făcut un lucru scîrbos; să fie pedepsiţi cu
moartea, sîngele lor să cadă asupra lor.
------------------------------------------------A’raf 7:80-81.....Amintiţi-vă de Lot! El spuse
poporului său: “Voi vă dedaţi acestei scârboşenii pe
care nimeni, pe aceste lumi, n-a mai săvârşit-o
înaintea voastră?” Voi veniţi la bărbaţi poftindu-i,
şi nicidecum la femei. Sunteţi un popor de depravaţi.
Neml 27:54-55....Voi vă apropiaţi cu poftă de
bărbaţi în loc de femei? Sunteţi un popor
neştiutor.” Răspunsul poporului său a fost:
“Alungaţi-i din cetatea voastră pe ai lui Lot,
căci sunt oameni ce se cred neprihăniţi.”

108.	
  
Avortul și crima sunt văzute ca fiind păcate care
sunt interzise și de condamnat ?	
  
Bibliei
Da / Da Coranuli
Geneza 9:6-7......Dacă varsă cineva sîngele omului, şi
sîngele lui să fie vărsat de om; căci Dumnezeu a făcut
pe om după chipul Lui. Iar voi, creşteţi şi înmulţiţivă; răspîndiţi-vă pe pămînt, şi înmulţiţi-vă pe el!``
Exod 21:12.....Cine va lovi pe altul cu o
lovitură de moarte, să fie pedepsit cu moartea.
Proverbe 6:16-17.....Şase lucruri urăşte Domnul,
şi chiar şapte Îi sînt urîte… mînile… cari varsă
sînge nevinovat,
---------------------------------------------Maide 5:32.....“Cel care a ucis un om care nu a ucis
niciodată, care nu a semănat stricăciune pe pământ,
este socotit ca şi cum ar fi ucis întreaga omenire,
iar cel care a salvat un singur om este socotit ca şi
cum ar fi salvat întreaga omenire.”
İsra 17:31.....Nu vă apropiaţi de curvie, căci
este ruşinoasă şi o cale rea!

109.*	
  
Pedeapsa pentru păcat poate fi ștearsă prin
facerea de ”fapte bune” ? (Sevap)
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Romani 3:28.....Pentrucă noi credem că omul este
socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele Legii.
Galateni 3:11.....Şi că nimeni nu este socotit neprhănit
înaintea lui Dumnezeu, prin Lege, este învederat, căci
,,cel neprihănit prin credinţă va trăi.``
Iacob 2:10.....Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte
într'o singură poruncă, se face vinovat de toate.
------------------------------------------------Hud 11:114....Fii răbdător! Dumnezeu nu lasă să
se piardă răsplata celor care fac binele.
Ankebut 29:7....Noi l-am sfătuit pe om să fie bun
cu părinţii săi, însă dacă te silesc să-Mi
alături ce tu nu ai ştiinţă, nu le da ascultare.
Nejm 53:32.....L-ai văzut pe cel care a întors spatele

Salvarea
110.	
  
Se naște omul direct ca "musulman" sau ”crestin” ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Ioan 1:12-13.....Dar tuturor celor ce L-au
primit, adică celorce cred în Numele Lui, le -a
dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;
Ioan 3:5.....Isus i -a răspuns: ,,Adevărat,
adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva
din apă şi din Duh, nu poate să intre în
Împărăţia lui Dumnezeu.
1 Petru 1:23.....fiindcă aţi fost născuţi din nou nu
dintr-o sămînţă, care poate putrezi, ci dintr-una
care nu poate putrezi, prin Cuvîntul lui Dumnezeu,
care este viu şi care rămîne în veac.
------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6..... Spune: “O, tăgăduitorilor!
Voi aveţi legea voastră, iar eu am legea mea!”
Notă: Conform Bibliei un om nu poate fi nascut
crestin; doar cei "nascuti din nou" din Duhul Lui
Dumnezeu vor mosteni Imparatia Lui Dumnezeu.
Insa cel nascut dintr-un tata musulman este
automat considerat a fi musulman din nastere.

111.*	
  
Depinde mantuirea unei persoane de faptele bune
pe care le-a comis ? (Ameller) 	
  
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Romani 4:2.....Dacă Avraam a fost socotit
neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar
nu înaintea lui Dumnezeu.
Efeseni 2:8-9.....Căci prin har aţi fost
mîntuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela
voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte,
ca să nu se laude nimeni.
Tit 3:5-6.....El ne -a mîntuit, nu pentru faptele,
făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui,
prin spălarea naşterii din nou şi prin înoirea făcută
de Duhul Sfînt, pe care L -a vărsat din belşug peste
noi, prin Isus Hristos, Mîntuitorul nostru;
------------------------------------------------Hud 11:114....Fii răbdător! Dumnezeu nu lasă să
se piardă răsplata celor care fac binele.
Ankebut 29:7.....Noi l-am sfătuit pe om să fie
bun cu părinţii săi, însă dacă te silesc să-Mi
alături ce tu nu ai ştiinţă, nu le da ascultare.

112.	
  
Este salvarea de la pedeapsa pacatului oferita de
Dumnezeu, dependenta de o jertfa de sange ? (Kefaret)	
  
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Levitic 17:11.....Căci viaţa trupului este în sînge.
Vi l-am dat ca să -l puneţi pe altar, ca să slujească
de ispăşire pentru sufletele noastre, căci prin viaţa
din el face sîngele ispăşire.
Evrei 9:12 & 22.....în Locul prea sfînt, nu cu
sînge de ţapi şi de viţei, ci cu însuş sîngele
Său, după ce a căpătat o răscumpărare vecinică.
Şi, după Lege, aproape totul este curăţit cu
sînge; şi fără vărsare de sînge, nu este iertare.
------------------------------------------------Bakara 2:48....Temeţi-vă de Ziua când nici un suflet
nu va fi răsplătit pentru altul, când nici o mijlocire
nu va fi îngăduită, când nici o răscumpărare nu va fi
primită, când nimeni nu va fi ajutat!
Hajj 22:37.....Dumnezeu îi ocroteşte pe cei care cred.

	
  

113.	
  
Poate mântuirea care vine de la Dumnezeu sa fie
primită numai prin har, prin credința in Mielul
Lui Dumnezeu care a fost sacrificat pentru
ispășirea păcatelor lumii ? (Isus Hristos)	
  	
  
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Ioan 1:29.....A doua zi, Ioan a văzut pe Isus
venind la el, şi a zis: ,,Iată Mielul lui
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!
Romani 3:24-28.....Şi sînt socotiţi neprihăniţi,
fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea,
care este în Hristos Isus. Pentrucă noi credem
că omul este socotit neprihănit prin credinţă,
fără faptele Legii.
Efeseni 1:7.....În El avem răscumpărarea, prin sîngele
Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său,
------------------------------------------------	
  
En’am 6:164.....Spune: “Voi căuta un alt domn
afară de Dumnezeu? El este Domnul tuturor!” Fiece
suflet agoniseşte numai pe socoteala lui. Nimeni
nu va căra povara altuia. Apoi la Domnul vostru
vă va fi întoarcerea. El vă va înştiinţa atunci
de cea asupra căreia vă învrăjbeaţi.
İsra 17:15.....Când am voit să nimicim o cetate,
Noi am poruncit îndestulaţilor ei să se dedea la
silnicii şi astfel s-a împlinit asupra ei
Cuvântul şi Noi am dărâmat-o din temelii.
Nejm 53:38....Truda sa va fi recunoscută

114.	
  
Pentru ca o persoană să poată primi viața
veșnică, este necesar in primul rand să auda si
sa înțeleagă evanghelia Domnului Isus și să
creadă că Dumnezeu L-a trimis ca El sa fie Mesia,
mântuitorul lumii ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Romani 10:9-10 & 17.....Dacă mărturiseşti deci cu
gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că
Dumnezeu L -a înviat din morţi, vei fi mîntuit.
------------------------------------------------Bakara 2:119-120.....Noi te-am trimis întru
Adevăr să vesteşti şi să predici şi nu să fii
întrebat de clienţii Iadului.

115.*	
  
Este acceptat faptul că credința in Isus Hristos
ca Domn și Mântuitor este singura cale prin care
păcatele unui om pot fi iertate iar apoi să
primească și viața veșnică ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Ioan 11:25.....Isus i -a zis: ,,Eu sînt învierea
şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi
murit, va trăi.
Ioan 14:6.....Isus i -a zis: ,,Eu sînt calea, adevărul
şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine.
Ioan 17:3.....Şi viaţa vecinică este aceasta: să
Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat
şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimes Tu.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20.....Adevărata credinţă înaintea
lui Dumnezeu este Supunerea. Cei cărora Cartea le-a
fost dată nu s-au împotrivit unii altora, din pizmă,
decât după ce au primit ştiinţa. Cel care tăgăduieşte
semnele lui Dumnezeu să ştie că Dumnezeu este Grabnic
la socoteală. Dacă s-au supus lui Dumnezeu, sunt bine
călăuziţi, însă, dacă-şi întorc spatele, se rătăcesc.
Asupra ta este doar înştiinţarea şi atât! Dumnezeu
este Văzător al robilor Săi.

116.	
  
Botezul în apă este necesar credinciosului din
ziua de azi ?	
  
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Matei 28:19-20.....Duceţi-vă şi faceţi ucenici
din toate neamurile, botezîndu -i în Numele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh.
Faptele Apostolilor 2:38.....,,Pocăiţi-vă``, le -a
zis Petru, ,,şi fiecare din voi să fie botezat în
Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor
voastre; apoi veţi primi darul Sfîntului Duh.
Faptele Apostolilor 22:16.....Şi acum, ce
zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul, şi fii
spălat de păcatele tale, chemînd Numele
Domnului.``
Notă: In Coran nu exista versete care sa vorbeasca
despre botezul in apa.

117.	
  
Este circumcizia necesară unui credincios de sex
masculin din ziua de azi ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
1 Corinteni 7:18 & 20.....Dacă cineva a fost chemat
pe cînd era tăiat împrejur, să rămînă tăiat împrejur.
Dacă cineva a fost chemat pe cînd era netăiat
împrejur, să nu se taie împrejur. Fiecare să rămînă
în chemarea pe care o avea cînd a fost chemat
Galateni 5:2....Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă vă
veţi tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic.
Galateni 5:6.....Căci în Isus Hristos, nici tăierea
împrejur, nici netăierea împrejur n'au vreun preţ, ci
credinţa care lucrează prin dragoste.
------------------------------------------------Nahl 16:123....Sabbatul n-a fost făcut decât
pentru cei care se certau asupra lui.
Notă: In Islam circumcizia este considerata a fi
parte a religiei lui Avraam, si de aceea este
considerata a fi obligatorie musulmanilor. Acest
lucru se poate vedea in Hadith: Bukhari 1252,
Fatih al-Bari 6:388; si Muslim 4:2370.

118.	
  

Există versete care poruncesc oamenilor să fie
”sfinți” și este ”sfințenia” o condiție
prealabilă pentru a intra in Rai ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Levitic 11:44.....Căci Eu sînt Domnul, Dumnezeul
vostru; voi să vă sfinţiţi, şi fiţi sfinţi, căci
Eu sînt sfînt;
Evrei 12:14.....Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea,
fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.
1 Petru 1:15-16.....Ci, după cum Cel ce v-a
chemat este sfînt, fiţi şi voi sfinţi în toată
purtarea voastră.
Apocalipsa 22:11.....Şi cine este sfînt, să se
sfinţească şi mai departe!
------------------------------------------------Notă: Coranul nu contine versete care sa
pretinda oamenilor sa fie sfinti sau sa precizeze
ca ei pot fi sfinti.

119.	
  
Pot oamenii să aleagă să devina copii ai Lui
Dumnezeu printr-un exercițiu al propriei voințe ?	
  
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Ioan 1:12.....Dar tuturor celor ce L-au primit,
adică celorce cred în Numele Lui, le -a dat
dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;
Romani 8:14 & 16.....Căci toţi ceice sînt
călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sînt fii ai lui
Dumnezeu. Însuş Duhul adevereşte împreună cu
duhul nostru că sîntem copii ai lui Dumnezeu.
Galateni 3:26.....Căci toţi sînteţi fii ai lui
Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus.
Evrei 12:5.....Căci Domnul pedepseşte pe cine -l iubeşte,
şi bate cu nuiaua pe orice fiu pe care -l primeşte.``
------------------------------------------------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.*	
  
Este soarta unei persoane predeterminată sau
predestinată in mod total de Dumnezeu ?
( Kader sau Kismet )
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Deuteronom 30:19.....Iau azi cerul şi pămîntul
martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte
viaţa şi moartea, binecuvîntarea şi blestemul.
Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămînţa ta,
Iosua 24:15.....Cît despre mine, eu şi casa mea
vom sluji Domnului``.
------------------------------------------------Tevbe 9:51.....Dize: jamais nos ocorrerá o que
Deus não nos tiver predestinado! Ele é nosso
Protetor. Que os fiéis se encomendem aDeus!
Kasas 28:68.....Domnul tău cunoaşte ceea ce
tăinuiesc inimile lor şi ceea ce ei destăinuiesc.
Ahzab 33:38.....Dumnezeu este de-ajuns să ţină
socoteală.
Notă: Crestinii Armeniei ar spune "Nu"; dar
Calvinistii ar spune "Da".

	
  

121.	
  
Folosește Dumnezeu o balanță pentru a măsura
faptele bune si faptele rele ca să poată
determina destinația spre Rai sau Iad a unei
personae ? (Terazi)
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Efeseni 2:8-9.....Căci prin har aţi fost
mîntuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela
voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte,
ca să nu se laude nimeni.
Tit 3:4-5.....Dar, cînd s'a arătat bunătatea lui
Dumnezeu, Mîntuitorul nostru, şi dragostea Lui de oameni,
------------------------------------------------Mü’minun 23:102-103.....Cei ale căror fapte vor
atârna uşor, vor fi cei care s-au pierdut pe ei
înşişi. Ei vor veşnici în Gheena, unde focul le
va arde feţele, iar ei vor scrâşni.

122.*	
  
Pentru ca o persoană să poată intra în impărăția
Lui Dumnezeu ,este mai întâi necesar ca persoana
respectivă să aiba o ” nastere spirituala" si sa
fie "nascuta din nou ” ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Ioan 1:12-13.....Dar tuturor celor ce L-au
primit, adică celorce cred în Numele Lui, le -a
dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;
născuţi nu din sînge, nici din voia firii lor,
nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.
Ioan 3:3......Drept răspuns, Isus i -a zis: ,,Adevărat,
adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu
poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.``
2 Corinteni 5:17.....Căci, dacă este cineva în Hristos,
este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s'au dus:
iată că toate lucrurile s'au făcut noi.
1 Petru 1:23.....fiindcă aţi fost născuţi din nou
nu dintr-o sămînţă, care poate putrezi, ci dintruna care nu poate putrezi, prin Cuvîntul lui
Dumnezeu, care este viu şi care rămîne în veac.
------------------------------------------------Notă: Coranul nu mentioneaza nimic despre nevoia
de o renastere din punct de vedere spiritual sau
de a fi "nascut din nou".

	
  

123.*	
  
Dumnezeu promite sau garantează viața veșnică
tuturor credincioșilor in Hristos ?
Bibliei
Da / Da Coranuli
Ioan 3:36....fiindcă aţi fost născuţi din nou nu
dintr-o sămînţă, care poate putrezi, ci dintr-una
care nu poate putrezi, prin Cuvîntul lui
Dumnezeu, care este viu şi care rămîne în veac.
Ioan 5:24.....Adevărat, adevărat vă spun, că cine
ascultă cuvintele Mele, şi crede în Celce M'a
trimes, are viaţa vecinică, şi nu vine la
judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 & 113-115.....Dumnezeu spuse: “O,
Iisus! Eu te voi chema la Mine, te voi înălţa la Mine
şi te voi izbăvi de cei care tăgăduiesc. Eu îi voi
rândui pe cei care te-au urmat deasupra celor care
tăgăduiesc, până în Ziua Învierii, Nu sunt toţi însă
deopotrivă, căci între oamenii Cărţii este o adunare
dreaptă care citeşte, la vreme de noapte, versetele
lui Dumnezeu şi se prosternează.

124.*	
  

Lucrurile Viitoare
Sunt cuvintele ” profet ” și ” profeție ” ,
utilizate in principal cu referire la o persoană
care, prin darul Lui Dumnezeu are cunoștință de
lucrurile viitoare ?	
  (Nebi)
Bibliei
Da / Nu Coranuli
1 Samuel 9:9.....Odinioară în Israel, cînd se ducea
cineva să întrebe pe Dumnezeu, zicea: ,,Haidem, să
mergem la văzător!`` Căci acela care se numeşte azi
prooroc, se numea odinioară văzător. Apocalipsa 19:10.....(Căci mărturia lui Isus este
duhul proorociei.``)
------------------------------------------------A’raf 7:158 & 188.....Credeţi în Dumnezeu şi în trimisul
Său, profetul ce nu ştie buche care crede în Dumnezeu şi
în Cuvintele Sale. Urmaţi-l! Poate vă veţi lăsa
călăuziţi.” Dacă aş cunoaşte Taina, aş stăpâni bunuri
din belşug şi nici un rău nu m-ar atinge, însă eu doar
predic şi vestesc unui popor credincios.”

	
  

125.*	
  
Exista informații detaliate date cu privire la
evenimentele viitoare , la sfârșitul lumii ?
(Eschatology / Gayb Haber)	
  
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Matei 24:3, 14 & 25..... ,,Spune-ne, cînd se vor
întîmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul
venirii Tale şi al sfîrşitului veacului
acestuia?`` Evanghelia aceasta a Împărăţiei va
fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească
de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni
sfîrşitul. Iată, că v'am spus mai dinainte.
Apocalipsa 1:1.....Descoperirea lui Isus Hristos,
pe care l -a dat -o Dumnezeu, ca să arate robilor
Săi lucrurile cari au să se întîmple în curînd.
------------------------------------------------En’am 6:50.....Spune: “Eu nu vă spun că am
comorile lui Dumnezeu, căci eu nu cunosc Taina.
Eu nu vă spun că sunt un înger, căci nu urmez
decât ceea ce mi s-a dezvăluit.”

126.	
  

Există versete profetice care prezic venirea unui
conducător puternic și diabolic la nivel mondial
în zilele din urmă ?	
  	
  	
  (Antichrist / Mehdi)
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Matei 24:21-25.....Căci se vor scula Hristoşi
mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne
mari şi minuni, pînă acolo încît să înşele, dacă
va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.
2 Tesaloniceni 2:7-9.....Şi atunci se va arăta acel
Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea
gurii Sale, şi -l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.
1 Ioan 2:18.....Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă.
Şi, după cum aţi auzit că are să vină anticrist, să
ştiţi că acum s'au ridicat mulţi anticrişti: prin
aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă.
Apocalipsa 6:1-2.....M'am uitat, şi iată că s'a arătat
un cal alb. Cel ce sta pe el, avea un arc; i s'a dat o
cunună, şi a pornit biruitor, şi ca să biruiască.
------------------------------------------------Notă: Coranul nu mentioneaza nimic despre venirea
lui Antihrist sau Mehdi.

127.*	
  
Va exista o ”zi a judecății ”, când Dumnezeu va
ridica pe fiecare persoană din morți iar pe baza
judecății va decide dacă vor merge în rai sau in
iad ? (Ahiret Günü)	
  
Bibliei
Da / Da Coranuli
Evrei 9:27.....Şi, după cum oamenilor le este
rînduit să moară o singură dată, iar după aceea
vine judecata,
2 Petru 2:9.....însemnează că Domnul ştie să
izbăvească din încercare pe oamenii cucernici, şi
să păstreze pe cei nelegiuiţi, ca să fie
pedepsiţi în ziua judecăţii:
Apocalipsa 20:11-15.....Oricine n'a fost găsit scris
în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.
------------------------------------------------Bakara 2:113.....Dumnezeu îi va judeca, în Ziua
Învierii, vrajba dintre ei.
Al-i İmran 3:185.....Fiece suflet va gusta
moartea însă voi vă veţi primi negreşit
răsplăţile voastre, în Ziua Învierii.

128.*	
  
Va trebui toată lumea să petreacă o perioadă de
chin in Iad ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Ioan 5:24.....Adevărat, adevărat vă spun, că cine
ascultă cuvintele Mele, şi crede în Celce M'a
trimes, are viaţa vecinică, şi nu vine la
judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.
Romani 8:1.....Acum dar nu este nici o osîndire
pentru ceice sînt în Hristos Isus, cari nu
trăiesc după îndemnurile firii pămînteşti, ci
după îndemnurile Duhului.
1 Tesaloniceni 5:9.....Fiindcă Dumnezeu nu ne -a
rînduit la mînie, ci ca să căpătăm mîntuirea,
prin Domnul nostru Isus Hristos,
------------------------------------------------Al-i İmran 3:185.....Cel care va fi ferit de Foc
şi dus în Rai va afla fericirea.
Meryem 19:70-72.....căci hotărârea Domnului tău
este de neclintit. Noi îi vom mântui pe cei care
se temeau şi-i vom lăsa pe nedrepţi îngenunchiaţi.

129.*	
  
În cazul în care o persoană ajunge in Iad, există
posibilitatea ca mai tarziu să iasă de acolo si
sa mearga in Rai ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Matei 25:41 & 46.....Apoi va zice celor dela
stînga Lui: ,Duceţi-vă dela Mine, blestemaţilor,
în focul cel vecinic, care a fost pregătit
diavolului şi îngerilor lui! Şi aceştia vor
merge în pedeapsa vecinică, iar cei neprihăniţi
vor merge în viaţa vecinică.``
Luca 16:25-26.....Pe lîngă toate acestea, între
noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca
cei ce ar avea să treacă de aici la voi, sau de
acolo la noi, să nu poată.`
------------------------------------------------En’am 6:128.....Dumnezeu va spune: “Focul va fi
sălaşul vostru, unde veţi veşnici, doar dacă
Dumnezeu nu va voi altfel.”
Hud 11:106-107.....unde vor veşnici cât vor dura
cerurile şi pământul, doar dacă Domnul tău va voi
altfel, căci Domnul tău face ce voieşte.
Preafericiţii vor fi în Rai, unde vor veşnici cât vor
dura cerurile şi pământul, numai dacă Domnul tău nu
va voi altfel. Acesta este un dar ce nu se strică.

130.	
  

Trupul înviat, este el un trup fizic din carne ,
oase și sânge ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
1 Corinteni 15:35-50.....Dar va zice cineva: ,,Cum
înviază morţii? Şi cu ce trup se vor întoarce?``
----------------------------------------------------Bakara 2:25 & 259.....În ele vor avea soţii
neprihănite şi acolo vor veşnici. Priveşte cum
rânduim osemintele şi cum le înveşmântăm în carne!”
Zuhruf 43:70.....Printre ei vor umbla tipsii şi
pocaluri cu tot ceea ce sufletele le poftesc şi
ochii le desfată. Acolo voi veţi veşnici.
Vakia 56:35-38.....Noi le-am făcut fecioare,
iubitoare, însoţitoare
Nebe 78:33.....pocale ce se revarsă.

131.*	
  
Vor exista relații sexuale sau căsătorie în Rai ?
(Houris)	
  
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Matei 22:28-33.....La înviere, nevasta căruia din cei
şapte va fi ea? Fiindcă toţi au avut -o de nevastă.
Căci la înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor
mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer.
1 Corinteni 15:50....Ce spun eu, fraţilor, este
că nu poate carnea şi sîngele să moştenească
Împărăţia lui Dumnezeu; şi că, putrezirea nu
poate moşteni neputrezirea.
-------------------------------------------------	
  
Tur 52:20.....Noi îi vom aduna la un loc cu seminţia
lor şi cu nimic nu le vom micşora faptele lor. Fiece
suflet a ceea ce a agonisit este chezaş.
Rahman 55:55-56, 70-72..... Acolo le vor întâlni pe cele cu
priviri nevinovate pe care nici om, nici ginn nu le-au
atins înaintea lor. Aşadar, care sunt binefacerile Domnului
vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni? Aşadar, care
sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le
socotiţi minciuni? Aşadar, care sunt binefacerile Domnului
vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

132.	
  
Este biserica universală considerată a fi ”
Mireasa Lui Hristos ” ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Efeseni 5:23, 25, & 32..... Bărbaţilor, iubiţi-vă
nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S'a
dat pe Sine pentru ea, Taina aceasta este mare(vorbesc despre Hristos şi despre Biserică). Apocalipsa 19:7.....Să ne bucurăm, să ne veselim,
şi să -I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului;
soţia Lui s'a pregătit,
Apocalipsa 21:9.....Apoi unul din cei şapte îngeri,
cari ţineau cele şapte potire, pline cu cele din urmă
şapte urgii, a venit şi a vorbit cu mine, şi mi -a
zis: ,,Vino să-ţi arăt mireasa, nevasta Mielului!``
------------------------------------------------Notă: Coranul vorbeste despre Biserica o singura data
insa nu mentioneaza deloc despre "Mireasa Lui Hristos":
Hajj 22:40.

Problemele Practice de Viață
133.	
  
Dorește Dumnezeu ca, credincioșii din ziua de azi
să trăiască sub lege ? (Shariah)
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Romani 6:14.....Căci păcatul nu va mai stăpîni asupra
voastră, pentrucă nu sînteţi supt Lege, ci supt har.
Romani 10:4.....Căci Hristos este sfîrşitul
Legii, pentruca oricine crede în El, să poată
căpăta neprihănirea.
Galateni 3:11 & 25.....Şi că nimeni nu este
socotit neprhănit înaintea lui Dumnezeu, prin
Lege, este învederat, căci ,,cel neprihănit prin
credinţă va trăi.``
------------------------------------------------Maide 5:48.....Noi am hotărât fiecăruia dintre
voi o lege şi un drum.
Jathiyah 45:18.....Ei nu-ţi vor sluji la nimic
înaintea lui Dumnezeu. Cei nedrepţi sunt
oblăduitori unii altora. Dumnezeu este
Oblăduitorul celor temători.

134.	
  
Este interzis ca un credincios să bea vin ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Luca 7:34-35.....A venit Fiul omului, mîncînd şi
bînd, şi ziceţi: ,Iată un om mîncăcios şi băutor de
vin, un prieten al vameşilor şi al păcătoşilor.`
1 Timotei 5:23.....Să nu mai bei numai apă, ci să
iei şi cîte puţin vin, din pricina stomahului
tău, şi din pricina deselor tale îmbolnăviri.
------------------------------------------------Bakara 2:219.....Când te întreabă despre vin şi
jocul de noroc, spune-le: “În amândouă, oamenii
află un mare păcat, însă şi un câştig, însă
păcatul le este cu mult mai mare decât câştigul.”
Maide 5:90-91.....O, voi cei ce credeţi! Vinul,
jocul de noroc, pietrele înălţate şi săgeţile de
ghicit sunt o întinare şi o lucrare a Diavolului.
Feriţi-vă de ele! Poate veţi fi fericiţi! Nu vă
veţi abţine, oare?

135.	
  
Îi este interzis unui credincios să mănânce carne
de porc ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Faptele Apostolilor 10:13-15.....Şi un glas i -a
zis: ,,Petre, scoală-te, taie şi mănîncă.`` Şi
glasul i -a zis iarăş a doua oară: ,,Ce a curăţit
Dumnezeu, să nu numeşti spurcat.``
1 Corinteni 10:25.....Comei de tudo o que se
vende no mercado, sem questionamentos por causa
da consciência,
Coloseni 2:16.....Nimeni dar să nu vă judece cu
privire la mîncare sau băutură, sau cu privire la
o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă,
sau cu privire la o zi de Sabat,
------------------------------------------------En’am 6:145.....Spune: “Eu nu am aflat nici o
oprelişte la mâncare în ceea ce mi-a fost
descoperit în afară de mortăciune, sângele
vărsat, carnea de porc —

136.
Are Dumnezeu așteptarea ca, credincioșii din ziua
de azi să postească ?
Bibliei
Da / Da Coranuli
Ioel 2:12.....,,Dar chiar acuma, zice Domnul,
întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu
plînset şi bocet!
Matei 6:17-18.....Ci tu, cînd posteşti, unge-ţi
capul, şi spală-ţi faţa,
Marcu 2:20.....Vor veni zile, cînd va fi luat mirele
dela ei, şi atunci vor posti în ziua aceea.
------------------------------------------------Bakara 2:183 & 185.....În luna Ramadan a fost
pogorât Coranul drept călăuzire oamenilor cu
dovezi vădite ale călăuzirii şi Legii. Acel
dintre voi care este prezent în această lună, s-o
petreacă în post.
Ahzab 33:35.....nu se cade nici unui credincios,
şi nici unei credincioase să stăruie în alegerea
acelui lucru. Cel care nu dă ascultare lui
Dumnezeu şi trimisului Său se va rătăci în chip
vădit.

137.	
  
Prefera Dumnezeu ca rugăciunea și postul să fie făcute
intr-un mod deschis unde să fie văzute de alții ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Matei 6:5-8.....Cînd vă rugaţi, să nu fiţi ca
făţarnicii, cărora le place să se roage stînd în
picioare în sinagogi şi la colţurile uliţelor,
pentruca să fie văzuţi de oameni.
Matei 6:16-18.....Ci tu, cînd posteşti, unge-ţi
capul, şi spală-ţi faţa, ca să te arăţi că
posteşti nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este
în ascuns;
------------------------------------------------Jumah 62:9.....Atunci când rugăciunea s-a
terminat, răspândiţi-vă prin ţinut şi căutaţi
harul lui Dumnezeu! Amintiţi-L pe Dumnezeu mereu!
Poate veţi fi fericiţi!

138.*	
  
Doreste Dumnezeu ca timp de o lună pe an, oamenii
să postească in timpul zilei , iar pe timp de
noapte să sărbătorească ?	
  	
  	
  (Ramadan) 	
  
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Isaia 58:3.....Iată postul plăcut Mie: desleagă
lanţurile răutăţii, desnoadă legăturile robiei, dă
drumul celor asupriţi, şi rupe orice fel de jug;
Matei 6:16-18.....Ci tu, cînd posteşti, unge-ţi
capul, şi spală-ţi faţa, ca să te arăţi că posteşti
nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns;
------------------------------------------------Bakara 2:183-185.....O, voi cei ce credeţi! Şi
vouă vă este scris postul, precum a fost scris şi
leaturilor dinaintea voastră. Poate vă veţi teme!
În luna Ramadan a fost pogorât Coranul drept
călăuzire oamenilor cu dovezi vădite ale
călăuzirii şi Legii. Acel dintre voi care este
prezent în această lună, s-o petreacă în post.
Acel, care este bolnav ori în călătorie, să
postească un număr întocmai de zile altădată.
Dumnezeu vrea pentru voi ceea ce este uşor, şi nu
ceea ce este greu, ca voi să împliniţi numărul de
zile de post şi să-l preamăriţi pe Dumnezeu care
v-a călăuzit. Poate veţi mulţumi!

139.	
  
Are Dumnezeu așteptarea ca un credincios să dea
zeciuială și milostenie ? (Zekat)
Bibliei
Da / Da Coranuli
Maleahi 3:8-10.....Se cade să înşele un om pe
Dumnezeu, cum Mă înşelaţi voi?`` Dar voi
întrebaţi: ,,Cu ce Te-am înşelat?`` Cu
zeciuielile şi darurile de mîncare.
Matei 6:3.....Ci tu, cînd faci milostenie, să nu
ştie stînga ta ce face dreapta,
Matei 19:21-23.....,,Dacă vrei să fii
desăvîrşit``, i -a zis Isus, ,,du-te de vinde ce
ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer!
Apoi vino, şi urmează-Mă.``
------------------------------------------------Bakara 2:177.....orfanilor, săracilor,
drumeţului, cerşetorilor şi pentru răscumpărarea
prinşilor, cel care îşi săvârşeşte rugăciunea,
Tevbe 9:103-104.....Ei nu ştiu că Dumnezeu
primeşte căinţa de la robii Săi şi ia
milosteniile? “Trudiţi, căci Dumnezeu va vedea
truda voastră, precum şi trimisul şi
credincioşii. Veţi fi întorşi către Cunoscătorul
celor tăinuite şi a celor mărturisite. El vă va
înştiinţa de ceea ce aţi făptuit.”
Mu’minun 23:1 & 4.....ce în rugăciunile lor sunt
smeriţi, ce îşi păzesc ruşinea

140.	
  
Doreste Dumnezeu să asculte ritualuri de
rugăciuni făcute din nou și din nou de cinci ori
pe zi, la aceeași oră in fiecare zi ? (Namaz)	
  
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Matei 6:7.....Cînd vă rugaţi, să nu bolborosiţi
aceleaşi vorbe, ca păgînii, cărora li se pare că,
dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi.
Ioan 4:24.....Dumnezeu este Duh; şi cine se închină
Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.``
------------------------------------------------Bakara 2:45....Cereţi ajutor cu răbdare şi prin
rugăciune!
Hud 11:114.....Fii răbdător! Dumnezeu nu lasă să
se piardă răsplata celor

141.	
  
Are Dumnezeu așteptarea ca fiecare credincios să
facă un pelerinaj la un loc sfânt cel puțin odată
in viață ?	
  	
  	
  (Hajj)	
  
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Matei 24:24-26..... Deci, dacă vă vor zice: ,Iată -L
în pustie`, să nu vă duceţi acolo!
Ioan 4:19-24.....,,Femeie``, i -a zis Isus, ,,credeMă că vine ceasul cînd nu vă veţi închina Tatălui,
nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim.
------------------------------------------------Bakara 2:196.....Împliniţi, pentru Dumnezeu,
marele şi micul pelerinaj!
Al-i İmran 3:97.....Oamenii, cei care pot face
drumul trebuie să meargă pentru Dumnezeu în
pelerinaj la Casă.

142.	
  

Oare Dumnezeu încă mai dorește ca oamenii din ziua de
azi să aducă jertfe animale o dată pe an ? (Kurban)
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Psalmi 51:16-17.....Dacă ai fi voit jertfe, Ţi-aş
fi adus: dar Ţie nu-Ţi plac arderile de tot.
Jertfele plăcute lui Dumnezeu sînt un duh
zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă
zdrobită şi mîhnită.
Evrei 9:11-12 & 25-28.....Dar Hristos a venit ca şi
a intrat, odată pentru totdeauna, în Locul prea
sfînt, nu cu sînge de ţapi şi de viţei, ci cu însuş
sîngele Său, după ce a căpătat o răscumpărare
vecinică. tot aşa, Hristos, după ce S'a adus jertfă
o singură dată, ca să poarte păcatele multora,
------------------------------------------------Bakara 2:196.....Dacă unul dintre voi este bolnav ori
are vreun beteşug la cap, trebuie să se răscumpere
prin post, prin milostenie ori prin jertfă.
Hajj 22:28 & 34.....să pună capăt opreliştilor să
împlinească cele cerute, să dea ocol Casei celei
Vechi. ale căror inimi freamătă când numele lui
Dumnezeu este amintit, celor care rabdă când sunt
loviţi,

	
  

143.	
  
Dacă un musulman are o întrebare despre ceva din Biblie,
ar trebui el să întrebe pe un creștin sau un evreu ?
Bibliei
Da / Da Coranuli
1 Petru 3:15.....Ci sfinţiţi în inimile voastre
pe Hristos ca Domn." Fiţi totdeauna gata să
răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea
care este în voi; dar cu blîndeţă şi teamă,
------------------------------------------------Yunus 10:94.....şi nici dintre cei care socot
minciuni semnele lui Dumnezeu, căci altfel ai fi
dintre cei pierduţi.
Nahl 16:43.....Noi i-am trimis cu dovezi vădite
şi cu Psalmi. Noi am pogorât asupra ta amintirea
ca tu să spui desluşit oamenilor ceea ce le-a
fost pogorât. Poate vor chibzui!

144.	
  
Daca o persoana are rezervari in ce priveste
invatatura din Cartile Sfinte, ar trebui acest
credincios sa evite sa puna intrebari sincere in
cazul in care s-ar putea sa nu ii convina raspunsul ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Faptele Apostolilor 17:11....Iudeii aceştia aveau
o inimă mai aleasă decît cei din Tesalonic. Au
primit Cuvîntul cu toată rîvna, şi cercetau
Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li
se spunea, este aşa.
1 Ioan 4:1....Prea iubiţilor, să nu daţi crezare oricărui
duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sînt dela Dumnezeu;
căci în lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi.
------------------------------------------------Bakara 2:108.....Ori vreţi şi voi să-l întrebaţi
pe trimisul Nostru precum a fost întrebat şi
Moise odinioară? Cel care a schimbat credinţa pe
tăgadă s-a rătăcit de la Drumul cel Drept.
Maide 5:101.....O, voi cei ce credeţi! Nu
întrebaţi despre lucruri care v-ar păgubi dacă var fi arătate. Dacă întrebaţi despre ele când
este pogorât Coranul, vă vor fi lămurite.
Enbiya 21:7.....Noi nu le-am făcut trupuri care
să nu mănânce bucate şi care să fie nemuritoare.

145.	
  
În afară de Revelația Divină, sunt vorbele și
	
  
interpretările
traditionale spuse de oameni ,
considerate a fi de încredere și necesare pentru a
înțelege în mod corespunzător Cărțile Sfinte ? (Hadith)
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Ieremia 17:5.....,,Aşa vorbeşte Domnul: blestemat să
fie omul care se încrede în om, care se sprijineşte pe
un muritor şi îşi abate inima dela Domnul!
Romani 3:4.....Nicidecum! Dimpotrivă, Dumnezeu să fie
găsit adevărat şi toţi oamenii să fie găsiţi mincinoşi,
după cum este scris: ,,Ca să fii găsit neprihănit în
cuvintele Tale, şi să ieşi biruitor cînd vei fi judecat.``
------------------------------------------------Nejm 52:33.....Să aducă o spusă asemenea lui, dacă spun
adevărul! Au fost creaţi din nimic ori sunt ei creatorii?
Notă: In Islam cei mai de incredere si folositi in
mod frecvent colectionari al Hadith-ului sunt Ibn
Ishag (d.768); Ebu Davud (d. 775); Ibn Hisham (d.
833); Muhammad al-Bukhari (d. 870); Sahih Muslim (d.
875); Ibn Maje (d. 886); al-Tirmidhi (d. 892); Ebu
Jafer Taberi (d. 923); Niciunul dintre acesti oameni
nu au trait in timpul lui Mohamed sau macar aproape
de acea perioada in care a trait el (570-632).

146.	
  
Oare Dumnezeu așteaptă de la credincioși ca să se
inchine impreună intr-un mod activ și să
răspândească credința lor in ziua de azi	
  ?	
  
Bibliei
Da / Da Coranuli
Matei 28:19.....Duceţi-vă şi faceţi ucenici din
toate neamurile, botezîndu -i în Numele Tatălui
şi al Fiului şi al Sfîntului Duh.
1 Petru 3:15.....Ci sfinţiţi în inimile voastre
pe Hristos ca Domn." Fiţi totdeauna gata să
răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea
care este în voi; dar cu blîndeţă şi teamă,
------------------------------------------------Tevbe 9:33.....O, voi cei ce credeţi! Mulţi
preoţi şi călugări mănâncă pe degeaba bunurile
oamenilor îndepărtându-i de calea lui Dumnezeu.
Nahl 16:125.....Dacă pedepsiţi, atunci pedepsiţi
precum aţi fost pedepsiţi.

1
2

147.	
  
Dorește Dumnezeu ca, credincioșii să se despartă
și să formeze diferite secte, culte sau grupuri
desprinse ?
Bibliei
Nu / Nu Coranuli
1 Corinteni 1:10-13.....Vă îndemn, fraţilor,
pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să
aveţi toţi acelaş fel de vorbire, să n'aveţi
desbinări între voi, ci să fiţi uniţi în chip
desăvîrşit într'un gînd şi o simţire.
1 Corinteni 3:3-4.....Pentrucă tot lumeşti
sînteţi. În adevăr, cînd între voi sînt zavistii,
certuri şi desbinări, nu sînteţi voi lumeşti şi
nu trăiţi voi în felul celorlalţi oameni?
------------------------------------------------Al-i İmran 3:103.....Legaţi-vă toţi cu tărie de
legământul lui Dumnezeu! Nu vă împărţiţi!
En’am 6:159.....Tu nu eşti cu nimic vinovat de
cei care au fărâmiţat legea lor şi au întemeiat
secte. Soarta lor este la Dumnezeu. El îi va
înştiinţa de ceea ce au făcut.

148.	
  
Exista în Biblie versete care ii incurajează pe
oameni să fie bucuroși și fericiți in această
viață pe pământ ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Psalmi 5:11....Atunci toţi cei ce se încred în
Tine, se vor bucura, se vor veseli totdeauna,
căci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celorce
iubesc Numele Tău.
Filipeni 4:4.....Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul!
Iarăş zic: Bucuraţi-vă!
------------------------------------------------Zuhruf 43:70.....Printre ei vor umbla tipsii şi
pocaluri cu tot ceea ce sufletele le poftesc şi
ochii le desfată. Acolo voi veţi veşnici.
İnsan 76:11.....El îi va răsplăti pentru răbdarea
	
   şi cu mătase.
lor	
   cu o grădină
	
  
Notă: Versetele din Coran care vorbesc despre a
	
  
avea bucurie se refera la a o avea in viata de
apoi.	
  
	
  

	
  
	
  

149.*	
  
Există exemple in Cărțile Sfinte in care Dumnezeu
oferă vindecare fizică oamenilor ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Exod 15:26.....căci Eu sînt Domnul, care te vindecă.``
Psalmi 103:2-3.....Binecuvintează, suflete, pe Domnul,
şi nu uita nici una din binefacerile Lui! El îţi iartă
toate fărădelegile tale El îţi vindecă toate boalele tale;
Matei 4:23.....Isus străbătea toată Galilea,
învăţînd pe norod în sinagogi, propovăduind
Evanghelia Împărăţiei, şi tămăduind orice boală
şi orice neputinţă care era în norod.
1 Corinteni 12:28 & 30.....Şi Dumnezeu a rînduit în
Biserică, întîi, apostoli; al doilea, prooroci; al
treilea, învăţători; apoi, pe ceice au darul minunilor;
apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor,
------------------------------------------------Notă: In Noul Testament sunt 26 de vindecari pe
care le-a facut doar Isus, insa in Coran nu sunt
exemple in care Dumnezeu sa fi vindecat trupurile
oamenilor in timpul vietii lui Mohamed.

150.*	
  
Există versete in care Dumnezeu ii incurajează pe
credincioși să folosească muzica , dansul și
cântatul in inchinarea lor ?
Bibliei
Da / Nu Coranuli
Deuteronom 31:19.....Acum, scrieţi-vă cîntarea
aceasta. Învaţă pe copiii din Israel s'o cînte,
pune-le -o în gură, şi cîntarea aceasta să-Mi fie
martoră împotriva copiilor lui Israel.
Psalmi 100:1-2.....(Un psalm de laudă.) Strigaţi
de bucurie către Domnul, toţi locuitorii
pămîntului! Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi
cu veselie înaintea Lui.
Efeseni 5:18-19.....fiţi plini de Duh. Vorbiţi
între voi cu psalmi, cu cîntări de laudă şi cu
cîntări duhovniceşti, şi cîntaţi şi aduceţi din
toată inima laudă Domnului.
------------------------------------------------Notă: In Biblie gasim peste 450 de versete in
care se vorbeste despre incurajare, muzica, dans
si a canta, insa in Coran nu exista asa ceva.

151.*
Potrivit cu scopul manifestat al lui Dumnezeu,
este drept pentru un barbat sa aiba mai multe
sotii in acelasi timp ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Deuteronom 17:17.....Să n'aibă un mare număr de
neveste, ca să nu i se abată inima;
1 Corinteni 7:2.....Totuş, din pricina curviei,
fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui, şi fiecare
femeie să-şi aibă bărbatul ei.
------------------------------------------------Nisa 4:3-5 & 24....Dacă vă este teamă că nu veţi
fi drepţi cu orfanii, luaţi-vă soţii după cum vă
va plăcea, două ori trei ori patru femei. După
cum vă sunt oprite femeile măritate, afară de
cele pe care le stăpâneşte dreapta voastră. Aşa
vă este scris vouă de la Dumnezeu.
Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50.....Când credincioşii văd
alianţele, ei spun: Cei care propovăduiau soliile
lui Dumnezeu şi se temeau de El nu se temeau de
nimeni afară de Dumnezeu. Dumnezeu este de-ajuns să
ţină socoteală. Nici o vină nu ţi se va face, dacă o
laşi să aştepte pe cea care voieşti, dacă primeşti la
tine pe cea care voieşti, şi dacă o doreşti pe cea pe
care ai părăsit-o.

152.

Este posibil ca un barbat să isi trateze toate
soțiile in mod egal, dacă ar avea mai mult de o
soție in același timp ?
Bibliei
Nu / Nu Coranuli
Deuteronom 21:15.....Dacă un om, care are două
neveste, iubeşte pe una şi nu iubeşte pe cealaltă,
------------------------------------------------Nisa 4:3.....Dacă vă este teamă că nu veţi fi drepţi
cu orfanii, luaţi-vă soţii după cum vă va plăcea,
două ori trei ori patru femei. Dacă vă este teamă că
nu veţi fi drepţi cu ele, luaţi-vă o singură femeie
ori pe cele stăpânite de dreapta voastră. Aşa vă va
fi mai uşor vouă, dacă nu puteţi ţine o casă mare.
Nisa 4:129....Voi nu veţi putea fi întru totul
drepţi cu fiecare dintre femeile voastre, chiar
dacă ţineţi morţiş.

153.	
  
Este permisă căsătoria temporară sau căsătoria
interimară ? ( Mut’ah )
Bibliei
Nu / Da Coranuli
Maleahi 2:16.....,Căci Eu urăsc despărţirea în
căsătorie, -zice Domnul, Dumnezeul lui Israel, şi pe cel ce îşi acopere haina cu sîlnicie, -zice
Domnul oştirilor. -De aceea, luaţi seama în
mintea voastră, şi nu fiţi necredincioşi!``
1 Corinteni 7:10-13.....Celor căsătoriţi, le
poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se
despartă de bărbat. 	
  
-------------------------------------------------	
  
Nisa 4:24.....După cum vă sunt oprite femeile
măritate, afară de cele pe care le stăpâneşte
dreapta voastră. Aşa vă este scris vouă de la
Dumnezeu. Afară de acestea, vă este îngăduit să
vă folosiţi averile pentru a vă căsători cu
celelalte şi nu pentru a vă desfrâna. Daţi-le
femeilor cu care v-aţi desfătat răsplata, căci
aceasta este o datorie. Nici o greşeală nu va fi
asupra voastră pentru ceea ce aţi căzut împreună
la învoială, păzind ceea ce era poruncit..
Maide 5:87.....O, voi cei ce credeţi! Nu opriţi
bunătăţile pe care Dumnezeu vi le-a îngăduit. Nu
fiţi călcători de lege. Dumnezeu nu-i iubeşte pe
călcătorii de lege.

154.	
  
În Cărțile Sfinte sunt soțiile descrise ca fiind un
obiect sexual, o marfă sau o posesiune a soților lor ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
1 Petru 3:7.....Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la
rîndul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre,
dînd cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele
cari vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să
nu fie împiedecate rugăciunile voastre.
Efeseni 5:25.....Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a
iubit şi Hristos Biserica şi S'a dat pe Sine pentru ea
------------------------------------------------Baqara 2:223.....Femeile voastre vă sunt vouă ogor.
Duceţi-vă la ogorul vostru cum veţi voi, însă,
înainte, faceţi ceva şi pentru sufletele voastre.

	
  

155.*	
  
Îi este permis unui barbat să cumpere sau să
captureze sclave și să facă sex cu ele ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
1 Corinteni 7:23.....Voi aţi fost cumpăraţi cu un
preţ. Nu vă faceţi dar robi oamenilor.
1 Tesaloniceni 4:3-7.....Voia lui Dumnezeu este
sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie;
------------------------------------------------Nisa 4:24.....După cum vă sunt oprite femeile
măritate, afară de cele pe care le stăpâneşte
dreapta voastră.
Mü’minun 23:5-6.....şi intră numai la soţiile lor
şi la cele stăpânite de dreapta lor pentru care
nu li se va face dojană, — însă cei care caută
mai mult decât atât, aceştia sunt călcătorii de
lege —
Ma’arij 70:22 & 29-30.....şi intră numai la
soţiile lor ori la roabele lor şi n-au de ce să
fie dojeniţi, pe când cei care poftesc dincolo de
aceasta sunt călcători de lege,

156.*	
  
Li se cere femeilor sa poarte un văl pe cap
atunci când sunt in afara casei ?
Bibliei
Nu / Da Coranuli
1 Corinteni 11:15.....pe cînd pentru o femeie
este o podoabă să poarte părul lung? Pentru că
părul i -a fost dat ca învălitoare a capului.
Galateni 5:1.....Rămîneţi dar tari, şi nu vă
plecaţi iarăş supt jugul robiei.
------------------------------------------------Nur 24:30-31.....Spune credincioaselor: să-şi
plece privirile, să-şi păzească ruşinea să nu-şi
dea la iveală frumuseţea în afară de ceea ce
apare, să-şi pună văluri peste piept,
Căsătoriţi-i pe cei singuri dintre voi, precum şi
pe robii şi roabele voastre dacă sunt cinstiţi.
Ahzab 33:59.....Dacă făţarnicii, cei care au boala în
inimă, zurbagii din Medina nu se potolesc,

	
  

157.	
  
Drepturile femeilor sunt egale cu cele ale bărbaților ?
Bibliei
Da / Nu Coranul
Deuteronom 16:19.....Să n'atingi niciun drept, să
nu cauţi la faţa oamenilor,
2 Cronici 19:7.....vegheaţi asupra faptelor
voastre, căci la Domnul, Dumnezeul nostru, nu
este nici o nelegiuire, nici nu se are în vedere
faţa oamenilor, nici nu se primesc daruri.``
Romani 2:11.....Căci înaintea lui Dumnezeu nu se
are în vedere faţa omului.
Galateni 2:6 & 28.....Dumnezeu nu caută la faţa
oamenilor-aceştia,
Iacob 2:9.....Dar dacă aveţi în vedere faţa
omului, faceţi un păcat, şi sînteţi osîndiţi de
Lege ca nişte călcători de lege.
------------------------------------------------Bakara 2:228 & 282.....Dacă soţii lor doresc împăcarea,
ei au dreptul să le ia înapoi în acest răstimp.
Ele au drepturi şi obligaţii deopotrivă, după
cuviinţă, însă bărbaţii au întâietate asupra lor.
Nisa 4:3, 11 & 176....Dacă el lasă în urmă fraţi şi
surori, fiecare bărbat primeşte cât două femei.”

158.*	
  
Îi este vreodată permis unui bărbat să-și bată
soția ?
Bibliei
Nu / Da Coranul
Efeseni 5:25-29.....Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele
cum a iubit şi Hristos Biserica şi S'a dat pe Sine
pentru ea, Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii
nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte
nevasta, se iubeşte pe sine însuş.
Coloseni 3:19.....Bărbaţilor, iubiţi-vă
nevestele, şi nu ţineţi necaz pe ele.
1 Petru 3:7.....Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la
rîndul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre,
dînd cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele
cari vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să
nu fie împiedecate rugăciunile voastre.
------------------------------------------------Nisa 4:34.....Dojeniţi-le pe cele de a căror
neascultare vă este teamă! Părăsiţi-le în aşternuturi!

159.*	
  
Îi este permis unui creștin sau unui musulman să se
căsătorească cu cineva dintr-o credința diferita ?
Bibliei
Nu / Da Coranul
Deuteronom 7:3-4.....Să nu te încuscreşti cu
popoarele acestea, să nu măriţi pe fetele tale
după fiii lor, şi să nu iei pe fetele lor de
neveste pentru fiii tăi;
1 Corinteni 7:28 & 39.....Dacă fecioara se
mărită, nu păcătuieşte. O femeie măritată este
legată de lege cîtă vreme îi trăieşte bărbatul;
dar dacă -i moare bărbatul, este slobodă să se
mărite cu cine vrea; numai în Domnul.
2 Corinteni 6:14 & 17.....Nu vă înjugaţi la un jug
nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este
între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta
împreună lumina cu întunerecul? Deaceea: ,,Ieşiţi din
mijlocul lor, şi despărţiţi- vă de ei, zice Domnul;
------------------------------------------------Maide 5:5.....Vă este îngăduit să vă luaţi ca soţii
femei credincioase şi cinstite, precum şi femei
cinstite, dintr-un popor căruia Cartea i-a fost dată
înaintea voastră, dacă le-aţi dat dota ca nişte

160.	
  
În cazul în care o persoană divorțează de
soțul/soția pentru un alt motiv decât adulterul,
mai are dreptul să se recăsătorească ?
Bibliei
Nu / Da Coranul
Matei 5:32.....Dar Eu vă spun că ori şi cine îşi va
lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă
prilej să preacurvească; şi cine va lua de nevastă pe
cea lăsată de bărbat, preacurveşte.
Matei 19:3-9.....Eu însă vă spun că oricine îşi
lasă nevasta, afară de pricină de curvie, şi ia
pe alta de nevastă, preacurveşte; şi cine ia de
nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurveşte.``
------------------------------------------------Tahrim 66:5.....O, voi cei ce credeţi! Păziţi-vă pe
voi şi pe ai voştri de Focul care se hrăneşte cu
oameni şi pietre! Îngeri uriaşi şi aprigi veghează
asupra Focului, iar ei nu nesocotesc porunca lui
Dumnezeu, ci fac întocmai ce li se porunceşte.

161.	
  
Este oare obiectivul unui creștin să fie ca si
Hristos , iar al unui musulman să fie ca si Mahomed ?
Bibliei
Da / Da Coranul
Matei 10:24-25.....Ajunge ucenicului să fie ca
învăţătorul lui, şi robului să fie ca domnul lui.
Luca 6:40.....Ucenicul nu este mai pe sus de
învăţătorul lui; dar orice ucenic desăvîrşit va
fi ca învăţătorul lui.
Ioan 14:15 & 23-24.....Dacă Mă iubiţi, veţi păzi
poruncile Mel Drept răspuns, Isus i -a zis: ,,Dacă Mă
iubeşte cineva, va păzi cuvîntul Meu, şi Tatăl Meu îl va
iubi Cine nu Mă iubeşte, nu păzeşte cuvintele Mele.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:31......Spune-le: “De-L iubiţi pe
Dumnezeu, urmaţi-mă, căci Dumnezeu vă va iubi şi
vă va ierta vouă păcatele.
Nisa 4:80....Cei care dau ascultare trimisului,
dau ascultare lui Dumnezeu
Ahzab 33:21.....Când credincioşii văd alianţele,
ei spun: “Aceasta este ceea ce ne-au făgăduit
Dumnezeu şi trimisul Său.
Zukhruf 43:63.....Dumnezeu este Domnul meu şi Domnul
vostru. Închinaţi-vă Lui! Aceasta este o Cale Dreaptă!”

Dușmanii și Războiul
162.	
  
Există in cărțile sfinte o temă proeminenta care
arată că o anumită credință ar trebui să aibă scopul
de a domina intr-un mod forțat celelalte religii ?
Bibliei
Nu / Da Coranul
Luca 17:20-21.....,,Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în
aşa fel ca să izbească privirile.
Căci iată că
Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru.``
Romani 14:17 & 22.....Căci Împărăţia lui Dumnezeu
nu este mîncare şi băutură, ci neprihănire, pace
şi bucurie în Duhul Sfînt.
------------------------------------------------Saf 61:8-9.....Foi Ele Quem enviou o Seu
Mensageiro, com a orientação e com a verdadeira
religião, para fazê-las prevalecer sobretoda a
religião, ainda que isso desgoste os idólatras.

163.*	
  
În lucrurile religioase , ar trebui vreodată ca
folosirea forței sau a constrangerii sa fie
sancționate ?
Bibliei
Nu / Nu Coranul
2 Timotei 2:24-25.....Şi robul Domnului nu trebuie să
se certe; ci să fie blînd cu toţi, în stare să înveţe
pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare,
------------------------------------------------Bakara 2:256.....Nici o stricăciune în Credinţă!
Al-i İmran 3:20.....Dacă s-au supus lui Dumnezeu,
sunt bine călăuziţi, însă, dacă-şi întorc
spatele, se rătăcesc. Asupra ta este doar
înştiinţarea şi atât!
Kaf 50:45.....Pe împrăştietoarele ce împrăştie!
Gasiye 88:21-22.....însă asupra lor nu ai nici o
putere. Celui care întoarce spatele şi tăgăduieşte,

164.*	
  
Ii incurajează Dumnezeu pe credincioșii din ziua de
azi să poarte război cu oamenii de diferite credinte
până când religia lor va triumfa ? (Jihad)
Bibliei
Nu / Da Coranul
Romani 12:17-19.....Nu întoarceţi nimănui rău
pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea
tuturor oamenilor. Dacă este cu putinţă, întrucît
atîrnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.
Evrei 12:14.....Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea,
fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.
------------------------------------------------Bakara 2:190-193 & 216.....Luptaţi întru calea
lui Dumnezeu cu cei care luptă împotriva voastră.
Omorâţi-i oriunde-i întâlniţi, izgoniţi-i din
locul de unde vă vor fi izgonit. Ispita este mai
aprigă decât uciderea. Luptaţi-vă cu ei până când
nu va mai fi nici o ispită, ci va fi doar Legea
lui Dumnezeu.
Tevbe 9:29.....Evreii au spus: “Uzair este fiul
lui Dumnezeu!” Creştinii au spus: “Cristos este
fiul lui Dumnezeu!” Aceasta este vorba din gura
lor şi ei repetă vorba celor care tăgăduiau
odinioară. Să-i bată Dumnezeu! Cum de se întorc!

165.	
  
În cazul in care o persoană devine un apostat de
la propria lui religie mamă, sau decide să-și
schimbe religia, ar trebui el să fie ucis ?
Bibliei
Nu / Da Coranul
Evrei 3:12–13.....Luaţi seama dar, fraţilor, ca
niciunul dintre voi să n'aibă o inimă rea şi
necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul
cel viu. Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare
zi, cîtă vreme se zice: ,,Astăzi,`` pentruca
niciunul din voi să nu se împietrească prin
înşelăciunea păcatului.
------------------------------------------------Nisa 4:89.....Dacă întorc însă spatele, prindeţii şi omorâţi-i oriunde îi veţi afla. Nu vă luaţi
nici oblăduitor, nici ajutor dintre ei,
Notă: Urmatoarele citate ale lui Mohamed despre
apostati din Hadith: Apostolul lui Allah, "Pe
oricine si-a schimbat religia sa islamica,
ucideti-l". (Sahih Bukhari: Vol.9, Cartea 84,
Nr.57-58, Cf. Vol.4, Cartea 56, Nr.808).

166.	
  
Este uneori indicat sa lupti impotriva familiei,
prietenilor sau chiar a fraților tai ?
Bibliei
Nu / Da Coranul
1 Corinteni 7:13-24.....Şi dacă o femeie are un
bărbat necredincios, şi el voieşte să trăiască
înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei.
Căci bărbatul necredincios este sfinţit prin
nevasta credincioasă şi nevasta necredincioasă
este sfinţită prin fratele;
------------------------------------------------Mujadila 58:22.....Cele din ceruri şi de pe
pământ îl preamăresc pe Dumnezeu
Taghabun 64:14.....Averile şi pruncii voştri nu
sunt decât o ispită, pe când la Dumnezeu aveţi o
mare răsplată.

167.	
  
Dorește Dumnezeu ca credincioșii din ziua de azi
să omoare persoane de credințe diferite, chiar
dacă este impotriva conștiinței lor ?
Bibliei
Nu / Da Coranul
Faptele Apostolilor 24:16.....De aceea mă silesc
să am totdeauna un cuget curat înaintea lui
Dumnezeu şi înaintea oamenilor.
1 Timotei 1:5.....Ţinta poruncii este dragostea,
care vine dintr'o inimă curată, dintr'un cuget
bun, şi dintr'o credinţă neprefăcută.
------------------------------------------------Bakara 2:216.....Lupta v-a fost scrisă, însă vouă
vă este silă de ea. S-ar putea să vă fie silă de
ceva, însă să fie un lucru bun pentru voi. S-ar
putea să iubiţi ceva, şi să fie un lucru rău
pentru voi. Dumnezeu ştie, însă voi nu ştiţi.
Enfal 8:17.....Pe ei, nu voi i-aţi ucis, ci
Dumnezeu i-a ucis. Nu tu ai aruncat când ai
aruncat, ci Dumnezeu a aruncat ca să-i pună pe
credincioşi la o frumoasă încercare de la El.

168.	
  
Este lupta impotriva oamenilor cu o credință
diferită vazută a fi un lucru bun ?
Bibliei
Nu / Da Coranul
Galateni 5:19-21.....vrăjitoria, vrăjbile, certurile,
zavistiile, mîniile, neînţelegerile, desbinările,
certurile de partide, că cei ce fac astfel de
lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.
Iacob 4:2 & 8..... De unde vin luptele şi
certurile între voi? Nu vin oare din poftele
voastre, cari se luptă în mădularele voastre?
-------------------------------------------------	
  
Tebve 9:41.....Dacă ar fi fost vreo treabă la îndemână
ori o călătorie scurtă, te-ar fi urmat. Depărtarea li se
păru însă chinuitoare şi prinseră a se jura pe Dumnezeu:
“Am fi plecat cu voi, de-am fi avut putinţa!” Ei înşişi
se pierd. Dumnezeu ştie că sunt mincinoşi.
Saf 61:11....Dumnezeu vă va ierta vouă păcatele
voastre şi vă va lăsa să intraţi în Grădinile pe sub
care curg râuri, cu locuinţe bune, în Grădinile
Edenului. Aceasta este fericirea cea mare!

169.	
  
L-ar incuraja Dumnezeu pe Mahomed să pornească
mai multe războaie agresive pentru răspândirea
islamului ?
Bibliei
Nu / Da Coranul
Ioan 18:36.....,,Împărăţia Mea nu este din lumea
aceasta``, a răspuns Isus. ,,Dacă ar fi Împărăţia
Mea din lumea aceasta, Căci armele cu cari ne
luptăm noi, nu sînt supuse firii pămînteşti,
2 Corinteni 10:3-5.....Măcar că trăim în firea
pămîntească, totuş nu ne luptăm călăuziţi de
firea pămîntească.
------------------------------------------------1. Batalia lui Badr: (Martie 624)
Al-i Imran 3:13 & 123; Anfal 8:5-19 & 41-44
2. Batalia lui Uhud: (Martie 625)
Al-i Imran 3:121-122, 3:140 & 165-172
3. Batalia lui Hendek: (Mai 627)
Santul lui Ahzab 33:9-12 & 25-27
4. Batalia lui Hudeybiye: (Martie 628)
Fetih 48:1-3 & 22-27
5. Batalia lui Muta: (629) Bagara 2:191-193
6. Batalia lui Hunayn: (August 630) Teybe 9:25-27
7. Batalia lui Tebuk: (630) Teybe 9:38-40, 42-52,
65-66, 81-83, 86-87, 90, 93, 117
8. Batalia lui Mekka: (630) Teybe 9:12, Kasas
28:85, Saf 61:13, Nasr 110:1-3.

170.	
  
În cărțile sfinte, este lupta impotriva " Oamenilor
scripturii " incurajată ?
Bibliei
Nu / Da Coranul
Romani 12:18.....Dacă este cu putinţă, întrucît
atîrnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.
------------------------------------------------Tevbe 9:29*.....Evreii au spus: “Uzair este fiul lui
Dumnezeu!” Creştinii au spus: “Cristos este fiul lui
Dumnezeu!” Aceasta este vorba din gura lor şi ei
repetă vorba celor care tăgăduiau odinioară. Să-i
bată Dumnezeu! Cum de se întorc!
Ahzab 33:26*.....El v-a lăsat moştenire ţinutul lor,
aşezările lor, bunurile lor şi un pământ pe care nu aţi
mai călcat înainte. Dumnezeu asupra tuturor are putere.

	
  

171.	
  
În cărțile sfinte, sunt credincioșii din ziua de
azi incurajati să poarte războaie și lupte de
ofensivă impotriva necredincioșilor ?	
  (Jihad)	
  
Bibliei
Nu / Da Coranul
Efeseni 6:12.....Căci noi n'avem de luptat împotriva
cărnii şi sîngelui, ci împotriva căpeteniilor,
împotriva domniilor, împotriva stăpînitorilor
întunerecului acestui veac, împotriva duhurilor
răutăţii cari sînt în locurile cereşti.
1 Timotei 2:1-2.....Vă îndemn dar, înainte de
toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri,
mulţămiri pentru toţi oamenii,
------------------------------------------------Nisa 4:76-77.....Credincioşii luptă pentru calea lui
Dumnezeu, tăgăduitorii luptă pentru calea lui
Taghut. Luptaţi-vă cu prietenii Diavolului, Când
lupta le stă scrisă, unii se tem de oameni ca de
Dumnezeu ori chiar şi mai tare. Ei spun: “Domnul
nostru! De ce ne-ai scris nouă lupta? De ce nu ai
lăsat-o mai târziu pentru alt soroc? Spune-le:
“Puţină este bucuria Vieţii de Acum, Viaţa de Apoi
este mai bună pentru cel care se teme de Dumnezeu.
Notă: "Jihad-ul" sau a lupta este cel mai dezbatut
subiect din Coran: 139 de versete din 6.236, adica
la fiecare 45 de versete exista un verset in Coran
despre razboi. Razboiul agresiv este predat in Teybe
9:26 si 123.

172.	
  
I-ar incuraja Dumnezeu pe credincioșii din ziua de
azi să jefuiască oameni de o credință diferită ?
Bibliei
Nu / Da Coranul
Geneza 14:23.....şi jur că nu voi lua nimic din
tot ce este al tău, nici măcar un fir de aţă,
nici măcar o curea de încălţăminte, ca să un
zici: ,Am îmbogăţit pe Avram.` Nimic pentru mine!
Efeseni 4:28.....Cine fura, să nu mai fure;
------------------------------------------------Enfal 8:1 & 41.....Te vor întreba de prăzi. Spune-le:
“Prăzile sunt ale lui Dumnezeu şi ale trimisului. Să
ştiţi că oricare ar fi trofeele voastre, a cincea
parte este a lui Dumnezeu, a trimisului

173.	
  
Ar vrea Dumnezeu ca, credincioșii din ziua de azi
să folosească teroare si asprime impotriva
dușmanilor lor ?
Bibliei
Nu / Da Coranul
Ieremia 22:3.....Aşa vorbeşte Domnul: ,Faceţi dreptate
şi judecată; scoateţi pe cel asuprit din mînile
asupritorului; nu chinuiţi pe străin, nu apăsaţi, şi nu
vărsaţi sînge nevinovat în locul acesta!
2 Timotei 2:23-25.....Şi robul Domnului nu trebuie să
se certe; ci să fie blînd cu toţi, în stare să înveţe
pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare
-------------------------------------------------	
  
A’raf 7:4.....Câte cetăţi n-am nimicit? Urgia
Noastră se abătu asupra lor noaptea în somn ori
ziua la odihnă.
Enfal 8:11.....şi Eu voi arunca groaza în inimile
celor care tăgăduiesc. Zdrobiţi-le grumazurile,
zdrobiţi-le fiece deget.”
Enfal 8:67.....Dacă o Carte de la Dumnezeu n-ar
fi venit mai înainte, o osândă dureroasă v-ar fi
luat pentru ceea ce v-aţi însuşit.

174.*	
  
Vrea Dumnezeu ca credincioșii din ziua de azi să
folosească legea răzbunării ? (Ochi pentru ochi
și dinte pentru dinte / Kısas)
Bibliei
Nu / Da Coranul
Matei 5:39.....Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviţi
celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste
obrazul drept, întoarce -i şi pe celalt.
Romani 12:19-20.....Prea iubiţilor, nu vă
răsbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mînia
lui Dumnezeu; căci este scris: ,,Răzbunarea este
a Mea; Eu voi răsplăti``, zice Domnul. Nu te
lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.
------------------------------------------------Bakara 2:194.....Cine vă vrăjmăşeşte, vrăjmăşiţil precum vă vrăjmăşeşte. Temeţi-vă de Dumnezeu!
Shura 42:40-41.....Cel care răzbună o nedreptate,
Necazul nu-l au decât cei care sunt nedrepţi faţă
de oameni, şi pe nedrept, se răzvrătesc pe
pământ. Aceştia vor avea o dureroasă osândă.

175.*	
  
I-ar incuraja un Dumnezeu Sfânt pe credincioși să
se răzbune singuri ?
Bibliei
Nu / Da Coranul
Deuteronom 32:35-36.....A Mea este răsbunarea şi
Eu voi răsplăti, Domnul va judeca pe poporul Său
Romani 2:1-3.....Aşa dar, omule, oricine ai fi
tu, care, judeci pe altul, nu te poţi
desvinovăţi;
Romani 12:14-18....Binecuvîntaţi pe cei ce vă
prigonesc: binecuvîntaţi şi nu blestemaţi. Nu
întoarceţi nimănui rău pentru rău.
------------------------------------------------Bakara 2:179.....Prin răzbunare, voi sunteţi
stăpânii unei vieţi. O, voi cei dăruiţi cu minte!
Poate vă veţi teme!
Maide 5:45.....Noi le-am scris în Tora: viaţă
pentru viaţă, ochi pentru ochi, nas pentru nas,
ureche pentru ureche, dinte pentru dinte.

176.	
  
I-ar incuraja un Dumnezeu Sfânt pe credincioși să
blesteme pe dușmanii lor ?
Bibliei
Nu / Da Coranul
Luca 6:27-28.....Dar Eu vă spun vouă, cari Mă
ascultaţi: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi
bine celor ce vă urăsc,
Iacob 3:10.....Din aceeaş gură iese şi
binecuvîntarea şi blestemul! Nu trebuie să fie
aşa, fraţii mei!
------------------------------------------------Bakara 2:159.....Dumnezeu îi va blestema şi-i vor
blestema toţi care îi pot blestema.
Al-i İmran 3:61.....Dacă vreunul îţi întoarce
vorba după ce tu ai primit ştiinţa, spune-i:
“Veniţi! Îi vom chema pe fiii noştri şi pe fiii
voştri, pe femeile noastre şi pe femeile voastre,
pe noi înşine şi pe voi înşivă, şi împreună vom
înălţa o rugă, chemând blestemul lui Dumnezeu
asupra mincinoşilor.”

	
  
	
  

177.*	
  
Ii consideră Dumnezeu pe evrei ca fiind sub un
blestem sau ca fiind o națiune blestemata ?
Bibliei
Nu / Da Coranul
Ieremia 31:37.....,,Aşa vorbeşte Domnul: ,Dacă
cerurile sus pot fi măsurate, şi dacă temeliile
pămîntului jos pot fi cercetate, atunci voi
lepăda şi Eu pe tot neamul lui Israel, pentru tot
ce a făcut, zice Domnul.``
Romani 11:1-2.....Întreb dar: ,A lepădat Dumnezeu
pe poporul Său?` Nicidecum!
Romani 12:14.....Binecuvîntaţi pe cei ce vă
prigonesc: binecuvîntaţi şi nu blestemaţi.
------------------------------------------------Bakara 2:88-89.....Ei (evreii) spun: “Inimile
noastre sunt învăluite!” Ba nu! Dumnezeu i-a
blestemat pentru tăgada lor. Sunt puţini cei care
cred. Blestemul lui Dumnezeu fie asupra
tăgăduitorilor!
Maide 5:12-13.....Dumnezeu a încheiat un legământ cu
fiii lui Israel. Fiindcă ei au încălcat legământul,
Noi i-am blestemat şi le-am împietrit inimile.

178.	
  
Sunt cei care luptă considerați mai buni decât
cei care nu luptă ?	
  	
  
Bibliei
Nu / Da Coranul
1 Samuel 30:22-24.....Partea trebuie să fie
aceeaş atît pentru cel ce s'a pogorît pe cîmpul
de bătaie cît şi pentru cel ce a rămas la
calabalîcuri; s'o împartă deopotrivă.
------------------------------------------------Nisa 4:95.....Credincioşii care se feresc să lupte — în
afară de cei oropsiţi — şi cei care luptă pentru calea
lui Dumnezeu cu bunurile şi făpturile lor nu sunt
deopotrivă. Dumnezeu le dă întâietate celor care luptă
cu bunurile şi făpturile lor asupra celor care se feresc
să lupte. Dumnezeu a făgăduit tuturor bunătăţi, însă
Dumnezeu le dă întâietate luptătorilor faţă de cei care
stau degeaba şi lor va da o mare răsplată.
Tevbe 9:20.....Domnul lor le vesteşte o
milostivenie de la El, o mulţumire şi Grădinile
unde vor afla o necurmată plăcere

179.
Incurajează Cărțile Sfinte războiul, afirmând că
pedeapsa in iad este promisă necombatanților iar
celor care luptă și mor pentru Dumnezeu sau Alah li
se acorda garanția intrarii in Rai ca o recompense ?
Bibliei
Nu / Da Coranul
Iacob 1:20.....căci mînia omului nu lucrează
neprihănirea lui Dumnezeu.
Iacob 4:2 & 8.....De unde vin luptele şi
certurile între voi? Nu vin oare din poftele
voastre, cari se luptă în mădularele voastre?
------------------------------------------------Nisa 4:77.....Ei spun: “Domnul nostru! De ce neai scris nouă lupta? De ce nu ai lăsat-o mai
târziu pentru alt soroc? Spune-le: “Puţină este
bucuria Vieţii de Acum, Viaţa de Apoi este mai
bună pentru cel care se teme de Dumnezeu.
Fath 48:16.....Nici o strâmtorare asupra orbului, nici
o strâmtorare asupra ologului, nici o strâmtorare
asupra bolnavului! Pe cel care dă ascultare lui
Dumnezeu şi trimisului Său, El îl va lăsa să intre în
Grădini pe sub care curg răuri, iar pe cel care
întoarce spatele, El îl va osândi la dureroasă osândă.

Evenimentele Istorice
180.*	
  
După crearea lumii, s-a odihnit Dumnezeu in ziua a
șaptea și prin acest lucru, a lăsat El un exemplu
important de urmat pentru omenire ? (Shabbat)
Bibliei
Da / Nu Coranul
Exod 20:8-10.....Adu-ţi aminte de ziua de odihnă,
ca s'o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile, şi să-ţi
faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de
odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău:
Evrei 4:4 & 9-10.....sprach er an einem Ort von
dem siebenten Tage also: Und Gott ruhete am
siebenten Tage von allen seinen Werken. Darum ist
noch eine Ruhe vorhanden dem Volk Gottes.
------------------------------------------------Kaf 50:38.....Rabdă ceea ce spun! Preamăreşte
lauda Domnului tău înainte de ivirea soarelui şi
înainte de asfinţit!

	
  

181.	
  
I-a creat Dumnezeu pe oameni după chipul și
asemănarea Sa ?
Bibliei
Da / Nu Coranul
Geneza 1:27-28.....Dumnezeu a făcut pe om după
chipul Său, l -a făcut după chipul lui Dumnezeu;
parte bărbătească şi parte femeiască i -a făcut.
1 Corinteni 11:7.....Bărbatul nu este dator să-şi
acopere capul, pentrucă el este chipul şi slava lui
Dumnezeu, pe cînd femeia este slava bărbatului.
------------------------------------------------Nisa 4:28.....Dumnezeu vrea să vă uşureze vouă
poverile, căci omul a fost creat slab.
İbrahim 14:34....Fereşte-mă pe mine şi pe fiii
mei de a ne închina la idoli,
Shura 42:11.....Ale Lui sunt cheile cerurilor şi ale
pământului. El înzestrează cu prisosinţă, însă cu
măsură, pe cine voieşte. El este Atotştiutor.
Asr 103:2.....Omul este sortit pierzaniei!

182.	
  
Când Dumnezeu i-a alungat pe Adam și pe Eva din
Grădina Edenului, a spus El că va exista
dușmănie intre bărbat și femeie ?
Bibliei
Nu / Da Coranul
Geneza 3:13-15.....Şi Domnul Dumnezeu a zis
femeii: ,,Ce ai făcut?`` Femeia a răspuns:
,,Şarpele m'a amăgit, şi am mîncat din pom.``
Vrăşmăşie voi pune între tine şi femeie, între
sămînţa ta şi sămînţa ei. Aceasta îţi va zdrobi
capul, şi tu îi vei zdrobi călcîiul.``
------------------------------------------------A’raf 7:23-25.....Dumnezeu spuse: “Coborâţi!
Vrăjmaşi veţi fi unul altuia. Veţi afla pe pământ
un loc locuinţă şi desfătare pentru o vreme.” El
mai spuse: “Pe pământ veţi trăi, pe pământ veţi
muri şi din pământ veţi fi scoşi.
Taha 20:123.....Cine se va împotrivi însă
amintirii Mele
Notă: În Biblie vrăjmășia pe care Dumnezeu a
pronunțat nu a fost între Adam și Eva , dar între
Satan și omenire .

183.*	
  
În povestea potopului, după ce unul din fii lui Noe
s-a inecat, s-a oprit Arca lui Noe pe muntele Judi ?
Bibliei
Nu / Da Coranul
Geneza 7:7.....Şi Noe a intrat în corabie cu fiii
săi, cu nevastă-sa şi cu nevestele fiilor săi,
din pricina apelor potopului.
Geneza 8:4 & 18.....corabia s'a oprit pe munţii
Ararat. Şi Noe a ieşit afară cu fiii săi, cu
nevastă-sa şi cu nevestele fiilor săi.
1 Petru 3:20.....în zilele lui Noe, cînd se făcea
corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic
număr de suflete, şi anume opt.
------------------------------------------------Hud 11:42-44.....El spuse: “Mă voi adăposti pe un
munte care mă va feri de ape.” Noe spuse: “Nimeni,
astăzi, nu va scăpa poruncii lui Dumnezeu afară de
cel pe care El îl va milui.” Valurile se înălţară
între ei, şi el fu dintre cei înecaţi. Şi s-a spus:
“O, pământule, înghite-ţi apa! O, cerule, opreştete!” Apa fu înghiţită, porunca împlinită şi arca se
opri pe al-Judiy. Şi s-a mai spus: “Înapoi, popor
nedrept!” Făgăduiala Ta este Adevărul, căci Tu eşti
prea dreptul Judecător.”

184.	
  
A spus Dumnezeu că promisiunea de binecuvântare
peste urmașii lui Avraam va veni in mod specific
prin linia lui Isaac și nu prin Ismael ?
Bibliei
Da / Nu Coranul
Geneza 16:11-12....,,Iată, acum eşti însărcinată, şi
vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele
Ismael; El va fi ca un măgar sălbatic printre
oameni; mîna lui va fi împotriva tuturor oamenilor,
şi mîna tuturor oamenilor va fi împotriva lui; şi va
locui în faţa tuturor fraţilor lui.``
Geneza 17:18-21.....Dar legămîntul meu îl voi încheia cu
Isaac, pe care ţi -l va naşte Sara la anul pe vremea aceasta.
-------------------------------------------------	
  
Nisa 4:163.....Noi le-am dezvăluit lui Abraham, lui
Ismail,… Iisus,... Noi i-am dăruit lui David Psalmii.
Meryem 19:54.....El porunci alor săi rugăciunea
şi milostenia şi Domnul său a fost mulţumit de el.

	
  

185.	
  
A calatorit Avraam vreodată la Mecca ca să aducă
jertfe la Kaa'ba ?
Bibliei
Nu / Da Coranul
1. Ur din Haldea (Geneza 11:31; Faptele Apostolilor
7:2-4)
2. Haran (Geneza 12:1-4; Faptele Apostolilor 7:4)
3. Damasc (Geneza 15:2)
4. Sihem (Geneza 12:6-7)
5. Betel (Geneza 12:8)
6. Egipt (Geneza 12:9-20)
7. Betel (Geneza 13:1-9)
8. Hebron (Geneza 13:10-18)
9. Dan (Geneza 14:1-14)
10. Hoba (Geneza 14:15-16)
11. Salem (Geneza 14:17-21)
12. Hebron (Geneza 15:1-21; 17:1-27; Geneza 16)
13. Gherar (Geneza 20:1-18)
14. Beer-Seba (Geneza 21:1-34)
15 Moria (Geneza 22:1-18)
16. Hebron (Geneza 23:1-20)
------------------------------------------------Hajj 22:26*.....Cheamă-i pe oameni la pelerinaj.
Ei vor veni la tine, pe jos ori pe cămile
felurite din orice adâncă văgăună,
Notă: Biblia ne arata faptul ca Avraam niciodata
nu a mers la Mecca. El a murit varsta de 175 de
ani in Hebron.

186.	
  
A fost Avraam gata să-l ofere ca jertfă lui
Dumnezeu pe Isaac, singurul lui fiu legitim ?
Bibliei
Da / Nu Coranul
Geneza 22:2 & 9-12.....Dumnezeu i -a zis: ,,Ia pe
fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care -l iubeşti, pe
Isaac; du-te în ţara Moria, şi adu -l ardere de tot
acolo, pe un munte pe care ţi -l voi spune.``
------------------------------------------------Saaffat 37:100-107.....După ce amândoi s-au
supus, iar Abraham s-a prosternat, şi am lăsat
amintirea sa în veac:
Notă: In Coran nu este evidentiat pe care fiu
Avram urma sa il aduca ca si jertfa.

	
  

187.	
  
A fost fiul lui Avraam, Ismael considerat a fi un
profet ?
Bibliei
Nu / Da Coranul
Geneza 16:7-15....Îngerul Domnului i -a zis:
,,Iată, acum eşti însărcinată, şi vei naşte un
fiu, căruia îi vei pune numele Ismael; căci
Domnul a auzit mîhnirea ta.
Galateni 4:22-31.....Căci este scris că Avraam a
avut doi fii: unul din roabă, şi unul din femeia
slobodă.
------------------------------------------------Nisa 4:163.....Noi le-am dezvăluit lui Abraham,
lui Ismail,… Noi i-am dăruit lui David Psalmii.
Meryem 19:54.....El porunci alor săi rugăciunea
şi milostenia şi Domnul său a fost mulţumit de
el.

188.	
  
A fost Avraam cel care a fost aruncat in foc
pentru că a refuzat să se inchine idolilor ?
Bibliei
Nu / Da Coranul
Daniel 3:1-30.....La auzul acestor cuvinte,
Nebucadneţar s'a umplut de mînie, şi şi -a
schimbat faţa, întorcîndu-şi privirile împotriva
lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego. A luat din nou
cuvîntul şi a poruncit să încălzească de şapte
ori mai mult cuptorul, de cum se cădea să -l
încălzească.
------------------------------------------------Enbiya 21:51-71.....Ruşine vouă şi celor cărora
vă închinaţi în locul lui Dumnezeu! Nu pricepeţi,
oare?” Noi am spus: “Focule, fii lui Abraham
răcoare şi tihnă!” Ei au vrut să-i facă un
vicleşug, însă Noi i-am rânduit printre cei preapierduţi.
Notă: In Biblie nu Avraam a fost aruncat in foc
pentru ca refuzase sa se inchine idolilor.
Aceasta povestire face referire la Sadrac, Mesac
si Abed-Negro, Cf. Ankebut 29:16-24 & Saffat
37:83 & 97.	
  

189.	
  
Când Moise a cerut să vadă slava Lui Dumnezeu,
chiar i-a permis Dumnezeu să-I vadă partea din
spate care arăta ca o forma omenească ?
Bibliei
Da / Nu Coranul
Exod 33:18-23.....Moise a zis: ,,Arată-mi slava
Ta!`` Şi cînd va trece slava Mea, te voi pune în
crăpătura stîncii, şi te voi acoperi cu mîna Mea,
pînă voi trece.
------------------------------------------------A'raf 7:143.....Când Moise veni la întâlnirea cu Noi, şi
Domnul său îi vorbi, el spuse: “Domnul meu! Arată-mi-te
ca să te văd!” Domnul spuse: “Tu nu mă vei vedea, însă
uită-te către munte, dacă va rămâne la locul său, mă vei
vedea.” Când Domnul său se făcu însă prezent pe Munte,
acesta se sfărâmă în bucăţi, iar Moise căzu trăsnit.
Când fu trezit, el spuse: “Mărire Ţie! La Tine mă
întorc, căci eu sunt cel dintâi dintre credincioşi!”

190.*	
  
A trăit Haman in aceeași perioada de timp cu
Moise și Faraon ?
Bibliei
Nu / Da Coranul
Exod 2:9-10.....Fata lui Faraon i -a zis… Copilul a
crescut, şi ea l -a adus fetei lui Faraon; şi el i a fost fiu. I -a pus numele Moise (Scos); ,,căci``,
a zis ea, ,,l-am scos din ape.``
Estera 3:1.....După aceste lucruri, împăratul
Ahaşveroş a ridicat la putere pe Haman, fiul lui
Hamedata, Agaghitul. L -a ridicat în cinste, şi a
pus scaunul lui mai pe sus de scaunele tuturor
căpeteniilor cari erau lîngă el.
------------------------------------------------Mü'min 40:23-24 & 36-37.....la Faraon, la Haman şi la
Core. Ei au spus însă: “Este un vrăjitor mincinos.”
Când a venit însă la ei cu Adevărul de la Noi, au
spus: “Omorâţi-i pe fiii celor care cred asemenea
lui, însă lăsaţi-le în viaţă pe femeile lor.” Astfel,
lui Faraon i-a fost împodobită fapta cea rea şi a
Notă: Moise si Faraon au trait in anii 1450 inainte
de Hristos; insa Haman din cartea Estera a trait 1000
de ani mai tarziu in timpul domniei lui Ahasveros
(Imparatul Xerxes) 486-474 inainte de Hristos.

	
  

191.	
  
A instituit Dumnezeu sărbătoarea Paștelui pentru a
comemora salvarea intâiului nascut al lui Israel, la
trecerea ingerului morții in timpul ultimei urgii din
cele 10 pe care Dumnezeu le-a trimis in Egipt ?
Bibliei
Da / Nu Coranul
Exod 12:1-24.....În noaptea aceea, Eu voi trece
prin ţara Egiptului, şi voi lovi pe toţi întîiinăscuţi din ţara Egiptului, Şi pomenirea acestei
zile s'o păstraţi, şi s'o prăznuiţi printr'o
sărbătoare în cinstea Domnului; s'o prăznuiţi ca
o lege vecinică pentru urmaşii voştri.
Matei 26:17-19.... ,,Învăţătorul zice: ,Vremea
Mea este aproape; voi face Paştele cu ucenicii
Mei în casa ta.``
------------------------------------------------Isra 17:101.....El spuse: “Tu ştii că acestea nu au fost
pogorâte decât de la Domnul cerurilor şi al pământului
ca semne vădite. O, Faraon! Eu cred că eşti pierdut!
Neml 27:12.....E conduza a tua mão em teu manto,
e daí a retirarás diáfana; (este será) um dos
nove sinais perante o Faraó e seu povo,

192.	
  

A fost Saul ( Talut ) cel care a testat soldații
săi prin modul cum beau ei apa atunci cand au
plecat la război ?
Bibliei
Nu / Da Coranul
Judecători 7:2-6.....Ghedeon a pogorît poporul la
apă, şi Domnul a zis lui Ghedeon: ,,Pe toţi cei ce
vor limpăi apă cu limba, cum limpăeşte cînele, să -i
desparţi de toţi cei ce vor bea apă din genunchi``.
------------------------------------------------Bakara 2:247-252.....Ştiutor. Saul le spuse, atunci când
porni cu oştirea sa: “Dumnezeu vă va pune la încercare
cu un râu. Cel care va bea nu va fi dintre ai mei, iar
cel care nu va gusta va fi dintre ai mei, precum şi cel
care va lua puţină apă în căuşul palmei.”
Notă: In Biblie nu Saul, ci Ghedeon si-a testat soldatii
dupa modul cum au baut apa. Saul a trait in timpul lui
David, aproximativ intre anii 1010 – 971 inainte de
Hristos, dar Ghedeon a trait 100 de ani inaintea lor, si
anume din 1162- 1122 inainte de Hristos.

193.	
  
S-a născut Isus intr-un grajd din Betleem ?
Bibliei
Da / Nu Coranul
Mica 5:2.....Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că
eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui
Iuda, totuş din tine Îmi va ieşi Cel ce va
stăpîni peste Israel, şi a cărui obîrşie se suie
pînă în vremuri străvechi, pînă în zilele
veciniciei.
Matei 2:1-11.....După ce S'a născut Isus în
Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod,
iată că au venit nişte magi din Răsărit la
Ierusalim,
Luca 2:4-16.....Iosif s'a suit şi el din Galilea,
din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudea, în
cetatea lui David, numită Betleem, să se înscrie
împreună cu Maria, logodnica lui, care era
însărcinată. Pe cînd erau ei acolo, s'a împlinit
vremea cînd trebuia să nască Maria.
-------------------------------------------------	
  
Meryem 19:23.....De la picioare însă, fu
strigată:

194.	
  

Au existat oare trei oameni înțelepți din Est,
călăuziți de steaua lui Mesia către Betleem ,
acolo unde L-au găsit pe pruncul Isus, și s-au
proșternut și închinat ei in fața Lui ?
Bibliei
Da / Nu Coranul
Matei 2:1-11.....După ce S'a născut Isus în
Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod,
iată că au venit nişte magi din Răsărit la
Ierusalim, şi au întrebat: ,,Unde este Împăratul
de curînd născut al Iudeilor? Fiindcă I-am văzut
steaua în Răsărit, şi am venit să ne închinăm
Lui.`` Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu
Maria, mama Lui, s'au aruncat cu faţa la pămînt,
şi I s'au închinat; apoi şi-au deschis
vistieriile, şi I-au adus daruri: aur, tămîie şi
smirnă.
------------------------------------------------Notă: Nu exista o asemenea istorioara scrisa in
Coran.	
  

195.	
  
Au citat vreodata scriitorii cărților Sfinte
basme evreiești, ca și cand acestea ar fi fost
evenimente istorice reale ?
Bibliei
Nu / Da Coranul
1 Timotei 1:4.....şi să nu se ţină de basme şi de
înşirări de neamuri fără sfîrşit,
2 Timotei 4:4.....Îşi vor întoarce urechea dela
adevăr, şi se vor îndrepta spre istorisiri
închipuite.
2 Petru 1:16.....În adevăr, v'am făcut cunoscut
puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos,
------------------------------------------------Enfal 8:31.....Când versetele Noastre le erau
recitate, ei spuneau: “Da, am auzit! Dacă am
vrea, şi noi am spune asemenea lor, căci sunt
doar poveşti ale celor dintâi.”
Notă: Mai multe acuzatii de folosire a scornelilor
sunt gasite in urmatoarele locuri: En’am 6:25, Nahl
16:24, Mu’m’nun 23:83, Furkan 25:4-5, Neml 27:68,
Akhaf 46:17, Kalem 68:15 & Mutaffifin 83:13.

196.*	
  
A făcut Isus vreodată minuni când era inca copil ?
Bibliei
Nu / Da Coranul
Luca 3:21-23....După ce a fost botezat tot
norodul, a fost botezat şi Isus; şi pe cînd Se
ruga, Isus avea aproape treizeci de ani, cînd a
început să înveţe pe norod;
Ioan 2:9-11.....Nunul, dupăce a gustat apa făcută
vin, Acest început al semnelor Lui l -a făcut
Isus în Cana din Galilea. El Şi -a arătat slava
Sa, şi ucenicii Lui au crezut în El.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:49.....“Eu v-am adus vouă un semn de
la Domnul vostru: vă voi crea vouă din noroi, un
chip de pasăre. Voi sufla asupra sa şi va fi
pasăre, cu îngăduinţa lui Dumnezeu.
Maide 5:110....Dumnezeu va spune: “O, Iisus, fiul
Mariei! Tu ai făcut din noroi un chip de pasăre. Ai
suflat asupră-i şi deveni pasăre, cu îngăduinţa Mea!
I-ai tămăduit pe mut şi pe lepros, cu îngăduinţa Mea!
Ai sculat morţii, cu îngăduinţa Mea!

197.	
  
S-au trezit șapte bărbați și un câine intr-o
peșteră după ce au dormit acolo timp de 309 ani ?
Bibliei
Nu / Da Coranul
1 Timotei 4:7....Fereşte-te de basmele lumeşti şi
băbeşti.
Tit 1:14.....şi să nu se ţină de basme evreeşti,
şi de porunci date de oameni,
2 Timotei 4:4.....Îşi vor întoarce urechea dela
adevăr, şi se vor îndrepta spre istorisiri
închipuite.
------------------------------------------------Kehf 18:9-25.....Tinerii care se adăpostiră în
Grotă au spus: “Domnul nostru! Dăruieşte-ne nouă
milostivenie de la Tine şi fă-ne nouă soartă
dreaptă!” Spune: “Dumnezeu ştie prea-bine cât au
zăcut acolo. A Lui este Taina cerurilor şi
pământului şi prin El tu trebuie să vezi şi să
auzi. Ei nu au nici un stăpân în afara Lui şi El
însuşi nu-şi alătură pe nimeni la cârmuirea Lui.
Notă: Cele mai timpurii versiuni ale acestor
nascociri apar la Iacob de Sarung (c. 450-521)
si la Grigore de Tours (538-594 d.H.) Wikipedia:
"Cei sapte tineri somnorosi din Efes".

198.	
  
A adunat Solomon împreună o armata de oameni,
păsări și demoni (jinn) pentru a se lupta ?
Bibliei
Nu / Da Coranul
2 Petru 1:16.....În adevăr, v'am făcut cunoscut
puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos,
nu întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit
alcătuite, ci ca unii cari am văzut noi înşine cu
ochii noştri mărirea Lui.
------------------------------------------------Neml 27:17.....Când ajunseră în Valea Furnicilor,
o furnică spuse: “O, voi furnici! Intraţi în
lăcaşurile voastre ca să nu vă strivească Solomon
şi oştirile sale fără să-şi dea seama.”
Notă: Povestea despre regele Solomon, despre
Pasarea Sperantei, despre regina din Sheba din
Neml 27:15-44 este o fabula luata din II Targumul
lui Estera in secolul 2 d. H.

	
  

199.	
  
A transformat Dumnezeu oamenii in maimuțe pentru
că au încălcat Sabatul ?
Bibliei
Nu / Da Coranul
1 Timotei 1:4.....şi să nu se ţină de basme şi de
înşirări de neamuri fără sfîrşit,
1 Timotei 4:7.... Fereşte-te de basmele lumeşti
şi băbeşti. Caută să fii evlavios.
------------------------------------------------Bakara 2:65-66.....Îi cunoaşteţi pe aceia, dintre
voi, care au încălcat Sabbatul? Noi le-am spus:
“Fiţi maimuţe spurcate!” Noi am făcut aceasta
drept învăţătură celor de faţă şi celor de după
ei şi drept predică celor temători.
Notă: Yusuf Ali admite in traducerea ce a
realizat-o el ca Sfantul Coran este doar o
nascocire: pagina 34, nota de subsol 79).

200.	
  
A promis Dumnezeu pământul Palestinei in mod
special evreilor ?
Bibliei
Da / Da Coranul
Ezechiel 37:21-25.....Şi să le spui: ,,Aşa
vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Iată, voi lua pe
copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la cari
s'au dus, îi voi strînge din toate părţile, şi -i
voi aduce înapoi în ţara lor.
------------------------------------------------Maide 5:20-21.....Când Moise spuse poporului său:
“O, popor al meu! Amintiţi-vă de harul lui
Dumnezeu asupra voastră, atunci când El a ridicat
dintre voi profeţi, atunci când El a ridicat
dintre voi regi! El v-a dăruit ceea ce nimănui
dintre lumi n-a mai dăruit! O, popor al meu!
Intraţi în ţinutul sfânt pe care Dumnezeu vi l-a
scris vouă,
İsra 17:104.....Întru Adevăr l-am pogorât şi
întru Adevăr a coborât. Noi nu te-am trimis decât
ca vestitor şi predicator.
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3:16.
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4:1.
170. 1 Petru 3:14-17 / Tevbe 9:30.
171. Tevbe 9:29 și 123.
172. Proverbe 16:19; Proverbe 22:22-23; Romani
12:17-18; 2 Corinteni 6:3-4 / Hashr 59:7.
173. Romani 12:17-19; Evrei 12:14 / Enfal 8:57;
Tevbe 9:73 si 123.
174. Evrei 1:30 / Bakara 2:178-179; Maide 5:45;
Nahl 16:126.
175. Romani 2:2-3.
176. Luca 23:33-34.
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3:169-170; Enfal 8:16; Tevbe 9:81 & 111;
Hajj 22:58.
180. Exod 23:12; Exod 31:13-17.
181. Geneza 9:6; Isaia 17:67 / Yusuf 12:53; &
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Bakara 2:36.
Geneza 6:9-22.
Galateni 3:16; Galateni 4:30-31.
Bakara 2:127; Al-i Imran 3:95-97.
Geneza 17:18-21.
En'am 6:85-89.
Ankebut 29:16-24; Saffat 37:83 & 97.
Exod 33:11 / En'am 6:103.
Estera 3:1 / Kasas 28:1-8 și 37; Ankebut
29:39.
Exod 7:14; Exod 12:36.
1 Samuel 17:47.
Meryem 19:25.
Mica 5:2.
1 Timotei 4:7; Tit 1:14.
Luca 2:40 / Al-i Imran 3:45-46; Meryem
19:29-30.
1 Timotei 1:4; 2 Petru 1:16.
1 Timotei 1:4; 1 Timotei 4:7; Tit 1:14.
2 Timotei 4:4; Tit 1:14; 2 Petru 1:16.
Deuteronom 30:3-5 / A'raf 7:137.

Versetele Suplimentare
Fapte 17:11
Ludeii aceştia aveau o inimă mai
aleasă decît cei din Tesalonic. Au
primit Cuvîntul cu toată rîvna, şi
cercetau Scripturile în fiecare zi, ca
să vadă dacă ce li se spunea, este aşa.
1 Timotei 4:15-16
Pune-ţi pe inimă aceste lucruri,
îndeletniceşte-te în totul cu ele,
pentruca înaintarea ta să fie văzută de
toţi. Fii cu luare aminte asupra ta
însuţi şi asupra învăţăturii, pe care o
dai altora: stăruieşte în aceste lucruri,
căci dacă vei face aşa, te vei mîntui pe
tine însuţi şi pe cei ce te ascultă.
2 Timotei 2:15
Caută să te înfăţişezi înaintea lui
Dumnezeu ca un om încercat, ca un
lucrător care n'are de ce să -i fie
ruşine, şi care împarte drept
Cuvîntul adevărului.
Al-i Imran 3:79
“Fiţi cucernici, învăţându-i Cartea pe
alţii, învăţându-vă pe voi înşivă!”
Zumar 39:9
Pământul lui Dumnezeu este larg. Cei
răbdători vor primi răsplata lor fără
socoteală.
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