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Да ли је прихваћено да је Божја реч вечна и
непроменљива? (Lev-i Mahfuz)
Bible
Да / Да Qur’an
Исаије 40:8 Али реч Бога нашег остаје довека.
Јован 1:1-3 У почетку беше Реч, и Реч беше у
Бога, и Бог беше Реч.2. Она беше у почетку у
Бога.3.Све је кроз Њу постало, и без Ње ништа
није постало што је постало.
1 Петрова 1:23 Речју Живог Бога, која остаје
довека.
------------------------------------------------Yunus 10:64 Ријечи Божје не промјењују се.чч
Напомена: У историји Ислама, постоје 2 супротна
става о овој теми због којих су Муслимани водили
ратове међусобно. Му‘тазелитски одговор на ово
питање је био „не“, док су Асх‘арити рекли „да“.
Већина муслимана данас би одговорила са „да“.

Да ли је прихваћено да је Божја реч вечна и
непроменљива? (Lev-i Mahfuz)
Bible
Да / Да Qur’an
Исаије 40:8 Али реч Бога нашег остаје довека.
Јован 1:1-3 У почетку беше Реч, и Реч беше у
Бога, и Бог беше Реч.2. Она беше у почетку у
Бога.3.Све је кроз Њу постало, и без Ње ништа
није постало што је постало.
1 Петрова 1:23 Речју Живог Бога, која остаје
довека.
------------------------------------------------Yunus 10:64 Ријечи Божје не промјењују се.чч
Напомена: У историји Ислама, постоје 2 супротна
става о овој теми због којих су Муслимани водили
ратове међусобно. Му‘тазелитски одговор на ово
питање је био „не“, док су Асх‘арити рекли „да“.
Већина муслимана данас би одговорила са „да“.

1.*

1.*

2.*

2.*

Да ли је прихваћено да је Библија Божја
реч?(Теврат, Зебур и Инџил)
Bible
Да / Да Qur’an
Римљанима 15:4 Јер шта се напред написа, за нашу
се науку написа, да трпљењем и утехом писма наду
имамо.
1 Коринћани 14:37 Ако ко мисли да је пророк или
духован, нека разуме шта вам пишем, јер су
Господње заповести
------------------------------------------------Nis a 4:136 О верници, верујте у Аллаха, и
Посланика Његова, и у Књигу коју Он Своме
Посланику објављује, и у Књигу коју је објавио
прије.
Ankebut 29:46 Ми вјерујемо у оно што се објављује
нама, а наш Бог и ваш Бог јесте - један, и ми се
Њему покоравамо.
Shura 42:15 Ја вјерујем у све књиге које је
Аллах објавио, и наређено ми је да вам праведно
судим.
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Је ли Бог одлучио да комуницира преко писмених
пророчанстава у Библији преко посредништва
Јевреја?
Bible
Да / Да Qur’an
Римљанима 3:1-2 Шта је дакле бољи Јеврејин од
других људи? Или шта помаже обрезање? 2Много
свакојако; прво што су им поверене речи Божије.
Римљанима 9:4 Која су Израиљци, којих је
посинаштво и слава, и завет и закон, и
богомољство, и обећања
------------------------------------------------Ankebut 29:27 И Ми смо му Исхака и Јакуба поклонили и
потомцима његовим вјеровјесништво и Књигу дали.
Jathiyah 45:16 Синовима Исраиловим смо Књигу и власт
и вјеровјесништво дали и лијепим јелима смо их били
опскрбили, и изнад свих народа их уздигли.
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Је ли Бог Библијским пророцима дао могућност да
раде чуда као потврду да су послати од Њега?
Bible
Да / Да Qur’an
2. Мојсијева 10:1—2 А Господ рече Мојсију: Иди к
Фараону, јер сам ја учинио да отврдне срце његово и
срце слуга његових, да учиним ове знаке своје међу
њима. 2И да приповедаш синовима својим и унуцима
својим шта учиних у Мисиру и какве знаке своје показах
на њима, да бисте знали да сам ја Господ.
Јеврејима 2:4 Кад и Бог посведочи и знацима и
чудесима и различитим силама, и Духа Светог
раздељивањем по својој вољи.
------------------------------------------------Bakara 2:92 И Муса вам је јасне доказе био донио, па
сте, ипак, у одсутности његовој себи неправду
наносећи, теле прихватили."
Al-i İmran 3:49 Доносим вам доказ од Господара
вашег: направићу вам од иловаче нешто попут птице и
пухнућу у њу, и биће, вољом Аллаховом, права птица. И
исцјелићу слијепа од рођења, и губава, и оживљаваћу
мртве, вољом Аллаховом, и казиваћу вам шта једете и
шта у домовима гомилате
Al-i İmran 3:183 И прије мене су вам посланици јасне
доказе доносили, а и тај о коме говорите, па зашто
сте их, ако истину говорите, убијали?”
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доказе доносили, а и тај о коме говорите, па зашто
сте их, ако истину говорите, убијали?”
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5.*

5.*

Да ли Бог „жели“ да заштити све своје Свете Књиге
од промене и манипулације њима? (Purpose / Niyet)
Bible
Да / Да Qur’an
Исаије 14:24 & 26-27 Закле се Господ над војскама
говорећи: Доиста, биће како сам смислио, и како
сам наумио извршиће се. 26 То је намишљено свој
земљи, и то је рука подигнута на све народе. 27
Јер је Господ над војскама наумио, ко ће разбити?
И Његову руку подигнуту ко ће одвратити?
Матеј 24:35 Небо и земља проћи ће, али речи моје
неће проћи.
------------------------------------------------Hijr 15:9 Ми, уистину, Кур’ан објављујемо и
заиста ћемо Ми над њим бдјети!
Saffat 37:3 & 7 и оних који опомену читају 7 и
чувамо га од сваког шејтана пркоснога

Да ли Бог „жели“ да заштити све своје Свете Књиге
од промене и манипулације њима? (Purpose / Niyet)
Bible
Да / Да Qur’an
Исаије 14:24 & 26-27 Закле се Господ над војскама
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И Његову руку подигнуту ко ће одвратити?
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неће проћи.
------------------------------------------------Hijr 15:9 Ми, уистину, Кур’ан објављујемо и
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6.*

6.*

Да ли Бог „жели“ да заштити све своје Свете Књиге
од промене и манипулације њима? (Power / Kudret)
Bible
Да / Да Qur’an
Исаије 46:9-10 Памтите шта је било од старине; јер
сам ја Бог, и нема другог Бога, и нико није као
ја, 10 Који од почетка јављам крај и издалека шта
још није било; који кажем: намера моја стоји и
учинићу све што ми је воља.
Марко 12:24 И одговарајући Исус рече им: Зато ли
се ви варате што не знате писма ни силе Божје?
Лука 21:33 Небо и земља проћи ће, а речи моје
неће проћи.
Јован 10:35 Ако оне назва боговима којима реч
Божија би, и писмо се не може покварити
------------------------------------------------En'am 6:115 Ријечи Господара твога су врхунац
истине и правде; Његове ријечи нико не може
промијенити и Он све чује и све зна.
Yunus 10:64 Аллахове ријечи нико не може измијенити –
то ће, заиста, велик успјех бити.
Jinn 72:26-28 Он тајне зна и Он тајне Своје не
открива никоме, осим ономе кога Он за посланика
одабере; зато Он и испред њега и иза њега поставља
оне који ће га чуватида би показао да су посланице
Господара свога доставили, Он у танчине зна оно што
је у њих, Он зна број свега што постоји.
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7.*
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Да ли би Бог икад допустио Сaтaни, демонима или
људима да осујете Његову „сврху“ и „моћ“ мењајући
и манипулишући правим текстом Светих Књига које
је Он послао? (Tahrif bi’l-lafz)
Bible
Не / Не Qur’an
Исаије 55:11 Ако ће бити реч моја кад изађе из
мојих уста: неће се вратити к мени празна, него
ће учинити шта ми је драго, и срећно ће свршити
на шта је пошаљем.
Лука 16:17 Лакше је, пак, небу и земљи проћи
неголи једној титли из закона пропасти.
------------------------------------------------Hajj 22:52 Прије тебе Ми ниједног посланика и
вјеровјесника нисмо послали, а да шејтан није, кад
би он што казивао, у казивање његово нешто убацио;
Аллах би оно што би шејтан убацио уклонио, а затим
би ријечи Своје учврстио
Saffat 37:3 & 7 3и оних који Опомену читају –
7чувамо га од сваког шејтана пркоснога
Hakka 69:44-47 & 51 А да је он о Нама којекакве
ријечи износио, Ми бисмо га за десну руку ухватили,
а онда му жилу куцавицу пресјекли, и нико га између
вас не би могао од тога одбранити. 51А он је, доиста,
сама истина

Да ли би Бог икад допустио Сaтaни, демонима или
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------------------------------------------------Hajj 22:52 Прије тебе Ми ниједног посланика и
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а онда му жилу куцавицу пресјекли, и нико га између
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8.

8.

Да ли су људи у могућноцти да вербално искриве Свете
Књиге погрешно цитирајући, или погрешно тумачећи их?
(Tahrif bi’l-ma’na)
Bible
Да / Да Qur’an
Титу 1:10—11 Јер има много непослушних,
празноговорљивих, и умом преварених, а особито
који су из обрезања 11 којима треба уста
затворити; који целе куће изопачују учећи шта не
треба, поганог добитка ради.
------------------------------------------------Али-İмран 3:78 Неки од њих увијају језике своје
читајући Књигу да бисте ви помислили да је то из
Књиге, а то није из Књиге, и говоре: ”То је од
Аллаха!” – то није од Аллаха, и о Аллаху свјесно
говоре лажи.
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Књиге погрешно цитирајући, или погрешно тумачећи их?
(Tahrif bi’l-ma’na)
Bible
Да / Да Qur’an
Титу 1:10—11 Јер има много непослушних,
празноговорљивих, и умом преварених, а особито
који су из обрезања 11 којима треба уста
затворити; који целе куће изопачују учећи шта не
треба, поганог добитка ради.
------------------------------------------------Али-İмран 3:78 Неки од њих увијају језике своје
читајући Књигу да бисте ви помислили да је то из
Књиге, а то није из Књиге, и говоре: ”То је од
Аллаха!” – то није од Аллаха, и о Аллаху свјесно
говоре лажи.
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9.

9.

Да ли људи који кажу да је Библија измењена
богохуле Божје особине упућујући на то да Бог
није знао, није марио или да није могао ништа
урадити по питању измјене Библије?(Ел-Алим, ЕрРахман, Ер-Рахим, Ел-Кадир)
Bible
Да / Да Qur’an
Исаије 14:24 & 27 24Закле се Господ над војскама
говорећи: Доиста, биће како сам смислио, и како
сам наумио извршиће се. 27 Јер је Господ над
војскама наумио, ко ће разбити? И Његову руку
подигнуту ко ће одвратити?
------------------------------------------------Baqara 2:20, 255 20јер Аллах, заиста, све може.255
Његово је оно што је на небесима и оно што је на
Земљи! Ко се може пред Њим заузимати за некога
без допуштења Његова?! Он зна шта је било и прије
њих и шта ће бити послије њих, а од онога што Он
зна – други знају само онолико колико Он жели.
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Bible
Да / Да Qur’an
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10.

10.

Да ли људи који кажу да је Библија измењена
величају Сатану упућујући на то да је Сатана
побиједио у бици за Библију против Бога
свемоћног?(Ел-Азиз, Ел-Галиб, Ел-Јеббар, ЕлМуктедир)
Bible
Да / Да Qur’an
Псалми 94:7-9 И говоре: Неће видети Господ, и
неће дознати Бог Јаковљев. 8. Оразумите се,
прелуди људи! Будале! Кад ћете бити паметни? 9.
Који је створио ухо, зар не чује? И који је око
начинио, зар не види?
------------------------------------------------Yunus 10:21 А када Ми допустимо људима да осјете
милост, послије невоље која их снађе, они опет у
доказе Наше неће да вјерују. Реци: ”Аллах је бржи
у кажњавању, изасланици Наши оно што ви
исплеткарите доиста записују.
Taha 20:5 & 51-525 Милостиви, који управља
свемиром свим. 51”А шта је са народима давнашњим?”
– упита он. 52 ”О њима зна све Господар мој, у
Књизи је, Господару моме ништа није скривено и Он
ништа не заборавља.

Да ли људи који кажу да је Библија измењена
величају Сатану упућујући на то да је Сатана
побиједио у бици за Библију против Бога
свемоћног?(Ел-Азиз, Ел-Галиб, Ел-Јеббар, ЕлМуктедир)
Bible
Да / Да Qur’an
Псалми 94:7-9 И говоре: Неће видети Господ, и
неће дознати Бог Јаковљев. 8. Оразумите се,
прелуди људи! Будале! Кад ћете бити паметни? 9.
Који је створио ухо, зар не чује? И који је око
начинио, зар не види?
------------------------------------------------Yunus 10:21 А када Ми допустимо људима да осјете
милост, послије невоље која их снађе, они опет у
доказе Наше неће да вјерују. Реци: ”Аллах је бржи
у кажњавању, изасланици Наши оно што ви
исплеткарите доиста записују.
Taha 20:5 & 51-525 Милостиви, који управља
свемиром свим. 51”А шта је са народима давнашњим?”
– упита он. 52 ”О њима зна све Господар мој, у
Књизи је, Господару моме ништа није скривено и Он
ништа не заборавља.

9.

Да ли људи који кажу да је Библија измењена
богохуле Божје особине упућујући на то да Бог
није знао, није марио или да није могао ништа
урадити по питању измјене Библије?(Ел-Алим, ЕрРахман, Ер-Рахим, Ел-Кадир)
Bible
Да / Да Qur’an
Исаије 14:24 & 27 24Закле се Господ над војскама
говорећи: Доиста, биће како сам смислио, и како
сам наумио извршиће се. 27 Јер је Господ над
војскама наумио, ко ће разбити? И Његову руку
подигнуту ко ће одвратити?
------------------------------------------------Baqara 2:20, 255 20јер Аллах, заиста, све може.255
Његово је оно што је на небесима и оно што је на
Земљи! Ко се може пред Њим заузимати за некога
без допуштења Његова?! Он зна шта је било и прије
њих и шта ће бити послије њих, а од онога што Он
зна – други знају само онолико колико Он жели.

Да ли људи који кажу да је Библија измењена
богохуле Божје особине упућујући на то да Бог
није знао, није марио или да није могао ништа
урадити по питању измјене Библије?(Ел-Алим, ЕрРахман, Ер-Рахим, Ел-Кадир)
Bible
Да / Да Qur’an
Исаије 14:24 & 27 24Закле се Господ над војскама
говорећи: Доиста, биће како сам смислио, и како
сам наумио извршиће се. 27 Јер је Господ над
војскама наумио, ко ће разбити? И Његову руку
подигнуту ко ће одвратити?
------------------------------------------------Baqara 2:20, 255 20јер Аллах, заиста, све може.255
Његово је оно што је на небесима и оно што је на
Земљи! Ко се може пред Њим заузимати за некога
без допуштења Његова?! Он зна шта је било и прије
њих и шта ће бити послије њих, а од онога што Он
зна – други знају само онолико колико Он жели.

10.
Да ли људи који кажу да је Библија измењена
величају Сатану упућујући на то да је Сатана
побиједио у бици за Библију против Бога
свемоћног?(Ел-Азиз, Ел-Галиб, Ел-Јеббар, ЕлМуктедир)
Bible
Да / Да Qur’an
Псалми 94:7-9 И говоре: Неће видети Господ, и
неће дознати Бог Јаковљев. 8. Оразумите се,
прелуди људи! Будале! Кад ћете бити паметни? 9.
Који је створио ухо, зар не чује? И који је око
начинио, зар не види?
------------------------------------------------Yunus 10:21 А када Ми допустимо људима да осјете
милост, послије невоље која их снађе, они опет у
доказе Наше неће да вјерују. Реци: ”Аллах је бржи
у кажњавању, изасланици Наши оно што ви
исплеткарите доиста записују.
Taha 20:5 & 51-525 Милостиви, који управља
свемиром свим. 51”А шта је са народима давнашњим?”
– упита он. 52 ”О њима зна све Господар мој, у
Књизи је, Господару моме ништа није скривено и Он
ништа не заборавља.

9.

10.
Да ли људи који кажу да је Библија измењена
величају Сатану упућујући на то да је Сатана
побиједио у бици за Библију против Бога
свемоћног?(Ел-Азиз, Ел-Галиб, Ел-Јеббар, ЕлМуктедир)
Bible
Да / Да Qur’an
Псалми 94:7-9 И говоре: Неће видети Господ, и
неће дознати Бог Јаковљев. 8. Оразумите се,
прелуди људи! Будале! Кад ћете бити паметни? 9.
Који је створио ухо, зар не чује? И који је око
начинио, зар не види?
------------------------------------------------Yunus 10:21 А када Ми допустимо људима да осјете
милост, послије невоље која их снађе, они опет у
доказе Наше неће да вјерују. Реци: ”Аллах је бржи
у кажњавању, изасланици Наши оно што ви
исплеткарите доиста записују.
Taha 20:5 & 51-525 Милостиви, који управља
свемиром свим. 51”А шта је са народима давнашњим?”
– упита он. 52 ”О њима зна све Господар мој, у
Књизи је, Господару моме ништа није скривено и Он
ништа не заборавља.

11.

11.

Да ли би Бог имао „дупле стандарде” за своје Свете
Књиге када би заштитио неке од њих, али не све?(ЕлАдл, Ел-Хади, Ел-Мумим, Ел-Муксит)
Bible
Не / Не Qur’an
Псалми 12:6-7 6Речи су Господње речи чисте,
сребро у ватри очишћено од земље, седам пута
претопљено. 7. Ти ћеш нас, Господе, одбранити, и
сачувати нас од рода овог довека.
Лука 21:33 Небо и земља проћи ће, а речи моје
неће проћи.
------------------------------------------------Tevbe 9:111 Он им је то збиља обећао у Теврату, и
Инџилу, и Кур’ану – а ко од Аллаха досљедније
испуњава обећање Своје? Зато се радујте погодби
својој коју сте с Њим уговорили, и то је велики
успјех.
İbrahim 14:47 Немој ни помислити да Аллах неће
одржати обећање Своје посланицима Својим – Аллах
је, уистину, силан и строг.
Hajj 22:47 Они од тебе траже да их казна што
прије стигне, и Аллах ће испунити пријетњу Своју;
само један дан у Господара твога траје колико
хиљаду година, по вашем рачунању.
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Је ли Божја реч непроменљива и универзални
стандард по којем ће Он судити читавом
човечанству на Судњем Дану?(Ел-Хакем, Ел-Хакк,
Ел-Хафиз, Ел-Хасиб)
Bible
Да / Да Qur’an
Јован 12:48 Који се одрече мене, и не прима речи
моје, има себи судију: реч коју ја говорих она ће
му судити у последњи дан
Откривење 20:12 И видех мртваце мале и велике где
стоје пред Богом, и књиге се отворише; и друга се
књига отвори, која је књига живота; и суд примише
мртваци као што је написано у књигама, по делима
својим.
------------------------------------------------Hijr 15:9-10 Ми, уистину, Кур’ан објављујемо и
заиста ћемо Ми над њим бђети! 10 И прије тебе смо
посланике пријашњим народима слали.
Zumar 39:69-70 И Земља ће свјетлошћу Господара
свога засјати и Књига ће се поставити,
вјеровјесници и свједоци ће се довести, и по
правди ће им се свима пресудити, никоме се неће
неправда учинити; 70свако ће добити оно што је
заслужио, јер Он добро зна шта је ко радио.
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Инџилу, и Кур’ану – а ко од Аллаха досљедније
испуњава обећање Своје? Зато се радујте погодби
својој коју сте с Њим уговорили, и то је велики
успјех.
İbrahim 14:47 Немој ни помислити да Аллах неће
одржати обећање Своје посланицима Својим – Аллах
је, уистину, силан и строг.
Hajj 22:47 Они од тебе траже да их казна што
прије стигне, и Аллах ће испунити пријетњу Своју;
само један дан у Господара твога траје колико
хиљаду година, по вашем рачунању.
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Књиге када би заштитио неке од њих, али не све?(ЕлАдл, Ел-Хади, Ел-Мумим, Ел-Муксит)
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Је ли Божја реч непроменљива и универзални
стандард по којем ће Он судити читавом
човечанству на Судњем Дану?(Ел-Хакем, Ел-Хакк,
Ел-Хафиз, Ел-Хасиб)
Bible
Да / Да Qur’an
Јован 12:48 Који се одрече мене, и не прима речи
моје, има себи судију: реч коју ја говорих она ће
му судити у последњи дан
Откривење 20:12 И видех мртваце мале и велике где
стоје пред Богом, и књиге се отворише; и друга се
књига отвори, која је књига живота; и суд примише
мртваци као што је написано у књигама, по делима
својим.
------------------------------------------------Hijr 15:9-10 Ми, уистину, Кур’ан објављујемо и
заиста ћемо Ми над њим бђети! 10 И прије тебе смо
посланике пријашњим народима слали.
Zumar 39:69-70 И Земља ће свјетлошћу Господара
свога засјати и Књига ће се поставити,
вјеровјесници и свједоци ће се довести, и по
правди ће им се свима пресудити, никоме се неће
неправда учинити; 70свако ће добити оно што је
заслужио, јер Он добро зна шта је ко радио.
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Је ли верницима дозвољено да верују у један део
Светог Текста, док не верују у други дио?
Bible
Не / Не Qur’an
Дела апостолска 20:27 Јер не изоставих да покажем
вољу Божју.
2 Тимотеју 3:16 Све је писмо од Бога дано, и
корисно за учење.
------------------------------------------------Bakara 2:85 Како то да у један дио Књиге
вјерујете, а други одбацујете?!
Bakara 2:136 & 285 Реците: ”Ми вјерујемо у Аллаха и
у оно што се објављује нама, и у оно што је објављено
Ибрахиму, и Исмаилу, и Исхаку, и Јакубу, и унуцима, и
у оно што је дато Мусау и Исау, и у оно што је дато
вјеровјесницима од Господара њихова. 285Посланик
вјерује у оно што му се објављује од Господара његова
Al-i İmran 3:84 & 119 Реци: ”Ми вјерујемо у
Аллаха и у оно што се објављује нама и у оно што
је објављено Ибрахиму, и Исмаилу, и Исхаку, и
Јакубу, и унуцима, и у оно што је дато Мусау и
Исау и вјеровјесницима. 119Ви њих волите, а они
вас не воле, а ви вјерујете у све Књиге.
Напомена: Библија садржи више од 90% Светих Књига
у које муслимани требају да верују: Теврат,
Зебур, Инџил те Куран.
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14.

14.

Да ли Бог жели да верници данас проучавају и
придржавају се свих Светих Књига које је Он послао?
Bible
Да / Да Qur’an
1 Тимотеју 4:15-16 У овом се поучавај, у овом
стој, да се напредак твој покаже у свему. 16Пази
на себе и на науку, и стој у томе; јер ово чинећи
спашћеш и самог себе и оне који те слушају.
2 Тимотеју 2:15 Постарај се да се покажеш поштен
пред Богом, као радин који се нема шта стидети, и
право управља речју истине.
------------------------------------------------Al-i Imran 3:79 Будите Божији људи јер ви Књигу знате
и њу проучавате!
Напомена: Ријечи и слова Светих Књига у које
муслимани требају веровати, откривају да Теврат,
Зебур и Инџил чине 90% и Куран чини само 10%.
Библија: Ријечи = 783,137
Слова
3,566,480
Куран:
Ријечи =
77,934
Слова
326,048

Да ли Бог жели да верници данас проучавају и
придржавају се свих Светих Књига које је Он послао?
Bible
Да / Да Qur’an
1 Тимотеју 4:15-16 У овом се поучавај, у овом
стој, да се напредак твој покаже у свему. 16Пази
на себе и на науку, и стој у томе; јер ово чинећи
спашћеш и самог себе и оне који те слушају.
2 Тимотеју 2:15 Постарај се да се покажеш поштен
пред Богом, као радин који се нема шта стидети, и
право управља речју истине.
------------------------------------------------Al-i Imran 3:79 Будите Божији људи јер ви Књигу знате
и њу проучавате!
Напомена: Ријечи и слова Светих Књига у које
муслимани требају веровати, откривају да Теврат,
Зебур и Инџил чине 90% и Куран чини само 10%.
Библија: Ријечи = 783,137
Слова
3,566,480
Куран:
Ријечи =
77,934
Слова
326,048

13.*

13.*

Је ли верницима дозвољено да верују у један део
Светог Текста, док не верују у други дио?
Bible
Не / Не Qur’an
Дела апостолска 20:27 Јер не изоставих да покажем
вољу Божју.
2 Тимотеју 3:16 Све је писмо од Бога дано, и
корисно за учење.
------------------------------------------------Bakara 2:85 Како то да у један дио Књиге
вјерујете, а други одбацујете?!
Bakara 2:136 & 285 Реците: ”Ми вјерујемо у Аллаха и
у оно што се објављује нама, и у оно што је објављено
Ибрахиму, и Исмаилу, и Исхаку, и Јакубу, и унуцима, и
у оно што је дато Мусау и Исау, и у оно што је дато
вјеровјесницима од Господара њихова. 285Посланик
вјерује у оно што му се објављује од Господара његова
Al-i İmran 3:84 & 119 Реци: ”Ми вјерујемо у
Аллаха и у оно што се објављује нама и у оно што
је објављено Ибрахиму, и Исмаилу, и Исхаку, и
Јакубу, и унуцима, и у оно што је дато Мусау и
Исау и вјеровјесницима. 119Ви њих волите, а они
вас не воле, а ви вјерујете у све Књиге.
Напомена: Библија садржи више од 90% Светих Књига
у које муслимани требају да верују: Теврат,
Зебур, Инџил те Куран.

Је ли верницима дозвољено да верују у један део
Светог Текста, док не верују у други дио?
Bible
Не / Не Qur’an
Дела апостолска 20:27 Јер не изоставих да покажем
вољу Божју.
2 Тимотеју 3:16 Све је писмо од Бога дано, и
корисно за учење.
------------------------------------------------Bakara 2:85 Како то да у један дио Књиге
вјерујете, а други одбацујете?!
Bakara 2:136 & 285 Реците: ”Ми вјерујемо у Аллаха и
у оно што се објављује нама, и у оно што је објављено
Ибрахиму, и Исмаилу, и Исхаку, и Јакубу, и унуцима, и
у оно што је дато Мусау и Исау, и у оно што је дато
вјеровјесницима од Господара њихова. 285Посланик
вјерује у оно што му се објављује од Господара његова
Al-i İmran 3:84 & 119 Реци: ”Ми вјерујемо у
Аллаха и у оно што се објављује нама и у оно што
је објављено Ибрахиму, и Исмаилу, и Исхаку, и
Јакубу, и унуцима, и у оно што је дато Мусау и
Исау и вјеровјесницима. 119Ви њих волите, а они
вас не воле, а ви вјерујете у све Књиге.
Напомена: Библија садржи више од 90% Светих Књига
у које муслимани требају да верују: Теврат,
Зебур, Инџил те Куран.

14.

14.

Да ли Бог жели да верници данас проучавају и
придржавају се свих Светих Књига које је Он послао?
Bible
Да / Да Qur’an
1 Тимотеју 4:15-16 У овом се поучавај, у овом
стој, да се напредак твој покаже у свему. 16Пази
на себе и на науку, и стој у томе; јер ово чинећи
спашћеш и самог себе и оне који те слушају.
2 Тимотеју 2:15 Постарај се да се покажеш поштен
пред Богом, као радин који се нема шта стидети, и
право управља речју истине.
------------------------------------------------Al-i Imran 3:79 Будите Божији људи јер ви Књигу знате
и њу проучавате!
Напомена: Ријечи и слова Светих Књига у које
муслимани требају веровати, откривају да Теврат,
Зебур и Инџил чине 90% и Куран чини само 10%.
Библија: Ријечи = 783,137
Слова
3,566,480
Куран:
Ријечи =
77,934
Слова
326,048

Да ли Бог жели да верници данас проучавају и
придржавају се свих Светих Књига које је Он послао?
Bible
Да / Да Qur’an
1 Тимотеју 4:15-16 У овом се поучавај, у овом
стој, да се напредак твој покаже у свему. 16Пази
на себе и на науку, и стој у томе; јер ово чинећи
спашћеш и самог себе и оне који те слушају.
2 Тимотеју 2:15 Постарај се да се покажеш поштен
пред Богом, као радин који се нема шта стидети, и
право управља речју истине.
------------------------------------------------Al-i Imran 3:79 Будите Божији људи јер ви Књигу знате
и њу проучавате!
Напомена: Ријечи и слова Светих Књига у које
муслимани требају веровати, откривају да Теврат,
Зебур и Инџил чине 90% и Куран чини само 10%.
Библија: Ријечи = 783,137
Слова
3,566,480
Куран:
Ријечи =
77,934
Слова
326,048

15.

15.

Је ли послушност Божјим речима главни разлог за
добијање благослова у нечијем животу?
Bible
Да / Да Qur’an
5 Мојсијева 11:26-27 Гле, износим данас пред вас
благослов и проклетство: 27.Благослов, ако
узаслушате заповести Господа Бога свог, које вам
ја данас заповедам
5 Мојсијева 28:13 И учиниће те Господ Бог твој да
си глава а не реп, и бићеш само горе, а нећеш
бити доле, ако узаслушаш заповести Господа Бога
свог.
5 Мојсијева 30:19 Сведочим вам данас небом и
земљом, да сам ставио пред вас живот и смрт,
благослов и проклетство
------------------------------------------------Bakara 2:2-4 Ова Књига, у коју нема никакве
сумње, упутство је свима онима који се буду
Аллаха бојали; 3онима који у невидљиви свијет
буду вјеровали и молитву обављали и уђељивали дио
од онога што им Ми будемо давали; 4и онима који
буду вјеровали у оно што се објављује теби и у
оно што је објављено прије тебе, и онима који у
онај свијет буду чврсто вјеровали.
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------------------------------------------------Bakara 2:2-4 Ова Књига, у коју нема никакве
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буду вјеровали и молитву обављали и уђељивали дио
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оно што је објављено прије тебе, и онима који у
онај свијет буду чврсто вјеровали.

Да ли се људи који одбијају читати и придржавати
се Библије сматрају неверницима?(Кафир)
Bible
Да / Да Qur’an
Јеремије 11:3 Проклет да је ко не послуша речи
овог завета.
Јеврејима 12:25-29 25 Али гледајте да се не
одрекнете Оног који говори; јер кад они не
утекоше који се одрекоше оног који пророковаше на
земљи, а камоли ми који се одричемо небеског, 26
Ког глас потресе онда земљу, а сад обећа
говорећи; 29 Јер је Бог наш огањ који спаљује.
------------------------------------------------A’raf 7:36 & 40-49 А они који доказе Наше буду
порицали, и од њих се буду охоло окретали, биће
становници у ватри, у њој ће вјечно остати. Онима
који доказе Наше буду порицали и према њима се
буду охоло односили – капије небеске неће се
отворити. У Џехеннему ће им лежај и покривачи од
ватре бити. Ето тако ћемо Ми невјернике казнити.
А они који буду вјеровали и добра ђела чинили.
Ankebut 29:46-47 Ми вјерујемо у оно што се
објављује нама и у оно што је објављено вама, а
наш Бог и ваш Бог јесте – један, и ми се Њему
покоравамо.” Као и њима, Ми теби објављујемо
Књигу, а неки од оних којима смо већ дали Књигу –
и у ову вјерују, а и од ових неки у њу вјерују, а
доказе Наше само невјерници оспоравају.

Да ли се људи који одбијају читати и придржавати
се Библије сматрају неверницима?(Кафир)
Bible
Да / Да Qur’an
Јеремије 11:3 Проклет да је ко не послуша речи
овог завета.
Јеврејима 12:25-29 25 Али гледајте да се не
одрекнете Оног који говори; јер кад они не
утекоше који се одрекоше оног који пророковаше на
земљи, а камоли ми који се одричемо небеског, 26
Ког глас потресе онда земљу, а сад обећа
говорећи; 29 Јер је Бог наш огањ који спаљује.
------------------------------------------------A’raf 7:36 & 40-49 А они који доказе Наше буду
порицали, и од њих се буду охоло окретали, биће
становници у ватри, у њој ће вјечно остати. Онима
који доказе Наше буду порицали и према њима се
буду охоло односили – капије небеске неће се
отворити. У Џехеннему ће им лежај и покривачи од
ватре бити. Ето тако ћемо Ми невјернике казнити.
А они који буду вјеровали и добра ђела чинили.
Ankebut 29:46-47 Ми вјерујемо у оно што се
објављује нама и у оно што је објављено вама, а
наш Бог и ваш Бог јесте – један, и ми се Њему
покоравамо.” Као и њима, Ми теби објављујемо
Књигу, а неки од оних којима смо већ дали Књигу –
и у ову вјерују, а и од ових неки у њу вјерују, а
доказе Наше само невјерници оспоравају.

16.*

15.

16.*

15.

Је ли послушност Божјим речима главни разлог за
добијање благослова у нечијем животу?
Bible
Да / Да Qur’an
5 Мојсијева 11:26-27 Гле, износим данас пред вас
благослов и проклетство: 27.Благослов, ако
узаслушате заповести Господа Бога свог, које вам
ја данас заповедам
5 Мојсијева 28:13 И учиниће те Господ Бог твој да
си глава а не реп, и бићеш само горе, а нећеш
бити доле, ако узаслушаш заповести Господа Бога
свог.
5 Мојсијева 30:19 Сведочим вам данас небом и
земљом, да сам ставио пред вас живот и смрт,
благослов и проклетство
------------------------------------------------Bakara 2:2-4 Ова Књига, у коју нема никакве
сумње, упутство је свима онима који се буду
Аллаха бојали; 3онима који у невидљиви свијет
буду вјеровали и молитву обављали и уђељивали дио
од онога што им Ми будемо давали; 4и онима који
буду вјеровали у оно што се објављује теби и у
оно што је објављено прије тебе, и онима који у
онај свијет буду чврсто вјеровали.

Је ли послушност Божјим речима главни разлог за
добијање благослова у нечијем животу?
Bible
Да / Да Qur’an
5 Мојсијева 11:26-27 Гле, износим данас пред вас
благослов и проклетство: 27.Благослов, ако
узаслушате заповести Господа Бога свог, које вам
ја данас заповедам
5 Мојсијева 28:13 И учиниће те Господ Бог твој да
си глава а не реп, и бићеш само горе, а нећеш
бити доле, ако узаслушаш заповести Господа Бога
свог.
5 Мојсијева 30:19 Сведочим вам данас небом и
земљом, да сам ставио пред вас живот и смрт,
благослов и проклетство
------------------------------------------------Bakara 2:2-4 Ова Књига, у коју нема никакве
сумње, упутство је свима онима који се буду
Аллаха бојали; 3онима који у невидљиви свијет
буду вјеровали и молитву обављали и уђељивали дио
од онога што им Ми будемо давали; 4и онима који
буду вјеровали у оно што се објављује теби и у
оно што је објављено прије тебе, и онима који у
онај свијет буду чврсто вјеровали.

Да ли се људи који одбијају читати и придржавати
се Библије сматрају неверницима?(Кафир)
Bible
Да / Да Qur’an
Јеремије 11:3 Проклет да је ко не послуша речи
овог завета.
Јеврејима 12:25-29 25 Али гледајте да се не
одрекнете Оног који говори; јер кад они не
утекоше који се одрекоше оног који пророковаше на
земљи, а камоли ми који се одричемо небеског, 26
Ког глас потресе онда земљу, а сад обећа
говорећи; 29 Јер је Бог наш огањ који спаљује.
------------------------------------------------A’raf 7:36 & 40-49 А они који доказе Наше буду
порицали, и од њих се буду охоло окретали, биће
становници у ватри, у њој ће вјечно остати. Онима
који доказе Наше буду порицали и према њима се
буду охоло односили – капије небеске неће се
отворити. У Џехеннему ће им лежај и покривачи од
ватре бити. Ето тако ћемо Ми невјернике казнити.
А они који буду вјеровали и добра ђела чинили.
Ankebut 29:46-47 Ми вјерујемо у оно што се
објављује нама и у оно што је објављено вама, а
наш Бог и ваш Бог јесте – један, и ми се Њему
покоравамо.” Као и њима, Ми теби објављујемо
Књигу, а неки од оних којима смо већ дали Књигу –
и у ову вјерују, а и од ових неки у њу вјерују, а
доказе Наше само невјерници оспоравају.

Да ли се људи који одбијају читати и придржавати
се Библије сматрају неверницима?(Кафир)
Bible
Да / Да Qur’an
Јеремије 11:3 Проклет да је ко не послуша речи
овог завета.
Јеврејима 12:25-29 25 Али гледајте да се не
одрекнете Оног који говори; јер кад они не
утекоше који се одрекоше оног који пророковаше на
земљи, а камоли ми који се одричемо небеског, 26
Ког глас потресе онда земљу, а сад обећа
говорећи; 29 Јер је Бог наш огањ који спаљује.
------------------------------------------------A’raf 7:36 & 40-49 А они који доказе Наше буду
порицали, и од њих се буду охоло окретали, биће
становници у ватри, у њој ће вјечно остати. Онима
који доказе Наше буду порицали и према њима се
буду охоло односили – капије небеске неће се
отворити. У Џехеннему ће им лежај и покривачи од
ватре бити. Ето тако ћемо Ми невјернике казнити.
А они који буду вјеровали и добра ђела чинили.
Ankebut 29:46-47 Ми вјерујемо у оно што се
објављује нама и у оно што је објављено вама, а
наш Бог и ваш Бог јесте – један, и ми се Њему
покоравамо.” Као и њима, Ми теби објављујемо
Књигу, а неки од оних којима смо већ дали Књигу –
и у ову вјерују, а и од ових неки у њу вјерују, а
доказе Наше само невјерници оспоравају.
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17.

17.

Је ли прихваћено да је Библијски канон затворен са
књигом откривења?
Bible
Да/ Не Qur’an
Откривење 22:18-19 Јер сведочим свакоме који чује
речи пророштва књиге ове; ако ко дометне овоме,
Бог ће наметнути на њега зла написана у књизи
овој; 19И ако ко одузме од речи књиге пророштва
овог, Бог ће одузети његов део од књиге живота, и
од града светог, и од оног што је написано у
књизи овој.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20 Аллаху је права вјера једино –
ислам. А подвојили су се они којима је дата Књига баш
онда када им је дошло сазнање, и то из међусобне
зависти. А са онима који у Аллахове ријечи не буду
вјеровали Аллах ће брзо обрачунати. И реци онима
којима је дата Књига и неукима: ”Примите ислам!” Ако
приме ислам, онда су на Правоме путу.

Је ли прихваћено да је Библијски канон затворен са
књигом откривења?
Bible
Да/ Не Qur’an
Откривење 22:18-19 Јер сведочим свакоме који чује
речи пророштва књиге ове; ако ко дометне овоме,
Бог ће наметнути на њега зла написана у књизи
овој; 19И ако ко одузме од речи књиге пророштва
овог, Бог ће одузети његов део од књиге живота, и
од града светог, и од оног што је написано у
књизи овој.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20 Аллаху је права вјера једино –
ислам. А подвојили су се они којима је дата Књига баш
онда када им је дошло сазнање, и то из међусобне
зависти. А са онима који у Аллахове ријечи не буду
вјеровали Аллах ће брзо обрачунати. И реци онима
којима је дата Књига и неукима: ”Примите ислам!” Ако
приме ислам, онда су на Правоме путу.
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18.*

Да би се Куран сматрао речи Божјом, да ли треба
да буде у потпуном складу са историјским Светим
Писмом које је претходно забележено у Библији?
Bible
Да / Не Qur’an
1 Коринћани 14:32-33 И духови пророчки покоравају
се пророцима; 33Јер Бог није Бог буне, него мира,
као по свим црквама светих.
Галатима 1:8 Али ако и ми, или анђео с неба јави
вам јеванђеље другачије него што вам јависмо,
проклет да буде!
2 Јован 1:9 Који год преступа и не стоји у науци
Христовој онај нема Бога; а који стоји у науци
Христовој онај има и Оца и Сина.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:85 А онај који жели неку другу вјеру осим
ислама, неће му бити примљена, и он ће на ономе
свијету настрадати.
Ahzab 33:40 Мухаммед није родитељ ниједном од ваших
људи, него је Аллахов посланик и посљедњи
вјеровјесник – а Аллах све добро зна.

Да би се Куран сматрао речи Божјом, да ли треба
да буде у потпуном складу са историјским Светим
Писмом које је претходно забележено у Библији?
Bible
Да / Не Qur’an
1 Коринћани 14:32-33 И духови пророчки покоравају
се пророцима; 33Јер Бог није Бог буне, него мира,
као по свим црквама светих.
Галатима 1:8 Али ако и ми, или анђео с неба јави
вам јеванђеље другачије него што вам јависмо,
проклет да буде!
2 Јован 1:9 Који год преступа и не стоји у науци
Христовој онај нема Бога; а који стоји у науци
Христовој онај има и Оца и Сина.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:85 А онај који жели неку другу вјеру осим
ислама, неће му бити примљена, и он ће на ономе
свијету настрадати.
Ahzab 33:40 Мухаммед није родитељ ниједном од ваших
људи, него је Аллахов посланик и посљедњи
вјеровјесник – а Аллах све добро зна.

17.

17.

Је ли прихваћено да је Библијски канон затворен са
књигом откривења?
Bible
Да/ Не Qur’an
Откривење 22:18-19 Јер сведочим свакоме који чује
речи пророштва књиге ове; ако ко дометне овоме,
Бог ће наметнути на њега зла написана у књизи
овој; 19И ако ко одузме од речи књиге пророштва
овог, Бог ће одузети његов део од књиге живота, и
од града светог, и од оног што је написано у
књизи овој.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20 Аллаху је права вјера једино –
ислам. А подвојили су се они којима је дата Књига баш
онда када им је дошло сазнање, и то из међусобне
зависти. А са онима који у Аллахове ријечи не буду
вјеровали Аллах ће брзо обрачунати. И реци онима
којима је дата Књига и неукима: ”Примите ислам!” Ако
приме ислам, онда су на Правоме путу.

Је ли прихваћено да је Библијски канон затворен са
књигом откривења?
Bible
Да/ Не Qur’an
Откривење 22:18-19 Јер сведочим свакоме који чује
речи пророштва књиге ове; ако ко дометне овоме,
Бог ће наметнути на њега зла написана у књизи
овој; 19И ако ко одузме од речи књиге пророштва
овог, Бог ће одузети његов део од књиге живота, и
од града светог, и од оног што је написано у
књизи овој.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20 Аллаху је права вјера једино –
ислам. А подвојили су се они којима је дата Књига баш
онда када им је дошло сазнање, и то из међусобне
зависти. А са онима који у Аллахове ријечи не буду
вјеровали Аллах ће брзо обрачунати. И реци онима
којима је дата Књига и неукима: ”Примите ислам!” Ако
приме ислам, онда су на Правоме путу.
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Да би се Куран сматрао речи Божјом, да ли треба
да буде у потпуном складу са историјским Светим
Писмом које је претходно забележено у Библији?
Bible
Да / Не Qur’an
1 Коринћани 14:32-33 И духови пророчки покоравају
се пророцима; 33Јер Бог није Бог буне, него мира,
као по свим црквама светих.
Галатима 1:8 Али ако и ми, или анђео с неба јави
вам јеванђеље другачије него што вам јависмо,
проклет да буде!
2 Јован 1:9 Који год преступа и не стоји у науци
Христовој онај нема Бога; а који стоји у науци
Христовој онај има и Оца и Сина.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:85 А онај који жели неку другу вјеру осим
ислама, неће му бити примљена, и он ће на ономе
свијету настрадати.
Ahzab 33:40 Мухаммед није родитељ ниједном од ваших
људи, него је Аллахов посланик и посљедњи
вјеровјесник – а Аллах све добро зна.

Да би се Куран сматрао речи Божјом, да ли треба
да буде у потпуном складу са историјским Светим
Писмом које је претходно забележено у Библији?
Bible
Да / Не Qur’an
1 Коринћани 14:32-33 И духови пророчки покоравају
се пророцима; 33Јер Бог није Бог буне, него мира,
као по свим црквама светих.
Галатима 1:8 Али ако и ми, или анђео с неба јави
вам јеванђеље другачије него што вам јависмо,
проклет да буде!
2 Јован 1:9 Који год преступа и не стоји у науци
Христовој онај нема Бога; а који стоји у науци
Христовој онај има и Оца и Сина.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:85 А онај који жели неку другу вјеру осим
ислама, неће му бити примљена, и он ће на ономе
свијету настрадати.
Ahzab 33:40 Мухаммед није родитељ ниједном од ваших
људи, него је Аллахов посланик и посљедњи
вјеровјесник – а Аллах све добро зна.

19.

19.

Да ли Куран садржи фундаменталне доктрине и
историјска одступања које су апсoлутно супротне
од оних у Библији?
Bible
Да / Не Qur’an
1 Јован 2:22-24 Ко је лажљивац осим оног који
одриче да Исус није Христос? Ово је антихрист,
који се одриче Оца и Сина. 23 Који се год одриче
Сина ни Оца нема; а који признаје Сина, и Оца
има. 24Ви, дакле, што чусте испочетка у вама нека
стоји; ако у вама остане што чусте испочетка, и
ви ћете остати у Сину и у Оцу.
2 Јован 1:9 Који год преступа и не стоји у науци
Христовој онај нема Бога; а који стоји у науци
Христовој онај има и Оца и Сина.
------------------------------------------------Shuara 26:196-197 Он је споменут у књигама
посланика пријашњих –197зар овима није доказ то
што за њега знају учени људи синова Исраилових?
Fussilat 41:43 Теби се неће рећи ништа што већ
није речено посланицима прије тебе. Господар твој
заиста прашта, а и болно кажњава.

Да ли Куран садржи фундаменталне доктрине и
историјска одступања које су апсoлутно супротне
од оних у Библији?
Bible
Да / Не Qur’an
1 Јован 2:22-24 Ко је лажљивац осим оног који
одриче да Исус није Христос? Ово је антихрист,
који се одриче Оца и Сина. 23 Који се год одриче
Сина ни Оца нема; а који признаје Сина, и Оца
има. 24Ви, дакле, што чусте испочетка у вама нека
стоји; ако у вама остане што чусте испочетка, и
ви ћете остати у Сину и у Оцу.
2 Јован 1:9 Који год преступа и не стоји у науци
Христовој онај нема Бога; а који стоји у науци
Христовој онај има и Оца и Сина.
------------------------------------------------Shuara 26:196-197 Он је споменут у књигама
посланика пријашњих –197зар овима није доказ то
што за њега знају учени људи синова Исраилових?
Fussilat 41:43 Теби се неће рећи ништа што већ
није речено посланицима прије тебе. Господар твој
заиста прашта, а и болно кажњава.

Је ли концепт „инспирације” и „откровења” исти у
Курану и Библији?
Bible
Не / Да Qur’an
2 Тимотеју 3:16 Све је писмо од Бога дано, и
корисно за учење, за карање, за поправљање, за
поучавање у правди.
2 Петрова 1:20-21 И ово знајте најпре да ниједно
пророштво књижевно не бива по свом казивању; 21Јер
никад пророштво не би од човечије воље, него
научени од Светог Духа говорише свети Божији
људи.
------------------------------------------------Nisa 4:163 Ми објављујемо теби као што смо
објављивали Нуху и вјеровјесницима послије њега, а
објављивали смо и Ибрахиму, и Исмаилу, и Исхаку, и
Јакубу и унуцима, и Исау, и Ејјубу, и Јунусу, и
Харуну, и Сулејману, а Давуду смо дали Зебур.
En'am 6:19 & 93 19 Реци: ”Ко је свједок
најпоузданији?” – и одговори: ”Аллах, Он ће
између мене и вас свједок бити. А мени се овај
Кур’ан објављује и да њиме вас и оне до којих он
допре опомињем. 93. Од сада ћете неиздржљивом
казном бити кажњавани зато што сте на Аллаха оно
што није истина износили и што сте се према
доказима Његовим охоло понашали.

Је ли концепт „инспирације” и „откровења” исти у
Курану и Библији?
Bible
Не / Да Qur’an
2 Тимотеју 3:16 Све је писмо од Бога дано, и
корисно за учење, за карање, за поправљање, за
поучавање у правди.
2 Петрова 1:20-21 И ово знајте најпре да ниједно
пророштво књижевно не бива по свом казивању; 21Јер
никад пророштво не би од човечије воље, него
научени од Светог Духа говорише свети Божији
људи.
------------------------------------------------Nisa 4:163 Ми објављујемо теби као што смо
објављивали Нуху и вјеровјесницима послије њега, а
објављивали смо и Ибрахиму, и Исмаилу, и Исхаку, и
Јакубу и унуцима, и Исау, и Ејјубу, и Јунусу, и
Харуну, и Сулејману, а Давуду смо дали Зебур.
En'am 6:19 & 93 19 Реци: ”Ко је свједок
најпоузданији?” – и одговори: ”Аллах, Он ће
између мене и вас свједок бити. А мени се овај
Кур’ан објављује и да њиме вас и оне до којих он
допре опомињем. 93. Од сада ћете неиздржљивом
казном бити кажњавани зато што сте на Аллаха оно
што није истина износили и што сте се према
доказима Његовим охоло понашали.

20.

19.

20.

19.

Да ли Куран садржи фундаменталне доктрине и
историјска одступања које су апсoлутно супротне
од оних у Библији?
Bible
Да / Не Qur’an
1 Јован 2:22-24 Ко је лажљивац осим оног који
одриче да Исус није Христос? Ово је антихрист,
који се одриче Оца и Сина. 23 Који се год одриче
Сина ни Оца нема; а који признаје Сина, и Оца
има. 24Ви, дакле, што чусте испочетка у вама нека
стоји; ако у вама остане што чусте испочетка, и
ви ћете остати у Сину и у Оцу.
2 Јован 1:9 Који год преступа и не стоји у науци
Христовој онај нема Бога; а који стоји у науци
Христовој онај има и Оца и Сина.
------------------------------------------------Shuara 26:196-197 Он је споменут у књигама
посланика пријашњих –197зар овима није доказ то
што за њега знају учени људи синова Исраилових?
Fussilat 41:43 Теби се неће рећи ништа што већ
није речено посланицима прије тебе. Господар твој
заиста прашта, а и болно кажњава.

Да ли Куран садржи фундаменталне доктрине и
историјска одступања које су апсoлутно супротне
од оних у Библији?
Bible
Да / Не Qur’an
1 Јован 2:22-24 Ко је лажљивац осим оног који
одриче да Исус није Христос? Ово је антихрист,
који се одриче Оца и Сина. 23 Који се год одриче
Сина ни Оца нема; а који признаје Сина, и Оца
има. 24Ви, дакле, што чусте испочетка у вама нека
стоји; ако у вама остане што чусте испочетка, и
ви ћете остати у Сину и у Оцу.
2 Јован 1:9 Који год преступа и не стоји у науци
Христовој онај нема Бога; а који стоји у науци
Христовој онај има и Оца и Сина.
------------------------------------------------Shuara 26:196-197 Он је споменут у књигама
посланика пријашњих –197зар овима није доказ то
што за њега знају учени људи синова Исраилових?
Fussilat 41:43 Теби се неће рећи ништа што већ
није речено посланицима прије тебе. Господар твој
заиста прашта, а и болно кажњава.

Је ли концепт „инспирације” и „откровења” исти у
Курану и Библији?
Bible
Не / Да Qur’an
2 Тимотеју 3:16 Све је писмо од Бога дано, и
корисно за учење, за карање, за поправљање, за
поучавање у правди.
2 Петрова 1:20-21 И ово знајте најпре да ниједно
пророштво књижевно не бива по свом казивању; 21Јер
никад пророштво не би од човечије воље, него
научени од Светог Духа говорише свети Божији
људи.
------------------------------------------------Nisa 4:163 Ми објављујемо теби као што смо
објављивали Нуху и вјеровјесницима послије њега, а
објављивали смо и Ибрахиму, и Исмаилу, и Исхаку, и
Јакубу и унуцима, и Исау, и Ејјубу, и Јунусу, и
Харуну, и Сулејману, а Давуду смо дали Зебур.
En'am 6:19 & 93 19 Реци: ”Ко је свједок
најпоузданији?” – и одговори: ”Аллах, Он ће
између мене и вас свједок бити. А мени се овај
Кур’ан објављује и да њиме вас и оне до којих он
допре опомињем. 93. Од сада ћете неиздржљивом
казном бити кажњавани зато што сте на Аллаха оно
што није истина износили и што сте се према
доказима Његовим охоло понашали.

Је ли концепт „инспирације” и „откровења” исти у
Курану и Библији?
Bible
Не / Да Qur’an
2 Тимотеју 3:16 Све је писмо од Бога дано, и
корисно за учење, за карање, за поправљање, за
поучавање у правди.
2 Петрова 1:20-21 И ово знајте најпре да ниједно
пророштво књижевно не бива по свом казивању; 21Јер
никад пророштво не би од човечије воље, него
научени од Светог Духа говорише свети Божији
људи.
------------------------------------------------Nisa 4:163 Ми објављујемо теби као што смо
објављивали Нуху и вјеровјесницима послије њега, а
објављивали смо и Ибрахиму, и Исмаилу, и Исхаку, и
Јакубу и унуцима, и Исау, и Ејјубу, и Јунусу, и
Харуну, и Сулејману, а Давуду смо дали Зебур.
En'am 6:19 & 93 19 Реци: ”Ко је свједок
најпоузданији?” – и одговори: ”Аллах, Он ће
између мене и вас свједок бити. А мени се овај
Кур’ан објављује и да њиме вас и оне до којих он
допре опомињем. 93. Од сада ћете неиздржљивом
казном бити кажњавани зато што сте на Аллаха оно
што није истина износили и што сте се према
доказима Његовим охоло понашали.

20.

20.

21.

21.

Да ли би јевреји или хришћани прихватили Куран
као свету књигу?
Bible
Не / Да Qur’an
5 Мојсијева 18:20-22 Али пророк који би се усудио
говорити шта у моје име што му ја не заповедим да
говори, или који би говорио у име других богова,
такав пророк да се погуби. 21 Ако ли кажеш у срцу
свом: Како ћемо познати реч које није Господ
рекао? 22 Шта би пророк рекао у име Господње, па се
не збуде и не наврши се, то је реч које није
рекао Господ; него је из охолости рекао онај
пророк, не бој га се.
Исаије 8:20 Закон и сведочанство тражите. Ако ли
ко не говори тако, њему нема зоре.
------------------------------------------------Nisa 4:82 А зашто они не размисле о Кур’ану? Да је
он од неког другог, а не од Аллаха, сигурно би у њему
нашли многе противрјечности.
Shu’ara 26:196-197 Он је споменут у књигама
посланика пријашњих –197зар овима није доказ то што
за њега знају учени људи синова Исраилових?

Да ли би јевреји или хришћани прихватили Куран
као свету књигу?
Bible
Не / Да Qur’an
5 Мојсијева 18:20-22 Али пророк који би се усудио
говорити шта у моје име што му ја не заповедим да
говори, или који би говорио у име других богова,
такав пророк да се погуби. 21 Ако ли кажеш у срцу
свом: Како ћемо познати реч које није Господ
рекао? 22 Шта би пророк рекао у име Господње, па се
не збуде и не наврши се, то је реч које није
рекао Господ; него је из охолости рекао онај
пророк, не бој га се.
Исаије 8:20 Закон и сведочанство тражите. Ако ли
ко не говори тако, њему нема зоре.
------------------------------------------------Nisa 4:82 А зашто они не размисле о Кур’ану? Да је
он од неког другог, а не од Аллаха, сигурно би у њему
нашли многе противрјечности.
Shu’ara 26:196-197 Он је споменут у књигама
посланика пријашњих –197зар овима није доказ то што
за њега знају учени људи синова Исраилових?

22.

22.

Након што пошаље Свету Књигу, да ли Бог после
мисли да би требао неке делове нулирати или
укинути? (Mensuh & Nesih)
Bible
Не / Да Qur’an
Псалми 89:34 Нећу погазити завет свој, и шта је
изашло из уста мојих нећу порећи.
Лука 16:17 Лакше је, пак, небу и земљи проћи
неголи једној титли из закона пропасти.
Јован 10:35 Ако оне назва боговима којима реч
Божија би, и писмо се не може покварити.
------------------------------------------------Bakara 2:106 Ми ниједан пропис не промијенимо, нити
га у заборав потиснемо, а да бољи од њега или сличан
њему не донесемо.
Ra'd 13:39 Аллах је докидао шта је хтио, а остављао
шта је хтио; у Њега је Главна књига.
Nahl 16:101 Када Ми ајет докинемо другим – а Аллах
најбоље зна што објављује – они говоре: ”Ти само
измишљаш!” А није тако, него већина њих не зна.
İsra 17:86 А да хоћемо, Ми бисмо учинили да ишчезне
оно што смо ти објавили, и ти, послије, не би никога
нашао ко би ти против Нас помогао.

Након што пошаље Свету Књигу, да ли Бог после
мисли да би требао неке делове нулирати или
укинути? (Mensuh & Nesih)
Bible
Не / Да Qur’an
Псалми 89:34 Нећу погазити завет свој, и шта је
изашло из уста мојих нећу порећи.
Лука 16:17 Лакше је, пак, небу и земљи проћи
неголи једној титли из закона пропасти.
Јован 10:35 Ако оне назва боговима којима реч
Божија би, и писмо се не може покварити.
------------------------------------------------Bakara 2:106 Ми ниједан пропис не промијенимо, нити
га у заборав потиснемо, а да бољи од њега или сличан
њему не донесемо.
Ra'd 13:39 Аллах је докидао шта је хтио, а остављао
шта је хтио; у Њега је Главна књига.
Nahl 16:101 Када Ми ајет докинемо другим – а Аллах
најбоље зна што објављује – они говоре: ”Ти само
измишљаш!” А није тако, него већина њих не зна.
İsra 17:86 А да хоћемо, Ми бисмо учинили да ишчезне
оно што смо ти објавили, и ти, послије, не би никога
нашао ко би ти против Нас помогао.

21.

21.

Да ли би јевреји или хришћани прихватили Куран
као свету књигу?
Bible
Не / Да Qur’an
5 Мојсијева 18:20-22 Али пророк који би се усудио
говорити шта у моје име што му ја не заповедим да
говори, или који би говорио у име других богова,
такав пророк да се погуби. 21 Ако ли кажеш у срцу
свом: Како ћемо познати реч које није Господ
рекао? 22 Шта би пророк рекао у име Господње, па се
не збуде и не наврши се, то је реч које није
рекао Господ; него је из охолости рекао онај
пророк, не бој га се.
Исаије 8:20 Закон и сведочанство тражите. Ако ли
ко не говори тако, њему нема зоре.
------------------------------------------------Nisa 4:82 А зашто они не размисле о Кур’ану? Да је
он од неког другог, а не од Аллаха, сигурно би у њему
нашли многе противрјечности.
Shu’ara 26:196-197 Он је споменут у књигама
посланика пријашњих –197зар овима није доказ то што
за њега знају учени људи синова Исраилових?

Да ли би јевреји или хришћани прихватили Куран
као свету књигу?
Bible
Не / Да Qur’an
5 Мојсијева 18:20-22 Али пророк који би се усудио
говорити шта у моје име што му ја не заповедим да
говори, или који би говорио у име других богова,
такав пророк да се погуби. 21 Ако ли кажеш у срцу
свом: Како ћемо познати реч које није Господ
рекао? 22 Шта би пророк рекао у име Господње, па се
не збуде и не наврши се, то је реч које није
рекао Господ; него је из охолости рекао онај
пророк, не бој га се.
Исаије 8:20 Закон и сведочанство тражите. Ако ли
ко не говори тако, њему нема зоре.
------------------------------------------------Nisa 4:82 А зашто они не размисле о Кур’ану? Да је
он од неког другог, а не од Аллаха, сигурно би у њему
нашли многе противрјечности.
Shu’ara 26:196-197 Он је споменут у књигама
посланика пријашњих –197зар овима није доказ то што
за њега знају учени људи синова Исраилових?

22.

22.

Након што пошаље Свету Књигу, да ли Бог после
мисли да би требао неке делове нулирати или
укинути? (Mensuh & Nesih)
Bible
Не / Да Qur’an
Псалми 89:34 Нећу погазити завет свој, и шта је
изашло из уста мојих нећу порећи.
Лука 16:17 Лакше је, пак, небу и земљи проћи
неголи једној титли из закона пропасти.
Јован 10:35 Ако оне назва боговима којима реч
Божија би, и писмо се не може покварити.
------------------------------------------------Bakara 2:106 Ми ниједан пропис не промијенимо, нити
га у заборав потиснемо, а да бољи од њега или сличан
њему не донесемо.
Ra'd 13:39 Аллах је докидао шта је хтио, а остављао
шта је хтио; у Њега је Главна књига.
Nahl 16:101 Када Ми ајет докинемо другим – а Аллах
најбоље зна што објављује – они говоре: ”Ти само
измишљаш!” А није тако, него већина њих не зна.
İsra 17:86 А да хоћемо, Ми бисмо учинили да ишчезне
оно што смо ти објавили, и ти, послије, не би никога
нашао ко би ти против Нас помогао.

Након што пошаље Свету Књигу, да ли Бог после
мисли да би требао неке делове нулирати или
укинути? (Mensuh & Nesih)
Bible
Не / Да Qur’an
Псалми 89:34 Нећу погазити завет свој, и шта је
изашло из уста мојих нећу порећи.
Лука 16:17 Лакше је, пак, небу и земљи проћи
неголи једној титли из закона пропасти.
Јован 10:35 Ако оне назва боговима којима реч
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Ra'd 13:39 Аллах је докидао шта је хтио, а остављао
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23.*

Ако је Куран спуштен од „Господара свих светова”
и ратификован је од стране демона, би ли ово био
добар знак да је заиста дошао од Бога?
Bible
Не / Да Qur’an
Јован 14:30 Већ нећу много говорити с вама; јер
иде кнез овог света, и у мени нема ништа.
2 Коринћани 4:3—4 Ако ли је пак покривено
јеванђеље наше у онима је покривено који гину, 4У
којима бог света овог ослепи разуме неверника, да
им не засветли видело јеванђеља славе Христове,
који је обличје Бога, који се не види.
------------------------------------------------Fatih 1:1 Тебе, Аллаха, Господара свјетова,
хвалимо
Yunus 10:37 Овај Кур’ан није измишљен, од Аллаха
је – он потврђује истинитост пријашњих објава и
објашњава прописе; у њега нема сумње, од
Господара свјетова је!
Ahkaf 46:29-30 29 Када ти посласмо неколико џина
да Кур’ан слушају... 30 ”ми смо слушали Књигу
која се послије Мусаа објављује, која потврђује
да су истините и оне прије ње, и која ка истини и
на Прави пут упућује.
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Да ли Света Књига треба стално да пориче да је од
сатане?
Bible Не / Да
Qur’an
Матеј 7:15-20 15 Чувајте се од лажних пророка,
16По родовима њиховим познаћете их. 19. Свако
дакле дрво које не рађа род добар, секу и у огањ
бацају. 20. И тако дакле по родовима њиховим
познаћете их.
Јован 8:44-49 Ваш је отац ђаво; и сласти оца свог
хоћете да чините:45А мени не верујете, јер ја
истину говорим. 46Који ме од вас кори за грех?
Ако ли истину говорим, зашто ми ви не верујете?
------------------------------------------------Nahl 16:98 Када хоћеш да учиш Кур’ан, затражи од
Аллаха заштиту од шејтана проклетог.
Sebe 34:8 & 46 Sebe 34:8 & 46 Износи ли он о
Аллаху лажи или је луд?”
па затим размислите
да друг вашније луд.
Tekvir 81:22 & 25 А друг ваш није луд: 25 и
Кур’ан није проклетог шејтана говор
Напомена: Мухамед је често порицао да је
опсједнут демонима: 15:6-7, 23:70, 37:36, 44:14,
51:50-52, 68:51.
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Бог и Алах

Бог и Алах

Да ли јевреји, хришћани и муслимани сви верују да
постоји само „један” прави Бог?
Bible
Да / Да Qur’an
5 Мојсијева 6:4 Чуј, Израиљу: Господ је Бог наш
једини Господ.
Ефесцима 4:4-6 Једно тело, један дух, као што сте
и позвани у једној нади звања свог. 5 Један
Господ, једна вера, једно крштење, 6Један Бог и
Отац свих, који је над свима, и кроза све, и у
свима нама.
1 Тимотеју 2:5-6 Јер је један Бог, и један
посредник Бога и људи, човек Христос Исус,
Јаковљева 2:19 Ти верујеш да је један Бог; добро
чиниш.
------------------------------------------------Bakara 2:163 А ваш Бог – један је Бог! Нема бога
осим Њега, Милостивог, Самилосног!
Nisa 4:87 & 171 Аллах ће вас – нема другог бога
осим Њега зато вјерујте у Аллаха и Његове
посланике и не говорите: ”Тројица су!”
Maide 5:73 Невјерници су они који говоре: ”Аллах
је један од тројице!” А само је један Бог!
Nahl 16:22 & 51 Ваш Бог је – један Бог! 51Двојици
богова се не клањајте! – само је један Бог – и
само се Мене бојте!
Kasas 28:70 Он је Аллах, другог бога осим Њега
нема
İhlas 112:1 Реци: ”Он је Аллах – Један!
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Јесу ли скоро све карактерне и природне особине
Алаха које се налазе у Курану у складу са
особинама Бога које се налазе у Библији?(ЕсмаулХусна)
Bible
Да / Да Qur’an
Исаије 40:28 Не знаш ли? Ниси ли чуо да Бог вечни
Господ, који је створио крајеве земаљске, не сустаје
нити се утруђује? Разуму Његовом нема мере.
------------------------------------------------Bakara 2:255 Аллах је – нема бога осим Њега –
Живи и Вјечни! Не обузима Га ни дријемеж ни сан!
Његово је оно што је на небесима и оно што је на
Земљи!
Hashr 59:23 Он је Аллах – нема другог бога осим
Њега, Владар, Свети, Онај који је без
недостатака, Онај који свакога осигурава, Онај
који над свим бди, Силни, Узвишени, Горди.
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Бог и Алах

Бог и Алах

Да ли јевреји, хришћани и муслимани сви верују да
постоји само „један” прави Бог?
Bible
Да / Да Qur’an
5 Мојсијева 6:4 Чуј, Израиљу: Господ је Бог наш
једини Господ.
Ефесцима 4:4-6 Једно тело, један дух, као што сте
и позвани у једној нади звања свог. 5 Један
Господ, једна вера, једно крштење, 6Један Бог и
Отац свих, који је над свима, и кроза све, и у
свима нама.
1 Тимотеју 2:5-6 Јер је један Бог, и један
посредник Бога и људи, човек Христос Исус,
Јаковљева 2:19 Ти верујеш да је један Бог; добро
чиниш.
------------------------------------------------Bakara 2:163 А ваш Бог – један је Бог! Нема бога
осим Њега, Милостивог, Самилосног!
Nisa 4:87 & 171 Аллах ће вас – нема другог бога
осим Њега зато вјерујте у Аллаха и Његове
посланике и не говорите: ”Тројица су!”
Maide 5:73 Невјерници су они који говоре: ”Аллах
је један од тројице!” А само је један Бог!
Nahl 16:22 & 51 Ваш Бог је – један Бог! 51Двојици
богова се не клањајте! – само је један Бог – и
само се Мене бојте!
Kasas 28:70 Он је Аллах, другог бога осим Њега
нема
İhlas 112:1 Реци: ”Он је Аллах – Један!

Да ли јевреји, хришћани и муслимани сви верују да
постоји само „један” прави Бог?
Bible
Да / Да Qur’an
5 Мојсијева 6:4 Чуј, Израиљу: Господ је Бог наш
једини Господ.
Ефесцима 4:4-6 Једно тело, један дух, као што сте
и позвани у једној нади звања свог. 5 Један
Господ, једна вера, једно крштење, 6Један Бог и
Отац свих, који је над свима, и кроза све, и у
свима нама.
1 Тимотеју 2:5-6 Јер је један Бог, и један
посредник Бога и људи, човек Христос Исус,
Јаковљева 2:19 Ти верујеш да је један Бог; добро
чиниш.
------------------------------------------------Bakara 2:163 А ваш Бог – један је Бог! Нема бога
осим Њега, Милостивог, Самилосног!
Nisa 4:87 & 171 Аллах ће вас – нема другог бога
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Јесу ли скоро све карактерне и природне особине
Алаха које се налазе у Курану у складу са
особинама Бога које се налазе у Библији?(ЕсмаулХусна)
Bible
Да / Да Qur’an
Исаије 40:28 Не знаш ли? Ниси ли чуо да Бог вечни
Господ, који је створио крајеве земаљске, не сустаје
нити се утруђује? Разуму Његовом нема мере.
------------------------------------------------Bakara 2:255 Аллах је – нема бога осим Њега –
Живи и Вјечни! Не обузима Га ни дријемеж ни сан!
Његово је оно што је на небесима и оно што је на
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Њега, Владар, Свети, Онај који је без
недостатака, Онај који свакога осигурава, Онај
који над свим бди, Силни, Узвишени, Горди.
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27.

Јесу ли „Бог” из Библије те „Алах” из Курана
једно те исто биће?
Bible
Не / Да Qur’an
2. Мојсијева 3:14 А Господ рече Мојсију: Ја сам
Онај што јесте. И рече: Тако ћеш казати синовима
Израиљевим: Који јесте, Он ме посла к вама.
1 Јован 5:20 А знамо да Син Божји дође, и дао нам
је разум да познамо Бога Истинитог, и да будемо у
истинитом Сину Његовом Исусу Христу. Ово је
Истинити Бог и Живот вечни.
2 Јован 9 Који год преступа и не стоји у науци
Христовој онај нема Бога; а који стоји у науци
Христовој онај има и Оца и Сина.
------------------------------------------------Ankebut 29:46”Ми вјерујемо у оно што се објављује
нама и у оно што је објављено вама, а наш Бог и ваш
Бог јесте – један, и ми се Њему покоравамо.”
Safat 37:126 Аллаха, Господара свога и Господара
ваших предака древних?
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28.

28.

Је ли Божје вечно и непромењиво име „Јахве”?
Bible
Да / Не Qur’an
2. Мојсијева 3:15 И опет рече Бог Мојсију: Овако
кажи синовима Израиљевим: Господ Бог отаца ваших,
Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Јаковљев, посла ме
к вама; то је име моје довека, и то је спомен мој
од колена на колено.
Јован 8:58 А Исус им рече: Заиста, заиста вам
кажем: Ја сам пре него се Авраам родио.
------------------------------------------------A'raf 7:180 Аллах има најљепша имена и ви Га зовите
њима, а клоните се оних који искрећу Његова имена –
како буду радили, онако ће бити кажњени!
Isra 17:110 Реци: ”Зовите: ’Аллах’, или
зовите:’Милостиви’, а како год Га будете звали,
Његова су имена најљепша.
Напомена: Божје посебно име „Јахве” је кориштено
6,823 пута у Библије али није пронађено у 99 Божјих
имена(Есмаüл-Хусна) у Курану. Цф. Таха 20:8,
Рахман:55:78&Хасхр 59:24.
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29.

Постоје ли стихови у Светим Књигама који кажу да
је Бог „свети”? (el-Kuddus)
Bible
Да / Да Qur’an
Исаије 6:3 Свет, свет, свет је Господ над
војскама.
Исаије 40:25 С ким ћете ме дакле изједначити да
бих био као он? вели Свети.
Исаије 57:15 Јер овако говори Високи и узвишени,
који живи у вечности, коме је име Свети.
Јован 17:11 И више нисам на свету, а они су на свету,
а ја идем к Теби. Оче Свети! Сачувај их у име своје,
оне које си ми дао, да буду једно као и ми.
Откривење 4:8 Свет, свет, свет Господ Бог Сведржитељ,
Који беше, и који јесте, и који ће доћи.
------------------------------------------------Hashr 59:23 Он је Аллах – нема другог бога осим
Њега, Владар, Свети, Онај који је без недостатака,
Онај који свакога осигурава, Онај који над свим бди,
Силни, Узвишени, Горди.
Jum’a 62:1 Оно што је на небесима и оно што је на Земљи
хвали Аллаха, Владара, Светога, Силнога, Мудрога!
Напомена: Ова особина се спомиње само 2 пута у
Курану док је споменута преко 450 пута у Библији.
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Међу карактерним и природним особинама Бога, да
ли он Себе назива „Оцем”?
Bible
Да / Не Qur’an
Исаије 63:16 Ти си заиста Отац наш, ако и не зна
Аврам за нас, и Израиљ нас не познаје; Ти си,
Господе, Отац наш, име Ти је, откако је века,
Избавитељ наш.
Матеј 5:45 & 48 Да будете синови Оца свог који је
на небесима; јер Он заповеда свом сунцу, те
обасјава и зле и добре, и даје дажд праведнима и
неправеднима. 48 Будите ви дакле савршени, као што
је савршен Отац ваш небески.
Јован 8:41 Ви чините дела оца свог.
------------------------------------------------En'am 6:101 Он је створитељ небеса и Земље! Откуд
Њему дијете кад нема жене, Он све ствара, и само Он
све зна.
Furkan 25:2 Онај коме припада власт на небесима и на
Земљи, који нема дјетета.
Jinn 72:3 А Он није – нека узвишено буде достојанство
Господара нашег! – узео Себи ни дрúге ни дјетета.
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Исаије 57:15 Јер овако говори Високи и узвишени,
који живи у вечности, коме је име Свети.
Јован 17:11 И више нисам на свету, а они су на свету,
а ја идем к Теби. Оче Свети! Сачувај их у име своје,
оне које си ми дао, да буду једно као и ми.
Откривење 4:8 Свет, свет, свет Господ Бог Сведржитељ,
Који беше, и који јесте, и који ће доћи.
------------------------------------------------Hashr 59:23 Он је Аллах – нема другог бога осим
Њега, Владар, Свети, Онај који је без недостатака,
Онај који свакога осигурава, Онај који над свим бди,
Силни, Узвишени, Горди.
Jum’a 62:1 Оно што је на небесима и оно што је на Земљи
хвали Аллаха, Владара, Светога, Силнога, Мудрога!
Напомена: Ова особина се спомиње само 2 пута у
Курану док је споменута преко 450 пута у Библији.

Међу карактерним и природним особинама Бога, да
ли он Себе назива „Оцем”?
Bible
Да / Не Qur’an
Исаије 63:16 Ти си заиста Отац наш, ако и не зна
Аврам за нас, и Израиљ нас не познаје; Ти си,
Господе, Отац наш, име Ти је, откако је века,
Избавитељ наш.
Матеј 5:45 & 48 Да будете синови Оца свог који је
на небесима; јер Он заповеда свом сунцу, те
обасјава и зле и добре, и даје дажд праведнима и
неправеднима. 48 Будите ви дакле савршени, као што
је савршен Отац ваш небески.
Јован 8:41 Ви чините дела оца свог.
------------------------------------------------En'am 6:101 Он је створитељ небеса и Земље! Откуд
Њему дијете кад нема жене, Он све ствара, и само Он
све зна.
Furkan 25:2 Онај коме припада власт на небесима и на
Земљи, који нема дјетета.
Jinn 72:3 А Он није – нека узвишено буде достојанство
Господара нашег! – узео Себи ни дрúге ни дјетета.

Међу карактерним и природним особинама Бога, да
ли он Себе назива „Оцем”?
Bible
Да / Не Qur’an
Исаије 63:16 Ти си заиста Отац наш, ако и не зна
Аврам за нас, и Израиљ нас не познаје; Ти си,
Господе, Отац наш, име Ти је, откако је века,
Избавитељ наш.
Матеј 5:45 & 48 Да будете синови Оца свог који је
на небесима; јер Он заповеда свом сунцу, те
обасјава и зле и добре, и даје дажд праведнима и
неправеднима. 48 Будите ви дакле савршени, као што
је савршен Отац ваш небески.
Јован 8:41 Ви чините дела оца свог.
------------------------------------------------En'am 6:101 Он је створитељ небеса и Земље! Откуд
Њему дијете кад нема жене, Он све ствара, и само Он
све зна.
Furkan 25:2 Онај коме припада власт на небесима и на
Земљи, који нема дјетета.
Jinn 72:3 А Он није – нека узвишено буде достојанство
Господара нашег! – узео Себи ни дрúге ни дјетета.

30.

30.

31.*

31.*

Је ли Бог поносан, и да ли је понос карактерна
особина Бога? (Ел-Мутекеббир)
Bible
Не / Да Qur’an
Псалми 101:5 Ко тајно опада ближњег свог, тог
изгоним; ко је охолог ока и надутог срца, тог не
трпим.
Соломунове 6:16 На ово шесторо мрзи Господ, и
седмо је гад души његовој.
Исаије 57:15 Јер овако говори Високи и узвишени,
који живи у вечности, коме је име Свети.
1 Јован 2:16 Јер све што је на свету, телесна
жеља, и жеља очију, и понос живота, није од Оца,
него је од овог света.
------------------------------------------------Hashr 59:23 Он је Аллах – нема другог бога осим
Њега, Владар, Свети, Онај који је без недостатака,
Онај који свакога осигурава, Онај који над свим бди,
Силни, Узвишени, Горди.

Је ли Бог поносан, и да ли је понос карактерна
особина Бога? (Ел-Мутекеббир)
Bible
Не / Да Qur’an
Псалми 101:5 Ко тајно опада ближњег свог, тог
изгоним; ко је охолог ока и надутог срца, тог не
трпим.
Соломунове 6:16 На ово шесторо мрзи Господ, и
седмо је гад души његовој.
Исаије 57:15 Јер овако говори Високи и узвишени,
који живи у вечности, коме је име Свети.
1 Јован 2:16 Јер све што је на свету, телесна
жеља, и жеља очију, и понос живота, није од Оца,
него је од овог света.
------------------------------------------------Hashr 59:23 Он је Аллах – нема другог бога осим
Њега, Владар, Свети, Онај који је без недостатака,
Онај који свакога осигурава, Онај који над свим бди,
Силни, Узвишени, Горди.

Међу карактерним и природним особинама Бога, да
ли он себе назива „Спаситељем”?
Bible
Да / Не Qur’an
Исаије 43:3 & 11 Јер сам ја Господ, Бог твој,
Светац Израиљев, Спаситељ твој. 11 Ја сам, ја сам
Господ, и осим мене нема Спаситеља.
Осије 13:4 Бога осим мене ниси познао, и осим мене
нема ко би спасао.
Лука 2:11 Јер вам се данас роди спас, који је
Христос Господ, у граду Давидовом.
Титу 1:4 Титу, правом сину по вери нас обојице,
благодат, милост, мир од Бога Оца и Господа Исуса
Христа, Спаса нашег.
Титу 2:10-13 Да не краду, него у свачему да показују
добру веру, да науку Спаситеља нашег Бога украшују у
свачему. 11Јер се показа благодат Божја која спасава
све људе, 13Чекајући блажену наду и јављање славе
великог Бога и Спаса нашег Исуса Христа.
Титу 3:4-6 А кад се показа благодат и човекољубље
Спаса нашег Бога, 5Не за дела праведна која ми
учинисмо, него по својој милости спасе нас бањом
прерођења и обновљењем Духа Светог, 6 Ког изли на
нас обилно кроз Исуса Христа Спаситеља нашег.
Јудина 1:25 Једином премудром Богу и Спасу нашем,
кроз Исуса Христа Господа нашег, слава и
величанство, држава и власт пре свију векова и
сад и у све векове
------------------------------------------------Напомена: Особина „спаситељ” се спомиње 39 пута у
Библији, док није споменута у Курану.

Међу карактерним и природним особинама Бога, да
ли он себе назива „Спаситељем”?
Bible
Да / Не Qur’an
Исаије 43:3 & 11 Јер сам ја Господ, Бог твој,
Светац Израиљев, Спаситељ твој. 11 Ја сам, ја сам
Господ, и осим мене нема Спаситеља.
Осије 13:4 Бога осим мене ниси познао, и осим мене
нема ко би спасао.
Лука 2:11 Јер вам се данас роди спас, који је
Христос Господ, у граду Давидовом.
Титу 1:4 Титу, правом сину по вери нас обојице,
благодат, милост, мир од Бога Оца и Господа Исуса
Христа, Спаса нашег.
Титу 2:10-13 Да не краду, него у свачему да показују
добру веру, да науку Спаситеља нашег Бога украшују у
свачему. 11Јер се показа благодат Божја која спасава
све људе, 13Чекајући блажену наду и јављање славе
великог Бога и Спаса нашег Исуса Христа.
Титу 3:4-6 А кад се показа благодат и човекољубље
Спаса нашег Бога, 5Не за дела праведна која ми
учинисмо, него по својој милости спасе нас бањом
прерођења и обновљењем Духа Светог, 6 Ког изли на
нас обилно кроз Исуса Христа Спаситеља нашег.
Јудина 1:25 Једином премудром Богу и Спасу нашем,
кроз Исуса Христа Господа нашег, слава и
величанство, држава и власт пре свију векова и
сад и у све векове
------------------------------------------------Напомена: Особина „спаситељ” се спомиње 39 пута у
Библији, док није споменута у Курану.
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31.*

Је ли Бог поносан, и да ли је понос карактерна
особина Бога? (Ел-Мутекеббир)
Bible
Не / Да Qur’an
Псалми 101:5 Ко тајно опада ближњег свог, тог
изгоним; ко је охолог ока и надутог срца, тог не
трпим.
Соломунове 6:16 На ово шесторо мрзи Господ, и
седмо је гад души његовој.
Исаије 57:15 Јер овако говори Високи и узвишени,
који живи у вечности, коме је име Свети.
1 Јован 2:16 Јер све што је на свету, телесна
жеља, и жеља очију, и понос живота, није од Оца,
него је од овог света.
------------------------------------------------Hashr 59:23 Он је Аллах – нема другог бога осим
Њега, Владар, Свети, Онај који је без недостатака,
Онај који свакога осигурава, Онај који над свим бди,
Силни, Узвишени, Горди.

Је ли Бог поносан, и да ли је понос карактерна
особина Бога? (Ел-Мутекеббир)
Bible
Не / Да Qur’an
Псалми 101:5 Ко тајно опада ближњег свог, тог
изгоним; ко је охолог ока и надутог срца, тог не
трпим.
Соломунове 6:16 На ово шесторо мрзи Господ, и
седмо је гад души његовој.
Исаије 57:15 Јер овако говори Високи и узвишени,
који живи у вечности, коме је име Свети.
1 Јован 2:16 Јер све што је на свету, телесна
жеља, и жеља очију, и понос живота, није од Оца,
него је од овог света.
------------------------------------------------Hashr 59:23 Он је Аллах – нема другог бога осим
Њега, Владар, Свети, Онај који је без недостатака,
Онај који свакога осигурава, Онај који над свим бди,
Силни, Узвишени, Горди.

Међу карактерним и природним особинама Бога, да
ли он себе назива „Спаситељем”?
Bible
Да / Не Qur’an
Исаије 43:3 & 11 Јер сам ја Господ, Бог твој,
Светац Израиљев, Спаситељ твој. 11 Ја сам, ја сам
Господ, и осим мене нема Спаситеља.
Осије 13:4 Бога осим мене ниси познао, и осим мене
нема ко би спасао.
Лука 2:11 Јер вам се данас роди спас, који је
Христос Господ, у граду Давидовом.
Титу 1:4 Титу, правом сину по вери нас обојице,
благодат, милост, мир од Бога Оца и Господа Исуса
Христа, Спаса нашег.
Титу 2:10-13 Да не краду, него у свачему да показују
добру веру, да науку Спаситеља нашег Бога украшују у
свачему. 11Јер се показа благодат Божја која спасава
све људе, 13Чекајући блажену наду и јављање славе
великог Бога и Спаса нашег Исуса Христа.
Титу 3:4-6 А кад се показа благодат и човекољубље
Спаса нашег Бога, 5Не за дела праведна која ми
учинисмо, него по својој милости спасе нас бањом
прерођења и обновљењем Духа Светог, 6 Ког изли на
нас обилно кроз Исуса Христа Спаситеља нашег.
Јудина 1:25 Једином премудром Богу и Спасу нашем,
кроз Исуса Христа Господа нашег, слава и
величанство, држава и власт пре свију векова и
сад и у све векове
------------------------------------------------Напомена: Особина „спаситељ” се спомиње 39 пута у
Библији, док није споменута у Курану.

Међу карактерним и природним особинама Бога, да
ли он себе назива „Спаситељем”?
Bible
Да / Не Qur’an
Исаије 43:3 & 11 Јер сам ја Господ, Бог твој,
Светац Израиљев, Спаситељ твој. 11 Ја сам, ја сам
Господ, и осим мене нема Спаситеља.
Осије 13:4 Бога осим мене ниси познао, и осим мене
нема ко би спасао.
Лука 2:11 Јер вам се данас роди спас, који је
Христос Господ, у граду Давидовом.
Титу 1:4 Титу, правом сину по вери нас обојице,
благодат, милост, мир од Бога Оца и Господа Исуса
Христа, Спаса нашег.
Титу 2:10-13 Да не краду, него у свачему да показују
добру веру, да науку Спаситеља нашег Бога украшују у
свачему. 11Јер се показа благодат Божја која спасава
све људе, 13Чекајући блажену наду и јављање славе
великог Бога и Спаса нашег Исуса Христа.
Титу 3:4-6 А кад се показа благодат и човекољубље
Спаса нашег Бога, 5Не за дела праведна која ми
учинисмо, него по својој милости спасе нас бањом
прерођења и обновљењем Духа Светог, 6 Ког изли на
нас обилно кроз Исуса Христа Спаситеља нашег.
Јудина 1:25 Једином премудром Богу и Спасу нашем,
кроз Исуса Христа Господа нашег, слава и
величанство, држава и власт пре свију векова и
сад и у све векове
------------------------------------------------Напомена: Особина „спаситељ” се спомиње 39 пута у
Библији, док није споменута у Курану.
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Када Бог говори о себи у Светим Књигама, да ли икад
говори у првом лицу множине „Ми”?
Bible
Да / Да Qur’an
1. Мојсијева 1:26 Потом рече Бог: Да начинимо
човека по свом обличју, као што смо ми,
1. Мојсијева 11:6-7 И рече Господ: Гле, народ један,
и један језик у свих, и то почеше радити, и неће им
сметати ништа да не ураде шта су наумили. 7Хајде да
сиђемо, и да им пометемо језик, да не разумеју један
другог шта говоре.
Исаија 6:8 Потом чух глас Господњи где рече: Кога
ћу послати? И ко ће нам ићи? А ја рекох: Ево
мене, пошаљи мене.
Јован 17:11 Сачувај их у име своје, оне које си
ми дао, да буду једно као и ми.
------------------------------------------------Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72Ми вас стварамо – па зашто
не повјерујете? 58Кажите ви Мени: да ли сјемену које
убацујете. 59Ви облик дајете или Ми то чинимо? 64Да ли
му ви дајете снагу да ниче, или то Ми чинимо? 69Да ли
је ви или Ми из облака спуштамо? 72Да ли дрво за њу ви
или Ми стварамо?
İnsan 76:23 Од времена до времена Ми објављујемо
Кур’ан теби.

Када Бог говори о себи у Светим Књигама, да ли икад
говори у првом лицу множине „Ми”?
Bible
Да / Да Qur’an
1. Мојсијева 1:26 Потом рече Бог: Да начинимо
човека по свом обличју, као што смо ми,
1. Мојсијева 11:6-7 И рече Господ: Гле, народ један,
и један језик у свих, и то почеше радити, и неће им
сметати ништа да не ураде шта су наумили. 7Хајде да
сиђемо, и да им пометемо језик, да не разумеју један
другог шта говоре.
Исаија 6:8 Потом чух глас Господњи где рече: Кога
ћу послати? И ко ће нам ићи? А ја рекох: Ево
мене, пошаљи мене.
Јован 17:11 Сачувај их у име своје, оне које си
ми дао, да буду једно као и ми.
------------------------------------------------Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72Ми вас стварамо – па зашто
не повјерујете? 58Кажите ви Мени: да ли сјемену које
убацујете. 59Ви облик дајете или Ми то чинимо? 64Да ли
му ви дајете снагу да ниче, или то Ми чинимо? 69Да ли
је ви или Ми из облака спуштамо? 72Да ли дрво за њу ви
или Ми стварамо?
İnsan 76:23 Од времена до времена Ми објављујемо
Кур’ан теби.

Је ли концепт „Тројства” прихватљив? (Отац, Син и
Свети Дух)
Bible
Да / Не Qur’an
1. Мојсијева 11:6-7 7Хајде да сиђемо, и да им
пометемо језик, да не разумеју један другог шта
говоре.
Матеј 28:19-20 Идите дакле и научите све народе
крстећи их ва име Оца и Сина и Светог Духа,
20Учећи их да све држе што сам вам заповедао;
Ефесцима 4:4-6 Једно тело, један дух, као што сте
и позвани у једној нади звања свог. 5 Један
Господ, једна вера, једно крштење, 6Један Бог и
Отац свих, који је над свима, и кроза све, и у
свима нама.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:64 Да се никоме осим Аллаху не клањамо,
да никога Њему равним не сматрамо и да једни друге,
поред Аллаха, боговима не држимо!
Nisa 4:171 Зато вјерујте у Аллаха и Његове посланике и

Је ли концепт „Тројства” прихватљив? (Отац, Син и
Свети Дух)
Bible
Да / Не Qur’an
1. Мојсијева 11:6-7 7Хајде да сиђемо, и да им
пометемо језик, да не разумеју један другог шта
говоре.
Матеј 28:19-20 Идите дакле и научите све народе
крстећи их ва име Оца и Сина и Светог Духа,
20Учећи их да све држе што сам вам заповедао;
Ефесцима 4:4-6 Једно тело, један дух, као што сте
и позвани у једној нади звања свог. 5 Један
Господ, једна вера, једно крштење, 6Један Бог и
Отац свих, који је над свима, и кроза све, и у
свима нама.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:64 Да се никоме осим Аллаху не клањамо,
да никога Њему равним не сматрамо и да једни друге,
поред Аллаха, боговима не држимо!
Nisa 4:171 Зато вјерујте у Аллаха и Његове посланике и

Maide 5:72-73 Невјерници су они који говоре: ”Бог је –
Месих, син Мерјемин!” ”Аллах је један од тројице!” А само је
један Бог!

Maide 5:72-73 Невјерници су они који говоре: ”Бог је –
Месих, син Мерјемин!” ”Аллах је један од тројице!” А само је
један Бог!
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не говорите: ”Тројица су!” Престаните, боље вам је! Аллах
је само један Бог – хваљен нека је Он! – зар Он да има
дијете?!
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не говорите: ”Тројица су!” Престаните, боље вам је! Аллах
је само један Бог – хваљен нека је Он! – зар Он да има
дијете?!
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Када Бог говори о себи у Светим Књигама, да ли икад
говори у првом лицу множине „Ми”?
Bible
Да / Да Qur’an
1. Мојсијева 1:26 Потом рече Бог: Да начинимо
човека по свом обличју, као што смо ми,
1. Мојсијева 11:6-7 И рече Господ: Гле, народ један,
и један језик у свих, и то почеше радити, и неће им
сметати ништа да не ураде шта су наумили. 7Хајде да
сиђемо, и да им пометемо језик, да не разумеју један
другог шта говоре.
Исаија 6:8 Потом чух глас Господњи где рече: Кога
ћу послати? И ко ће нам ићи? А ја рекох: Ево
мене, пошаљи мене.
Јован 17:11 Сачувај их у име своје, оне које си
ми дао, да буду једно као и ми.
------------------------------------------------Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72Ми вас стварамо – па зашто
не повјерујете? 58Кажите ви Мени: да ли сјемену које
убацујете. 59Ви облик дајете или Ми то чинимо? 64Да ли
му ви дајете снагу да ниче, или то Ми чинимо? 69Да ли
је ви или Ми из облака спуштамо? 72Да ли дрво за њу ви
или Ми стварамо?
İnsan 76:23 Од времена до времена Ми објављујемо
Кур’ан теби.

Када Бог говори о себи у Светим Књигама, да ли икад
говори у првом лицу множине „Ми”?
Bible
Да / Да Qur’an
1. Мојсијева 1:26 Потом рече Бог: Да начинимо
човека по свом обличју, као што смо ми,
1. Мојсијева 11:6-7 И рече Господ: Гле, народ један,
и један језик у свих, и то почеше радити, и неће им
сметати ништа да не ураде шта су наумили. 7Хајде да
сиђемо, и да им пометемо језик, да не разумеју један
другог шта говоре.
Исаија 6:8 Потом чух глас Господњи где рече: Кога
ћу послати? И ко ће нам ићи? А ја рекох: Ево
мене, пошаљи мене.
Јован 17:11 Сачувај их у име своје, оне које си
ми дао, да буду једно као и ми.
------------------------------------------------Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72Ми вас стварамо – па зашто
не повјерујете? 58Кажите ви Мени: да ли сјемену које
убацујете. 59Ви облик дајете или Ми то чинимо? 64Да ли
му ви дајете снагу да ниче, или то Ми чинимо? 69Да ли
је ви или Ми из облака спуштамо? 72Да ли дрво за њу ви
или Ми стварамо?
İnsan 76:23 Од времена до времена Ми објављујемо
Кур’ан теби.

Је ли концепт „Тројства” прихватљив? (Отац, Син и
Свети Дух)
Bible
Да / Не Qur’an
1. Мојсијева 11:6-7 7Хајде да сиђемо, и да им
пометемо језик, да не разумеју један другог шта
говоре.
Матеј 28:19-20 Идите дакле и научите све народе
крстећи их ва име Оца и Сина и Светог Духа,
20Учећи их да све држе што сам вам заповедао;
Ефесцима 4:4-6 Једно тело, један дух, као што сте
и позвани у једној нади звања свог. 5 Један
Господ, једна вера, једно крштење, 6Један Бог и
Отац свих, који је над свима, и кроза све, и у
свима нама.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:64 Да се никоме осим Аллаху не клањамо,
да никога Њему равним не сматрамо и да једни друге,
поред Аллаха, боговима не држимо!
Nisa 4:171 Зато вјерујте у Аллаха и Његове посланике и

Је ли концепт „Тројства” прихватљив? (Отац, Син и
Свети Дух)
Bible
Да / Не Qur’an
1. Мојсијева 11:6-7 7Хајде да сиђемо, и да им
пометемо језик, да не разумеју један другог шта
говоре.
Матеј 28:19-20 Идите дакле и научите све народе
крстећи их ва име Оца и Сина и Светог Духа,
20Учећи их да све држе што сам вам заповедао;
Ефесцима 4:4-6 Једно тело, један дух, као што сте
и позвани у једној нади звања свог. 5 Један
Господ, једна вера, једно крштење, 6Један Бог и
Отац свих, који је над свима, и кроза све, и у
свима нама.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:64 Да се никоме осим Аллаху не клањамо,
да никога Њему равним не сматрамо и да једни друге,
поред Аллаха, боговима не држимо!
Nisa 4:171 Зато вјерујте у Аллаха и Његове посланике и

Maide 5:72-73 Невјерници су они који говоре: ”Бог је –
Месих, син Мерјемин!” ”Аллах је један од тројице!” А само је
један Бог!

Maide 5:72-73 Невјерници су они који говоре: ”Бог је –
Месих, син Мерјемин!” ”Аллах је један од тројице!” А само је
један Бог!
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не говорите: ”Тројица су!” Престаните, боље вам је! Аллах
је само један Бог – хваљен нека је Он! – зар Он да има
дијете?!
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не говорите: ”Тројица су!” Престаните, боље вам је! Аллах
је само један Бог – хваљен нека је Он! – зар Он да има
дијете?!
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Да ли би Бог икад лажно оптужио Исуса да је
урадио нешто погрешно и да ли би Исус икад лагао
Богу да прикрије нешто што је урадио погрешно?
Bible
Не / Да Qur’an
Јован 8:46 Који ме од вас кори за грех? Ако ли
истину говорим, зашто ми ви не верујете?
Титу 1:2 А наду вечног живота, који обећа нелажни
Бог пре времена вечних.
1 Петрова 2:21-23 Јер сте на то и позвани, јер и
Христос пострада за нас, и нама остави углед да
идемо Његовим трагом: 22 Који греха не учини, нити
се нађе превара у устима Његовим; 23Који не псова
кад Га псоваше; не прети кад страда; него се
ослањаше на Оног који право суди;
------------------------------------------------Ma’ida 5:116 А када Аллах рекне: ”О Иса, сине
Мерјемин, јеси ли ти говорио људима: ’Прихватите мене
и мајку моју као два бога уз Аллаха!’” – он ће рећи:
”Хваљен нека си Ти! Мени није приличило да говорим
оно што немам право. Ако сам ја то говорио, Ти то већ
знаш; Ти знаш шта ја знам, а ја не знам шта Ти знаш;
Само Ти једини све што је скривено знаш.

Да ли би Бог икад лажно оптужио Исуса да је
урадио нешто погрешно и да ли би Исус икад лагао
Богу да прикрије нешто што је урадио погрешно?
Bible
Не / Да Qur’an
Јован 8:46 Који ме од вас кори за грех? Ако ли
истину говорим, зашто ми ви не верујете?
Титу 1:2 А наду вечног живота, који обећа нелажни
Бог пре времена вечних.
1 Петрова 2:21-23 Јер сте на то и позвани, јер и
Христос пострада за нас, и нама остави углед да
идемо Његовим трагом: 22 Који греха не учини, нити
се нађе превара у устима Његовим; 23Који не псова
кад Га псоваше; не прети кад страда; него се
ослањаше на Оног који право суди;
------------------------------------------------Ma’ida 5:116 А када Аллах рекне: ”О Иса, сине
Мерјемин, јеси ли ти говорио људима: ’Прихватите мене
и мајку моју као два бога уз Аллаха!’” – он ће рећи:
”Хваљен нека си Ти! Мени није приличило да говорим
оно што немам право. Ако сам ја то говорио, Ти то већ
знаш; Ти знаш шта ја знам, а ја не знам шта Ти знаш;
Само Ти једини све што је скривено знаш.

Је ли Бог удаљен, трансценденталан Бог који
ријетко показује Своју велику снагу или оставља
Своје отиске на историји човечанства?
Bible
Не / Да Qur’an
2. Мојсијева 13:21 А Господ иђаше пред њима дању
у ступу од облака водећи их путем, а ноћу у ступу
од огња светлећи им, да би путовали дању и ноћу.
2. Мојсијева 16:9-10 И рече Мојсије Арону: Кажи
свему збору синова Израиљевих: Приступите пред
Господа, јер је чуо вику вашу. 10 И кад рече Арон
свему збору синова Израиљевих, погледаше у
пустињу, и гле, слава Господња показа се у облаку
1. Самуилова 12:16 Али станите сада још, и
видите ову ствар велику коју ће учинити Господ
пред вашим очима.
------------------------------------------------En'am 6:37-38 Они говоре: ”Зашто му Господар његов не
пошаље какво чудо?” Реци: ”Аллах је кадар послати
чудо, али већина њих не зна.” 38Све животиње које по
Земљи ходе и све птице које на крилима својим лете
свјетови су попут вас – у Књизи Ми нисмо ништа
изоставили – и сакупиће се послије пред Господаром
својим.

Је ли Бог удаљен, трансценденталан Бог који
ријетко показује Своју велику снагу или оставља
Своје отиске на историји човечанства?
Bible
Не / Да Qur’an
2. Мојсијева 13:21 А Господ иђаше пред њима дању
у ступу од облака водећи их путем, а ноћу у ступу
од огња светлећи им, да би путовали дању и ноћу.
2. Мојсијева 16:9-10 И рече Мојсије Арону: Кажи
свему збору синова Израиљевих: Приступите пред
Господа, јер је чуо вику вашу. 10 И кад рече Арон
свему збору синова Израиљевих, погледаше у
пустињу, и гле, слава Господња показа се у облаку
1. Самуилова 12:16 Али станите сада још, и
видите ову ствар велику коју ће учинити Господ
пред вашим очима.
------------------------------------------------En'am 6:37-38 Они говоре: ”Зашто му Господар његов не
пошаље какво чудо?” Реци: ”Аллах је кадар послати
чудо, али већина њих не зна.” 38Све животиње које по
Земљи ходе и све птице које на крилима својим лете
свјетови су попут вас – у Књизи Ми нисмо ништа
изоставили – и сакупиће се послије пред Господаром
својим.
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Да ли би Бог икад лажно оптужио Исуса да је
урадио нешто погрешно и да ли би Исус икад лагао
Богу да прикрије нешто што је урадио погрешно?
Bible
Не / Да Qur’an
Јован 8:46 Који ме од вас кори за грех? Ако ли
истину говорим, зашто ми ви не верујете?
Титу 1:2 А наду вечног живота, који обећа нелажни
Бог пре времена вечних.
1 Петрова 2:21-23 Јер сте на то и позвани, јер и
Христос пострада за нас, и нама остави углед да
идемо Његовим трагом: 22 Који греха не учини, нити
се нађе превара у устима Његовим; 23Који не псова
кад Га псоваше; не прети кад страда; него се
ослањаше на Оног који право суди;
------------------------------------------------Ma’ida 5:116 А када Аллах рекне: ”О Иса, сине
Мерјемин, јеси ли ти говорио људима: ’Прихватите мене
и мајку моју као два бога уз Аллаха!’” – он ће рећи:
”Хваљен нека си Ти! Мени није приличило да говорим
оно што немам право. Ако сам ја то говорио, Ти то већ
знаш; Ти знаш шта ја знам, а ја не знам шта Ти знаш;
Само Ти једини све што је скривено знаш.

Да ли би Бог икад лажно оптужио Исуса да је
урадио нешто погрешно и да ли би Исус икад лагао
Богу да прикрије нешто што је урадио погрешно?
Bible
Не / Да Qur’an
Јован 8:46 Који ме од вас кори за грех? Ако ли
истину говорим, зашто ми ви не верујете?
Титу 1:2 А наду вечног живота, који обећа нелажни
Бог пре времена вечних.
1 Петрова 2:21-23 Јер сте на то и позвани, јер и
Христос пострада за нас, и нама остави углед да
идемо Његовим трагом: 22 Који греха не учини, нити
се нађе превара у устима Његовим; 23Који не псова
кад Га псоваше; не прети кад страда; него се
ослањаше на Оног који право суди;
------------------------------------------------Ma’ida 5:116 А када Аллах рекне: ”О Иса, сине
Мерјемин, јеси ли ти говорио људима: ’Прихватите мене
и мајку моју као два бога уз Аллаха!’” – он ће рећи:
”Хваљен нека си Ти! Мени није приличило да говорим
оно што немам право. Ако сам ја то говорио, Ти то већ
знаш; Ти знаш шта ја знам, а ја не знам шта Ти знаш;
Само Ти једини све што је скривено знаш.

Је ли Бог удаљен, трансценденталан Бог који
ријетко показује Своју велику снагу или оставља
Своје отиске на историји човечанства?
Bible
Не / Да Qur’an
2. Мојсијева 13:21 А Господ иђаше пред њима дању
у ступу од облака водећи их путем, а ноћу у ступу
од огња светлећи им, да би путовали дању и ноћу.
2. Мојсијева 16:9-10 И рече Мојсије Арону: Кажи
свему збору синова Израиљевих: Приступите пред
Господа, јер је чуо вику вашу. 10 И кад рече Арон
свему збору синова Израиљевих, погледаше у
пустињу, и гле, слава Господња показа се у облаку
1. Самуилова 12:16 Али станите сада још, и
видите ову ствар велику коју ће учинити Господ
пред вашим очима.
------------------------------------------------En'am 6:37-38 Они говоре: ”Зашто му Господар његов не
пошаље какво чудо?” Реци: ”Аллах је кадар послати
чудо, али већина њих не зна.” 38Све животиње које по
Земљи ходе и све птице које на крилима својим лете
свјетови су попут вас – у Књизи Ми нисмо ништа
изоставили – и сакупиће се послије пред Господаром
својим.

Је ли Бог удаљен, трансценденталан Бог који
ријетко показује Своју велику снагу или оставља
Своје отиске на историји човечанства?
Bible
Не / Да Qur’an
2. Мојсијева 13:21 А Господ иђаше пред њима дању
у ступу од облака водећи их путем, а ноћу у ступу
од огња светлећи им, да би путовали дању и ноћу.
2. Мојсијева 16:9-10 И рече Мојсије Арону: Кажи
свему збору синова Израиљевих: Приступите пред
Господа, јер је чуо вику вашу. 10 И кад рече Арон
свему збору синова Израиљевих, погледаше у
пустињу, и гле, слава Господња показа се у облаку
1. Самуилова 12:16 Али станите сада још, и
видите ову ствар велику коју ће учинити Господ
пред вашим очима.
------------------------------------------------En'am 6:37-38 Они говоре: ”Зашто му Господар његов не
пошаље какво чудо?” Реци: ”Аллах је кадар послати
чудо, али већина њих не зна.” 38Све животиње које по
Земљи ходе и све птице које на крилима својим лете
свјетови су попут вас – у Књизи Ми нисмо ништа
изоставили – и сакупиће се послије пред Господаром
својим.
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37.

37.

Је ли се Бог икад приказао некоме на Земљи?
(Тхеопханy ор Ру'yетуллах)
Bible
Да / Не Qur’an
2. Мојсијева 33:11 & 18-23 И Господ говораше с
Мојсијем лицем к лицу као што говори човек с
пријатељем својим. 18Опет рече Мојсије: Молим Те,
покажи ми славу своју. 23Потом ћу дигнути руку
своју, и видећеш ме с леђа, а лице се моје не
може видети.
4. Мојсијева 12:7-8 Али није такав мој слуга
Мојсије, који је веран у свем дому мом. 8Њему
говорим из уста к устима, и он ме гледа доиста, а
не у тами нити у каквој прилици Господњој. Како
се дакле не побојасте викати на слугу мог, на
Мојсија?
------------------------------------------------En'am 6:103 Погледи до Њега не могу допријети, а
Он до погледа допире;
A'raf 7:143 И кад Нам Муса дође у одређено
вријеме, и када му Господар његов проговори, он
рече: ”Господару мој, укажи ми се да Те видим!”–
”Не можеш Ме виђети”
Hajj 22:63 Зар не видиш да Аллах с неба спушта
кишу од које земља зазелени? – Аллах је заиста
добар и Свезнајући.
Напомена: Друге теофаније у Библији: Ген. 12:7-9,
18:1-33; 32:22-30; Еџ- 3:2-4:17; Еџ. 24:9-11;
Деут. 31:14-15; Јоб 38-42.

Је ли се Бог икад приказао некоме на Земљи?
(Тхеопханy ор Ру'yетуллах)
Bible
Да / Не Qur’an
2. Мојсијева 33:11 & 18-23 И Господ говораше с
Мојсијем лицем к лицу као што говори човек с
пријатељем својим. 18Опет рече Мојсије: Молим Те,
покажи ми славу своју. 23Потом ћу дигнути руку
своју, и видећеш ме с леђа, а лице се моје не
може видети.
4. Мојсијева 12:7-8 Али није такав мој слуга
Мојсије, који је веран у свем дому мом. 8Њему
говорим из уста к устима, и он ме гледа доиста, а
не у тами нити у каквој прилици Господњој. Како
се дакле не побојасте викати на слугу мог, на
Мојсија?
------------------------------------------------En'am 6:103 Погледи до Њега не могу допријети, а
Он до погледа допире;
A'raf 7:143 И кад Нам Муса дође у одређено
вријеме, и када му Господар његов проговори, он
рече: ”Господару мој, укажи ми се да Те видим!”–
”Не можеш Ме виђети”
Hajj 22:63 Зар не видиш да Аллах с неба спушта
кишу од које земља зазелени? – Аллах је заиста
добар и Свезнајући.
Напомена: Друге теофаније у Библији: Ген. 12:7-9,
18:1-33; 32:22-30; Еџ- 3:2-4:17; Еџ. 24:9-11;
Деут. 31:14-15; Јоб 38-42.

Да ли Бог икад прича директно са неким људима
поред Његовог писменог откровења?
Bible
Да / Не Qur’an
Јоила 2:28 И после ћу излити дух свој на свако тело,
и прорицаће синови ваши и кћери ваше, старци ће ваши
сањати сне, младићи ће ваши виђати утваре.
1 Коринћани 14:1-4 & 24-25 Држите се љубави, а
старајте се за духовне дарове, а особито да
пророкујете. 4Јер који говори језике себе
поправља, а који пророкује цркву поправља. 24А
ако сви пророкују, и дође какав неверник или
простак, буде покаран од свих и суђен од свих.
------------------------------------------------Shura 42:51 Ниједном човјеку није дато да му се
Аллах обраћа осим на једном од три начина:
надахнућем, или иза застора, или да пошаље
изасланика.

Да ли Бог икад прича директно са неким људима
поред Његовог писменог откровења?
Bible
Да / Не Qur’an
Јоила 2:28 И после ћу излити дух свој на свако тело,
и прорицаће синови ваши и кћери ваше, старци ће ваши
сањати сне, младићи ће ваши виђати утваре.
1 Коринћани 14:1-4 & 24-25 Држите се љубави, а
старајте се за духовне дарове, а особито да
пророкујете. 4Јер који говори језике себе
поправља, а који пророкује цркву поправља. 24А
ако сви пророкују, и дође какав неверник или
простак, буде покаран од свих и суђен од свих.
------------------------------------------------Shura 42:51 Ниједном човјеку није дато да му се
Аллах обраћа осим на једном од три начина:
надахнућем, или иза застора, или да пошаље
изасланика.
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37.

Је ли се Бог икад приказао некоме на Земљи?
(Тхеопханy ор Ру'yетуллах)
Bible
Да / Не Qur’an
2. Мојсијева 33:11 & 18-23 И Господ говораше с
Мојсијем лицем к лицу као што говори човек с
пријатељем својим. 18Опет рече Мојсије: Молим Те,
покажи ми славу своју. 23Потом ћу дигнути руку
своју, и видећеш ме с леђа, а лице се моје не
може видети.
4. Мојсијева 12:7-8 Али није такав мој слуга
Мојсије, који је веран у свем дому мом. 8Њему
говорим из уста к устима, и он ме гледа доиста, а
не у тами нити у каквој прилици Господњој. Како
се дакле не побојасте викати на слугу мог, на
Мојсија?
------------------------------------------------En'am 6:103 Погледи до Њега не могу допријети, а
Он до погледа допире;
A'raf 7:143 И кад Нам Муса дође у одређено
вријеме, и када му Господар његов проговори, он
рече: ”Господару мој, укажи ми се да Те видим!”–
”Не можеш Ме виђети”
Hajj 22:63 Зар не видиш да Аллах с неба спушта
кишу од које земља зазелени? – Аллах је заиста
добар и Свезнајући.
Напомена: Друге теофаније у Библији: Ген. 12:7-9,
18:1-33; 32:22-30; Еџ- 3:2-4:17; Еџ. 24:9-11;
Деут. 31:14-15; Јоб 38-42.

Је ли се Бог икад приказао некоме на Земљи?
(Тхеопханy ор Ру'yетуллах)
Bible
Да / Не Qur’an
2. Мојсијева 33:11 & 18-23 И Господ говораше с
Мојсијем лицем к лицу као што говори човек с
пријатељем својим. 18Опет рече Мојсије: Молим Те,
покажи ми славу своју. 23Потом ћу дигнути руку
своју, и видећеш ме с леђа, а лице се моје не
може видети.
4. Мојсијева 12:7-8 Али није такав мој слуга
Мојсије, који је веран у свем дому мом. 8Њему
говорим из уста к устима, и он ме гледа доиста, а
не у тами нити у каквој прилици Господњој. Како
се дакле не побојасте викати на слугу мог, на
Мојсија?
------------------------------------------------En'am 6:103 Погледи до Њега не могу допријети, а
Он до погледа допире;
A'raf 7:143 И кад Нам Муса дође у одређено
вријеме, и када му Господар његов проговори, он
рече: ”Господару мој, укажи ми се да Те видим!”–
”Не можеш Ме виђети”
Hajj 22:63 Зар не видиш да Аллах с неба спушта
кишу од које земља зазелени? – Аллах је заиста
добар и Свезнајући.
Напомена: Друге теофаније у Библији: Ген. 12:7-9,
18:1-33; 32:22-30; Еџ- 3:2-4:17; Еџ. 24:9-11;
Деут. 31:14-15; Јоб 38-42.

Да ли Бог икад прича директно са неким људима
поред Његовог писменог откровења?
Bible
Да / Не Qur’an
Јоила 2:28 И после ћу излити дух свој на свако тело,
и прорицаће синови ваши и кћери ваше, старци ће ваши
сањати сне, младићи ће ваши виђати утваре.
1 Коринћани 14:1-4 & 24-25 Држите се љубави, а
старајте се за духовне дарове, а особито да
пророкујете. 4Јер који говори језике себе
поправља, а који пророкује цркву поправља. 24А
ако сви пророкују, и дође какав неверник или
простак, буде покаран од свих и суђен од свих.
------------------------------------------------Shura 42:51 Ниједном човјеку није дато да му се
Аллах обраћа осим на једном од три начина:
надахнућем, или иза застора, или да пошаље
изасланика.

Да ли Бог икад прича директно са неким људима
поред Његовог писменог откровења?
Bible
Да / Не Qur’an
Јоила 2:28 И после ћу излити дух свој на свако тело,
и прорицаће синови ваши и кћери ваше, старци ће ваши
сањати сне, младићи ће ваши виђати утваре.
1 Коринћани 14:1-4 & 24-25 Држите се љубави, а
старајте се за духовне дарове, а особито да
пророкујете. 4Јер који говори језике себе
поправља, а који пророкује цркву поправља. 24А
ако сви пророкују, и дође какав неверник или
простак, буде покаран од свих и суђен од свих.
------------------------------------------------Shura 42:51 Ниједном човјеку није дато да му се
Аллах обраћа осим на једном од три начина:
надахнућем, или иза застора, или да пошаље
изасланика.
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Да ли жеља Вечног Бога за блиском и везом пуном љубави
са смртним човеком људе као такве може звати „Децом
Божјом”?
Bible
Да / Не Qur’an
Осије 1:10 Али ће ипак број синова Израиљевих бити као
песак морски, који се не може измерити ни избројати; и
место да им се рече: Нисте мој народ, рећи ће им се:
Синови Бога Живога.
Галатима 4:6 И будући да сте синови, посла Бог Духа
Сина свог у срца ваша, који виче: Ава Оче!
1 Јован 3:1-2 Видите какву нам је љубав дао Отац, да
се деца Божија назовемо и будемо; зато свет не познаје
нас, јер Њега не позна. 2Љубазни! Сад смо деца Божија,
и још се не показа шта ћемо бити;
-----------------------------------------------------Maide 5:18 И јевреји и кршћани кажу: ”Ми смо ђеца
Божија и миљеници Његови.” Реци: ”Па зашто вас онда Он
кажњава због гријехова ваших?” А није тако! Ви сте као
и остали људи које Он ствара: коме хоће Он ће
опростити, а кога хоће, Он ће казнити.
Напомена: Док Куран пориче да људи могу постати Синови
Божји, такођер се каже да је Бог веома близак човеку:
Цф. Енфал 8:24; Худ 11:90 & 92; & Каф 50:16.

Да ли жеља Вечног Бога за блиском и везом пуном љубави
са смртним човеком људе као такве може звати „Децом
Божјом”?
Bible
Да / Не Qur’an
Осије 1:10 Али ће ипак број синова Израиљевих бити као
песак морски, који се не може измерити ни избројати; и
место да им се рече: Нисте мој народ, рећи ће им се:
Синови Бога Живога.
Галатима 4:6 И будући да сте синови, посла Бог Духа
Сина свог у срца ваша, који виче: Ава Оче!
1 Јован 3:1-2 Видите какву нам је љубав дао Отац, да
се деца Божија назовемо и будемо; зато свет не познаје
нас, јер Њега не позна. 2Љубазни! Сад смо деца Божија,
и још се не показа шта ћемо бити;
-----------------------------------------------------Maide 5:18 И јевреји и кршћани кажу: ”Ми смо ђеца
Божија и миљеници Његови.” Реци: ”Па зашто вас онда Он
кажњава због гријехова ваших?” А није тако! Ви сте као
и остали људи које Он ствара: коме хоће Он ће
опростити, а кога хоће, Он ће казнити.
Напомена: Док Куран пориче да људи могу постати Синови
Божји, такођер се каже да је Бог веома близак човеку:
Цф. Енфал 8:24; Худ 11:90 & 92; & Каф 50:16.

Је ли љубав Божја безусловна? (Ел-Ведуд)
Bible
Да / Не Qur’an
Римљанима 5:8 Али Бог показује своју љубав к нама што
Христос још кад бејасмо грешници умре за нас.
1 Јован 4:8-10 је Бог љубав. 9По том се показа љубав
Божија к нама што Бог Сина свог Јединородног посла на
свет да живимо кроза Њ. 10У овом је љубав не да ми
показасмо љубав к Богу, него да Он показа љубав к
нама, и посла Сина свог да очисти грехе наше.
-----------------------------------------------------Bakara 2:195 & 276 –Аллах, заиста, воли оне који добра
ђела чине.276 Аллах не воли ниједног невјерника,
грјешника.
Al-i İmran 3:57 & 159 А онима који буду вјеровали и
добра ђела чинили, Он ће њима пуну награду дати. –
Аллах не воли насилнике.159Само Аллаховом милошћу ти си
благ према њима; а да си осоран и груб, разбјегли би
се из твоје близине. Зато им праштај и моли да им буде
опроштено и договарај се с њима.
Nisa 4:107 Аллах никако не воли онога ко је подмукао,
грјешник
Rum 30:45 Да Он из обиља Свога награди оне који су
вјеровали и добра ђела чинили; а Он, заиста, не
воли невјернике.

Је ли љубав Божја безусловна? (Ел-Ведуд)
Bible
Да / Не Qur’an
Римљанима 5:8 Али Бог показује своју љубав к нама што
Христос још кад бејасмо грешници умре за нас.
1 Јован 4:8-10 је Бог љубав. 9По том се показа љубав
Божија к нама што Бог Сина свог Јединородног посла на
свет да живимо кроза Њ. 10У овом је љубав не да ми
показасмо љубав к Богу, него да Он показа љубав к
нама, и посла Сина свог да очисти грехе наше.
-----------------------------------------------------Bakara 2:195 & 276 –Аллах, заиста, воли оне који добра
ђела чине.276 Аллах не воли ниједног невјерника,
грјешника.
Al-i İmran 3:57 & 159 А онима који буду вјеровали и
добра ђела чинили, Он ће њима пуну награду дати. –
Аллах не воли насилнике.159Само Аллаховом милошћу ти си
благ према њима; а да си осоран и груб, разбјегли би
се из твоје близине. Зато им праштај и моли да им буде
опроштено и договарај се с њима.
Nisa 4:107 Аллах никако не воли онога ко је подмукао,
грјешник
Rum 30:45 Да Он из обиља Свога награди оне који су
вјеровали и добра ђела чинили; а Он, заиста, не
воли невјернике.
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Да ли жеља Вечног Бога за блиском и везом пуном љубави
са смртним човеком људе као такве може звати „Децом
Божјом”?
Bible
Да / Не Qur’an
Осије 1:10 Али ће ипак број синова Израиљевих бити као
песак морски, који се не може измерити ни избројати; и
место да им се рече: Нисте мој народ, рећи ће им се:
Синови Бога Живога.
Галатима 4:6 И будући да сте синови, посла Бог Духа
Сина свог у срца ваша, који виче: Ава Оче!
1 Јован 3:1-2 Видите какву нам је љубав дао Отац, да
се деца Божија назовемо и будемо; зато свет не познаје
нас, јер Њега не позна. 2Љубазни! Сад смо деца Божија,
и још се не показа шта ћемо бити;
-----------------------------------------------------Maide 5:18 И јевреји и кршћани кажу: ”Ми смо ђеца
Божија и миљеници Његови.” Реци: ”Па зашто вас онда Он
кажњава због гријехова ваших?” А није тако! Ви сте као
и остали људи које Он ствара: коме хоће Он ће
опростити, а кога хоће, Он ће казнити.
Напомена: Док Куран пориче да људи могу постати Синови
Божји, такођер се каже да је Бог веома близак човеку:
Цф. Енфал 8:24; Худ 11:90 & 92; & Каф 50:16.

Да ли жеља Вечног Бога за блиском и везом пуном љубави
са смртним човеком људе као такве може звати „Децом
Божјом”?
Bible
Да / Не Qur’an
Осије 1:10 Али ће ипак број синова Израиљевих бити као
песак морски, који се не може измерити ни избројати; и
место да им се рече: Нисте мој народ, рећи ће им се:
Синови Бога Живога.
Галатима 4:6 И будући да сте синови, посла Бог Духа
Сина свог у срца ваша, који виче: Ава Оче!
1 Јован 3:1-2 Видите какву нам је љубав дао Отац, да
се деца Божија назовемо и будемо; зато свет не познаје
нас, јер Њега не позна. 2Љубазни! Сад смо деца Божија,
и још се не показа шта ћемо бити;
-----------------------------------------------------Maide 5:18 И јевреји и кршћани кажу: ”Ми смо ђеца
Божија и миљеници Његови.” Реци: ”Па зашто вас онда Он
кажњава због гријехова ваших?” А није тако! Ви сте као
и остали људи које Он ствара: коме хоће Он ће
опростити, а кога хоће, Он ће казнити.
Напомена: Док Куран пориче да људи могу постати Синови
Божји, такођер се каже да је Бог веома близак човеку:
Цф. Енфал 8:24; Худ 11:90 & 92; & Каф 50:16.

Је ли љубав Божја безусловна? (Ел-Ведуд)
Bible
Да / Не Qur’an
Римљанима 5:8 Али Бог показује своју љубав к нама што
Христос још кад бејасмо грешници умре за нас.
1 Јован 4:8-10 је Бог љубав. 9По том се показа љубав
Божија к нама што Бог Сина свог Јединородног посла на
свет да живимо кроза Њ. 10У овом је љубав не да ми
показасмо љубав к Богу, него да Он показа љубав к
нама, и посла Сина свог да очисти грехе наше.
-----------------------------------------------------Bakara 2:195 & 276 –Аллах, заиста, воли оне који добра
ђела чине.276 Аллах не воли ниједног невјерника,
грјешника.
Al-i İmran 3:57 & 159 А онима који буду вјеровали и
добра ђела чинили, Он ће њима пуну награду дати. –
Аллах не воли насилнике.159Само Аллаховом милошћу ти си
благ према њима; а да си осоран и груб, разбјегли би
се из твоје близине. Зато им праштај и моли да им буде
опроштено и договарај се с њима.
Nisa 4:107 Аллах никако не воли онога ко је подмукао,
грјешник
Rum 30:45 Да Он из обиља Свога награди оне који су
вјеровали и добра ђела чинили; а Он, заиста, не
воли невјернике.

Је ли љубав Божја безусловна? (Ел-Ведуд)
Bible
Да / Не Qur’an
Римљанима 5:8 Али Бог показује своју љубав к нама што
Христос још кад бејасмо грешници умре за нас.
1 Јован 4:8-10 је Бог љубав. 9По том се показа љубав
Божија к нама што Бог Сина свог Јединородног посла на
свет да живимо кроза Њ. 10У овом је љубав не да ми
показасмо љубав к Богу, него да Он показа љубав к
нама, и посла Сина свог да очисти грехе наше.
-----------------------------------------------------Bakara 2:195 & 276 –Аллах, заиста, воли оне који добра
ђела чине.276 Аллах не воли ниједног невјерника,
грјешника.
Al-i İmran 3:57 & 159 А онима који буду вјеровали и
добра ђела чинили, Он ће њима пуну награду дати. –
Аллах не воли насилнике.159Само Аллаховом милошћу ти си
благ према њима; а да си осоран и груб, разбјегли би
се из твоје близине. Зато им праштај и моли да им буде
опроштено и договарај се с њима.
Nisa 4:107 Аллах никако не воли онога ко је подмукао,
грјешник
Rum 30:45 Да Он из обиља Свога награди оне који су
вјеровали и добра ђела чинили; а Он, заиста, не
воли невјернике.

40.*

40.*

41.*

41.*

Да ли Бог гледа на вернике само као његове робове
или слуге?
Bible
Не / Да Qur’an
Јован 15:15 Више вас не називам слугама; јер
слуга не зна шта ради господар његов; него вас
назвах пријатељима; јер вам све казах што чух од
Оца свог.
1 Петрова 2:5 & 9-10 И ви као живо камење зидајте
се у кућу духовну и свештенство свето, да се
приносе приноси духовни, који су Богу повољни,
кроз Исуса Христа. 9А ви сте избрани род, царско
свештенство, свети народ, народ добитка, да
објавите добродетељи Оног који вас дозва из таме
к чудном виделу свом; 10 Који некад не бејасте
народ, а сад сте народ Божји; који не бејасте
помиловани, а сад сте помиловани.
------------------------------------------------Sad 38:83 Осим Твојих међу њима робова искрених!
Zulmer 39:16-17 Над њима ће бити наслаге ватре, а
и испод њих наслаге; тиме Аллах страши робове
Своје. ”О робови Моји, бојте се Мене!
Shura 42:19 Аллах је добар према робовима Својим!

Да ли Бог гледа на вернике само као његове робове
или слуге?
Bible
Не / Да Qur’an
Јован 15:15 Више вас не називам слугама; јер
слуга не зна шта ради господар његов; него вас
назвах пријатељима; јер вам све казах што чух од
Оца свог.
1 Петрова 2:5 & 9-10 И ви као живо камење зидајте
се у кућу духовну и свештенство свето, да се
приносе приноси духовни, који су Богу повољни,
кроз Исуса Христа. 9А ви сте избрани род, царско
свештенство, свети народ, народ добитка, да
објавите добродетељи Оног који вас дозва из таме
к чудном виделу свом; 10 Који некад не бејасте
народ, а сад сте народ Божји; који не бејасте
помиловани, а сад сте помиловани.
------------------------------------------------Sad 38:83 Осим Твојих међу њима робова искрених!
Zulmer 39:16-17 Над њима ће бити наслаге ватре, а
и испод њих наслаге; тиме Аллах страши робове
Своје. ”О робови Моји, бојте се Мене!
Shura 42:19 Аллах је добар према робовима Својим!

Да ли Бог има фаворите међу људима то јесте, да
ли више воли неке људе од осталих?
Bible
Не / Да Qur’an
Марко 12:14 А они дошавши рекоше Му: Учитељу!
Знамо да си истинит, и да не мариш ни за кога;
јер не гледаш ко је ко, него заиста путу Божјем
учиш.
Галатима 3:28 Нема ту Јеврејина ни Грка, нема
роба ни господара, нема мушког рода ни женског;
јер сте ви сви једно у Христу Исусу.
Ефесцима 6:9 И ви господари, тако чините њима
остављајући претње, знајући да је и вама самим и
њима Господар на небесима, и Он не гледа ко је
ко.
------------------------------------------------En'am 6:165 Он чини да једни друге на Земљи
смјењујете и Он вас по положају једне изнад других
уздиже да би вас искушао у ономе што вам даје.
Nahl 16:71 & 75 71. Аллах опскрбљујући вас даје
једнима више него другима. 75. – зар су они
једнаки?
Ahzab 33:50 О Вјеровјесниче, Ми смо ти допустили
да буду жене твоје оне којима си дао вјенчане
дарове њихове, и оне у власти твојој које ти је
Аллах дао из плијена.
Напомена: Цф. Хадитх: Мисхкат ул-Масабих, Вол. 3.
п. 117 анд Бухарија Вол. 1 бр. 28 &301; Вол.2,
Но. 161.

Да ли Бог има фаворите међу људима то јесте, да
ли више воли неке људе од осталих?
Bible
Не / Да Qur’an
Марко 12:14 А они дошавши рекоше Му: Учитељу!
Знамо да си истинит, и да не мариш ни за кога;
јер не гледаш ко је ко, него заиста путу Божјем
учиш.
Галатима 3:28 Нема ту Јеврејина ни Грка, нема
роба ни господара, нема мушког рода ни женског;
јер сте ви сви једно у Христу Исусу.
Ефесцима 6:9 И ви господари, тако чините њима
остављајући претње, знајући да је и вама самим и
њима Господар на небесима, и Он не гледа ко је
ко.
------------------------------------------------En'am 6:165 Он чини да једни друге на Земљи
смјењујете и Он вас по положају једне изнад других
уздиже да би вас искушао у ономе што вам даје.
Nahl 16:71 & 75 71. Аллах опскрбљујући вас даје
једнима више него другима. 75. – зар су они
једнаки?
Ahzab 33:50 О Вјеровјесниче, Ми смо ти допустили
да буду жене твоје оне којима си дао вјенчане
дарове њихове, и оне у власти твојој које ти је
Аллах дао из плијена.
Напомена: Цф. Хадитх: Мисхкат ул-Масабих, Вол. 3.
п. 117 анд Бухарија Вол. 1 бр. 28 &301; Вол.2,
Но. 161.

42.*

41.*

42.*

41.*

Да ли Бог гледа на вернике само као његове робове
или слуге?
Bible
Не / Да Qur’an
Јован 15:15 Више вас не називам слугама; јер
слуга не зна шта ради господар његов; него вас
назвах пријатељима; јер вам све казах што чух од
Оца свог.
1 Петрова 2:5 & 9-10 И ви као живо камење зидајте
се у кућу духовну и свештенство свето, да се
приносе приноси духовни, који су Богу повољни,
кроз Исуса Христа. 9А ви сте избрани род, царско
свештенство, свети народ, народ добитка, да
објавите добродетељи Оног који вас дозва из таме
к чудном виделу свом; 10 Који некад не бејасте
народ, а сад сте народ Божји; који не бејасте
помиловани, а сад сте помиловани.
------------------------------------------------Sad 38:83 Осим Твојих међу њима робова искрених!
Zulmer 39:16-17 Над њима ће бити наслаге ватре, а
и испод њих наслаге; тиме Аллах страши робове
Своје. ”О робови Моји, бојте се Мене!
Shura 42:19 Аллах је добар према робовима Својим!

Да ли Бог гледа на вернике само као његове робове
или слуге?
Bible
Не / Да Qur’an
Јован 15:15 Више вас не називам слугама; јер
слуга не зна шта ради господар његов; него вас
назвах пријатељима; јер вам све казах што чух од
Оца свог.
1 Петрова 2:5 & 9-10 И ви као живо камење зидајте
се у кућу духовну и свештенство свето, да се
приносе приноси духовни, који су Богу повољни,
кроз Исуса Христа. 9А ви сте избрани род, царско
свештенство, свети народ, народ добитка, да
објавите добродетељи Оног који вас дозва из таме
к чудном виделу свом; 10 Који некад не бејасте
народ, а сад сте народ Божји; који не бејасте
помиловани, а сад сте помиловани.
------------------------------------------------Sad 38:83 Осим Твојих међу њима робова искрених!
Zulmer 39:16-17 Над њима ће бити наслаге ватре, а
и испод њих наслаге; тиме Аллах страши робове
Своје. ”О робови Моји, бојте се Мене!
Shura 42:19 Аллах је добар према робовима Својим!

Да ли Бог има фаворите међу људима то јесте, да
ли више воли неке људе од осталих?
Bible
Не / Да Qur’an
Марко 12:14 А они дошавши рекоше Му: Учитељу!
Знамо да си истинит, и да не мариш ни за кога;
јер не гледаш ко је ко, него заиста путу Божјем
учиш.
Галатима 3:28 Нема ту Јеврејина ни Грка, нема
роба ни господара, нема мушког рода ни женског;
јер сте ви сви једно у Христу Исусу.
Ефесцима 6:9 И ви господари, тако чините њима
остављајући претње, знајући да је и вама самим и
њима Господар на небесима, и Он не гледа ко је
ко.
------------------------------------------------En'am 6:165 Он чини да једни друге на Земљи
смјењујете и Он вас по положају једне изнад других
уздиже да би вас искушао у ономе што вам даје.
Nahl 16:71 & 75 71. Аллах опскрбљујући вас даје
једнима више него другима. 75. – зар су они
једнаки?
Ahzab 33:50 О Вјеровјесниче, Ми смо ти допустили
да буду жене твоје оне којима си дао вјенчане
дарове њихове, и оне у власти твојој које ти је
Аллах дао из плијена.
Напомена: Цф. Хадитх: Мисхкат ул-Масабих, Вол. 3.
п. 117 анд Бухарија Вол. 1 бр. 28 &301; Вол.2,
Но. 161.

Да ли Бог има фаворите међу људима то јесте, да
ли више воли неке људе од осталих?
Bible
Не / Да Qur’an
Марко 12:14 А они дошавши рекоше Му: Учитељу!
Знамо да си истинит, и да не мариш ни за кога;
јер не гледаш ко је ко, него заиста путу Божјем
учиш.
Галатима 3:28 Нема ту Јеврејина ни Грка, нема
роба ни господара, нема мушког рода ни женског;
јер сте ви сви једно у Христу Исусу.
Ефесцима 6:9 И ви господари, тако чините њима
остављајући претње, знајући да је и вама самим и
њима Господар на небесима, и Он не гледа ко је
ко.
------------------------------------------------En'am 6:165 Он чини да једни друге на Земљи
смјењујете и Он вас по положају једне изнад других
уздиже да би вас искушао у ономе што вам даје.
Nahl 16:71 & 75 71. Аллах опскрбљујући вас даје
једнима више него другима. 75. – зар су они
једнаки?
Ahzab 33:50 О Вјеровјесниче, Ми смо ти допустили
да буду жене твоје оне којима си дао вјенчане
дарове њихове, и оне у власти твојој које ти је
Аллах дао из плијена.
Напомена: Цф. Хадитх: Мисхкат ул-Масабих, Вол. 3.
п. 117 анд Бухарија Вол. 1 бр. 28 &301; Вол.2,
Но. 161.

42.*

42.*

43.*

Да ли Бог посебно мрзи одређене грешнике и да ли
жели послати неке од њих у пакао?
Bible
Не / Да Qur’an
Језекиља 18:23 & 32 Еда ли је мени мило да погине
безбожник? Говори Господ, а не да се одврати од
путева својих и буде жив? 32Јер ми није мила смрт
оног који мре, говори Господ Господ; обратите се
дакле и будите живи.
2 Петрова 3:9 Не доцни Господ с обећањем, као што
неки мисле да доцни, него нас трпи, јер неће да
ко погине, него сви да дођу у покајање.
------------------------------------------------Maide 5:41 А онога кога Аллах жели у његовој заблуди
оставити,ти му Аллахову наклоност не можеш никако
осигурати. То су они чија срца Аллах не жели
очистити; њих на овоме свијету чека понижење, а на
ономе свијету патња голема.
A’raf 7:179 Ми смо за Џехеннем многе џине и људе

створили; они срца имају – а њима не схваћају, они очи
имају – а њима не виде, они уши имају – а њима не чују;
они су као стока, чак и гори – они су заиста немарни.
Tevbe 9:55 Аллах хоће да их њима казни на овоме свијету и
да скончају као невјерници.

44.

43.*

Да ли Бог посебно мрзи одређене грешнике и да ли
жели послати неке од њих у пакао?
Bible
Не / Да Qur’an
Језекиља 18:23 & 32 Еда ли је мени мило да погине
безбожник? Говори Господ, а не да се одврати од
путева својих и буде жив? 32Јер ми није мила смрт
оног који мре, говори Господ Господ; обратите се
дакле и будите живи.
2 Петрова 3:9 Не доцни Господ с обећањем, као што
неки мисле да доцни, него нас трпи, јер неће да
ко погине, него сви да дођу у покајање.
------------------------------------------------Maide 5:41 А онога кога Аллах жели у његовој заблуди
оставити,ти му Аллахову наклоност не можеш никако
осигурати. То су они чија срца Аллах не жели
очистити; њих на овоме свијету чека понижење, а на
ономе свијету патња голема.
A’raf 7:179 Ми смо за Џехеннем многе џине и људе

створили; они срца имају – а њима не схваћају, они очи
имају – а њима не виде, они уши имају – а њима не чују;
они су као стока, чак и гори – они су заиста немарни.
Tevbe 9:55 Аллах хоће да их њима казни на овоме свијету и
да скончају као невјерници.

44.

Је ли Бог аутор „добра” и „зла” и је ли одговоран
за рађење обе ствари? (Хаyир и Схер)
Bible
Не / Да Qur’an
Јеремије 29:11 Јер ја знам мисли које мислим за
вас, говори Господ, мисли добре а не зле, да вам
дам последак какав чекате.
Јаковљева 1:13 Ниједан кад се куша да не говори:
Бог ме куша; јер се Бог не може злом искушати, и
Он не куша никога;
------------------------------------------------Bakara 2:26 А они који не вјерују – говоре: ”Шта то Аллах

Је ли Бог аутор „добра” и „зла” и је ли одговоран
за рађење обе ствари? (Хаyир и Схер)
Bible
Не / Да Qur’an
Јеремије 29:11 Јер ја знам мисли које мислим за
вас, говори Господ, мисли добре а не зле, да вам
дам последак какав чекате.
Јаковљева 1:13 Ниједан кад се куша да не говори:
Бог ме куша; јер се Бог не може злом искушати, и
Он не куша никога;
------------------------------------------------Bakara 2:26 А они који не вјерују – говоре: ”Шта то Аллах

Nisa 4:78-79 Ако их стигне какво добро, они веле:
”Ово је од Аллаха!”, а снађе ли их какво зло, говоре:
”Ово је због тебе!” Реци: ”Све је од Аллаха!” Па шта
је тим људима?! – они као да не разумију оно што им се
говори!
Maide 5:14 Зато смо међу њих непријатељство и мржњу
до Судњега дана убацили; а Аллах ће их, сигурно,
обавијестити о ономе што су радили.
Enbiya 21:35 Свако живо биће смрт ће окусити! Ми вас

Nisa 4:78-79 Ако их стигне какво добро, они веле:
”Ово је од Аллаха!”, а снађе ли их какво зло, говоре:
”Ово је због тебе!” Реци: ”Све је од Аллаха!” Па шта
је тим људима?! – они као да не разумију оно што им се
говори!
Maide 5:14 Зато смо међу њих непријатељство и мржњу
до Судњега дана убацили; а Аллах ће их, сигурно,
обавијестити о ономе што су радили.
Enbiya 21:35 Свако живо биће смрт ће окусити! Ми вас

хоће са овим примјером?” Тиме Он многе у заблуди оставља, а
многима на Прави пут указује; али, у заблуди оставља само
велике грјешнике.

стављамо на кушњу и у злу и у добру и Нама ћете се
вратити.

Напомена: У библији постоје места где Бог дозвољава
недаћама(није морално зло) да погоде човека: Иса. 45:7,
Јер. 4:6 & Амос 3:6. Али се сатана сматра аутором зла:
Јн. 8:44, 1 Јн. 3:8.

43.*

Да ли Бог посебно мрзи одређене грешнике и да ли
жели послати неке од њих у пакао?
Bible
Не / Да Qur’an
Језекиља 18:23 & 32 Еда ли је мени мило да погине
безбожник? Говори Господ, а не да се одврати од
путева својих и буде жив? 32Јер ми није мила смрт
оног који мре, говори Господ Господ; обратите се
дакле и будите живи.
2 Петрова 3:9 Не доцни Господ с обећањем, као што
неки мисле да доцни, него нас трпи, јер неће да
ко погине, него сви да дођу у покајање.
------------------------------------------------Maide 5:41 А онога кога Аллах жели у његовој заблуди
оставити,ти му Аллахову наклоност не можеш никако
осигурати. То су они чија срца Аллах не жели
очистити; њих на овоме свијету чека понижење, а на
ономе свијету патња голема.
A’raf 7:179 Ми смо за Џехеннем многе џине и људе

створили; они срца имају – а њима не схваћају, они очи
имају – а њима не виде, они уши имају – а њима не чују;
они су као стока, чак и гори – они су заиста немарни.
Tevbe 9:55 Аллах хоће да их њима казни на овоме свијету и
да скончају као невјерници.
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45.

45.

Да ли се Бог може описати као највећи
„завјереник” и „интригант”? (Макара)
Bible Не / Да
Qur’an
Авакума 1:13 Чисте су очи твоје да не можеш гледати
зло, и безакоње не можеш гледати;
Захарије 8:17 И не мислите један другом зло у
срцу свом, и не љубите криве заклетве, јер на све
то мрзим, говори Господ.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:54И невјерници почеше смишљати сплетке,
али их је Аллах отклонио, јер Он то умије најбоље.
Ra’d 13:42 Сплетке су плели и они прије њих, само,
Аллах је Господар свих сплетки
Напомена: У библији „завера” и „интрига” су виђени
злим и ове особине су приписане сатани, не Богу: Цф.
Ген. 3:1, Ест. 9:25, Пс. 21:11, Пс. 36:4, Про. 1:30,
2 Цор. 11:13-15, Епх. 6:11, 1 Пет 5:8-9, 2 Јохн 1:7.
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46.

46.

Је ли Бог одговоран за сијање непријатељства и
мржње међу људима других вера?
Bible
Не / Да Qur’an
Јеремије 29:11 Јер ја знам мисли које мислим за
вас, говори Господ, мисли добре а не зле, да вам
дам последак какав чекате.
Авакума 1:13 Чисте су очи твоје да не можеш
гледати зло, и безакоње не можеш гледати; зашто
гледаш безаконике? Ћутиш, кад безбожник прождире
правијег од себе?
------------------------------------------------Bakara 2:10 Њихова срца су болесна, а Аллах
њихову болест још повећава; њих чека болна патња
зато што лажу.
Nisa 4:88 Зар желите да на Прави пут упутите оне
које је Аллах у заблуди оставио? А онога кога
Аллах у заблуди остави – ти никада нећеш на Прави
пут упутити.
Maide 5:14 Зато смо међу њих непријатељство и мржњу
до Судњега дана убацили; а Аллах ће их, сигурно,
обавијестити о ономе што су радили.
Maide 5:64 Ми смо убацили међу њих непријатељство и
мржњу све до Смака свијета.

Је ли Бог одговоран за сијање непријатељства и
мржње међу људима других вера?
Bible
Не / Да Qur’an
Јеремије 29:11 Јер ја знам мисли које мислим за
вас, говори Господ, мисли добре а не зле, да вам
дам последак какав чекате.
Авакума 1:13 Чисте су очи твоје да не можеш
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46.

46.

Је ли Бог одговоран за сијање непријатељства и
мржње међу људима других вера?
Bible
Не / Да Qur’an
Јеремије 29:11 Јер ја знам мисли које мислим за
вас, говори Господ, мисли добре а не зле, да вам
дам последак какав чекате.
Авакума 1:13 Чисте су очи твоје да не можеш
гледати зло, и безакоње не можеш гледати; зашто
гледаш безаконике? Ћутиш, кад безбожник прождире
правијег од себе?
------------------------------------------------Bakara 2:10 Њихова срца су болесна, а Аллах
њихову болест још повећава; њих чека болна патња
зато што лажу.
Nisa 4:88 Зар желите да на Прави пут упутите оне
које је Аллах у заблуди оставио? А онога кога
Аллах у заблуди остави – ти никада нећеш на Прави
пут упутити.
Maide 5:14 Зато смо међу њих непријатељство и мржњу
до Судњега дана убацили; а Аллах ће их, сигурно,
обавијестити о ономе што су радили.
Maide 5:64 Ми смо убацили међу њих непријатељство и
мржњу све до Смака свијета.

Је ли Бог одговоран за сијање непријатељства и
мржње међу људима других вера?
Bible
Не / Да Qur’an
Јеремије 29:11 Јер ја знам мисли које мислим за
вас, говори Господ, мисли добре а не зле, да вам
дам последак какав чекате.
Авакума 1:13 Чисте су очи твоје да не можеш
гледати зло, и безакоње не можеш гледати; зашто
гледаш безаконике? Ћутиш, кад безбожник прождире
правијег од себе?
------------------------------------------------Bakara 2:10 Њихова срца су болесна, а Аллах
њихову болест још повећава; њих чека болна патња
зато што лажу.
Nisa 4:88 Зар желите да на Прави пут упутите оне
које је Аллах у заблуди оставио? А онога кога
Аллах у заблуди остави – ти никада нећеш на Прави
пут упутити.
Maide 5:14 Зато смо међу њих непријатељство и мржњу
до Судњега дана убацили; а Аллах ће их, сигурно,
обавијестити о ономе што су радили.
Maide 5:64 Ми смо убацили међу њих непријатељство и
мржњу све до Смака свијета.

47.*

47.*

Је ли Божји циљ да отврдне срца неких људи и
одведе их у лутања?
Bible
Не / Да Qur’an
Матеј 18:11-14 Јер Син човечији дође да изнађе и
спасе изгубљено. 14Тако није воља Оца вашег
небеског да погине један од ових малих.
1 Тимотеју 2:3-4 Јер је ово добро и пријатно пред
Спаситељем нашим Богом, 4Који хоће да се сви људи
спасу, и да дођу у познање истине.
------------------------------------------------Baqara 2:7, 15 & 26 Аллах је запечатио срца њихова и
уши њихове, а пред очима њиховим је копрена; њих чека
патња голема. 15Аллах њих извргава порузи и подржава
их да у своме невјерству лутају. 26 Тиме Он многе у
заблуди оставља,
Nisa 4:119 И наводићу их, сигурно, на
странпутице, и примамљиваћу их, сигурно, лажним
надама, и сигурно ћу им заповиједити па ће стоци
уши резати, и сигурно ћу им наредити па ће
створења Аллахова мијењати!
A’raf 7:186 Кога Аллах у заблуди остави, нико га
не може на Прави пут упутити! Он ће их оставити
да у невјерству своме лутају.

Је ли Божји циљ да отврдне срца неких људи и
одведе их у лутања?
Bible
Не / Да Qur’an
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спасе изгубљено. 14Тако није воља Оца вашег
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------------------------------------------------Baqara 2:7, 15 & 26 Аллах је запечатио срца њихова и
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уши резати, и сигурно ћу им наредити па ће
створења Аллахова мијењати!
A’raf 7:186 Кога Аллах у заблуди остави, нико га
не може на Прави пут упутити! Он ће их оставити
да у невјерству своме лутају.

Је ли Божји караткер и понашање икад ћудљиво или
каприциозно?
Bible
Не / Да Qur’an
4. Мојсијева 23:19 Бог није човек да лаже, ни син
човечји да се покаје. Шта каже неће ли учинити, и
шта рече неће ли извршити?
Псалми 119:90 Од колена до колена истина Твоја;
Ти си поставио земљу, и стоји.
Малахије 3:6 Јер ја Господ не мењам се; зато ви,
синови Јаковљеви, не изгибосте.
2 Тимотеју 2:13 Ако не верујемо, Он остаје веран;
јер се сам себе не може одрећи.
Титу 1:2 За наду вечног живота, који обећа
нелажни Бог пре времена вечних
------------------------------------------------Hud 11:106-108 И несретни ће у Џехеннем, у њему
ће тешко издисати и удисати; 107док је небеса и
Земље, њему ће остати – осим ако друкчије
Господар твој не одреди. Господар твој, заиста,
ради оно што жели.
Hajj 22:14 Аллах ради оно што хоће!
Fatir 35:8 Аллах у заблуди оставља онога кога
хоће, а на Прави пут указује ономе коме хоће, па
не изгарај од жалости за њима.
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каприциозно?
Bible
Не / Да Qur’an
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Је ли Божји циљ да отврдне срца неких људи и
одведе их у лутања?
Bible
Не / Да Qur’an
Матеј 18:11-14 Јер Син човечији дође да изнађе и
спасе изгубљено. 14Тако није воља Оца вашег
небеског да погине један од ових малих.
1 Тимотеју 2:3-4 Јер је ово добро и пријатно пред
Спаситељем нашим Богом, 4Који хоће да се сви људи
спасу, и да дођу у познање истине.
------------------------------------------------Baqara 2:7, 15 & 26 Аллах је запечатио срца њихова и
уши њихове, а пред очима њиховим је копрена; њих чека
патња голема. 15Аллах њих извргава порузи и подржава
их да у своме невјерству лутају. 26 Тиме Он многе у
заблуди оставља,
Nisa 4:119 И наводићу их, сигурно, на
странпутице, и примамљиваћу их, сигурно, лажним
надама, и сигурно ћу им заповиједити па ће стоци
уши резати, и сигурно ћу им наредити па ће
створења Аллахова мијењати!
A’raf 7:186 Кога Аллах у заблуди остави, нико га
не може на Прави пут упутити! Он ће их оставити
да у невјерству своме лутају.

Је ли Божји циљ да отврдне срца неких људи и
одведе их у лутања?
Bible
Не / Да Qur’an
Матеј 18:11-14 Јер Син човечији дође да изнађе и
спасе изгубљено. 14Тако није воља Оца вашег
небеског да погине један од ових малих.
1 Тимотеју 2:3-4 Јер је ово добро и пријатно пред
Спаситељем нашим Богом, 4Који хоће да се сви људи
спасу, и да дођу у познање истине.
------------------------------------------------Baqara 2:7, 15 & 26 Аллах је запечатио срца њихова и
уши њихове, а пред очима њиховим је копрена; њих чека
патња голема. 15Аллах њих извргава порузи и подржава
их да у своме невјерству лутају. 26 Тиме Он многе у
заблуди оставља,
Nisa 4:119 И наводићу их, сигурно, на
странпутице, и примамљиваћу их, сигурно, лажним
надама, и сигурно ћу им заповиједити па ће стоци
уши резати, и сигурно ћу им наредити па ће
створења Аллахова мијењати!
A’raf 7:186 Кога Аллах у заблуди остави, нико га
не може на Прави пут упутити! Он ће их оставити
да у невјерству своме лутају.

Је ли Божји караткер и понашање икад ћудљиво или
каприциозно?
Bible
Не / Да Qur’an
4. Мојсијева 23:19 Бог није човек да лаже, ни син
човечји да се покаје. Шта каже неће ли учинити, и
шта рече неће ли извршити?
Псалми 119:90 Од колена до колена истина Твоја;
Ти си поставио земљу, и стоји.
Малахије 3:6 Јер ја Господ не мењам се; зато ви,
синови Јаковљеви, не изгибосте.
2 Тимотеју 2:13 Ако не верујемо, Он остаје веран;
јер се сам себе не може одрећи.
Титу 1:2 За наду вечног живота, који обећа
нелажни Бог пре времена вечних
------------------------------------------------Hud 11:106-108 И несретни ће у Џехеннем, у њему
ће тешко издисати и удисати; 107док је небеса и
Земље, њему ће остати – осим ако друкчије
Господар твој не одреди. Господар твој, заиста,
ради оно што жели.
Hajj 22:14 Аллах ради оно што хоће!
Fatir 35:8 Аллах у заблуди оставља онога кога
хоће, а на Прави пут указује ономе коме хоће, па
не изгарај од жалости за њима.
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шта рече неће ли извршити?
Псалми 119:90 Од колена до колена истина Твоја;
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нелажни Бог пре времена вечних
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ће тешко издисати и удисати; 107док је небеса и
Земље, њему ће остати – осим ако друкчије
Господар твој не одреди. Господар твој, заиста,
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Је ли забрањено да се поклањамо икоме осим Богу?
Bible
Да / Да Qur’an
2. Мојсијева 20:2-5 Ја сам Господ Бог твој, који
сам те извео из земље мисирске, из дома ропског.
3Немој имати других богова уза ме. 4Не гради себи
лик резани нити какву слику од оног што је горе
на небу, или доле на земљи, или у води, испод
земље. 5 Немој им се клањати нити им служити, јер
сам ја Господ Бог твој, Бог ревнитељ, који
походим грехе отачке на синовима до трећег и до
четвртог кољена, оних који мрзе на мене;
5. Мојсијева 5:7-9Немој имати богове друге до
мене. 8Не гради себи лик резани, нити какву слику
од твари које су горе на небу или које су доле на
земљи или које су у води испод земље. 9Немој им
се клањати нити им служити, јер сам ја Господ Бог
твој
Откривење 22:8-9 И ја Јован видех ово и чух; и
кад чух и видех, падох да се поклоним на ноге
анђела који ми ово показа. 9 И рече ми: Гле,
немој, јер сам и ја слуга као и ти и браћа твоја
пророци и они који држе речи пророштва књиге ове.
Богу се поклони.
------------------------------------------------İsra 17:23 Господар твој заповиједа да се само
Њему клањате
Zariyat 51:56 Џине и људе сам створио само зато
да Ми се клањају.

Је ли забрањено да се поклањамо икоме осим Богу?
Bible
Да / Да Qur’an
2. Мојсијева 20:2-5 Ја сам Господ Бог твој, који
сам те извео из земље мисирске, из дома ропског.
3Немој имати других богова уза ме. 4Не гради себи
лик резани нити какву слику од оног што је горе
на небу, или доле на земљи, или у води, испод
земље. 5 Немој им се клањати нити им служити, јер
сам ја Господ Бог твој, Бог ревнитељ, који
походим грехе отачке на синовима до трећег и до
четвртог кољена, оних који мрзе на мене;
5. Мојсијева 5:7-9Немој имати богове друге до
мене. 8Не гради себи лик резани, нити какву слику
од твари које су горе на небу или које су доле на
земљи или које су у води испод земље. 9Немој им
се клањати нити им служити, јер сам ја Господ Бог
твој
Откривење 22:8-9 И ја Јован видех ово и чух; и
кад чух и видех, падох да се поклоним на ноге
анђела који ми ово показа. 9 И рече ми: Гле,
немој, јер сам и ја слуга као и ти и браћа твоја
пророци и они који држе речи пророштва књиге ове.
Богу се поклони.
------------------------------------------------İsra 17:23 Господар твој заповиједа да се само
Њему клањате
Zariyat 51:56 Џине и људе сам створио само зато
да Ми се клањају.

Је ли Бог издао наредбу супротну Свом вечном
закону тако што је наредио свим анђелима да се
поклоне Адаму?
Bible
Не / Да Qur’an
Исаије 14:12-12Како паде са небеса, Свјетлоношо,
сине Зорин? Како ли си оборен на земљу, ти,
владару народâ? 13У свом си срцу говорио:‘Успет
ћу се на небеса,поврх звијезда Божјих пријесто ћу
себи дићи.
Језекиља 28:11-19 Овако говори Јахве Господ:
‘Гле, ти бјеше узор савршенства, пун мудрости и
чудесно лијеп! 17Срце ти се узохоли због љепоте
твоје, мудрост своју однемари због својега блага!
------------------------------------------------İsra 17:61-65 И када рекосмо мелекима: ”Поклоните се
Адему!” – они се сви, осим Иблиса, поклонише. ”Зар
да се поклоним ономе кога си Ти од иловаче створио?”
– рече. ”Реци ми” – рече онда – ”ево овога кога си
изнад мене уздигао: ако ме оставиш до Смака свијета
сигурно ћу, осим малобројних, над потомством његовим
загосподарити.” али, ти, доиста, нећеш имати никакве
власти над робовима Мојим!“

Је ли Бог издао наредбу супротну Свом вечном
закону тако што је наредио свим анђелима да се
поклоне Адаму?
Bible
Не / Да Qur’an
Исаије 14:12-12Како паде са небеса, Свјетлоношо,
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себи дићи.
Језекиља 28:11-19 Овако говори Јахве Господ:
‘Гле, ти бјеше узор савршенства, пун мудрости и
чудесно лијеп! 17Срце ти се узохоли због љепоте
твоје, мудрост своју однемари због својега блага!
------------------------------------------------İsra 17:61-65 И када рекосмо мелекима: ”Поклоните се
Адему!” – они се сви, осим Иблиса, поклонише. ”Зар
да се поклоним ономе кога си Ти од иловаче створио?”
– рече. ”Реци ми” – рече онда – ”ево овога кога си
изнад мене уздигао: ако ме оставиш до Смака свијета
сигурно ћу, осим малобројних, над потомством његовим
загосподарити.” али, ти, доиста, нећеш имати никакве
власти над робовима Мојим!“
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Је ли забрањено да се поклањамо икоме осим Богу?
Bible
Да / Да Qur’an
2. Мојсијева 20:2-5 Ја сам Господ Бог твој, који
сам те извео из земље мисирске, из дома ропског.
3Немој имати других богова уза ме. 4Не гради себи
лик резани нити какву слику од оног што је горе
на небу, или доле на земљи, или у води, испод
земље. 5 Немој им се клањати нити им служити, јер
сам ја Господ Бог твој, Бог ревнитељ, који
походим грехе отачке на синовима до трећег и до
четвртог кољена, оних који мрзе на мене;
5. Мојсијева 5:7-9Немој имати богове друге до
мене. 8Не гради себи лик резани, нити какву слику
од твари које су горе на небу или које су доле на
земљи или које су у води испод земље. 9Немој им
се клањати нити им служити, јер сам ја Господ Бог
твој
Откривење 22:8-9 И ја Јован видех ово и чух; и
кад чух и видех, падох да се поклоним на ноге
анђела који ми ово показа. 9 И рече ми: Гле,
немој, јер сам и ја слуга као и ти и браћа твоја
пророци и они који држе речи пророштва књиге ове.
Богу се поклони.
------------------------------------------------İsra 17:23 Господар твој заповиједа да се само
Њему клањате
Zariyat 51:56 Џине и људе сам створио само зато
да Ми се клањају.

Је ли забрањено да се поклањамо икоме осим Богу?
Bible
Да / Да Qur’an
2. Мојсијева 20:2-5 Ја сам Господ Бог твој, који
сам те извео из земље мисирске, из дома ропског.
3Немој имати других богова уза ме. 4Не гради себи
лик резани нити какву слику од оног што је горе
на небу, или доле на земљи, или у води, испод
земље. 5 Немој им се клањати нити им служити, јер
сам ја Господ Бог твој, Бог ревнитељ, који
походим грехе отачке на синовима до трећег и до
четвртог кољена, оних који мрзе на мене;
5. Мојсијева 5:7-9Немој имати богове друге до
мене. 8Не гради себи лик резани, нити какву слику
од твари које су горе на небу или које су доле на
земљи или које су у води испод земље. 9Немој им
се клањати нити им служити, јер сам ја Господ Бог
твој
Откривење 22:8-9 И ја Јован видех ово и чух; и
кад чух и видех, падох да се поклоним на ноге
анђела који ми ово показа. 9 И рече ми: Гле,
немој, јер сам и ја слуга као и ти и браћа твоја
пророци и они који држе речи пророштва књиге ове.
Богу се поклони.
------------------------------------------------İsra 17:23 Господар твој заповиједа да се само
Њему клањате
Zariyat 51:56 Џине и људе сам створио само зато
да Ми се клањају.

Је ли Бог издао наредбу супротну Свом вечном
закону тако што је наредио свим анђелима да се
поклоне Адаму?
Bible
Не / Да Qur’an
Исаије 14:12-12Како паде са небеса, Свјетлоношо,
сине Зорин? Како ли си оборен на земљу, ти,
владару народâ? 13У свом си срцу говорио:‘Успет
ћу се на небеса,поврх звијезда Божјих пријесто ћу
себи дићи.
Језекиља 28:11-19 Овако говори Јахве Господ:
‘Гле, ти бјеше узор савршенства, пун мудрости и
чудесно лијеп! 17Срце ти се узохоли због љепоте
твоје, мудрост своју однемари због својега блага!
------------------------------------------------İsra 17:61-65 И када рекосмо мелекима: ”Поклоните се
Адему!” – они се сви, осим Иблиса, поклонише. ”Зар
да се поклоним ономе кога си Ти од иловаче створио?”
– рече. ”Реци ми” – рече онда – ”ево овога кога си
изнад мене уздигао: ако ме оставиш до Смака свијета
сигурно ћу, осим малобројних, над потомством његовим
загосподарити.” али, ти, доиста, нећеш имати никакве
власти над робовима Мојим!“

Је ли Бог издао наредбу супротну Свом вечном
закону тако што је наредио свим анђелима да се
поклоне Адаму?
Bible
Не / Да Qur’an
Исаије 14:12-12Како паде са небеса, Свјетлоношо,
сине Зорин? Како ли си оборен на земљу, ти,
владару народâ? 13У свом си срцу говорио:‘Успет
ћу се на небеса,поврх звијезда Божјих пријесто ћу
себи дићи.
Језекиља 28:11-19 Овако говори Јахве Господ:
‘Гле, ти бјеше узор савршенства, пун мудрости и
чудесно лијеп! 17Срце ти се узохоли због љепоте
твоје, мудрост своју однемари због својега блага!
------------------------------------------------İsra 17:61-65 И када рекосмо мелекима: ”Поклоните се
Адему!” – они се сви, осим Иблиса, поклонише. ”Зар
да се поклоним ономе кога си Ти од иловаче створио?”
– рече. ”Реци ми” – рече онда – ”ево овога кога си
изнад мене уздигао: ако ме оставиш до Смака свијета
сигурно ћу, осим малобројних, над потомством његовим
загосподарити.” али, ти, доиста, нећеш имати никакве
власти над робовима Мојим!“
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Свети дух, Анђели демони и сатана
51.*

Свети дух, Анђели демони и сатана
51.*

Је ли „Свети Дух” прихваћен као Бог?(Рух-ул Кудус)
Bible
Да / Не Qur’an
Псалми 139:7 Куда бих отишао од духа Твог, и од
лица Твог куда бих побегао?
Јован 4:24 Бог је Дух;
Дела апостолска 5:3-4 А Петар рече: Ананија!
Зашто напуни сотона срце твоје да слажеш Духу
Светоме и сакријеш од новаца што узе за њиву?
Људима ниси слагао него Богу.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 253 Очигледне доказе дали и
Џибрилом га помогли. 253А Исау, сину Мерјемину,
јасне смо доказе дали и Џибрилом га подржали.
Maide 5:110 Кад Аллах рекне: ”О Иса, сине Мерјемин,
сјети се благодати Моје према теби и мајци твојој:
када сам те Џибрилом помогао па си с људима, у бешици
и као зрео муж, разговарао; и када сам те писмености и
мудрости, и Теврату и Инџилу научио;
Напомена: Постоји 113 мјеста у Библији где је
Свети Дух приказан као Бог.

Је ли „Свети Дух” прихваћен као Бог?(Рух-ул Кудус)
Bible
Да / Не Qur’an
Псалми 139:7 Куда бих отишао од духа Твог, и од
лица Твог куда бих побегао?
Јован 4:24 Бог је Дух;
Дела апостолска 5:3-4 А Петар рече: Ананија!
Зашто напуни сотона срце твоје да слажеш Духу
Светоме и сакријеш од новаца што узе за њиву?
Људима ниси слагао него Богу.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 253 Очигледне доказе дали и
Џибрилом га помогли. 253А Исау, сину Мерјемину,
јасне смо доказе дали и Џибрилом га подржали.
Maide 5:110 Кад Аллах рекне: ”О Иса, сине Мерјемин,
сјети се благодати Моје према теби и мајци твојој:
када сам те Џибрилом помогао па си с људима, у бешици
и као зрео муж, разговарао; и када сам те писмености и
мудрости, и Теврату и Инџилу научио;
Напомена: Постоји 113 мјеста у Библији где је
Свети Дух приказан као Бог.

Да ли „Свети Дух” има моћ да ствара?
Bible
Да / Не Qur’an
1. Мојсијева 1:1-2 У почетку створи Бог небо и
земљу. 2 А земља беше без обличја и пуста, и беше
тама над безданом; и дух Божји дизаше се над
водом.
Јову 26:13 Духом је својим украсио небеса, и рука
је Његова створила пругу змију.
Јову 33:4 Дух Божји створио ме је, и дах
Свемогућега дао ми је живот.
Псалми 104:30 Пошаљеш дух свој, постају, и
понављаш лице земљи.
------------------------------------------------Maide 5:110, 116 & 118 Кад Аллах рекне: ”О Иса, сине
Мерјемин, сјети се благодати Моје према теби и мајци
твојој: када сам те Џибрилом помогао па си с људима, у
бешици и као зрео муж, разговарао. Јеси ли ти говорио
људима: ’Прихватите мене и мајку моју као два бога уз
Аллаха!’” – он ће рећи: ”Хваљен нека си Ти! Мени није
приличило да говорим оно што немам право.
Meryem 19:17-19 Ми смо њој мелека Џибрила... ”А ја сам
управо изасланик Господара твога” – рече он – ”да ти
поклоним дјечака чиста!

Да ли „Свети Дух” има моћ да ствара?
Bible
Да / Не Qur’an
1. Мојсијева 1:1-2 У почетку створи Бог небо и
земљу. 2 А земља беше без обличја и пуста, и беше
тама над безданом; и дух Божји дизаше се над
водом.
Јову 26:13 Духом је својим украсио небеса, и рука
је Његова створила пругу змију.
Јову 33:4 Дух Божји створио ме је, и дах
Свемогућега дао ми је живот.
Псалми 104:30 Пошаљеш дух свој, постају, и
понављаш лице земљи.
------------------------------------------------Maide 5:110, 116 & 118 Кад Аллах рекне: ”О Иса, сине
Мерјемин, сјети се благодати Моје према теби и мајци
твојој: када сам те Џибрилом помогао па си с људима, у
бешици и као зрео муж, разговарао. Јеси ли ти говорио
људима: ’Прихватите мене и мајку моју као два бога уз
Аллаха!’” – он ће рећи: ”Хваљен нека си Ти! Мени није
приличило да говорим оно што немам право.
Meryem 19:17-19 Ми смо њој мелека Џибрила... ”А ја сам
управо изасланик Господара твога” – рече он – ”да ти
поклоним дјечака чиста!

Свети дух, Анђели демони и сатана
51.*

Свети дух, Анђели демони и сатана
51.*
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Је ли „Свети Дух” прихваћен као Бог?(Рух-ул Кудус)
Bible
Да / Не Qur’an
Псалми 139:7 Куда бих отишао од духа Твог, и од
лица Твог куда бих побегао?
Јован 4:24 Бог је Дух;
Дела апостолска 5:3-4 А Петар рече: Ананија!
Зашто напуни сотона срце твоје да слажеш Духу
Светоме и сакријеш од новаца што узе за њиву?
Људима ниси слагао него Богу.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 253 Очигледне доказе дали и
Џибрилом га помогли. 253А Исау, сину Мерјемину,
јасне смо доказе дали и Џибрилом га подржали.
Maide 5:110 Кад Аллах рекне: ”О Иса, сине Мерјемин,
сјети се благодати Моје према теби и мајци твојој:
када сам те Џибрилом помогао па си с људима, у бешици
и као зрео муж, разговарао; и када сам те писмености и
мудрости, и Теврату и Инџилу научио;
Напомена: Постоји 113 мјеста у Библији где је
Свети Дух приказан као Бог.

Је ли „Свети Дух” прихваћен као Бог?(Рух-ул Кудус)
Bible
Да / Не Qur’an
Псалми 139:7 Куда бих отишао од духа Твог, и од
лица Твог куда бих побегао?
Јован 4:24 Бог је Дух;
Дела апостолска 5:3-4 А Петар рече: Ананија!
Зашто напуни сотона срце твоје да слажеш Духу
Светоме и сакријеш од новаца што узе за њиву?
Људима ниси слагао него Богу.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 253 Очигледне доказе дали и
Џибрилом га помогли. 253А Исау, сину Мерјемину,
јасне смо доказе дали и Џибрилом га подржали.
Maide 5:110 Кад Аллах рекне: ”О Иса, сине Мерјемин,
сјети се благодати Моје према теби и мајци твојој:
када сам те Џибрилом помогао па си с људима, у бешици
и као зрео муж, разговарао; и када сам те писмености и
мудрости, и Теврату и Инџилу научио;
Напомена: Постоји 113 мјеста у Библији где је
Свети Дух приказан као Бог.

Да ли „Свети Дух” има моћ да ствара?
Bible
Да / Не Qur’an
1. Мојсијева 1:1-2 У почетку створи Бог небо и
земљу. 2 А земља беше без обличја и пуста, и беше
тама над безданом; и дух Божји дизаше се над
водом.
Јову 26:13 Духом је својим украсио небеса, и рука
је Његова створила пругу змију.
Јову 33:4 Дух Божји створио ме је, и дах
Свемогућега дао ми је живот.
Псалми 104:30 Пошаљеш дух свој, постају, и
понављаш лице земљи.
------------------------------------------------Maide 5:110, 116 & 118 Кад Аллах рекне: ”О Иса, сине
Мерјемин, сјети се благодати Моје према теби и мајци
твојој: када сам те Џибрилом помогао па си с људима, у
бешици и као зрео муж, разговарао. Јеси ли ти говорио
људима: ’Прихватите мене и мајку моју као два бога уз
Аллаха!’” – он ће рећи: ”Хваљен нека си Ти! Мени није
приличило да говорим оно што немам право.
Meryem 19:17-19 Ми смо њој мелека Џибрила... ”А ја сам
управо изасланик Господара твога” – рече он – ”да ти
поклоним дјечака чиста!

Да ли „Свети Дух” има моћ да ствара?
Bible
Да / Не Qur’an
1. Мојсијева 1:1-2 У почетку створи Бог небо и
земљу. 2 А земља беше без обличја и пуста, и беше
тама над безданом; и дух Божји дизаше се над
водом.
Јову 26:13 Духом је својим украсио небеса, и рука
је Његова створила пругу змију.
Јову 33:4 Дух Божји створио ме је, и дах
Свемогућега дао ми је живот.
Псалми 104:30 Пошаљеш дух свој, постају, и
понављаш лице земљи.
------------------------------------------------Maide 5:110, 116 & 118 Кад Аллах рекне: ”О Иса, сине
Мерјемин, сјети се благодати Моје према теби и мајци
твојој: када сам те Џибрилом помогао па си с људима, у
бешици и као зрео муж, разговарао. Јеси ли ти говорио
људима: ’Прихватите мене и мајку моју као два бога уз
Аллаха!’” – он ће рећи: ”Хваљен нека си Ти! Мени није
приличило да говорим оно што немам право.
Meryem 19:17-19 Ми смо њој мелека Џибрила... ”А ја сам
управо изасланик Господара твога” – рече он – ”да ти
поклоним дјечака чиста!
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Јесу ли „Свети Дух” и анђео Габријел једно те
исто биће?
Bible
Не / Да Qur’an
Лука 1:11-35 А њему се показа анђео Господњи који
стајаше с десне стране олтара кадионог. 19И одговарајући
анђео рече му: Ја сам Гаврило што стојим пред Богом, и
послан сам да говорим с тобом и да ти јавим ову радост.
24 А после ових дана, затрудне Јелисавета жена његова, и
кријаше се пет месеци говорећи. 35И одговарајући анђео
рече јој: Дух Свети доћи ће на тебе, и сила Највишег
осениће те; зато и оно што ће се родити биће свето, и
назваће се Син Божји.
Јован 4:24 Бог је Дух; и који Му се моле, духом и
истином треба да се моле.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98 Очигледне доказе дали и Џибрилом га
помогли. 98Ко је непријатељ Аллаху и мелекима Његовим
и посланицима Његовим и Џибрилу и Микаилу.
Напомена: У Исламу Свети Дух је често приказан
као анђео Габријел.

Јесу ли „Свети Дух” и анђео Габријел једно те
исто биће?
Bible
Не / Да Qur’an
Лука 1:11-35 А њему се показа анђео Господњи који
стајаше с десне стране олтара кадионог. 19И одговарајући
анђео рече му: Ја сам Гаврило што стојим пред Богом, и
послан сам да говорим с тобом и да ти јавим ову радост.
24 А после ових дана, затрудне Јелисавета жена његова, и
кријаше се пет месеци говорећи. 35И одговарајући анђео
рече јој: Дух Свети доћи ће на тебе, и сила Највишег
осениће те; зато и оно што ће се родити биће свето, и
назваће се Син Божји.
Јован 4:24 Бог је Дух; и који Му се моле, духом и
истином треба да се моле.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98 Очигледне доказе дали и Џибрилом га
помогли. 98Ко је непријатељ Аллаху и мелекима Његовим
и посланицима Његовим и Џибрилу и Микаилу.
Напомена: У Исламу Свети Дух је често приказан
као анђео Габријел.

54.*

54.*

Је ли богохуљење „Светог Духа” једини неопростиви
грех?
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 12:31-32 Зато вам кажем: сваки грех и хула
опростиће се људима; а на Духа Светог хула неће се
опростити људима. 32И ако ко рече реч на Сина човечијег,
опростиће му се; а који рече реч на Духа Светог, неће му
се опростити ни на овом свету ни на оном.
------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168 Аллах неће опростити да Му се
неко други сматра равним, а опростиће мање гријехове
од тога коме Он хоће. А онај ко другог сматра Аллаху
равним чини, измишљајући лаж, гријех велики. 116Аллах,
сигурно, неће опростити да Њему друге сматрају равним,
а опростиће коме хоће оно што је мање од тога. А
далеко је залутаоонај ко сматра да је Аллаху неко
раван. 168Онима који неће да вјерују и који чине
неправду Аллах доиста неће опростити и неће им Пут
показати.

Је ли богохуљење „Светог Духа” једини неопростиви
грех?
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 12:31-32 Зато вам кажем: сваки грех и хула
опростиће се људима; а на Духа Светог хула неће се
опростити људима. 32И ако ко рече реч на Сина човечијег,
опростиће му се; а који рече реч на Духа Светог, неће му
се опростити ни на овом свету ни на оном.
------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168 Аллах неће опростити да Му се
неко други сматра равним, а опростиће мање гријехове
од тога коме Он хоће. А онај ко другог сматра Аллаху
равним чини, измишљајући лаж, гријех велики. 116Аллах,
сигурно, неће опростити да Њему друге сматрају равним,
а опростиће коме хоће оно што је мање од тога. А
далеко је залутаоонај ко сматра да је Аллаху неко
раван. 168Онима који неће да вјерују и који чине
неправду Аллах доиста неће опростити и неће им Пут
показати.

53.

53.

Јесу ли „Свети Дух” и анђео Габријел једно те
исто биће?
Bible
Не / Да Qur’an
Лука 1:11-35 А њему се показа анђео Господњи који
стајаше с десне стране олтара кадионог. 19И одговарајући
анђео рече му: Ја сам Гаврило што стојим пред Богом, и
послан сам да говорим с тобом и да ти јавим ову радост.
24 А после ових дана, затрудне Јелисавета жена његова, и
кријаше се пет месеци говорећи. 35И одговарајући анђео
рече јој: Дух Свети доћи ће на тебе, и сила Највишег
осениће те; зато и оно што ће се родити биће свето, и
назваће се Син Божји.
Јован 4:24 Бог је Дух; и који Му се моле, духом и
истином треба да се моле.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98 Очигледне доказе дали и Џибрилом га
помогли. 98Ко је непријатељ Аллаху и мелекима Његовим
и посланицима Његовим и Џибрилу и Микаилу.
Напомена: У Исламу Свети Дух је често приказан
као анђео Габријел.

Јесу ли „Свети Дух” и анђео Габријел једно те
исто биће?
Bible
Не / Да Qur’an
Лука 1:11-35 А њему се показа анђео Господњи који
стајаше с десне стране олтара кадионог. 19И одговарајући
анђео рече му: Ја сам Гаврило што стојим пред Богом, и
послан сам да говорим с тобом и да ти јавим ову радост.
24 А после ових дана, затрудне Јелисавета жена његова, и
кријаше се пет месеци говорећи. 35И одговарајући анђео
рече јој: Дух Свети доћи ће на тебе, и сила Највишег
осениће те; зато и оно што ће се родити биће свето, и
назваће се Син Божји.
Јован 4:24 Бог је Дух; и који Му се моле, духом и
истином треба да се моле.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98 Очигледне доказе дали и Џибрилом га
помогли. 98Ко је непријатељ Аллаху и мелекима Његовим
и посланицима Његовим и Џибрилу и Микаилу.
Напомена: У Исламу Свети Дух је често приказан
као анђео Габријел.
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Је ли богохуљење „Светог Духа” једини неопростиви
грех?
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 12:31-32 Зато вам кажем: сваки грех и хула
опростиће се људима; а на Духа Светог хула неће се
опростити људима. 32И ако ко рече реч на Сина човечијег,
опростиће му се; а који рече реч на Духа Светог, неће му
се опростити ни на овом свету ни на оном.
------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168 Аллах неће опростити да Му се
неко други сматра равним, а опростиће мање гријехове
од тога коме Он хоће. А онај ко другог сматра Аллаху
равним чини, измишљајући лаж, гријех велики. 116Аллах,
сигурно, неће опростити да Њему друге сматрају равним,
а опростиће коме хоће оно што је мање од тога. А
далеко је залутаоонај ко сматра да је Аллаху неко
раван. 168Онима који неће да вјерују и који чине
неправду Аллах доиста неће опростити и неће им Пут
показати.

Је ли богохуљење „Светог Духа” једини неопростиви
грех?
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 12:31-32 Зато вам кажем: сваки грех и хула
опростиће се људима; а на Духа Светог хула неће се
опростити људима. 32И ако ко рече реч на Сина човечијег,
опростиће му се; а који рече реч на Духа Светог, неће му
се опростити ни на овом свету ни на оном.
------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168 Аллах неће опростити да Му се
неко други сматра равним, а опростиће мање гријехове
од тога коме Он хоће. А онај ко другог сматра Аллаху
равним чини, измишљајући лаж, гријех велики. 116Аллах,
сигурно, неће опростити да Њему друге сматрају равним,
а опростиће коме хоће оно што је мање од тога. А
далеко је залутаоонај ко сматра да је Аллаху неко
раван. 168Онима који неће да вјерују и који чине
неправду Аллах доиста неће опростити и неће им Пут
показати.

55.

55.

Јесу ли Свете Књиге фокусиране на духовне ствари?
Bible
Да / Не Qur’an
Римљанима 1:11 Јер желим видети вас, да вам дам
какав духовни дар за ваше утврђење
Римљанима 8:9 А ви нисте у телу него у духу; јер
Дух Божји у вама живи. А ако ко нема Дух Христов,
он није Његов.
1 Коринћани 2:13-16 Које и говоримо не речима што
је научила човечија премудрост, него шта учи Дух
Свети; и духовне ствари духовно радимо. 14А
телесни човек не разуме шта је од Духа Божијег;
јер му се чини лудост и не може да разуме, јер
треба духовно да се разгледа. 15Духовни пак све
разгледа, а њега самог нико не разгледа. 16 Јер ко
позна ум Господњи да Га поучи? А ми ум Христов
имамо.
Јудина 18-19 Јер вам казаше да ће у последње
време постати ругачи, који ће ходити по својим
жељама и безбожностима. 19Ово су они што се
одвајају (од јединости вере), и јесу телесни,
који духа немају.
------------------------------------------------İsra 17:85 Питају те о души. Реци: ”Шта је душа – само
Господар мој зна, а вама је дато само мало знања.“

Јесу ли Свете Књиге фокусиране на духовне ствари?
Bible
Да / Не Qur’an
Римљанима 1:11 Јер желим видети вас, да вам дам
какав духовни дар за ваше утврђење
Римљанима 8:9 А ви нисте у телу него у духу; јер
Дух Божји у вама живи. А ако ко нема Дух Христов,
он није Његов.
1 Коринћани 2:13-16 Које и говоримо не речима што
је научила човечија премудрост, него шта учи Дух
Свети; и духовне ствари духовно радимо. 14А
телесни човек не разуме шта је од Духа Божијег;
јер му се чини лудост и не може да разуме, јер
треба духовно да се разгледа. 15Духовни пак све
разгледа, а њега самог нико не разгледа. 16 Јер ко
позна ум Господњи да Га поучи? А ми ум Христов
имамо.
Јудина 18-19 Јер вам казаше да ће у последње
време постати ругачи, који ће ходити по својим
жељама и безбожностима. 19Ово су они што се
одвајају (од јединости вере), и јесу телесни,
који духа немају.
------------------------------------------------İsra 17:85 Питају те о души. Реци: ”Шта је душа – само
Господар мој зна, а вама је дато само мало знања.“

Да ли Божји „Свети Дух” пребива у људима и
ојачава их са духовним моћима?
Bible
Да / Не Qur’an
Јован 20:21-23 Као што Отац посла мене, и ја шаљем
вас. 22И ово рекавши дуну, и рече им: Примите Дух
Свети. 23 Којима опростите грехе, опростиће им се;
Дела апостолска 1:8 Него ћете примити силу кад
сиђе Дух Свети на вас;
1 Коринћани 12:1, 4-11 & 13 А за духовне дарове нећу
вам, браћо, затајити. 4Дарови су различни, али је Дух
један. 7А у свакоме се појављује Дух на корист; 8Јер
једном се даје Духом реч премудрости; а другом реч
разума по истом Духу; 9А другом вера, тим истим Духом;
а другом дар исцељивања, по том истом Духу; 10А другом
да чини чудеса, а другом пророштво, а другом да
разликује духове, а другом различни језици, а другом
да казује језике. 11А ово све чини један и тај исти Дух
раздељујући по својој власти свакоме како хоће.
------------------------------------------------Напомена: Куран не спомиње ојачавање духовним
моћима.

Да ли Божји „Свети Дух” пребива у људима и
ојачава их са духовним моћима?
Bible
Да / Не Qur’an
Јован 20:21-23 Као што Отац посла мене, и ја шаљем
вас. 22И ово рекавши дуну, и рече им: Примите Дух
Свети. 23 Којима опростите грехе, опростиће им се;
Дела апостолска 1:8 Него ћете примити силу кад
сиђе Дух Свети на вас;
1 Коринћани 12:1, 4-11 & 13 А за духовне дарове нећу
вам, браћо, затајити. 4Дарови су различни, али је Дух
један. 7А у свакоме се појављује Дух на корист; 8Јер
једном се даје Духом реч премудрости; а другом реч
разума по истом Духу; 9А другом вера, тим истим Духом;
а другом дар исцељивања, по том истом Духу; 10А другом
да чини чудеса, а другом пророштво, а другом да
разликује духове, а другом различни језици, а другом
да казује језике. 11А ово све чини један и тај исти Дух
раздељујући по својој власти свакоме како хоће.
------------------------------------------------Напомена: Куран не спомиње ојачавање духовним
моћима.
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55.

Јесу ли Свете Књиге фокусиране на духовне ствари?
Bible
Да / Не Qur’an
Римљанима 1:11 Јер желим видети вас, да вам дам
какав духовни дар за ваше утврђење
Римљанима 8:9 А ви нисте у телу него у духу; јер
Дух Божји у вама живи. А ако ко нема Дух Христов,
он није Његов.
1 Коринћани 2:13-16 Које и говоримо не речима што
је научила човечија премудрост, него шта учи Дух
Свети; и духовне ствари духовно радимо. 14А
телесни човек не разуме шта је од Духа Божијег;
јер му се чини лудост и не може да разуме, јер
треба духовно да се разгледа. 15Духовни пак све
разгледа, а њега самог нико не разгледа. 16 Јер ко
позна ум Господњи да Га поучи? А ми ум Христов
имамо.
Јудина 18-19 Јер вам казаше да ће у последње
време постати ругачи, који ће ходити по својим
жељама и безбожностима. 19Ово су они што се
одвајају (од јединости вере), и јесу телесни,
који духа немају.
------------------------------------------------İsra 17:85 Питају те о души. Реци: ”Шта је душа – само
Господар мој зна, а вама је дато само мало знања.“

Јесу ли Свете Књиге фокусиране на духовне ствари?
Bible
Да / Не Qur’an
Римљанима 1:11 Јер желим видети вас, да вам дам
какав духовни дар за ваше утврђење
Римљанима 8:9 А ви нисте у телу него у духу; јер
Дух Божји у вама живи. А ако ко нема Дух Христов,
он није Његов.
1 Коринћани 2:13-16 Које и говоримо не речима што
је научила човечија премудрост, него шта учи Дух
Свети; и духовне ствари духовно радимо. 14А
телесни човек не разуме шта је од Духа Божијег;
јер му се чини лудост и не може да разуме, јер
треба духовно да се разгледа. 15Духовни пак све
разгледа, а њега самог нико не разгледа. 16 Јер ко
позна ум Господњи да Га поучи? А ми ум Христов
имамо.
Јудина 18-19 Јер вам казаше да ће у последње
време постати ругачи, који ће ходити по својим
жељама и безбожностима. 19Ово су они што се
одвајају (од јединости вере), и јесу телесни,
који духа немају.
------------------------------------------------İsra 17:85 Питају те о души. Реци: ”Шта је душа – само
Господар мој зна, а вама је дато само мало знања.“

Да ли Божји „Свети Дух” пребива у људима и
ојачава их са духовним моћима?
Bible
Да / Не Qur’an
Јован 20:21-23 Као што Отац посла мене, и ја шаљем
вас. 22И ово рекавши дуну, и рече им: Примите Дух
Свети. 23 Којима опростите грехе, опростиће им се;
Дела апостолска 1:8 Него ћете примити силу кад
сиђе Дух Свети на вас;
1 Коринћани 12:1, 4-11 & 13 А за духовне дарове нећу
вам, браћо, затајити. 4Дарови су различни, али је Дух
један. 7А у свакоме се појављује Дух на корист; 8Јер
једном се даје Духом реч премудрости; а другом реч
разума по истом Духу; 9А другом вера, тим истим Духом;
а другом дар исцељивања, по том истом Духу; 10А другом
да чини чудеса, а другом пророштво, а другом да
разликује духове, а другом различни језици, а другом
да казује језике. 11А ово све чини један и тај исти Дух
раздељујући по својој власти свакоме како хоће.
------------------------------------------------Напомена: Куран не спомиње ојачавање духовним
моћима.

Да ли Божји „Свети Дух” пребива у људима и
ојачава их са духовним моћима?
Bible
Да / Не Qur’an
Јован 20:21-23 Као што Отац посла мене, и ја шаљем
вас. 22И ово рекавши дуну, и рече им: Примите Дух
Свети. 23 Којима опростите грехе, опростиће им се;
Дела апостолска 1:8 Него ћете примити силу кад
сиђе Дух Свети на вас;
1 Коринћани 12:1, 4-11 & 13 А за духовне дарове нећу
вам, браћо, затајити. 4Дарови су различни, али је Дух
један. 7А у свакоме се појављује Дух на корист; 8Јер
једном се даје Духом реч премудрости; а другом реч
разума по истом Духу; 9А другом вера, тим истим Духом;
а другом дар исцељивања, по том истом Духу; 10А другом
да чини чудеса, а другом пророштво, а другом да
разликује духове, а другом различни језици, а другом
да казује језике. 11А ово све чини један и тај исти Дух
раздељујући по својој власти свакоме како хоће.
------------------------------------------------Напомена: Куран не спомиње ојачавање духовним
моћима.
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Могу ли се духовне моћи преносити са једног
човека на другог додиром?
Bible
Да / Не Qur’an
1 Тимотеју 4:14-16 Не пусти у немар дар у себи
који ти је дан по пророштву метнувши старешине
руке на тебе. 15У овом се поучавај, у овом стој,
да се напредак твој покаже у свему. 16 Пази на себе
и на науку, и стој у томе; јер ово чинећи спашћеш
и самог себе и оне који те слушају.
2 Тимотеју 1:6 Заради ког узрока напомињем ти да
подгреваш дар Божји који је у теби како сам
метнуо руке своје на тебе.
Јеврејима 6:1 Зато да оставимо почетак Христове
науке и да се дамо на савршенство: да не
постављамо опет темеља покајања од мртвих дела, и
вере у Бога
------------------------------------------------Напомена: У Курану не постоји спомена о преношењу
духовних моћи додиром. Цф. Романс 1:11, 2
Тхессалонианс 2:8 & 1 Тимотхy 4:14-16.

Могу ли се духовне моћи преносити са једног
човека на другог додиром?
Bible
Да / Не Qur’an
1 Тимотеју 4:14-16 Не пусти у немар дар у себи
који ти је дан по пророштву метнувши старешине
руке на тебе. 15У овом се поучавај, у овом стој,
да се напредак твој покаже у свему. 16 Пази на себе
и на науку, и стој у томе; јер ово чинећи спашћеш
и самог себе и оне који те слушају.
2 Тимотеју 1:6 Заради ког узрока напомињем ти да
подгреваш дар Божји који је у теби како сам
метнуо руке своје на тебе.
Јеврејима 6:1 Зато да оставимо почетак Христове
науке и да се дамо на савршенство: да не
постављамо опет темеља покајања од мртвих дела, и
вере у Бога
------------------------------------------------Напомена: У Курану не постоји спомена о преношењу
духовних моћи додиром. Цф. Романс 1:11, 2
Тхессалонианс 2:8 & 1 Тимотхy 4:14-16.

58.

58.

Даје ли Бог Исусовим пратитељима моћ да раде чуда
која је он радио преко моћи „Светог Духа” који се
налази у њима?
Bible
Да / Не Qur’an
Јован 14:12 Заиста, заиста вам кажем: који верује
мене, дела која ја творим и он ће творити, и већа
ће од ових творити.
Лука 10:17 Вратише се пак седамдесеторица с
радости говорећи: Господе! И ђаволи нам се
покоравају у име Твоје.
Дела апостолска 6:8 А Стефан пун вере и силе
чињаше знаке и чудеса велика међу људима.
Дела апостолска 8:6 А народ пажаше једнодушно на
оно што говораше Филип, слушајући и гледајући
знаке које чињаше.
------------------------------------------------Напомена: Не постоје записи у Курану о некоме да
ради очита чуда након Исуса.

Даје ли Бог Исусовим пратитељима моћ да раде чуда
која је он радио преко моћи „Светог Духа” који се
налази у њима?
Bible
Да / Не Qur’an
Јован 14:12 Заиста, заиста вам кажем: који верује
мене, дела која ја творим и он ће творити, и већа
ће од ових творити.
Лука 10:17 Вратише се пак седамдесеторица с
радости говорећи: Господе! И ђаволи нам се
покоравају у име Твоје.
Дела апостолска 6:8 А Стефан пун вере и силе
чињаше знаке и чудеса велика међу људима.
Дела апостолска 8:6 А народ пажаше једнодушно на
оно што говораше Филип, слушајући и гледајући
знаке које чињаше.
------------------------------------------------Напомена: Не постоје записи у Курану о некоме да
ради очита чуда након Исуса.

57.

57.

Могу ли се духовне моћи преносити са једног
човека на другог додиром?
Bible
Да / Не Qur’an
1 Тимотеју 4:14-16 Не пусти у немар дар у себи
који ти је дан по пророштву метнувши старешине
руке на тебе. 15У овом се поучавај, у овом стој,
да се напредак твој покаже у свему. 16 Пази на себе
и на науку, и стој у томе; јер ово чинећи спашћеш
и самог себе и оне који те слушају.
2 Тимотеју 1:6 Заради ког узрока напомињем ти да
подгреваш дар Божји који је у теби како сам
метнуо руке своје на тебе.
Јеврејима 6:1 Зато да оставимо почетак Христове
науке и да се дамо на савршенство: да не
постављамо опет темеља покајања од мртвих дела, и
вере у Бога
------------------------------------------------Напомена: У Курану не постоји спомена о преношењу
духовних моћи додиром. Цф. Романс 1:11, 2
Тхессалонианс 2:8 & 1 Тимотхy 4:14-16.

Могу ли се духовне моћи преносити са једног
човека на другог додиром?
Bible
Да / Не Qur’an
1 Тимотеју 4:14-16 Не пусти у немар дар у себи
који ти је дан по пророштву метнувши старешине
руке на тебе. 15У овом се поучавај, у овом стој,
да се напредак твој покаже у свему. 16 Пази на себе
и на науку, и стој у томе; јер ово чинећи спашћеш
и самог себе и оне који те слушају.
2 Тимотеју 1:6 Заради ког узрока напомињем ти да
подгреваш дар Божји који је у теби како сам
метнуо руке своје на тебе.
Јеврејима 6:1 Зато да оставимо почетак Христове
науке и да се дамо на савршенство: да не
постављамо опет темеља покајања од мртвих дела, и
вере у Бога
------------------------------------------------Напомена: У Курану не постоји спомена о преношењу
духовних моћи додиром. Цф. Романс 1:11, 2
Тхессалонианс 2:8 & 1 Тимотхy 4:14-16.

58.

58.

Даје ли Бог Исусовим пратитељима моћ да раде чуда
која је он радио преко моћи „Светог Духа” који се
налази у њима?
Bible
Да / Не Qur’an
Јован 14:12 Заиста, заиста вам кажем: који верује
мене, дела која ја творим и он ће творити, и већа
ће од ових творити.
Лука 10:17 Вратише се пак седамдесеторица с
радости говорећи: Господе! И ђаволи нам се
покоравају у име Твоје.
Дела апостолска 6:8 А Стефан пун вере и силе
чињаше знаке и чудеса велика међу људима.
Дела апостолска 8:6 А народ пажаше једнодушно на
оно што говораше Филип, слушајући и гледајући
знаке које чињаше.
------------------------------------------------Напомена: Не постоје записи у Курану о некоме да
ради очита чуда након Исуса.

Даје ли Бог Исусовим пратитељима моћ да раде чуда
која је он радио преко моћи „Светог Духа” који се
налази у њима?
Bible
Да / Не Qur’an
Јован 14:12 Заиста, заиста вам кажем: који верује
мене, дела која ја творим и он ће творити, и већа
ће од ових творити.
Лука 10:17 Вратише се пак седамдесеторица с
радости говорећи: Господе! И ђаволи нам се
покоравају у име Твоје.
Дела апостолска 6:8 А Стефан пун вере и силе
чињаше знаке и чудеса велика међу људима.
Дела апостолска 8:6 А народ пажаше једнодушно на
оно што говораше Филип, слушајући и гледајући
знаке које чињаше.
------------------------------------------------Напомена: Не постоје записи у Курану о некоме да
ради очита чуда након Исуса.

59.

59.

Даје ли Бог неким верницима дар да могу причати
на непознатом језику преко моћи „Светог Духа”?
Bible
Да / Не Qur’an
1 Коринћани 14:2, 5Јер који говори језике, не
говори људима него Богу: јер нико не слуша, а он
духом говори тајне. 5 Али ја бих хтео да ви сви
говорите језике, а још више да пророкујете: јер
је већи онај који пророкује неголи који говори
језике, већ ако ко казује, да се црква поправља
Римљанима 8:26-27 А тако и Дух помаже нам у нашим
слабостима: јер не знамо за шта ћемо се молити
као што треба, него сам Дух моли се за нас
уздисањем неисказаним.27 А Онај што испитује срца
зна шта је мисао Духа, јер по вољи Божијој моли
се за свете.
------------------------------------------------Напомена: У Курану не постоји спомен о томе.

Даје ли Бог неким верницима дар да могу причати
на непознатом језику преко моћи „Светог Духа”?
Bible
Да / Не Qur’an
1 Коринћани 14:2, 5Јер који говори језике, не
говори људима него Богу: јер нико не слуша, а он
духом говори тајне. 5 Али ја бих хтео да ви сви
говорите језике, а још више да пророкујете: јер
је већи онај који пророкује неголи који говори
језике, већ ако ко казује, да се црква поправља
Римљанима 8:26-27 А тако и Дух помаже нам у нашим
слабостима: јер не знамо за шта ћемо се молити
као што треба, него сам Дух моли се за нас
уздисањем неисказаним.27 А Онај што испитује срца
зна шта је мисао Духа, јер по вољи Божијој моли
се за свете.
------------------------------------------------Напомена: У Курану не постоји спомен о томе.

60.*

60.*

Постоји ли јасна разлика међу анђелима који су
слуге Божје, и демонима који су слуге сатанине?
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 25:41 Тада ће рећи и онима што Му стоје с
леве стране: Идите од мене проклети у огањ вечни
приправљен ђаволу и анђелима његовим.
Откривење 12:9 И збачена би аждаха велика, стара
змија, која се зове ђаво и сотона, која вара сав
васиони свет, и збачена би на земљу, и анђели
њени збачени бише с њом.
------------------------------------------------Jinn 72:1—16 Реци: ”Мени је објављено да је
неколико џина прислушкивало и рекло: ’Ми смо,
доиста, Кур’ан, који изазива дивљење, слушали,
који на Прави пут упућује – и ми смо у њ
повјеровали и више никога нећемо Господару нашем
равним сматрати, а Он није – нека узвишено буде
достојанство Господара нашег! – и има нас
муслимана, а има нас залуталих; они који ислам
прихвате Прави пут су изабрали, а невјерници ће у
Џехеннему гориво бити.’” А да се Правог пута
држе, Ми бисмо их водом обилном појили.

Постоји ли јасна разлика међу анђелима који су
слуге Божје, и демонима који су слуге сатанине?
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 25:41 Тада ће рећи и онима што Му стоје с
леве стране: Идите од мене проклети у огањ вечни
приправљен ђаволу и анђелима његовим.
Откривење 12:9 И збачена би аждаха велика, стара
змија, која се зове ђаво и сотона, која вара сав
васиони свет, и збачена би на земљу, и анђели
њени збачени бише с њом.
------------------------------------------------Jinn 72:1—16 Реци: ”Мени је објављено да је
неколико џина прислушкивало и рекло: ’Ми смо,
доиста, Кур’ан, који изазива дивљење, слушали,
који на Прави пут упућује – и ми смо у њ
повјеровали и више никога нећемо Господару нашем
равним сматрати, а Он није – нека узвишено буде
достојанство Господара нашег! – и има нас
муслимана, а има нас залуталих; они који ислам
прихвате Прави пут су изабрали, а невјерници ће у
Џехеннему гориво бити.’” А да се Правог пута
држе, Ми бисмо их водом обилном појили.

59.

59.

Даје ли Бог неким верницима дар да могу причати
на непознатом језику преко моћи „Светог Духа”?
Bible
Да / Не Qur’an
1 Коринћани 14:2, 5Јер који говори језике, не
говори људима него Богу: јер нико не слуша, а он
духом говори тајне. 5 Али ја бих хтео да ви сви
говорите језике, а још више да пророкујете: јер
је већи онај који пророкује неголи који говори
језике, већ ако ко казује, да се црква поправља
Римљанима 8:26-27 А тако и Дух помаже нам у нашим
слабостима: јер не знамо за шта ћемо се молити
као што треба, него сам Дух моли се за нас
уздисањем неисказаним.27 А Онај што испитује срца
зна шта је мисао Духа, јер по вољи Божијој моли
се за свете.
------------------------------------------------Напомена: У Курану не постоји спомен о томе.

Даје ли Бог неким верницима дар да могу причати
на непознатом језику преко моћи „Светог Духа”?
Bible
Да / Не Qur’an
1 Коринћани 14:2, 5Јер који говори језике, не
говори људима него Богу: јер нико не слуша, а он
духом говори тајне. 5 Али ја бих хтео да ви сви
говорите језике, а још више да пророкујете: јер
је већи онај који пророкује неголи који говори
језике, већ ако ко казује, да се црква поправља
Римљанима 8:26-27 А тако и Дух помаже нам у нашим
слабостима: јер не знамо за шта ћемо се молити
као што треба, него сам Дух моли се за нас
уздисањем неисказаним.27 А Онај што испитује срца
зна шта је мисао Духа, јер по вољи Божијој моли
се за свете.
------------------------------------------------Напомена: У Курану не постоји спомен о томе.

60.*

60.*

Постоји ли јасна разлика међу анђелима који су
слуге Божје, и демонима који су слуге сатанине?
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 25:41 Тада ће рећи и онима што Му стоје с
леве стране: Идите од мене проклети у огањ вечни
приправљен ђаволу и анђелима његовим.
Откривење 12:9 И збачена би аждаха велика, стара
змија, која се зове ђаво и сотона, која вара сав
васиони свет, и збачена би на земљу, и анђели
њени збачени бише с њом.
------------------------------------------------Jinn 72:1—16 Реци: ”Мени је објављено да је
неколико џина прислушкивало и рекло: ’Ми смо,
доиста, Кур’ан, који изазива дивљење, слушали,
који на Прави пут упућује – и ми смо у њ
повјеровали и више никога нећемо Господару нашем
равним сматрати, а Он није – нека узвишено буде
достојанство Господара нашег! – и има нас
муслимана, а има нас залуталих; они који ислам
прихвате Прави пут су изабрали, а невјерници ће у
Џехеннему гориво бити.’” А да се Правог пута
држе, Ми бисмо их водом обилном појили.

Постоји ли јасна разлика међу анђелима који су
слуге Божје, и демонима који су слуге сатанине?
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 25:41 Тада ће рећи и онима што Му стоје с
леве стране: Идите од мене проклети у огањ вечни
приправљен ђаволу и анђелима његовим.
Откривење 12:9 И збачена би аждаха велика, стара
змија, која се зове ђаво и сотона, која вара сав
васиони свет, и збачена би на земљу, и анђели
њени збачени бише с њом.
------------------------------------------------Jinn 72:1—16 Реци: ”Мени је објављено да је
неколико џина прислушкивало и рекло: ’Ми смо,
доиста, Кур’ан, који изазива дивљење, слушали,
који на Прави пут упућује – и ми смо у њ
повјеровали и више никога нећемо Господару нашем
равним сматрати, а Он није – нека узвишено буде
достојанство Господара нашег! – и има нас
муслимана, а има нас залуталих; они који ислам
прихвате Прави пут су изабрали, а невјерници ће у
Џехеннему гориво бити.’” А да се Правог пута
држе, Ми бисмо их водом обилном појили.

61.

61.

Да ли је могуће да се сатана покаје и постане
добар?
Bible
Не / Не Qur’an
Откривење 12:9-10 И збачена би аждаха велика,
стара змија, која се зове ђаво и сотона, која
вара сав васиони свет, и збачена би на земљу, и
анђели њени збачени бише с њом. 10И чух глас
велики на небу који говори: Сад поста спасење и
сила и царство Бога нашег, и област Христа
Његовог; јер се збаци опадач браће наше, који их
опадаше пред Богом нашим дан и ноћ.
------------------------------------------------Bakara 2:208 О вјерници, живите сви у миру и не
идите стопама шејтановим; он вам је, заиста,
непријатељ отворени.
Zukhruf 43:36-39Ономе ко се буде слијепим правио да
не би Милостивог величао, Ми ћемо шејтана натоварити,
па ће му он нераздвојни друг постати; они ће их од
Правога пута одвраћати, а људи ће мислити да су на
Правоме путу. И када који дође пред Нас, рећи ће:
”Камо среће да је између мене и тебе била толика
раздаљина колика је између истока и запада! Како си
ти био зао друг!” Тога дана вам неће бити од користи
то што ћете у муци заједно бити, кад је јасно да сте
друге Аллаху равним сматрали.

Да ли је могуће да се сатана покаје и постане
добар?
Bible
Не / Не Qur’an
Откривење 12:9-10 И збачена би аждаха велика,
стара змија, која се зове ђаво и сотона, која
вара сав васиони свет, и збачена би на земљу, и
анђели њени збачени бише с њом. 10И чух глас
велики на небу који говори: Сад поста спасење и
сила и царство Бога нашег, и област Христа
Његовог; јер се збаци опадач браће наше, који их
опадаше пред Богом нашим дан и ноћ.
------------------------------------------------Bakara 2:208 О вјерници, живите сви у миру и не
идите стопама шејтановим; он вам је, заиста,
непријатељ отворени.
Zukhruf 43:36-39Ономе ко се буде слијепим правио да
не би Милостивог величао, Ми ћемо шејтана натоварити,
па ће му он нераздвојни друг постати; они ће их од
Правога пута одвраћати, а људи ће мислити да су на
Правоме путу. И када који дође пред Нас, рећи ће:
”Камо среће да је између мене и тебе била толика
раздаљина колика је између истока и запада! Како си
ти био зао друг!” Тога дана вам неће бити од користи
то што ћете у муци заједно бити, кад је јасно да сте
друге Аллаху равним сматрали.

Да ли је могуће да се неки демони покају и
постану добри?(Џини)
Bible
Не / Да Qur’an
Јудина 6-7 И анђеле који не држаше своје
старешинство него оставише свој стан чува у
вечним оковима под мраком за суд великог дана.
7Као што Содом и Гомор, и околни њихови градови,
који су се прокурвали онако као и они, и ходили
за другим месом, поставише се углед и муче се у
вечном огњу.
------------------------------------------------Jinn 72:1, 11, 13 & 14Реци: ”Мени је објављено да је
неколико џина прислушкивало и рекло: ’Ми смо, доиста,
Кур’ан, који изазива дивљење, слушали а међу нама има
и добрих и оних који то нису, има нас врста
различитих; и ми смо, чим смо Кур’ан чули, у њ
повјеровали; а ко у Господара свога вјерује, ни штете
ни неправде не треба се бојати; и има нас муслимана, а
има нас залуталих; они који ислам прихвате Прави пут
су изабрали.
Напомена: Cf. Mt. 25:41, 2 Pet. 2:4, Rev. 12:9 &
46:29-31.

Да ли је могуће да се неки демони покају и
постану добри?(Џини)
Bible
Не / Да Qur’an
Јудина 6-7 И анђеле који не држаше своје
старешинство него оставише свој стан чува у
вечним оковима под мраком за суд великог дана.
7Као што Содом и Гомор, и околни њихови градови,
који су се прокурвали онако као и они, и ходили
за другим месом, поставише се углед и муче се у
вечном огњу.
------------------------------------------------Jinn 72:1, 11, 13 & 14Реци: ”Мени је објављено да је
неколико џина прислушкивало и рекло: ’Ми смо, доиста,
Кур’ан, који изазива дивљење, слушали а међу нама има
и добрих и оних који то нису, има нас врста
различитих; и ми смо, чим смо Кур’ан чули, у њ
повјеровали; а ко у Господара свога вјерује, ни штете
ни неправде не треба се бојати; и има нас муслимана, а
има нас залуталих; они који ислам прихвате Прави пут
су изабрали.
Напомена: Cf. Mt. 25:41, 2 Pet. 2:4, Rev. 12:9 &
46:29-31.
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Да ли је могуће да се сатана покаје и постане
добар?
Bible
Не / Не Qur’an
Откривење 12:9-10 И збачена би аждаха велика,
стара змија, која се зове ђаво и сотона, која
вара сав васиони свет, и збачена би на земљу, и
анђели њени збачени бише с њом. 10И чух глас
велики на небу који говори: Сад поста спасење и
сила и царство Бога нашег, и област Христа
Његовог; јер се збаци опадач браће наше, који их
опадаше пред Богом нашим дан и ноћ.
------------------------------------------------Bakara 2:208 О вјерници, живите сви у миру и не
идите стопама шејтановим; он вам је, заиста,
непријатељ отворени.
Zukhruf 43:36-39Ономе ко се буде слијепим правио да
не би Милостивог величао, Ми ћемо шејтана натоварити,
па ће му он нераздвојни друг постати; они ће их од
Правога пута одвраћати, а људи ће мислити да су на
Правоме путу. И када који дође пред Нас, рећи ће:
”Камо среће да је између мене и тебе била толика
раздаљина колика је између истока и запада! Како си
ти био зао друг!” Тога дана вам неће бити од користи
то што ћете у муци заједно бити, кад је јасно да сте
друге Аллаху равним сматрали.

Да ли је могуће да се сатана покаје и постане
добар?
Bible
Не / Не Qur’an
Откривење 12:9-10 И збачена би аждаха велика,
стара змија, која се зове ђаво и сотона, која
вара сав васиони свет, и збачена би на земљу, и
анђели њени збачени бише с њом. 10И чух глас
велики на небу који говори: Сад поста спасење и
сила и царство Бога нашег, и област Христа
Његовог; јер се збаци опадач браће наше, који их
опадаше пред Богом нашим дан и ноћ.
------------------------------------------------Bakara 2:208 О вјерници, живите сви у миру и не
идите стопама шејтановим; он вам је, заиста,
непријатељ отворени.
Zukhruf 43:36-39Ономе ко се буде слијепим правио да
не би Милостивог величао, Ми ћемо шејтана натоварити,
па ће му он нераздвојни друг постати; они ће их од
Правога пута одвраћати, а људи ће мислити да су на
Правоме путу. И када који дође пред Нас, рећи ће:
”Камо среће да је између мене и тебе била толика
раздаљина колика је између истока и запада! Како си
ти био зао друг!” Тога дана вам неће бити од користи
то што ћете у муци заједно бити, кад је јасно да сте
друге Аллаху равним сматрали.

Да ли је могуће да се неки демони покају и
постану добри?(Џини)
Bible
Не / Да Qur’an
Јудина 6-7 И анђеле који не држаше своје
старешинство него оставише свој стан чува у
вечним оковима под мраком за суд великог дана.
7Као што Содом и Гомор, и околни њихови градови,
који су се прокурвали онако као и они, и ходили
за другим месом, поставише се углед и муче се у
вечном огњу.
------------------------------------------------Jinn 72:1, 11, 13 & 14Реци: ”Мени је објављено да је
неколико џина прислушкивало и рекло: ’Ми смо, доиста,
Кур’ан, који изазива дивљење, слушали а међу нама има
и добрих и оних који то нису, има нас врста
различитих; и ми смо, чим смо Кур’ан чули, у њ
повјеровали; а ко у Господара свога вјерује, ни штете
ни неправде не треба се бојати; и има нас муслимана, а
има нас залуталих; они који ислам прихвате Прави пут
су изабрали.
Напомена: Cf. Mt. 25:41, 2 Pet. 2:4, Rev. 12:9 &
46:29-31.

Да ли је могуће да се неки демони покају и
постану добри?(Џини)
Bible
Не / Да Qur’an
Јудина 6-7 И анђеле који не држаше своје
старешинство него оставише свој стан чува у
вечним оковима под мраком за суд великог дана.
7Као што Содом и Гомор, и околни њихови градови,
који су се прокурвали онако као и они, и ходили
за другим месом, поставише се углед и муче се у
вечном огњу.
------------------------------------------------Jinn 72:1, 11, 13 & 14Реци: ”Мени је објављено да је
неколико џина прислушкивало и рекло: ’Ми смо, доиста,
Кур’ан, који изазива дивљење, слушали а међу нама има
и добрих и оних који то нису, има нас врста
различитих; и ми смо, чим смо Кур’ан чули, у њ
повјеровали; а ко у Господара свога вјерује, ни штете
ни неправде не треба се бојати; и има нас муслимана, а
има нас залуталих; они који ислам прихвате Прави пут
су изабрали.
Напомена: Cf. Mt. 25:41, 2 Pet. 2:4, Rev. 12:9 &
46:29-31.
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Да ли постоје стихови у Светим Књигама који
говоре о истеривању демона из људи?
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 9:33 И пошто изгна ђавола, проговори неми.
Матеј 17:18 И запрети му Исус; и ђаво изиђе из
њега, и оздрави момче од оног часа.
Марко 1:25-26 И запрети му Исус говорећи: Умукни,
и изађи из њега. 26 И стресе га дух нечисти, и
повика гласно, и изађе из њега.
Лука 4:35, 8:33 & 9:42 35И запрети му Исус говорећи:
Умукни, и изиђи из њега. 8:33Тада изиђоше ђаволи
из човека и уђоше у свиње. 9:42 А док још иђаше к
Њему обори га ђаво, и стаде га ломити. А Исус
запрети духу нечистом, и исцели момче, и даде га
оцу његовом.
------------------------------------------------Напомена: Не постоје ајети у Курану о истеривању
демона из људи; али постоји 89 стихова у Библији
о стварању из демона.

Да ли постоје стихови у Светим Књигама који
говоре о истеривању демона из људи?
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 9:33 И пошто изгна ђавола, проговори неми.
Матеј 17:18 И запрети му Исус; и ђаво изиђе из
њега, и оздрави момче од оног часа.
Марко 1:25-26 И запрети му Исус говорећи: Умукни,
и изађи из њега. 26 И стресе га дух нечисти, и
повика гласно, и изађе из њега.
Лука 4:35, 8:33 & 9:42 35И запрети му Исус говорећи:
Умукни, и изиђи из њега. 8:33Тада изиђоше ђаволи
из човека и уђоше у свиње. 9:42 А док још иђаше к
Њему обори га ђаво, и стаде га ломити. А Исус
запрети духу нечистом, и исцели момче, и даде га
оцу његовом.
------------------------------------------------Напомена: Не постоје ајети у Курану о истеривању
демона из људи; али постоји 89 стихова у Библији
о стварању из демона.

64.

64.

Је ли сатанина снага обмане приказана као слаба
или не-ефективна?
Bible
Не / Да Qur’an
Лука 4:6 И рече Му ђаво: Теби ћу дати сву власт
ову и славу њихову, јер је мени предана, и коме
ја хоћу даћу је;
2 Коринћани 4:3—4 Ако ли је пак покривено
јеванђеље наше у онима је покривено који гину, 4У
којима бог света овог ослепи разуме неверника, да
им не засветли видело јеванђеља славе Христове,
који је обличје Бога, који се не види.
------------------------------------------------Nisâ 4:76 Зато се борите против шејтанових
штићеника, јер је шејтаново лукавство заиста
слабо.
İbrahim 14:22 Ја нисам никакве власти над вама имао,
само сам вас позивао и ви сте ми се одазивали; зато не
корите мене, већ сами себе, нити ја могу вама помоћи
нити ви можете помоћи мени.
Nahl 16:98 Када хоћеш да учиш Кур’ан, затражи од
Аллаха заштиту од шејтана проклетог.
Shu'arâ 26:210-211 Кур’ан не доносе шејтани,
незамисливо је да то они чине; они то нису кадри.

Је ли сатанина снага обмане приказана као слаба
или не-ефективна?
Bible
Не / Да Qur’an
Лука 4:6 И рече Му ђаво: Теби ћу дати сву власт
ову и славу њихову, јер је мени предана, и коме
ја хоћу даћу је;
2 Коринћани 4:3—4 Ако ли је пак покривено
јеванђеље наше у онима је покривено који гину, 4У
којима бог света овог ослепи разуме неверника, да
им не засветли видело јеванђеља славе Христове,
који је обличје Бога, који се не види.
------------------------------------------------Nisâ 4:76 Зато се борите против шејтанових
штићеника, јер је шејтаново лукавство заиста
слабо.
İbrahim 14:22 Ја нисам никакве власти над вама имао,
само сам вас позивао и ви сте ми се одазивали; зато не
корите мене, већ сами себе, нити ја могу вама помоћи
нити ви можете помоћи мени.
Nahl 16:98 Када хоћеш да учиш Кур’ан, затражи од
Аллаха заштиту од шејтана проклетог.
Shu'arâ 26:210-211 Кур’ан не доносе шејтани,
незамисливо је да то они чине; они то нису кадри.
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Да ли постоје стихови у Светим Књигама који
говоре о истеривању демона из људи?
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 9:33 И пошто изгна ђавола, проговори неми.
Матеј 17:18 И запрети му Исус; и ђаво изиђе из
њега, и оздрави момче од оног часа.
Марко 1:25-26 И запрети му Исус говорећи: Умукни,
и изађи из њега. 26 И стресе га дух нечисти, и
повика гласно, и изађе из њега.
Лука 4:35, 8:33 & 9:42 35И запрети му Исус говорећи:
Умукни, и изиђи из њега. 8:33Тада изиђоше ђаволи
из човека и уђоше у свиње. 9:42 А док још иђаше к
Њему обори га ђаво, и стаде га ломити. А Исус
запрети духу нечистом, и исцели момче, и даде га
оцу његовом.
------------------------------------------------Напомена: Не постоје ајети у Курану о истеривању
демона из људи; али постоји 89 стихова у Библији
о стварању из демона.

Да ли постоје стихови у Светим Књигама који
говоре о истеривању демона из људи?
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 9:33 И пошто изгна ђавола, проговори неми.
Матеј 17:18 И запрети му Исус; и ђаво изиђе из
њега, и оздрави момче од оног часа.
Марко 1:25-26 И запрети му Исус говорећи: Умукни,
и изађи из њега. 26 И стресе га дух нечисти, и
повика гласно, и изађе из њега.
Лука 4:35, 8:33 & 9:42 35И запрети му Исус говорећи:
Умукни, и изиђи из њега. 8:33Тада изиђоше ђаволи
из човека и уђоше у свиње. 9:42 А док још иђаше к
Њему обори га ђаво, и стаде га ломити. А Исус
запрети духу нечистом, и исцели момче, и даде га
оцу његовом.
------------------------------------------------Напомена: Не постоје ајети у Курану о истеривању
демона из људи; али постоји 89 стихова у Библији
о стварању из демона.

64.

64.

Је ли сатанина снага обмане приказана као слаба
или не-ефективна?
Bible
Не / Да Qur’an
Лука 4:6 И рече Му ђаво: Теби ћу дати сву власт
ову и славу њихову, јер је мени предана, и коме
ја хоћу даћу је;
2 Коринћани 4:3—4 Ако ли је пак покривено
јеванђеље наше у онима је покривено који гину, 4У
којима бог света овог ослепи разуме неверника, да
им не засветли видело јеванђеља славе Христове,
који је обличје Бога, који се не види.
------------------------------------------------Nisâ 4:76 Зато се борите против шејтанових
штићеника, јер је шејтаново лукавство заиста
слабо.
İbrahim 14:22 Ја нисам никакве власти над вама имао,
само сам вас позивао и ви сте ми се одазивали; зато не
корите мене, већ сами себе, нити ја могу вама помоћи
нити ви можете помоћи мени.
Nahl 16:98 Када хоћеш да учиш Кур’ан, затражи од
Аллаха заштиту од шејтана проклетог.
Shu'arâ 26:210-211 Кур’ан не доносе шејтани,
незамисливо је да то они чине; они то нису кадри.

Је ли сатанина снага обмане приказана као слаба
или не-ефективна?
Bible
Не / Да Qur’an
Лука 4:6 И рече Му ђаво: Теби ћу дати сву власт
ову и славу њихову, јер је мени предана, и коме
ја хоћу даћу је;
2 Коринћани 4:3—4 Ако ли је пак покривено
јеванђеље наше у онима је покривено који гину, 4У
којима бог света овог ослепи разуме неверника, да
им не засветли видело јеванђеља славе Христове,
који је обличје Бога, који се не види.
------------------------------------------------Nisâ 4:76 Зато се борите против шејтанових
штићеника, јер је шејтаново лукавство заиста
слабо.
İbrahim 14:22 Ја нисам никакве власти над вама имао,
само сам вас позивао и ви сте ми се одазивали; зато не
корите мене, већ сами себе, нити ја могу вама помоћи
нити ви можете помоћи мени.
Nahl 16:98 Када хоћеш да учиш Кур’ан, затражи од
Аллаха заштиту од шејтана проклетог.
Shu'arâ 26:210-211 Кур’ан не доносе шејтани,
незамисливо је да то они чине; они то нису кадри.
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Да ли се сатана сматра „Принцом” или „Владаром”
овог свијета?
Bible
Да / Не Qur’an
Лука 4:6 И рече Му ђаво: Теби ћу дати сву власт
ову и славу њихову, јер је мени предана, и коме
ја хоћу даћу је
Јован 12:31 Сад ће бити истеран кнез овог света
напоље.
Јован 14:30 Јер иде кнез овог света, и у мени
нема ништа.
2 Коринћани 4:3-4 Ако ли је пак покривено
јеванђеље наше у онима је покривено који гину, 4У
којима бог света овог ослепи разуме неверника, да
им не засветли видело јеванђеља славе Христове,
који је обличје Бога, који се не види.
------------------------------------------------Nisa 4:76 Зато се борите против шејтанових
штићеника, јер је шејтаново лукавство заиста
слабо.
Shuara 26:210-211 Кур’ан не доносе шејтани,
211незамисливо је да то они чине; они то нису
кадри.

Христ и Мухамед
66.*

Је ли прихваћено да је Христа родила девица?
Bible
Да / Не Qur’an
Исаије 7:14 Зато ће вам сам Господ дати знак; ето
девојка ће затруднети и родиће Сина, и наденуће
Му име Емануило.
Матеј 1:18 А рођење Исуса Христа било је овако:
кад је Марија, мати Његова, била испрошена за
Јосифа, а још док се нису били састали, нађе се
да је она трудна од Духа Светог.
------------------------------------------------Meryem 19:16-22 Ми смо њој мелека Џибрила послали
и он се приказао у лику савршено створена
мушкарца.”Утјечем се Милостивом од тебе, ако се
Њега бојиш!” – узвикну она. ”А ја сам управо
изасланик
Господара твога” – рече он – ”да ти
поклоним дјечака чиста!” ”Како ћу имати дјечака”
– рече она – ”кад ме ниједан мушкарац додирнуо
није, а ја нисам неваљалица!” ”То је тако!” –
рече он. ”Господар твој је рекао: ’То је Мени
лахко’, и зато да га учинимо знамењем људима и
знаком милости Наше. Тако је унапријед одређено!”
И она занесе и бременита се склони далеко негдје.
Enbiya 21:91 А и ону која је сачувала
дјевичанство своје, у њој живот удахнусмо и њу и
сина њезина знамењем свјетовима учинисмо.
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Је ли прихваћено да је Христ био безгрешан?
Bible
Да / Да Qur’an
Марко 1:24 Знам Те ко си, Светац Божји.
Јован 7:18 А ко тражи славу оног који га је
послао, он је истинит и у њему нема неправде.
Јован 8:46 Који ме од вас кори за грех? Ако ли
истину говорим, зашто ми ви не верујете?
2 Коринћани 5:21 Јер Оног који не знаше греха нас
ради учини грехом.
1 Петрова 2:21-22 Јер сте на то и позвани, јер и
Христос пострада за нас, и нама остави углед да
идемо Његовим трагом: 22 Који греха не учини, нити
се нађе превара у устима Његовим;
1 Јован 3:5 И знате да се Он јави да грехе наше
узме; и греха у Њему нема.
------------------------------------------------Bakara 2:253 Неке од тих посланика одликовали смо
више него друге. С некима од њих је Аллах говорио, а
неке је за више степени издигао. А Исау, сину
Мерјемину, јасне смо доказе дали и Џибрилом га
подржали.
Meryem 19:19 А ја сам управо изасланик Господара
твога” – рече он – ”да ти поклоним дјечака чиста!
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Је ли прихваћено да је Христ поседовао надљудску
мудрост и знање?
Bible
Да/ Да Qur’an
Матеј 9:4 И видећи Исус помисли њихове рече
Јован 7:45-46 Дођоше пак слуге ка главарима
свештеничким и фарисејима; и они им рекоше: Зашто
га не доведосте? 46 А слуге одговорише: Никад човек
није тако говорио као овај човек.
Јован 16:30 Сад знамо да све знаш, и не треба Ти
да Те ко пита.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-48 А када мелеки рекоше: ”О
Мерјема, Аллах ти јавља радосну вијест, од Њега
Ријеч: име ће му бити Месих, Иса, син Мерјемин,
биће виђен и на овоме и на ономе свијету и један
од Аллаху блиских; И поучиће га писму и
мудрости, и Теврату и Инџилу.
Zuhruf 43:63 А кад је Иса очита знамења донио, он
је рекао: ”Доносим вам мудрост и долазим да вам
објасним оно око чега се разилазите. Зато се
Аллаха бојте и мени се покоравајте.
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Је ли прихваћено да је Христ поседовао надљудску
мудрост и знање?
Bible
Да/ Да Qur’an
Матеј 9:4 И видећи Исус помисли њихове рече
Јован 7:45-46 Дођоше пак слуге ка главарима
свештеничким и фарисејима; и они им рекоше: Зашто
га не доведосте? 46 А слуге одговорише: Никад човек
није тако говорио као овај човек.
Јован 16:30 Сад знамо да све знаш, и не треба Ти
да Те ко пита.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-48 А када мелеки рекоше: ”О
Мерјема, Аллах ти јавља радосну вијест, од Њега
Ријеч: име ће му бити Месих, Иса, син Мерјемин,
биће виђен и на овоме и на ономе свијету и један
од Аллаху блиских; И поучиће га писму и
мудрости, и Теврату и Инџилу.
Zuhruf 43:63 А кад је Иса очита знамења донио, он
је рекао: ”Доносим вам мудрост и долазим да вам
објасним оно око чега се разилазите. Зато се
Аллаха бојте и мени се покоравајте.

Је ли прихваћено да је Христ поседовао надљудску
мудрост и знање?
Bible
Да/ Да Qur’an
Матеј 9:4 И видећи Исус помисли њихове рече
Јован 7:45-46 Дођоше пак слуге ка главарима
свештеничким и фарисејима; и они им рекоше: Зашто
га не доведосте? 46 А слуге одговорише: Никад човек
није тако говорио као овај човек.
Јован 16:30 Сад знамо да све знаш, и не треба Ти
да Те ко пита.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-48 А када мелеки рекоше: ”О
Мерјема, Аллах ти јавља радосну вијест, од Њега
Ријеч: име ће му бити Месих, Иса, син Мерјемин,
биће виђен и на овоме и на ономе свијету и један
од Аллаху блиских; И поучиће га писму и
мудрости, и Теврату и Инџилу.
Zuhruf 43:63 А кад је Иса очита знамења донио, он
је рекао: ”Доносим вам мудрост и долазим да вам
објасним оно око чега се разилазите. Зато се
Аллаха бојте и мени се покоравајте.
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Је ли прихваћено да је Христ посједовао надљудску
моћ да чини чуда те да даје живот мртвим?
Bible
Да / Да Qur’an
Марко 1:40-45 И дође к њему неки губавац, клекне и

Је ли прихваћено да је Христ посједовао надљудску
моћ да чини чуда те да даје живот мртвим?
Bible
Да / Да Qur’an
Марко 1:40-45 И дође к њему неки губавац, клекне и

замоли: »Ако хоћеш, можеш ме очистити!« 41Исус ганут
пружи руку, дотаче га се па ће му: »Хоћу, буди
чист!« 42И одмах неста с њега губе и очисти се.
Марко 6:47-52 49А они, видјевши како ходи по мору,
помислише да је утвара па крикнуше.

замоли: »Ако хоћеш, можеш ме очистити!« 41Исус ганут
пружи руку, дотаче га се па ће му: »Хоћу, буди
чист!« 42И одмах неста с њега губе и очисти се.
Марко 6:47-52 49А они, видјевши како ходи по мору,
помислише да је утвара па крикнуше.

Јован 11:14-44 Тада им Исус рече посве отворено:
»Лазар је умро. 40Каже јој Исус: »Нисам ли ти
рекао: будеш ли вјеровала, видјет ћеш славу Божју?«
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-50 О Мерјема, Аллах ти јавља
радосну вијест, од Њега Ријеч: име ће му бити
Месих, Иса, син Мерјемин... И исцијелићу слијепа
од рођења, и губава, и оживљаваћу мртве.
Maide 5:110 И када си, вољом Мојом, од рођења

Јован 11:14-44 Тада им Исус рече посве отворено:
»Лазар је умро. 40Каже јој Исус: »Нисам ли ти
рекао: будеш ли вјеровала, видјет ћеш славу Божју?«
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-50 О Мерјема, Аллах ти јавља
радосну вијест, од Њега Ријеч: име ће му бити
Месих, Иса, син Мерјемин... И исцијелићу слијепа
од рођења, и губава, и оживљаваћу мртве.
Maide 5:110 И када си, вољом Мојом, од рођења

слијепа и губавца исцијелио; и када си, вољом Мојом,
мртве дизао;

слијепа и губавца исцијелио; и када си, вољом Мојом,
мртве дизао;

Напомена: у Инџилу постоји 37 Исусових чуда.

Напомена: у Инџилу постоји 37 Исусових чуда.
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Је ли прихваћено да Христ има право да управља
судбином и послушношћу свих људи?
Bible
Да / Да Qur’an
Матеј 23:10 И не дајте да вас вођама зову јер један

Је ли прихваћено да Христ има право да управља
судбином и послушношћу свих људи?
Bible
Да / Да Qur’an
Матеј 23:10 И не дајте да вас вођама зову јер један

је ваш вођа – Крист.

је ваш вођа – Крист.

Јован 14:15 & 21-24 Ако ме љубите, заповиједи ћете
моје чувати. 21Тко има моје заповиједи и чува их,тај
ме љуби; 23Одговори му Исус: »Ако ме тко љуби, чуват
ће моју ријеч па ће и 24Тко мене не љуби, ријечи
мојих не чува.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:50 & 55 О Иса, душу ћу ти узети и к
Себи те уздигнути и спасићу те од невјерника и
учинићу да твоји сљедбеници буду изнад невјерника
све до Смака свијета.
Zuhruf 43:61 & 63 А кад је Иса очита знамења донио,
он је рекао: ”Доносим вам мудрост и долазим да вам
објасним оно око чега се разилазите. Зато се Аллаха
бојте и мени се покоравајте.

Јован 14:15 & 21-24 Ако ме љубите, заповиједи ћете
моје чувати. 21Тко има моје заповиједи и чува их,тај
ме љуби; 23Одговори му Исус: »Ако ме тко љуби, чуват
ће моју ријеч па ће и 24Тко мене не љуби, ријечи
мојих не чува.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:50 & 55 О Иса, душу ћу ти узети и к
Себи те уздигнути и спасићу те од невјерника и
учинићу да твоји сљедбеници буду изнад невјерника
све до Смака свијета.
Zuhruf 43:61 & 63 А кад је Иса очита знамења донио,
он је рекао: ”Доносим вам мудрост и долазим да вам
објасним оно око чега се разилазите. Зато се Аллаха
бојте и мени се покоравајте.
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Је ли прихваћено да је Христ посједовао надљудску
моћ да чини чуда те да даје живот мртвим?
Bible
Да / Да Qur’an
Марко 1:40-45 И дође к њему неки губавац, клекне и

Је ли прихваћено да је Христ посједовао надљудску
моћ да чини чуда те да даје живот мртвим?
Bible
Да / Да Qur’an
Марко 1:40-45 И дође к њему неки губавац, клекне и

замоли: »Ако хоћеш, можеш ме очистити!« 41Исус ганут
пружи руку, дотаче га се па ће му: »Хоћу, буди
чист!« 42И одмах неста с њега губе и очисти се.
Марко 6:47-52 49А они, видјевши како ходи по мору,
помислише да је утвара па крикнуше.

замоли: »Ако хоћеш, можеш ме очистити!« 41Исус ганут
пружи руку, дотаче га се па ће му: »Хоћу, буди
чист!« 42И одмах неста с њега губе и очисти се.
Марко 6:47-52 49А они, видјевши како ходи по мору,
помислише да је утвара па крикнуше.

Јован 11:14-44 Тада им Исус рече посве отворено:
»Лазар је умро. 40Каже јој Исус: »Нисам ли ти
рекао: будеш ли вјеровала, видјет ћеш славу Божју?«
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-50 О Мерјема, Аллах ти јавља
радосну вијест, од Њега Ријеч: име ће му бити
Месих, Иса, син Мерјемин... И исцијелићу слијепа
од рођења, и губава, и оживљаваћу мртве.
Maide 5:110 И када си, вољом Мојом, од рођења

Јован 11:14-44 Тада им Исус рече посве отворено:
»Лазар је умро. 40Каже јој Исус: »Нисам ли ти
рекао: будеш ли вјеровала, видјет ћеш славу Божју?«
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-50 О Мерјема, Аллах ти јавља
радосну вијест, од Њега Ријеч: име ће му бити
Месих, Иса, син Мерјемин... И исцијелићу слијепа
од рођења, и губава, и оживљаваћу мртве.
Maide 5:110 И када си, вољом Мојом, од рођења

слијепа и губавца исцијелио; и када си, вољом Мојом,
мртве дизао;

слијепа и губавца исцијелио; и када си, вољом Мојом,
мртве дизао;

Напомена: у Инџилу постоји 37 Исусових чуда.

Напомена: у Инџилу постоји 37 Исусових чуда.
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Је ли прихваћено да Христ има право да управља
судбином и послушношћу свих људи?
Bible
Да / Да Qur’an
Матеј 23:10 И не дајте да вас вођама зову јер један

Је ли прихваћено да Христ има право да управља
судбином и послушношћу свих људи?
Bible
Да / Да Qur’an
Матеј 23:10 И не дајте да вас вођама зову јер један

је ваш вођа – Крист.

је ваш вођа – Крист.

Јован 14:15 & 21-24 Ако ме љубите, заповиједи ћете
моје чувати. 21Тко има моје заповиједи и чува их,тај
ме љуби; 23Одговори му Исус: »Ако ме тко љуби, чуват
ће моју ријеч па ће и 24Тко мене не љуби, ријечи
мојих не чува.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:50 & 55 О Иса, душу ћу ти узети и к
Себи те уздигнути и спасићу те од невјерника и
учинићу да твоји сљедбеници буду изнад невјерника
све до Смака свијета.
Zuhruf 43:61 & 63 А кад је Иса очита знамења донио,
он је рекао: ”Доносим вам мудрост и долазим да вам
објасним оно око чега се разилазите. Зато се Аллаха
бојте и мени се покоравајте.

Јован 14:15 & 21-24 Ако ме љубите, заповиједи ћете
моје чувати. 21Тко има моје заповиједи и чува их,тај
ме љуби; 23Одговори му Исус: »Ако ме тко љуби, чуват
ће моју ријеч па ће и 24Тко мене не љуби, ријечи
мојих не чува.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:50 & 55 О Иса, душу ћу ти узети и к
Себи те уздигнути и спасићу те од невјерника и
учинићу да твоји сљедбеници буду изнад невјерника
све до Смака свијета.
Zuhruf 43:61 & 63 А кад је Иса очита знамења донио,
он је рекао: ”Доносим вам мудрост и долазим да вам
објасним оно око чега се разилазите. Зато се Аллаха
бојте и мени се покоравајте.
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Је ли прихваћено да је Христ идентификован као
„Месија”?
Bible
Да / Да Qur’an
Матеј 26:63-64 Заклињем те живим Богом да нам
кажеш јеси ли ти Христос син Божји? 64 Рече му
Исус: Ти каза. Али ја вам кажем: одселе ћете
видети Сина човечијег где седи с десне стране
силе и иде на облацима небеским.
Јован 1:41 Ми нађосмо Месију, које значи Христос.
Јован 4:25-26 Рече Му жена: Знам да ће доћи Месија
који се зове Христос, кад Он дође казаће нам све.
26Рече јој Исус: Ја сам који с тобом говорим.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45 А када мелеки рекоше: ”О Мерјема,
Аллах ти јавља радосну вијест, од Њега Ријеч: име
ће му бити Месих, Иса, син Мерјемин,
Nisa 4:171-172 Месих, Иса, син Мерјемин, само је
Аллахов посланик, и Ријеч Његова коју је Мерјеми
доставио, и Дух од Њега; зато вјерујте у Аллаха и
Његове посланике и не говорите: ”Тројица су!”
Престаните, боље вам је! Аллах је само један Бог
– хваљен нека је Он!
Напомена: Речи „Месија” или „Христ” се користе
558 пута у Новом Завету, и реч „Месија” се
користи 10 пута у Курану за спомињање Христа.

Је ли прихваћено да је Христ идентификован као
„Месија”?
Bible
Да / Да Qur’an
Матеј 26:63-64 Заклињем те живим Богом да нам
кажеш јеси ли ти Христос син Божји? 64 Рече му
Исус: Ти каза. Али ја вам кажем: одселе ћете
видети Сина човечијег где седи с десне стране
силе и иде на облацима небеским.
Јован 1:41 Ми нађосмо Месију, које значи Христос.
Јован 4:25-26 Рече Му жена: Знам да ће доћи Месија
који се зове Христос, кад Он дође казаће нам све.
26Рече јој Исус: Ја сам који с тобом говорим.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45 А када мелеки рекоше: ”О Мерјема,
Аллах ти јавља радосну вијест, од Њега Ријеч: име
ће му бити Месих, Иса, син Мерјемин,
Nisa 4:171-172 Месих, Иса, син Мерјемин, само је
Аллахов посланик, и Ријеч Његова коју је Мерјеми
доставио, и Дух од Њега; зато вјерујте у Аллаха и
Његове посланике и не говорите: ”Тројица су!”
Престаните, боље вам је! Аллах је само један Бог
– хваљен нека је Он!
Напомена: Речи „Месија” или „Христ” се користе
558 пута у Новом Завету, и реч „Месија” се
користи 10 пута у Курану за спомињање Христа.

Је ли прихваћено да се Христ односи као Божја
ријеч?(Логос/Калимуллах)
Bible
Да / Да Qur’an
Јован 1:1-3 & 14 У почетку беше Реч, и Реч беше у
Бога, и Бог беше Реч. 2 Она беше у почетку у Бога.
3
Све је кроз Њу постало, и без Ње ништа није
постало што је постало. 14И реч постаде тело и
усели се у нас пуно благодати и истине; и видесмо
славу Његову, славу, као Јединороднога од Оца.
Откривење 19:13-16 Његово зове: Реч Божија. 16И
има на хаљини и на стегну свом име написано: Цар
над царевима и Господар над господарима.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:39 И док се он у храму стојећи
молио, мелеки га зовнуше: ”Аллах ти јавља радосну
вијест: родиће ти се Јахја, који ће у Аллахову
књигу вјеровати, и који ће првак бити, и чедан, и
вјеровјесник, потомак оних добрих.”
Al-i İmran 3:45 А када мелеки рекоше: ”О Мерјема,
Аллах ти јавља радосну вијест, од Њега Ријеч: име ће
му бити Месих, Иса, син Мерјемин, биће виђен и на
овоме и на ономе свијету и један од Аллаху блиских;

Је ли прихваћено да се Христ односи као Божја
ријеч?(Логос/Калимуллах)
Bible
Да / Да Qur’an
Јован 1:1-3 & 14 У почетку беше Реч, и Реч беше у
Бога, и Бог беше Реч. 2 Она беше у почетку у Бога.
3
Све је кроз Њу постало, и без Ње ништа није
постало што је постало. 14И реч постаде тело и
усели се у нас пуно благодати и истине; и видесмо
славу Његову, славу, као Јединороднога од Оца.
Откривење 19:13-16 Његово зове: Реч Божија. 16И
има на хаљини и на стегну свом име написано: Цар
над царевима и Господар над господарима.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:39 И док се он у храму стојећи
молио, мелеки га зовнуше: ”Аллах ти јавља радосну
вијест: родиће ти се Јахја, који ће у Аллахову
књигу вјеровати, и који ће првак бити, и чедан, и
вјеровјесник, потомак оних добрих.”
Al-i İmran 3:45 А када мелеки рекоше: ”О Мерјема,
Аллах ти јавља радосну вијест, од Њега Ријеч: име ће
му бити Месих, Иса, син Мерјемин, биће виђен и на
овоме и на ономе свијету и један од Аллаху блиских;
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Је ли прихваћено да је Христ идентификован као
„Месија”?
Bible
Да / Да Qur’an
Матеј 26:63-64 Заклињем те живим Богом да нам
кажеш јеси ли ти Христос син Божји? 64 Рече му
Исус: Ти каза. Али ја вам кажем: одселе ћете
видети Сина човечијег где седи с десне стране
силе и иде на облацима небеским.
Јован 1:41 Ми нађосмо Месију, које значи Христос.
Јован 4:25-26 Рече Му жена: Знам да ће доћи Месија
који се зове Христос, кад Он дође казаће нам све.
26Рече јој Исус: Ја сам који с тобом говорим.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45 А када мелеки рекоше: ”О Мерјема,
Аллах ти јавља радосну вијест, од Њега Ријеч: име
ће му бити Месих, Иса, син Мерјемин,
Nisa 4:171-172 Месих, Иса, син Мерјемин, само је
Аллахов посланик, и Ријеч Његова коју је Мерјеми
доставио, и Дух од Њега; зато вјерујте у Аллаха и
Његове посланике и не говорите: ”Тројица су!”
Престаните, боље вам је! Аллах је само један Бог
– хваљен нека је Он!
Напомена: Речи „Месија” или „Христ” се користе
558 пута у Новом Завету, и реч „Месија” се
користи 10 пута у Курану за спомињање Христа.

Је ли прихваћено да је Христ идентификован као
„Месија”?
Bible
Да / Да Qur’an
Матеј 26:63-64 Заклињем те живим Богом да нам
кажеш јеси ли ти Христос син Божји? 64 Рече му
Исус: Ти каза. Али ја вам кажем: одселе ћете
видети Сина човечијег где седи с десне стране
силе и иде на облацима небеским.
Јован 1:41 Ми нађосмо Месију, које значи Христос.
Јован 4:25-26 Рече Му жена: Знам да ће доћи Месија
који се зове Христос, кад Он дође казаће нам све.
26Рече јој Исус: Ја сам који с тобом говорим.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45 А када мелеки рекоше: ”О Мерјема,
Аллах ти јавља радосну вијест, од Њега Ријеч: име
ће му бити Месих, Иса, син Мерјемин,
Nisa 4:171-172 Месих, Иса, син Мерјемин, само је
Аллахов посланик, и Ријеч Његова коју је Мерјеми
доставио, и Дух од Њега; зато вјерујте у Аллаха и
Његове посланике и не говорите: ”Тројица су!”
Престаните, боље вам је! Аллах је само један Бог
– хваљен нека је Он!
Напомена: Речи „Месија” или „Христ” се користе
558 пута у Новом Завету, и реч „Месија” се
користи 10 пута у Курану за спомињање Христа.

Је ли прихваћено да се Христ односи као Божја
ријеч?(Логос/Калимуллах)
Bible
Да / Да Qur’an
Јован 1:1-3 & 14 У почетку беше Реч, и Реч беше у
Бога, и Бог беше Реч. 2 Она беше у почетку у Бога.
3Све је кроз Њу постало, и без Ње ништа није
постало што је постало. 14И реч постаде тело и
усели се у нас пуно благодати и истине; и видесмо
славу Његову, славу, као Јединороднога од Оца.
Откривење 19:13-16 Његово зове: Реч Божија. 16И
има на хаљини и на стегну свом име написано: Цар
над царевима и Господар над господарима.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:39 И док се он у храму стојећи
молио, мелеки га зовнуше: ”Аллах ти јавља радосну
вијест: родиће ти се Јахја, који ће у Аллахову
књигу вјеровати, и који ће првак бити, и чедан, и
вјеровјесник, потомак оних добрих.”
Al-i İmran 3:45 А када мелеки рекоше: ”О Мерјема,
Аллах ти јавља радосну вијест, од Њега Ријеч: име ће
му бити Месих, Иса, син Мерјемин, биће виђен и на
овоме и на ономе свијету и један од Аллаху блиских;

Је ли прихваћено да се Христ односи као Божја
ријеч?(Логос/Калимуллах)
Bible
Да / Да Qur’an
Јован 1:1-3 & 14 У почетку беше Реч, и Реч беше у
Бога, и Бог беше Реч. 2 Она беше у почетку у Бога.
3Све је кроз Њу постало, и без Ње ништа није
постало што је постало. 14И реч постаде тело и
усели се у нас пуно благодати и истине; и видесмо
славу Његову, славу, као Јединороднога од Оца.
Откривење 19:13-16 Његово зове: Реч Божија. 16И
има на хаљини и на стегну свом име написано: Цар
над царевима и Господар над господарима.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:39 И док се он у храму стојећи
молио, мелеки га зовнуше: ”Аллах ти јавља радосну
вијест: родиће ти се Јахја, који ће у Аллахову
књигу вјеровати, и који ће првак бити, и чедан, и
вјеровјесник, потомак оних добрих.”
Al-i İmran 3:45 А када мелеки рекоше: ”О Мерјема,
Аллах ти јавља радосну вијест, од Њега Ријеч: име ће
му бити Месих, Иса, син Мерјемин, биће виђен и на
овоме и на ономе свијету и један од Аллаху блиских;

72.*

72.*

73.*

73.*

Је ли прихваћено да је Христ постојао као Божја
реч пре него што је рођен?
Bible
Да / Не Qur’an
Исаије 9:6 Јер нам се роди Дете, Син нам се даде,
коме је власт на рамену, и име ће Му бити: Дивни,
Саветник, Бог силни, Отац вечни, Кнез мирни.
Михеја 5:2 А ти, Витлејеме Ефрато, ако и јеси
најмањи међу хиљадама Јудиним, из тебе ће ми
изаћи који ће бити Господар у Израиљу, коме су
изласци од почетка, од вечних времена.
Јован 8:58 А Исус им рече: Ја сам пре него се
Авраам родио.
Јеврејима 13:8 Исус Христос јуче је и данас онај
исти и вавек.
Откривење 1:1, 8 & 17-18 Откривење Исуса Христа,
које даде Њему Бог, да покаже слугама својим шта
ће скоро бити, и показа, пославши по анђелу свом
слузи свом Јовану. 8 Ја сам Алфа и Омега, Почетак
и Свршетак, говори Господ, Који јесте, и који
беше, и који ће доћи, Сведржитељ.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:59 Исаов случај је у Аллаха исти као
и случај Адемов: од земље га је створио, а затим
рекао: ”Буди!” – и он бî.

Је ли прихваћено да је Христ постојао као Божја
реч пре него што је рођен?
Bible
Да / Не Qur’an
Исаије 9:6 Јер нам се роди Дете, Син нам се даде,
коме је власт на рамену, и име ће Му бити: Дивни,
Саветник, Бог силни, Отац вечни, Кнез мирни.
Михеја 5:2 А ти, Витлејеме Ефрато, ако и јеси
најмањи међу хиљадама Јудиним, из тебе ће ми
изаћи који ће бити Господар у Израиљу, коме су
изласци од почетка, од вечних времена.
Јован 8:58 А Исус им рече: Ја сам пре него се
Авраам родио.
Јеврејима 13:8 Исус Христос јуче је и данас онај
исти и вавек.
Откривење 1:1, 8 & 17-18 Откривење Исуса Христа,
које даде Њему Бог, да покаже слугама својим шта
ће скоро бити, и показа, пославши по анђелу свом
слузи свом Јовану. 8 Ја сам Алфа и Омега, Почетак
и Свршетак, говори Господ, Који јесте, и који
беше, и који ће доћи, Сведржитељ.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:59 Исаов случај је у Аллаха исти као
и случај Адемов: од земље га је створио, а затим
рекао: ”Буди!” – и он бî.

Је ли прихваћено да је Божја вечна реч, преузела
људско тело у виду Исуса Христа?
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 1:18-24 23Ето, девојка ће затруднети, и
родиће Сина, и наденуће Му име Емануило, које ће
рећи: С нама Бог.
Јован 1:1 & 14 У почетку беше Реч, и Реч беше у
Бога, и Бог беше Реч. 14 И реч постаде тело и усели
се у нас пуно благодати и истине.
Филипљанима 2:5-8 Јер ово да се мисли међу вама
шта је и у Христу Исусу, 6Који, ако је и био у
обличју Божијем, није се отимао да се упореди с
Богом; 7 Него је понизио сам себе узевши обличје
слуге, поставши као и други људи и на очи нађе се
као човек. 8Понизио сам себе поставши послушан до
саме смрти, а смрти крстове.
Колошанима 1:3 & 15 Захваљујемо Богу и Оцу
Господа свог Исуса Христа, молећи се свагда за
вас. 15Који је обличје Бога што се не види, који
је рођен пре сваке твари.
1 Тимотеју 3:16 Бог се јави у телу, оправда се у
Духу, показа се анђелима, проповеди се незнабошцима,
верова се на свету, узнесе се у слави.
------------------------------------------------Maide 5:17 Невјерници су они који говоре: ”Бог је
– Месих, син Мерјемин!”

Је ли прихваћено да је Божја вечна реч, преузела
људско тело у виду Исуса Христа?
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 1:18-24 23Ето, девојка ће затруднети, и
родиће Сина, и наденуће Му име Емануило, које ће
рећи: С нама Бог.
Јован 1:1 & 14 У почетку беше Реч, и Реч беше у
Бога, и Бог беше Реч. 14 И реч постаде тело и усели
се у нас пуно благодати и истине.
Филипљанима 2:5-8 Јер ово да се мисли међу вама
шта је и у Христу Исусу, 6Који, ако је и био у
обличју Божијем, није се отимао да се упореди с
Богом; 7 Него је понизио сам себе узевши обличје
слуге, поставши као и други људи и на очи нађе се
као човек. 8Понизио сам себе поставши послушан до
саме смрти, а смрти крстове.
Колошанима 1:3 & 15 Захваљујемо Богу и Оцу
Господа свог Исуса Христа, молећи се свагда за
вас. 15Који је обличје Бога што се не види, који
је рођен пре сваке твари.
1 Тимотеју 3:16 Бог се јави у телу, оправда се у
Духу, показа се анђелима, проповеди се незнабошцима,
верова се на свету, узнесе се у слави.
------------------------------------------------Maide 5:17 Невјерници су они који говоре: ”Бог је
– Месих, син Мерјемин!”

74.*

73.*

74.*

73.*

Је ли прихваћено да је Христ постојао као Божја
реч пре него што је рођен?
Bible
Да / Не Qur’an
Исаије 9:6 Јер нам се роди Дете, Син нам се даде,
коме је власт на рамену, и име ће Му бити: Дивни,
Саветник, Бог силни, Отац вечни, Кнез мирни.
Михеја 5:2 А ти, Витлејеме Ефрато, ако и јеси
најмањи међу хиљадама Јудиним, из тебе ће ми
изаћи који ће бити Господар у Израиљу, коме су
изласци од почетка, од вечних времена.
Јован 8:58 А Исус им рече: Ја сам пре него се
Авраам родио.
Јеврејима 13:8 Исус Христос јуче је и данас онај
исти и вавек.
Откривење 1:1, 8 & 17-18 Откривење Исуса Христа,
које даде Њему Бог, да покаже слугама својим шта
ће скоро бити, и показа, пославши по анђелу свом
слузи свом Јовану. 8 Ја сам Алфа и Омега, Почетак
и Свршетак, говори Господ, Који јесте, и који
беше, и који ће доћи, Сведржитељ.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:59 Исаов случај је у Аллаха исти као
и случај Адемов: од земље га је створио, а затим
рекао: ”Буди!” – и он бî.

Је ли прихваћено да је Христ постојао као Божја
реч пре него што је рођен?
Bible
Да / Не Qur’an
Исаије 9:6 Јер нам се роди Дете, Син нам се даде,
коме је власт на рамену, и име ће Му бити: Дивни,
Саветник, Бог силни, Отац вечни, Кнез мирни.
Михеја 5:2 А ти, Витлејеме Ефрато, ако и јеси
најмањи међу хиљадама Јудиним, из тебе ће ми
изаћи који ће бити Господар у Израиљу, коме су
изласци од почетка, од вечних времена.
Јован 8:58 А Исус им рече: Ја сам пре него се
Авраам родио.
Јеврејима 13:8 Исус Христос јуче је и данас онај
исти и вавек.
Откривење 1:1, 8 & 17-18 Откривење Исуса Христа,
које даде Њему Бог, да покаже слугама својим шта
ће скоро бити, и показа, пославши по анђелу свом
слузи свом Јовану. 8 Ја сам Алфа и Омега, Почетак
и Свршетак, говори Господ, Који јесте, и који
беше, и који ће доћи, Сведржитељ.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:59 Исаов случај је у Аллаха исти као
и случај Адемов: од земље га је створио, а затим
рекао: ”Буди!” – и он бî.

Је ли прихваћено да је Божја вечна реч, преузела
људско тело у виду Исуса Христа?
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 1:18-24 23Ето, девојка ће затруднети, и
родиће Сина, и наденуће Му име Емануило, које ће
рећи: С нама Бог.
Јован 1:1 & 14 У почетку беше Реч, и Реч беше у
Бога, и Бог беше Реч. 14 И реч постаде тело и усели
се у нас пуно благодати и истине.
Филипљанима 2:5-8 Јер ово да се мисли међу вама
шта је и у Христу Исусу, 6Који, ако је и био у
обличју Божијем, није се отимао да се упореди с
Богом; 7 Него је понизио сам себе узевши обличје
слуге, поставши као и други људи и на очи нађе се
као човек. 8Понизио сам себе поставши послушан до
саме смрти, а смрти крстове.
Колошанима 1:3 & 15 Захваљујемо Богу и Оцу
Господа свог Исуса Христа, молећи се свагда за
вас. 15Који је обличје Бога што се не види, који
је рођен пре сваке твари.
1 Тимотеју 3:16 Бог се јави у телу, оправда се у
Духу, показа се анђелима, проповеди се незнабошцима,
верова се на свету, узнесе се у слави.
------------------------------------------------Maide 5:17 Невјерници су они који говоре: ”Бог је
– Месих, син Мерјемин!”

Је ли прихваћено да је Божја вечна реч, преузела
људско тело у виду Исуса Христа?
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 1:18-24 23Ето, девојка ће затруднети, и
родиће Сина, и наденуће Му име Емануило, које ће
рећи: С нама Бог.
Јован 1:1 & 14 У почетку беше Реч, и Реч беше у
Бога, и Бог беше Реч. 14 И реч постаде тело и усели
се у нас пуно благодати и истине.
Филипљанима 2:5-8 Јер ово да се мисли међу вама
шта је и у Христу Исусу, 6Који, ако је и био у
обличју Божијем, није се отимао да се упореди с
Богом; 7 Него је понизио сам себе узевши обличје
слуге, поставши као и други људи и на очи нађе се
као човек. 8Понизио сам себе поставши послушан до
саме смрти, а смрти крстове.
Колошанима 1:3 & 15 Захваљујемо Богу и Оцу
Господа свог Исуса Христа, молећи се свагда за
вас. 15Који је обличје Бога што се не види, који
је рођен пре сваке твари.
1 Тимотеју 3:16 Бог се јави у телу, оправда се у
Духу, показа се анђелима, проповеди се незнабошцима,
верова се на свету, узнесе се у слави.
------------------------------------------------Maide 5:17 Невјерници су они који говоре: ”Бог је
– Месих, син Мерјемин!”

74.*

74.*

75.*

75.*

Је ли прихваћено да је Христ „Божански” или Бог у
људском телу?
Bible
Да / Не Qur’an
Јован 1:1 & 14 У почетку беше Реч, и Реч беше у
Бога, и Бог беше Реч. 14 И реч постаде тело и усели
се у нас пуно благодати и истине.
Јован 5:17-18 А Исус им одговараше: Отац мој досле
чини, и ја чиним. 18И зато још више гледаху Јевреји да
Га убију што не само квараше суботу него и Оцем
својим називаше Бога и грађаше се једнак Богу.
Јован 10:25-33 Исус им одговори: Ја вам казах, па
не верујете. Дела која творим ја у име Оца свог
она сведоче за ме. 30Ја и Отац једно смо.
Јован 20:28-29 И одговори Тома и рече Му: Господ мој
и Бог мој. 29Исус му рече: Пошто ме виде веровао си;
благо онима који не видеше и вероваше.
Колошанима 2:8-9 Браћо! Чувајте се да вас ко не
зароби филозофијом и празном преваром, по казивању
човечијем, по науци света, а не по Христу. 9Јер у Њему
живи свака пунина Божанства телесно.
------------------------------------------------Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118Невјерници су они
који говоре: ”Бог је – Месих, син Мерјемин!” »
Невјерници су они који говоре: ”Бог је – Месих,
син Мерјемин!”
Zuhruf 43:57-59 Он је био само роб кога смо Ми
посланством наградили и примјером за поуку
синовима Исраиловим учинили.
Напомена: Библија описује Исуса као Бога 367 пута.

Је ли прихваћено да је Христ „Божански” или Бог у
људском телу?
Bible
Да / Не Qur’an
Јован 1:1 & 14 У почетку беше Реч, и Реч беше у
Бога, и Бог беше Реч. 14 И реч постаде тело и усели
се у нас пуно благодати и истине.
Јован 5:17-18 А Исус им одговараше: Отац мој досле
чини, и ја чиним. 18И зато још више гледаху Јевреји да
Га убију што не само квараше суботу него и Оцем
својим називаше Бога и грађаше се једнак Богу.
Јован 10:25-33 Исус им одговори: Ја вам казах, па
не верујете. Дела која творим ја у име Оца свог
она сведоче за ме. 30Ја и Отац једно смо.
Јован 20:28-29 И одговори Тома и рече Му: Господ мој
и Бог мој. 29Исус му рече: Пошто ме виде веровао си;
благо онима који не видеше и вероваше.
Колошанима 2:8-9 Браћо! Чувајте се да вас ко не
зароби филозофијом и празном преваром, по казивању
човечијем, по науци света, а не по Христу. 9Јер у Њему
живи свака пунина Божанства телесно.
------------------------------------------------Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118Невјерници су они
који говоре: ”Бог је – Месих, син Мерјемин!” »
Невјерници су они који говоре: ”Бог је – Месих,
син Мерјемин!”
Zuhruf 43:57-59 Он је био само роб кога смо Ми
посланством наградили и примјером за поуку
синовима Исраиловим учинили.
Напомена: Библија описује Исуса као Бога 367 пута.

76.*

76.*

Је ли прихваћено да је Христ створио свет?
Bible
Да / Не Qur’an
Јеврејима 1:1-2 & 10-12Бог који је некада много пута
и различитим начином говорио очевима преко пророка.
2Ког постави наследника свему, кроз ког и свет створи.
------------------------------------------------Zuhruf 43:57-59 Он је био само роб кога смо Ми
посланством наградили и примјером за поуку
синовима Исраиловим учинили

Је ли прихваћено да је Христ створио свет?
Bible
Да / Не Qur’an
Јеврејима 1:1-2 & 10-12Бог који је некада много пута
и различитим начином говорио очевима преко пророка.
2Ког постави наследника свему, кроз ког и свет створи.
------------------------------------------------Zuhruf 43:57-59 Он је био само роб кога смо Ми
посланством наградили и примјером за поуку
синовима Исраиловим учинили

75.*

75.*

Је ли прихваћено да је Христ „Божански” или Бог у
људском телу?
Bible
Да / Не Qur’an
Јован 1:1 & 14 У почетку беше Реч, и Реч беше у
Бога, и Бог беше Реч. 14 И реч постаде тело и усели
се у нас пуно благодати и истине.
Јован 5:17-18 А Исус им одговараше: Отац мој досле
чини, и ја чиним. 18И зато још више гледаху Јевреји да
Га убију што не само квараше суботу него и Оцем
својим називаше Бога и грађаше се једнак Богу.
Јован 10:25-33 Исус им одговори: Ја вам казах, па
не верујете. Дела која творим ја у име Оца свог
она сведоче за ме. 30Ја и Отац једно смо.
Јован 20:28-29 И одговори Тома и рече Му: Господ мој
и Бог мој. 29Исус му рече: Пошто ме виде веровао си;
благо онима који не видеше и вероваше.
Колошанима 2:8-9 Браћо! Чувајте се да вас ко не
зароби филозофијом и празном преваром, по казивању
човечијем, по науци света, а не по Христу. 9Јер у Њему
живи свака пунина Божанства телесно.
------------------------------------------------Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118Невјерници су они
који говоре: ”Бог је – Месих, син Мерјемин!” »
Невјерници су они који говоре: ”Бог је – Месих,
син Мерјемин!”
Zuhruf 43:57-59 Он је био само роб кога смо Ми
посланством наградили и примјером за поуку
синовима Исраиловим учинили.
Напомена: Библија описује Исуса као Бога 367 пута.

Је ли прихваћено да је Христ „Божански” или Бог у
људском телу?
Bible
Да / Не Qur’an
Јован 1:1 & 14 У почетку беше Реч, и Реч беше у
Бога, и Бог беше Реч. 14 И реч постаде тело и усели
се у нас пуно благодати и истине.
Јован 5:17-18 А Исус им одговараше: Отац мој досле
чини, и ја чиним. 18И зато још више гледаху Јевреји да
Га убију што не само квараше суботу него и Оцем
својим називаше Бога и грађаше се једнак Богу.
Јован 10:25-33 Исус им одговори: Ја вам казах, па
не верујете. Дела која творим ја у име Оца свог
она сведоче за ме. 30Ја и Отац једно смо.
Јован 20:28-29 И одговори Тома и рече Му: Господ мој
и Бог мој. 29Исус му рече: Пошто ме виде веровао си;
благо онима који не видеше и вероваше.
Колошанима 2:8-9 Браћо! Чувајте се да вас ко не
зароби филозофијом и празном преваром, по казивању
човечијем, по науци света, а не по Христу. 9Јер у Њему
живи свака пунина Божанства телесно.
------------------------------------------------Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118Невјерници су они
који говоре: ”Бог је – Месих, син Мерјемин!” »
Невјерници су они који говоре: ”Бог је – Месих,
син Мерјемин!”
Zuhruf 43:57-59 Он је био само роб кога смо Ми
посланством наградили и примјером за поуку
синовима Исраиловим учинили.
Напомена: Библија описује Исуса као Бога 367 пута.
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Је ли прихваћено да је Христ створио свет?
Bible
Да / Не Qur’an
Јеврејима 1:1-2 & 10-12Бог који је некада много пута
и различитим начином говорио очевима преко пророка.
2Ког постави наследника свему, кроз ког и свет створи.
------------------------------------------------Zuhruf 43:57-59 Он је био само роб кога смо Ми
посланством наградили и примјером за поуку
синовима Исраиловим учинили

Је ли прихваћено да је Христ створио свет?
Bible
Да / Не Qur’an
Јеврејима 1:1-2 & 10-12Бог који је некада много пута
и различитим начином говорио очевима преко пророка.
2Ког постави наследника свему, кроз ког и свет створи.
------------------------------------------------Zuhruf 43:57-59 Он је био само роб кога смо Ми
посланством наградили и примјером за поуку
синовима Исраиловим учинили

77.*

77.*

Је ли прихваћено да је Христ једини посредник
између човека и Бога?
Bible
Да / Не Qur’an
Јован 14:6 Ја сам пут и истина и живот; нико неће
доћи к Оцу до кроза ме.
Дела апостолска 4:12 Јер нема другог имена под
небом даног људима којим би се ми могли спасти.
1 Тимотеју 2:5-6 Јер је један Бог, и један
посредник Бога и људи, човек Христос Исус, 6Који
себе даде у откуп за све, за сведочанство у своје
време.
------------------------------------------------Bakara 2:48 И бојте се Дана када нико ни за кога неће
моћи ништа учинити, када се ничији заговор неће
прихватити, када се ни од кога откуп неће примити и
када им нико неће у помоћ притећи.
Yunus 10:3 Господар ваш је Аллах, који је небеса и
Земљу за шест временских раздобља створио, а онда –
управљајући Аршом, свемиром загосподарио. Нико се неће
моћи заузимати ни за кога без допуштења Његова.
Zümer 39:44 Реци: ”Нико не може без Његове воље
посредовати, власт на небесима и на Земљи Његова је, а
послије – Њему ћете се вратити.

Је ли прихваћено да је Христ једини посредник
између човека и Бога?
Bible
Да / Не Qur’an
Јован 14:6 Ја сам пут и истина и живот; нико неће
доћи к Оцу до кроза ме.
Дела апостолска 4:12 Јер нема другог имена под
небом даног људима којим би се ми могли спасти.
1 Тимотеју 2:5-6 Јер је један Бог, и један
посредник Бога и људи, човек Христос Исус, 6Који
себе даде у откуп за све, за сведочанство у своје
време.
------------------------------------------------Bakara 2:48 И бојте се Дана када нико ни за кога неће
моћи ништа учинити, када се ничији заговор неће
прихватити, када се ни од кога откуп неће примити и
када им нико неће у помоћ притећи.
Yunus 10:3 Господар ваш је Аллах, који је небеса и
Земљу за шест временских раздобља створио, а онда –
управљајући Аршом, свемиром загосподарио. Нико се неће
моћи заузимати ни за кога без допуштења Његова.
Zümer 39:44 Реци: ”Нико не може без Његове воље
посредовати, власт на небесима и на Земљи Његова је, а
послије – Њему ћете се вратити.

Је ли прихваћено да је Христ Божји син?
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 16:16 А Симон Петар одговори и рече: Ти си
Христос, Син Бога Живога.
Марко 14:61-62 А Он ћуташе и ништа не одговараше. Опет
поглавар свештенички запита и рече: Јеси ли ти Христос, Син
Благословенога? 62А Исус рече: Јесам; и видећете Сина човечјег
где седи с десне стране Силе и иде на облацима небеским.
Лука 1:32 & 35 Он ће бити велики, и назваће се Син
Највишега, и даће Му Господ Бог престо Давида оца
Његовог; 35 И одговарајући анђео рече јој: Дух Свети
доћи ће на тебе, и сила Највишег осениће те; зато и
оно што ће се родити биће свето, и назваће се Син
Божји.
------------------------------------------------Tevbe 9:30-31 Јевреји говоре: ”Узејр је – Аллахов
син”, а кршћани кажу: ”Месих је – Аллахов син.” То
су ријечи њихове, из уста њихових, опонашају ријечи
невјерника пријашњих – убио их Аллах!
Напомена: Постоје 92 стиха у Библији која
приказују Исуса као „Сина Божјег” али цф. Ен’ам
6:101, Фуркан 25:2, Зухруф 43:81 & Јинн 72:3.

Је ли прихваћено да је Христ Божји син?
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 16:16 А Симон Петар одговори и рече: Ти си
Христос, Син Бога Живога.
Марко 14:61-62 А Он ћуташе и ништа не одговараше. Опет
поглавар свештенички запита и рече: Јеси ли ти Христос, Син
Благословенога? 62А Исус рече: Јесам; и видећете Сина човечјег
где седи с десне стране Силе и иде на облацима небеским.
Лука 1:32 & 35 Он ће бити велики, и назваће се Син
Највишега, и даће Му Господ Бог престо Давида оца
Његовог; 35 И одговарајући анђео рече јој: Дух Свети
доћи ће на тебе, и сила Највишег осениће те; зато и
оно што ће се родити биће свето, и назваће се Син
Божји.
------------------------------------------------Tevbe 9:30-31 Јевреји говоре: ”Узејр је – Аллахов
син”, а кршћани кажу: ”Месих је – Аллахов син.” То
су ријечи њихове, из уста њихових, опонашају ријечи
невјерника пријашњих – убио их Аллах!
Напомена: Постоје 92 стиха у Библији која
приказују Исуса као „Сина Божјег” али цф. Ен’ам
6:101, Фуркан 25:2, Зухруф 43:81 & Јинн 72:3.
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Је ли прихваћено да је Христ једини посредник
између човека и Бога?
Bible
Да / Не Qur’an
Јован 14:6 Ја сам пут и истина и живот; нико неће
доћи к Оцу до кроза ме.
Дела апостолска 4:12 Јер нема другог имена под
небом даног људима којим би се ми могли спасти.
1 Тимотеју 2:5-6 Јер је један Бог, и један
посредник Бога и људи, човек Христос Исус, 6Који
себе даде у откуп за све, за сведочанство у своје
време.
------------------------------------------------Bakara 2:48 И бојте се Дана када нико ни за кога неће
моћи ништа учинити, када се ничији заговор неће
прихватити, када се ни од кога откуп неће примити и
када им нико неће у помоћ притећи.
Yunus 10:3 Господар ваш је Аллах, који је небеса и
Земљу за шест временских раздобља створио, а онда –
управљајући Аршом, свемиром загосподарио. Нико се неће
моћи заузимати ни за кога без допуштења Његова.
Zümer 39:44 Реци: ”Нико не може без Његове воље
посредовати, власт на небесима и на Земљи Његова је, а
послије – Њему ћете се вратити.

Је ли прихваћено да је Христ једини посредник
између човека и Бога?
Bible
Да / Не Qur’an
Јован 14:6 Ја сам пут и истина и живот; нико неће
доћи к Оцу до кроза ме.
Дела апостолска 4:12 Јер нема другог имена под
небом даног људима којим би се ми могли спасти.
1 Тимотеју 2:5-6 Јер је један Бог, и један
посредник Бога и људи, човек Христос Исус, 6Који
себе даде у откуп за све, за сведочанство у своје
време.
------------------------------------------------Bakara 2:48 И бојте се Дана када нико ни за кога неће
моћи ништа учинити, када се ничији заговор неће
прихватити, када се ни од кога откуп неће примити и
када им нико неће у помоћ притећи.
Yunus 10:3 Господар ваш је Аллах, који је небеса и
Земљу за шест временских раздобља створио, а онда –
управљајући Аршом, свемиром загосподарио. Нико се неће
моћи заузимати ни за кога без допуштења Његова.
Zümer 39:44 Реци: ”Нико не може без Његове воље
посредовати, власт на небесима и на Земљи Његова је, а
послије – Њему ћете се вратити.

Је ли прихваћено да је Христ Божји син?
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 16:16 А Симон Петар одговори и рече: Ти си
Христос, Син Бога Живога.
Марко 14:61-62 А Он ћуташе и ништа не одговараше. Опет
поглавар свештенички запита и рече: Јеси ли ти Христос, Син
Благословенога? 62А Исус рече: Јесам; и видећете Сина човечјег
где седи с десне стране Силе и иде на облацима небеским.
Лука 1:32 & 35 Он ће бити велики, и назваће се Син
Највишега, и даће Му Господ Бог престо Давида оца
Његовог; 35 И одговарајући анђео рече јој: Дух Свети
доћи ће на тебе, и сила Највишег осениће те; зато и
оно што ће се родити биће свето, и назваће се Син
Божји.
------------------------------------------------Tevbe 9:30-31 Јевреји говоре: ”Узејр је – Аллахов
син”, а кршћани кажу: ”Месих је – Аллахов син.” То
су ријечи њихове, из уста њихових, опонашају ријечи
невјерника пријашњих – убио их Аллах!
Напомена: Постоје 92 стиха у Библији која
приказују Исуса као „Сина Божјег” али цф. Ен’ам
6:101, Фуркан 25:2, Зухруф 43:81 & Јинн 72:3.

Је ли прихваћено да је Христ Божји син?
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 16:16 А Симон Петар одговори и рече: Ти си
Христос, Син Бога Живога.
Марко 14:61-62 А Он ћуташе и ништа не одговараше. Опет
поглавар свештенички запита и рече: Јеси ли ти Христос, Син
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Највишега, и даће Му Господ Бог престо Давида оца
Његовог; 35 И одговарајући анђео рече јој: Дух Свети
доћи ће на тебе, и сила Највишег осениће те; зато и
оно што ће се родити биће свето, и назваће се Син
Божји.
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79.

У Светим Књигама када се користи израз „Божји
син”, да ли се користи у смислу да је син физички
рођен из сексуалног односа?
Bible
Не / Да Qur’an
Лука 1:26-35 А у шести месец посла Бог анђела
Гаврила у град галилејски по имену Назарет 35И
одговарајући анђео рече јој: Дух Свети доћи ће на
тебе, и сила Највишег осениће те;
1 Јован 5:20 А знамо да Син Божји дође, и дао нам
је разум да познамо Бога Истинитог, и да будемо у
истинитом Сину Његовом Исусу Христу.
------------------------------------------------En'am 6:101 Он је створитељ небеса и Земље! Откуд
Њему дијете кад нема жене, Он све ствара, и само
Он све зна.
Jinn 72:3 А Он није – нека узвишено буде
достојанство Господара нашег! – узео Себи ни
дрúге ни дјетета.

80.

Да ли је Христ обожаван од стране људи и да ли Он
прихвата то обожавање као исправно?
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 28:9-10 А кад иђаху да јаве ученицима
Његовим, и гле, срете их Исус говорећи: Здраво! А
оне приступивши ухватише се за ноге Његове и
поклонише Му се. 10 Тада рече им Исус: Не бојте се;
идите те јавите браћи мојој нека иду у Галилеју;
и тамо ће ме видети.
Јован 9:35-38 Исус чу да га истераше напоље; и
нашавши га рече му; верујеш ли ти Сина Божијег?
36Он одговори и рече: Ко је, Господе, да Га
верујем? 37А Исус му рече: и видео си га, и који
говори с тобом Га је. 38 А он рече: Верујем
Господе! И поклони Му се.
Јован 20:28-29 И одговори Тома и рече Му: Господ
мој и Бог мој. 29Исус му рече: Пошто ме виде
веровао си; благо онима који не видеше и
вероваше.
Филипљанима 2:10-11 Да се у име Исусово поклони
свако колено оних који су на небу и на земљи и
под земљом; 11 И сваки језик да призна да је Господ
Исус Христос на славу Бога Оца.
------------------------------------------------Maide 5:116 & 118 А када Аллах рекне: ”О Иса,
сине Мерјемин, јеси ли ти говорио људима:
’Прихватите мене и мајку моју као два бога уз
Аллаха!’” – он ће рећи: ”Хваљен нека си Ти! Мени
није приличило да говорим оно што немам право.
Ако сам ја то говорио, Ти то већ знаш; Ти знаш
шта ја знам, а ја не знам шта Ти знаш; Само Ти
једини све што је скривено знаш. Ако их казниш,
робови су Твоји, а ако им опростиш, силан и мудар
Ти си.”
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81.*

81.*

Је ли прихваћено да Христ може опростити људима
њихове грехе?
Bible
Да / Не Qur’an
Марко 2:5-7 & 10-11 А онде сеђаху неки од књижевника и
помишљаху у срцима својим: 7Шта овај тако хули на Бога? Ко
може опраштати грехе осим једног Бога? 8И одмах разумевши Исус
духом својим да они тако помишљају у себи, рече им: Што тако
помишљате у срцима својим? 10Но да знате да власт има Син
човечји на земљи опраштати грехе, (рече узетоме:) 11Теби
говорим: устани и узми одар свој, и иди дома.
Лука 5:20 И видевши веру њихову рече му: Човече!
Опраштају ти се греси твоји.
Дела апостолска 10:43 За ово сведоче сви пророци да ће
именом Његовим примити опроштење греха сви који Га верују.
Дела апостолска 13:38.....
1 Јован 2:12 Тако да вам је на знање, људи браћо! Да се
кроза Њ вама проповеда опроштење греха.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:135 И за оне који се, када гријех почине или
кад се према себи огријеше, Аллаха сјете и опрост за гријехе
своје замоле – а ко ће опростити гријехе ако не Аллах? – и
који свјесно у гријеху не устрају.
Maide 5:75 Месих, син Мерјемин, само је посланик – и прије
њега су долазили и одлазили посланици – а мајка његова је
увијек истину говорила; и обоје су храну јели.
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Је ли прихваћено да Христ има кључеве за смрт и
пакао?
Bible
Да / Не Qur’an
Лука 12:5 Него ћу вам казати кога да се бојите: бојте се Оног
који има власт пошто убије бацити у пакао;
Откривење 1:11-18 14А глава Његова и коса беше бела као
бела вуна, као снег; и очи Његове као пламен огњени; 15И ноге
Његове као бронза кад се растопи у пећи; и глас Његов као хука
вода многих; 16И држаше у својој десној руци седам звезда, и
из уста Његових излажаше мач оштар с обе стране, и лице Његово
беше као што сунце сија у сили својој. 17И кад Га видех, падох
к ногама Његовим као мртав, и метну десницу своју на ме
говорећи ми: Не бој се, ја сам Први и Последњи, 18И Живи: и
бејах мртав и ево сам жив ва век века, амин. И имам кључеве од
пакла и од смрти.
------------------------------------------------Zuhruf 43:57 & 59 А кад је народу твоме као примјер
наведен син Мерјемин, ођедном су они, због тога, загаламили.
Он је био само роб кога смо Ми посланством наградили и
примјером за поуку синовима Исраиловим учинили.
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Његове као бронза кад се растопи у пећи; и глас Његов као хука
вода многих; 16И држаше у својој десној руци седам звезда, и
из уста Његових излажаше мач оштар с обе стране, и лице Његово
беше као што сунце сија у сили својој. 17И кад Га видех, падох
к ногама Његовим као мртав, и метну десницу своју на ме
говорећи ми: Не бој се, ја сам Први и Последњи, 18И Живи: и
бејах мртав и ево сам жив ва век века, амин. И имам кључеве од
пакла и од смрти.
------------------------------------------------Zuhruf 43:57 & 59 А кад је народу твоме као примјер
наведен син Мерјемин, ођедном су они, због тога, загаламили.
Он је био само роб кога смо Ми посланством наградили и
примјером за поуку синовима Исраиловим учинили.

82.

81.*

82.

81.*

Је ли прихваћено да Христ може опростити људима
њихове грехе?
Bible
Да / Не Qur’an
Марко 2:5-7 & 10-11 А онде сеђаху неки од књижевника и
помишљаху у срцима својим: 7Шта овај тако хули на Бога? Ко
може опраштати грехе осим једног Бога? 8И одмах разумевши Исус
духом својим да они тако помишљају у себи, рече им: Што тако
помишљате у срцима својим? 10Но да знате да власт има Син
човечји на земљи опраштати грехе, (рече узетоме:) 11Теби
говорим: устани и узми одар свој, и иди дома.
Лука 5:20 И видевши веру њихову рече му: Човече!
Опраштају ти се греси твоји.
Дела апостолска 10:43 За ово сведоче сви пророци да ће
именом Његовим примити опроштење греха сви који Га верују.
Дела апостолска 13:38.....
1 Јован 2:12 Тако да вам је на знање, људи браћо! Да се
кроза Њ вама проповеда опроштење греха.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:135 И за оне који се, када гријех почине или
кад се према себи огријеше, Аллаха сјете и опрост за гријехе
своје замоле – а ко ће опростити гријехе ако не Аллах? – и
који свјесно у гријеху не устрају.
Maide 5:75 Месих, син Мерјемин, само је посланик – и прије
њега су долазили и одлазили посланици – а мајка његова је
увијек истину говорила; и обоје су храну јели.

Је ли прихваћено да Христ може опростити људима
њихове грехе?
Bible
Да / Не Qur’an
Марко 2:5-7 & 10-11 А онде сеђаху неки од књижевника и
помишљаху у срцима својим: 7Шта овај тако хули на Бога? Ко
може опраштати грехе осим једног Бога? 8И одмах разумевши Исус
духом својим да они тако помишљају у себи, рече им: Што тако
помишљате у срцима својим? 10Но да знате да власт има Син
човечји на земљи опраштати грехе, (рече узетоме:) 11Теби
говорим: устани и узми одар свој, и иди дома.
Лука 5:20 И видевши веру њихову рече му: Човече!
Опраштају ти се греси твоји.
Дела апостолска 10:43 За ово сведоче сви пророци да ће
именом Његовим примити опроштење греха сви који Га верују.
Дела апостолска 13:38.....
1 Јован 2:12 Тако да вам је на знање, људи браћо! Да се
кроза Њ вама проповеда опроштење греха.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:135 И за оне који се, када гријех почине или
кад се према себи огријеше, Аллаха сјете и опрост за гријехе
своје замоле – а ко ће опростити гријехе ако не Аллах? – и
који свјесно у гријеху не устрају.
Maide 5:75 Месих, син Мерјемин, само је посланик – и прије
њега су долазили и одлазили посланици – а мајка његова је
увијек истину говорила; и обоје су храну јели.

Је ли прихваћено да Христ има кључеве за смрт и
пакао?
Bible
Да / Не Qur’an
Лука 12:5 Него ћу вам казати кога да се бојите: бојте се Оног
који има власт пошто убије бацити у пакао;
Откривење 1:11-18 14А глава Његова и коса беше бела као
бела вуна, као снег; и очи Његове као пламен огњени; 15И ноге
Његове као бронза кад се растопи у пећи; и глас Његов као хука
вода многих; 16И држаше у својој десној руци седам звезда, и
из уста Његових излажаше мач оштар с обе стране, и лице Његово
беше као што сунце сија у сили својој. 17И кад Га видех, падох
к ногама Његовим као мртав, и метну десницу своју на ме
говорећи ми: Не бој се, ја сам Први и Последњи, 18И Живи: и
бејах мртав и ево сам жив ва век века, амин. И имам кључеве од
пакла и од смрти.
------------------------------------------------Zuhruf 43:57 & 59 А кад је народу твоме као примјер
наведен син Мерјемин, ођедном су они, због тога, загаламили.
Он је био само роб кога смо Ми посланством наградили и
примјером за поуку синовима Исраиловим учинили.

Је ли прихваћено да Христ има кључеве за смрт и
пакао?
Bible
Да / Не Qur’an
Лука 12:5 Него ћу вам казати кога да се бојите: бојте се Оног
који има власт пошто убије бацити у пакао;
Откривење 1:11-18 14А глава Његова и коса беше бела као
бела вуна, као снег; и очи Његове као пламен огњени; 15И ноге
Његове као бронза кад се растопи у пећи; и глас Његов као хука
вода многих; 16И држаше у својој десној руци седам звезда, и
из уста Његових излажаше мач оштар с обе стране, и лице Његово
беше као што сунце сија у сили својој. 17И кад Га видех, падох
к ногама Његовим као мртав, и метну десницу своју на ме
говорећи ми: Не бој се, ја сам Први и Последњи, 18И Живи: и
бејах мртав и ево сам жив ва век века, амин. И имам кључеве од
пакла и од смрти.
------------------------------------------------Zuhruf 43:57 & 59 А кад је народу твоме као примјер
наведен син Мерјемин, ођедном су они, због тога, загаламили.
Он је био само роб кога смо Ми посланством наградили и
примјером за поуку синовима Исраиловим учинили.

82.

82.

83.*

83.*

Је ли прихваћено да је Христ „Спаситељ” света?
Bible
Да / Не Qur’an
Исаије 43:11-13 Ја сам, ја сам Господ, и осим
мене нема Спаситеља. 12Ја објавих, и спасох, и
напред казах13 Ја сам од пре него дан поста, и нико
не може избавити из моје руке;
Лука 2:11 Јер вам се данас роди спас, који је
Христос Господ, у граду Давидовом.
Јован 4:42 А жени говораху: Сад не верујемо више
за твоју беседу, јер сами чусмо и познасмо да је
Овај заиста спас свету, Христос.
Титу 1:4 мир од Бога Оца и Господа Исуса Христа,
Спаса нашег.
Титу 3:4-6А кад се показа благодат и човекољубље
Спаса нашег Бога,5 Не за дела праведна која ми
учинисмо. 6Ког изли на нас обилно кроз Исуса
Христа Спаситеља нашег.
1 Јован 4:14 И ми видесмо и сведочимо да Отац
посла Сина да се спасе свет
------------------------------------------------Nisa 4:171 Месих, Иса, син Мерјемин, само је
Аллахов посланик, и Ријеч Његова коју је Мерјеми
доставио, и Дух од Њега;

Је ли прихваћено да је Христ „Спаситељ” света?
Bible
Да / Не Qur’an
Исаије 43:11-13 Ја сам, ја сам Господ, и осим
мене нема Спаситеља. 12Ја објавих, и спасох, и
напред казах13 Ја сам од пре него дан поста, и нико
не може избавити из моје руке;
Лука 2:11 Јер вам се данас роди спас, који је
Христос Господ, у граду Давидовом.
Јован 4:42 А жени говораху: Сад не верујемо више
за твоју беседу, јер сами чусмо и познасмо да је
Овај заиста спас свету, Христос.
Титу 1:4 мир од Бога Оца и Господа Исуса Христа,
Спаса нашег.
Титу 3:4-6А кад се показа благодат и човекољубље
Спаса нашег Бога,5 Не за дела праведна која ми
учинисмо. 6Ког изли на нас обилно кроз Исуса
Христа Спаситеља нашег.
1 Јован 4:14 И ми видесмо и сведочимо да Отац
посла Сина да се спасе свет
------------------------------------------------Nisa 4:171 Месих, Иса, син Мерјемин, само је
Аллахов посланик, и Ријеч Његова коју је Мерјеми
доставио, и Дух од Њега;

Је ли прихваћено да је веровање у Христа као
„Спаситеља” и Господара једини начин добијања
вечног живота?
Bible
Да / Не Qur’an
Јован 3:16 & 36 Јер Богу тако омиле свет да је и
Сина свог Јединородног дао, да ниједан који Га
верује не погине, него да има живот вечни. 36Ко
верује Сина, има живот вечни; а ко не верује
Сина, неће видети живот, него гнев Божји остаје
на њему.
Јован 14:6 Ја сам пут и истина и живот; нико неће
доћи к Оцу до кроза ме.
Дела апостолска 4:10-12 Да је на знање свима вама
и свему народу Израиљевом да у име Исуса Христа
Назарећанина... 12Јер нема другог имена под небом
даног људима којим би се ми могли спасти.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19 & 85 Аллаху је права вјера једино
– ислам. А подвојили су се они којима је дата
Књига баш онда када им је дошло сазнање, и то из
међусобне зависти. А са онима који у Аллахове
ријечи не буду вјеровали Аллах ће брзо
обрачунати. А онај који жели неку другу вјеру
осим ислама, неће му бити примљена, и он ће на
ономе свијету настрадати.
Напомена: Постоји преко 200 стихова у Библији
који приказују Исуса као Спасиоца света.

Је ли прихваћено да је веровање у Христа као
„Спаситеља” и Господара једини начин добијања
вечног живота?
Bible
Да / Не Qur’an
Јован 3:16 & 36 Јер Богу тако омиле свет да је и
Сина свог Јединородног дао, да ниједан који Га
верује не погине, него да има живот вечни. 36Ко
верује Сина, има живот вечни; а ко не верује
Сина, неће видети живот, него гнев Божји остаје
на њему.
Јован 14:6 Ја сам пут и истина и живот; нико неће
доћи к Оцу до кроза ме.
Дела апостолска 4:10-12 Да је на знање свима вама
и свему народу Израиљевом да у име Исуса Христа
Назарећанина... 12Јер нема другог имена под небом
даног људима којим би се ми могли спасти.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19 & 85 Аллаху је права вјера једино
– ислам. А подвојили су се они којима је дата
Књига баш онда када им је дошло сазнање, и то из
међусобне зависти. А са онима који у Аллахове
ријечи не буду вјеровали Аллах ће брзо
обрачунати. А онај који жели неку другу вјеру
осим ислама, неће му бити примљена, и он ће на
ономе свијету настрадати.
Напомена: Постоји преко 200 стихова у Библији
који приказују Исуса као Спасиоца света.

84.*
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Је ли прихваћено да је Христ „Спаситељ” света?
Bible
Да / Не Qur’an
Исаије 43:11-13 Ја сам, ја сам Господ, и осим
мене нема Спаситеља. 12Ја објавих, и спасох, и
напред казах13 Ја сам од пре него дан поста, и нико
не може избавити из моје руке;
Лука 2:11 Јер вам се данас роди спас, који је
Христос Господ, у граду Давидовом.
Јован 4:42 А жени говораху: Сад не верујемо више
за твоју беседу, јер сами чусмо и познасмо да је
Овај заиста спас свету, Христос.
Титу 1:4 мир од Бога Оца и Господа Исуса Христа,
Спаса нашег.
Титу 3:4-6А кад се показа благодат и човекољубље
Спаса нашег Бога,5 Не за дела праведна која ми
учинисмо. 6Ког изли на нас обилно кроз Исуса
Христа Спаситеља нашег.
1 Јован 4:14 И ми видесмо и сведочимо да Отац
посла Сина да се спасе свет
------------------------------------------------Nisa 4:171 Месих, Иса, син Мерјемин, само је
Аллахов посланик, и Ријеч Његова коју је Мерјеми
доставио, и Дух од Њега;

Је ли прихваћено да је Христ „Спаситељ” света?
Bible
Да / Не Qur’an
Исаије 43:11-13 Ја сам, ја сам Господ, и осим
мене нема Спаситеља. 12Ја објавих, и спасох, и
напред казах13 Ја сам од пре него дан поста, и нико
не може избавити из моје руке;
Лука 2:11 Јер вам се данас роди спас, који је
Христос Господ, у граду Давидовом.
Јован 4:42 А жени говораху: Сад не верујемо више
за твоју беседу, јер сами чусмо и познасмо да је
Овај заиста спас свету, Христос.
Титу 1:4 мир од Бога Оца и Господа Исуса Христа,
Спаса нашег.
Титу 3:4-6А кад се показа благодат и човекољубље
Спаса нашег Бога,5 Не за дела праведна која ми
учинисмо. 6Ког изли на нас обилно кроз Исуса
Христа Спаситеља нашег.
1 Јован 4:14 И ми видесмо и сведочимо да Отац
посла Сина да се спасе свет
------------------------------------------------Nisa 4:171 Месих, Иса, син Мерјемин, само је
Аллахов посланик, и Ријеч Његова коју је Мерјеми
доставио, и Дух од Њега;

Је ли прихваћено да је веровање у Христа као
„Спаситеља” и Господара једини начин добијања
вечног живота?
Bible
Да / Не Qur’an
Јован 3:16 & 36 Јер Богу тако омиле свет да је и
Сина свог Јединородног дао, да ниједан који Га
верује не погине, него да има живот вечни. 36Ко
верује Сина, има живот вечни; а ко не верује
Сина, неће видети живот, него гнев Божји остаје
на њему.
Јован 14:6 Ја сам пут и истина и живот; нико неће
доћи к Оцу до кроза ме.
Дела апостолска 4:10-12 Да је на знање свима вама
и свему народу Израиљевом да у име Исуса Христа
Назарећанина... 12Јер нема другог имена под небом
даног људима којим би се ми могли спасти.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19 & 85 Аллаху је права вјера једино
– ислам. А подвојили су се они којима је дата
Књига баш онда када им је дошло сазнање, и то из
међусобне зависти. А са онима који у Аллахове
ријечи не буду вјеровали Аллах ће брзо
обрачунати. А онај који жели неку другу вјеру
осим ислама, неће му бити примљена, и он ће на
ономе свијету настрадати.
Напомена: Постоји преко 200 стихова у Библији
који приказују Исуса као Спасиоца света.

Је ли прихваћено да је веровање у Христа као
„Спаситеља” и Господара једини начин добијања
вечног живота?
Bible
Да / Не Qur’an
Јован 3:16 & 36 Јер Богу тако омиле свет да је и
Сина свог Јединородног дао, да ниједан који Га
верује не погине, него да има живот вечни. 36Ко
верује Сина, има живот вечни; а ко не верује
Сина, неће видети живот, него гнев Божји остаје
на њему.
Јован 14:6 Ја сам пут и истина и живот; нико неће
доћи к Оцу до кроза ме.
Дела апостолска 4:10-12 Да је на знање свима вама
и свему народу Израиљевом да у име Исуса Христа
Назарећанина... 12Јер нема другог имена под небом
даног људима којим би се ми могли спасти.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19 & 85 Аллаху је права вјера једино
– ислам. А подвојили су се они којима је дата
Књига баш онда када им је дошло сазнање, и то из
међусобне зависти. А са онима који у Аллахове
ријечи не буду вјеровали Аллах ће брзо
обрачунати. А онај који жели неку другу вјеру
осим ислама, неће му бити примљена, и он ће на
ономе свијету настрадати.
Напомена: Постоји преко 200 стихова у Библији
који приказују Исуса као Спасиоца света.
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Је ли прихваћено да је Христова крв проливена као
жртвено испаштање за све грехе света?
Bible
Да / Не Qur’an
Исаије 53:5-12 Али Он би рањен за наше преступе, избијен
за наша безакоња; кар беше на Њему нашег мира ради, и раном
Његовом ми се исцелисмо. 7Мучен би и злостављен, али не отвори
уста својих;
Јован 1:29 А сутрадан виде Јован Исуса где иде к њему, и
рече: Гле, јагње Божије које узе на се грехе света.
1 Коринћани 15:3-4 Јер вам најпре предадох шта и
примих да Христос умре за грехе наше, по писму,4И да би
укопан, и да уста трећи дан, по писму.
------------------------------------------------En’am 6:164 Што год ко уради, себи уради, и сваки
грјешник ће само своје бреме носити.
İsra 17:15 И ниједан грјешник неће туђе гријехе
носити.
Nejm 53:38 Ниједан грјешник туђе гријехе неће носити.

Је ли прихваћено да је Христова крв проливена као
жртвено испаштање за све грехе света?
Bible
Да / Не Qur’an
Исаије 53:5-12 Али Он би рањен за наше преступе, избијен
за наша безакоња; кар беше на Њему нашег мира ради, и раном
Његовом ми се исцелисмо. 7Мучен би и злостављен, али не отвори
уста својих;
Јован 1:29 А сутрадан виде Јован Исуса где иде к њему, и
рече: Гле, јагње Божије које узе на се грехе света.
1 Коринћани 15:3-4 Јер вам најпре предадох шта и
примих да Христос умре за грехе наше, по писму,4И да би
укопан, и да уста трећи дан, по писму.
------------------------------------------------En’am 6:164 Што год ко уради, себи уради, и сваки
грјешник ће само своје бреме носити.
İsra 17:15 И ниједан грјешник неће туђе гријехе
носити.
Nejm 53:38 Ниједан грјешник туђе гријехе неће носити.

86.

86.

Је ли споменуто у Светим Књигама од стране
пророка да ће Месија(Исус) умрети?
Bible
Да / Да Qur’an
Псалмиs 16:10 Јер нећеш оставити душу моју у
паклу, нити ћеш дати да Светац Твој види трулост.
Исаије 53:1-12 11 Видеће труд душе своје и
наситиће се. 12 јер је дао душу своју на смрт, и
би метнут међу злочинце, и сам носи грехе многих,
и за злочинце се моли.
Данила 9:26 А после те шездесет и две недеље
погубљен ће бити помазаник и ништа му неће остати;
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 И када Аллах рече: ”О Иса, душу
ћу ти узети и к Себи те уздигнути и спасићу те од
невјерника и учинићу да твоји сљедбеници буду
изнад невјерника све до Смака свијета.
Meryem 19:30 & 33 ”Ја сам Аллахов роб” – оно рече
– ”мени ће Он Књигу дати и вјеровјесником ме
учинити. И нека је мир нада мном на дан када сам
се родио и на дан када будем умро и на дан када
будем из мртвих устајао!”

Је ли споменуто у Светим Књигама од стране
пророка да ће Месија(Исус) умрети?
Bible
Да / Да Qur’an
Псалмиs 16:10 Јер нећеш оставити душу моју у
паклу, нити ћеш дати да Светац Твој види трулост.
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наситиће се. 12 јер је дао душу своју на смрт, и
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и за злочинце се моли.
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------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 И када Аллах рече: ”О Иса, душу
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изнад невјерника све до Смака свијета.
Meryem 19:30 & 33 ”Ја сам Аллахов роб” – оно рече
– ”мени ће Он Књигу дати и вјеровјесником ме
учинити. И нека је мир нада мном на дан када сам
се родио и на дан када будем умро и на дан када
будем из мртвих устајао!”

85.*

85.*

Је ли прихваћено да је Христова крв проливена као
жртвено испаштање за све грехе света?
Bible
Да / Не Qur’an
Исаије 53:5-12 Али Он би рањен за наше преступе, избијен
за наша безакоња; кар беше на Њему нашег мира ради, и раном
Његовом ми се исцелисмо. 7Мучен би и злостављен, али не отвори
уста својих;
Јован 1:29 А сутрадан виде Јован Исуса где иде к њему, и
рече: Гле, јагње Божије које узе на се грехе света.
1 Коринћани 15:3-4 Јер вам најпре предадох шта и
примих да Христос умре за грехе наше, по писму,4И да би
укопан, и да уста трећи дан, по писму.
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пророка да ће Месија(Исус) умрети?
Bible
Да / Да Qur’an
Псалмиs 16:10 Јер нећеш оставити душу моју у
паклу, нити ћеш дати да Светац Твој види трулост.
Исаије 53:1-12 11 Видеће труд душе своје и
наситиће се. 12 јер је дао душу своју на смрт, и
би метнут међу злочинце, и сам носи грехе многих,
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------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 И када Аллах рече: ”О Иса, душу
ћу ти узети и к Себи те уздигнути и спасићу те од
невјерника и учинићу да твоји сљедбеници буду
изнад невјерника све до Смака свијета.
Meryem 19:30 & 33 ”Ја сам Аллахов роб” – оно рече
– ”мени ће Он Књигу дати и вјеровјесником ме
учинити. И нека је мир нада мном на дан када сам
се родио и на дан када будем умро и на дан када
будем из мртвих устајао!”

Је ли споменуто у Светим Књигама од стране
пророка да ће Месија(Исус) умрети?
Bible
Да / Да Qur’an
Псалмиs 16:10 Јер нећеш оставити душу моју у
паклу, нити ћеш дати да Светац Твој види трулост.
Исаије 53:1-12 11 Видеће труд душе своје и
наситиће се. 12 јер је дао душу своју на смрт, и
би метнут међу злочинце, и сам носи грехе многих,
и за злочинце се моли.
Данила 9:26 А после те шездесет и две недеље
погубљен ће бити помазаник и ништа му неће остати;
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 И када Аллах рече: ”О Иса, душу
ћу ти узети и к Себи те уздигнути и спасићу те од
невјерника и учинићу да твоји сљедбеници буду
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Meryem 19:30 & 33 ”Ја сам Аллахов роб” – оно рече
– ”мени ће Он Књигу дати и вјеровјесником ме
учинити. И нека је мир нада мном на дан када сам
се родио и на дан када будем умро и на дан када
будем из мртвих устајао!”
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Је ли Исус сам предвидео да ће га убити јевреји?
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 16:21-23 Отада поче Исус казивати ученицима
својим да Њему ваља ићи у Јерусалим, и много
пострадати од старешина и од главара свештеничких и
књижевника, и да ће Га убити, и трећи дан да ће
устати.22И узевши Га Петар поче Га одвраћати говорећи:
Боже сачувај! Неће то бити од тебе. 23А Он обрнувши се
рече Петру: Иди од мене сотоно.
Јован 10:11 & 15 Ја сам пастир добри; пастир
добри душу своју полаже за овце. 15Као што мене
зна Отац и ја знам Оца; и душу своју полажем за
овце.
Јован 12:32-33 И кад ја будем подигнут од земље,
све ћу привући к себи. 33А ово говораше да покаже
каквом ће смрти умрети.
------------------------------------------------Напомена: У Курану не постоје ајети где Исус каже
да ће бити убијен од Јевреја.

Је ли Исус сам предвидео да ће га убити јевреји?
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 16:21-23 Отада поче Исус казивати ученицима
својим да Њему ваља ићи у Јерусалим, и много
пострадати од старешина и од главара свештеничких и
књижевника, и да ће Га убити, и трећи дан да ће
устати.22И узевши Га Петар поче Га одвраћати говорећи:
Боже сачувај! Неће то бити од тебе. 23А Он обрнувши се
рече Петру: Иди од мене сотоно.
Јован 10:11 & 15 Ја сам пастир добри; пастир
добри душу своју полаже за овце. 15Као што мене
зна Отац и ја знам Оца; и душу своју полажем за
овце.
Јован 12:32-33 И кад ја будем подигнут од земље,
све ћу привући к себи. 33А ово говораше да покаже
каквом ће смрти умрети.
------------------------------------------------Напомена: У Курану не постоје ајети где Исус каже
да ће бити убијен од Јевреја.
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Је ли прихваћено да је Христ само физички умро на
крсту, те да је он васкрснуо из мртвих?
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 27:50 А Исус опет повика гласно и испусти
душу.
Марко 15:37 А Исус повика гласно, и издахну.
Лука 24:44 & 46 И рече им: Ово су речи које сам вам
говорио још док сам био с вама, да све треба да се
сврши шта је за мене написано у закону Мојсијевом и у
пророцима и у псалмима. 46И рече им: Тако је писано, и
тако је требало да Христос пострада и да устане из
мртвих трећи дан;
Јован 19:30 А кад прими Исус оцат рече: Сврши се.
И приклонивши главу предаде дух.
1 Коринћани 15:3-4 Јер вам најпре предадох шта и
примих да Христос умре за грехе наше, по писму,4И да би
укопан, и да уста трећи дан, по писму.
------------------------------------------------Nisa 4:157 И због ријечи њихових: ”Ми смо убили
Месиха, Исаа, сина Мерјемина, Аллахова
посланика!” А нису га ни убили ни распели, већ им
се причинило.

Је ли прихваћено да је Христ само физички умро на
крсту, те да је он васкрснуо из мртвих?
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 27:50 А Исус опет повика гласно и испусти
душу.
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мртвих трећи дан;
Јован 19:30 А кад прими Исус оцат рече: Сврши се.
И приклонивши главу предаде дух.
1 Коринћани 15:3-4 Јер вам најпре предадох шта и
примих да Христос умре за грехе наше, по писму,4И да би
укопан, и да уста трећи дан, по писму.
------------------------------------------------Nisa 4:157 И због ријечи њихових: ”Ми смо убили
Месиха, Исаа, сина Мерјемина, Аллахова
посланика!” А нису га ни убили ни распели, већ им
се причинило.
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Је ли Исус сам предвидео да ће га убити јевреји?
Bible
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својим да Њему ваља ићи у Јерусалим, и много
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зна Отац и ја знам Оца; и душу своју полажем за
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Јован 12:32-33 И кад ја будем подигнут од земље,
све ћу привући к себи. 33А ово говораше да покаже
каквом ће смрти умрети.
------------------------------------------------Напомена: У Курану не постоје ајети где Исус каже
да ће бити убијен од Јевреја.

Је ли Исус сам предвидео да ће га убити јевреји?
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све ћу привући к себи. 33А ово говораше да покаже
каквом ће смрти умрети.
------------------------------------------------Напомена: У Курану не постоје ајети где Исус каже
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Је ли прихваћено да је Христ само физички умро на
крсту, те да је он васкрснуо из мртвих?
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 27:50 А Исус опет повика гласно и испусти
душу.
Марко 15:37 А Исус повика гласно, и издахну.
Лука 24:44 & 46 И рече им: Ово су речи које сам вам
говорио још док сам био с вама, да све треба да се
сврши шта је за мене написано у закону Мојсијевом и у
пророцима и у псалмима. 46И рече им: Тако је писано, и
тако је требало да Христос пострада и да устане из
мртвих трећи дан;
Јован 19:30 А кад прими Исус оцат рече: Сврши се.
И приклонивши главу предаде дух.
1 Коринћани 15:3-4 Јер вам најпре предадох шта и
примих да Христос умре за грехе наше, по писму,4И да би
укопан, и да уста трећи дан, по писму.
------------------------------------------------Nisa 4:157 И због ријечи њихових: ”Ми смо убили
Месиха, Исаа, сина Мерјемина, Аллахова
посланика!” А нису га ни убили ни распели, већ им
се причинило.

Је ли прихваћено да је Христ само физички умро на
крсту, те да је он васкрснуо из мртвих?
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 27:50 А Исус опет повика гласно и испусти
душу.
Марко 15:37 А Исус повика гласно, и издахну.
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говорио још док сам био с вама, да све треба да се
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пророцима и у псалмима. 46И рече им: Тако је писано, и
тако је требало да Христос пострада и да устане из
мртвих трећи дан;
Јован 19:30 А кад прими Исус оцат рече: Сврши се.
И приклонивши главу предаде дух.
1 Коринћани 15:3-4 Јер вам најпре предадох шта и
примих да Христос умре за грехе наше, по писму,4И да би
укопан, и да уста трећи дан, по писму.
------------------------------------------------Nisa 4:157 И због ријечи њихових: ”Ми смо убили
Месиха, Исаа, сина Мерјемина, Аллахова
посланика!” А нису га ни убили ни распели, већ им
се причинило.
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Је ли прихваћено да је Христ жив и дан данас и да
ће се поново вратити на Земљу?
Bible
Да / Да Qur’an
Јован 14:2-3 Многи су станови у кући Оца мог. А да
није тако, казао бих вам; идем да вам приправим место.
3И кад отидем и приправим вам место, опет ћу доћи, и
узећу вас к себи да и ви будете где сам ја.
Откривење 2:25 Осим који имате, држите докле дођем.
Откривење 22:12 & 20 И ево ћу доћи скоро, и плата
моја са мном, да дам свакоме по делима његовим.
20Говори Онај који сведочи ово: Да, доћи ћу скоро!
Амин. Да, дођи, Господе Исусе.
------------------------------------------------Nisa 4:158 Већ га је Аллах уздигао Себи. – А Аллах је силан
и мудар.
Zuhruf 43:61 И Кур’ан је преџнак Смака свијета, зато
никако не сумњајте у њ и слиједите упутство Моје, то
је Прави пут.
Напомена: Постоје 73 стиха у Библији који говоре о
другом доласку Христа.

Је ли прихваћено да је Христ жив и дан данас и да
ће се поново вратити на Земљу?
Bible
Да / Да Qur’an
Јован 14:2-3 Многи су станови у кући Оца мог. А да
није тако, казао бих вам; идем да вам приправим место.
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Откривење 22:12 & 20 И ево ћу доћи скоро, и плата
моја са мном, да дам свакоме по делима његовим.
20Говори Онај који сведочи ово: Да, доћи ћу скоро!
Амин. Да, дођи, Господе Исусе.
------------------------------------------------Nisa 4:158 Већ га је Аллах уздигао Себи. – А Аллах је силан
и мудар.
Zuhruf 43:61 И Кур’ан је преџнак Смака свијета, зато
никако не сумњајте у њ и слиједите упутство Моје, то
је Прави пут.
Напомена: Постоје 73 стиха у Библији који говоре о
другом доласку Христа.
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Да ли постоје неки стихови у Библији који
„предвиђају” долазак Мухамеда?
Bible
Не / Да Qur’an
Матеј 24:11 & 26 И изићи ће многи лажни пророци и
превариће многе. 26Ако вам дакле кажу: Ево га у
пустињи, не излазите; ево га у собама, не верујте.
Јован 5:31 Ако ја сведочим за себе, сведочанство
моје није истинито.
2 Коринћани 13:1 Ово трећи пут идем ка вама; у
устима два или три сведока остаће свака реч.
------------------------------------------------A’raf 7:157 Онима који ће слиједити Посланика,
Вјеровјесника, који неће знати читати ни писати,
којег они код себе, у Теврату и Инџилу,
Saf 61:6 А када Иса, син Мерјемин, рече: ”О синови
Исраилови, ја сам вам Аллахов посланик да вам потврдим
прије мене објављени Теврат и да вам донесем радосну
вијест о посланику чије је име Ахмед, који ће послије
мене доћи”.

Да ли постоје неки стихови у Библији који
„предвиђају” долазак Мухамеда?
Bible
Не / Да Qur’an
Матеј 24:11 & 26 И изићи ће многи лажни пророци и
превариће многе. 26Ако вам дакле кажу: Ево га у
пустињи, не излазите; ево га у собама, не верујте.
Јован 5:31 Ако ја сведочим за себе, сведочанство
моје није истинито.
2 Коринћани 13:1 Ово трећи пут идем ка вама; у
устима два или три сведока остаће свака реч.
------------------------------------------------A’raf 7:157 Онима који ће слиједити Посланика,
Вјеровјесника, који неће знати читати ни писати,
којег они код себе, у Теврату и Инџилу,
Saf 61:6 А када Иса, син Мерјемин, рече: ”О синови
Исраилови, ја сам вам Аллахов посланик да вам потврдим
прије мене објављени Теврат и да вам донесем радосну
вијест о посланику чије је име Ахмед, који ће послије
мене доћи”.
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и мудар.
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никако не сумњајте у њ и слиједите упутство Моје, то
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Је ли прихваћено да је Христ жив и дан данас и да
ће се поново вратити на Земљу?
Bible
Да / Да Qur’an
Јован 14:2-3 Многи су станови у кући Оца мог. А да
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Да ли постоје неки стихови у Библији који
„предвиђају” долазак Мухамеда?
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Не / Да Qur’an
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Јован 5:31 Ако ја сведочим за себе, сведочанство
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којег они код себе, у Теврату и Инџилу,
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Да ли постоје неки стихови у Библији који
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------------------------------------------------A’raf 7:157 Онима који ће слиједити Посланика,
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којег они код себе, у Теврату и Инџилу,
Saf 61:6 А када Иса, син Мерјемин, рече: ”О синови
Исраилови, ја сам вам Аллахов посланик да вам потврдим
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Како би Мухамед био квалификован као пророк како
би пренио Божје ријечи, је ли он морао бити
Јевреј који је писмен?

Како би Мухамед био квалификован као пророк како
би пренио Божје ријечи, је ли он морао бити
Јевреј који је писмен?

Bible
Да / Не Qur’an
Јован 4:22 Ви не знате чему се молите; а ми знамо
чему се молимо: јер је спасење од Јевреја.
Римљанима 3:1-2 Шта је дакле бољи Јеврејин од
других људи? Или шта помаже обрезање? 2Много
свакојако; прво што су им поверене речи Божије.
Римљанима 9:4 Која су Израиљци, којих је
посинаштво и слава, и завет и закон, и
богомољство, и обећања;
------------------------------------------------A’raf 7:157-158 Онима који ће слиједити
Посланика, Вјеровјесника, који неће знати читати
ни писати, којег они код себе, у Теврату и
Инџилу.. 158И зато вјерујте у Аллаха и посланика
Његова, вјеровјесника, који не зна читати и
писати, који вјерује у Аллаха и ријечи Његове;
њега слиједите – да бисте на Правоме путу били!”
Shura 42:52 На такав начин Ми и теби објављујемо
оно што ти се објављује. Ти ниси знао шта је
Књига нити си познавао вјерске прописе, али смо
је Ми учинили свјетлом помоћу којег упућујемо оне
робове Наше које желимо. А Ти, заиста, упућујеш
на Прави пут.

Bible
Да / Не Qur’an
Јован 4:22 Ви не знате чему се молите; а ми знамо
чему се молимо: јер је спасење од Јевреја.
Римљанима 3:1-2 Шта је дакле бољи Јеврејин од
других људи? Или шта помаже обрезање? 2Много
свакојако; прво што су им поверене речи Божије.
Римљанима 9:4 Која су Израиљци, којих је
посинаштво и слава, и завет и закон, и
богомољство, и обећања;
------------------------------------------------A’raf 7:157-158 Онима који ће слиједити
Посланика, Вјеровјесника, који неће знати читати
ни писати, којег они код себе, у Теврату и
Инџилу.. 158И зато вјерујте у Аллаха и посланика
Његова, вјеровјесника, који не зна читати и
писати, који вјерује у Аллаха и ријечи Његове;
њега слиједите – да бисте на Правоме путу били!”
Shura 42:52 На такав начин Ми и теби објављујемо
оно што ти се објављује. Ти ниси знао шта је
Књига нити си познавао вјерске прописе, али смо
је Ми учинили свјетлом помоћу којег упућујемо оне
робове Наше које желимо. А Ти, заиста, упућујеш
на Прави пут.

Је ли Мухамедово само-проглашење као пророка
ваљан тест или доказ пророчанства?
Bible
Не / Да Qur’an
Јован 5:31 & 36 Ако ја сведочим за себе,
сведочанство моје није истинито. 36Али ја имам
сведочанство веће од Јованова; јер послови које
ми даде Отац да их свршим, ови послови које ја
радим сведоче за мене да ме Отац посла.
1 Коринћани 14:32-33 И духови пророчки покоравају
се пророцима; 33Јер Бог није Бог буне, него мира,
као по свим црквама светих.
2 Коринћани 13:1 Ово трећи пут идем ка вама; у
устима два или три сведока остаће свака реч.
------------------------------------------------Rad 13:43 Они који не вјерују говоре: ”Ти ниси
посланик!” Реци: ”Мени и вама довољан ће бити као
свједок Аллах, и онај који зна шта је Књига.”
Fetih 48:28 Он је послао Посланика Свога с Упутом
и вјером истинитом да би је уздигао изнад свих
вјера. А Аллах је довољан Свједок!

Је ли Мухамедово само-проглашење као пророка
ваљан тест или доказ пророчанства?
Bible
Не / Да Qur’an
Јован 5:31 & 36 Ако ја сведочим за себе,
сведочанство моје није истинито. 36Али ја имам
сведочанство веће од Јованова; јер послови које
ми даде Отац да их свршим, ови послови које ја
радим сведоче за мене да ме Отац посла.
1 Коринћани 14:32-33 И духови пророчки покоравају
се пророцима; 33Јер Бог није Бог буне, него мира,
као по свим црквама светих.
2 Коринћани 13:1 Ово трећи пут идем ка вама; у
устима два или три сведока остаће свака реч.
------------------------------------------------Rad 13:43 Они који не вјерују говоре: ”Ти ниси
посланик!” Реци: ”Мени и вама довољан ће бити као
свједок Аллах, и онај који зна шта је Књига.”
Fetih 48:28 Он је послао Посланика Свога с Упутом
и вјером истинитом да би је уздигао изнад свих
вјера. А Аллах је довољан Свједок!
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Како би Мухамед био квалификован као пророк како
би пренио Божје ријечи, је ли он морао бити
Јевреј који је писмен?
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ни писати, којег они код себе, у Теврату и
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писати, који вјерује у Аллаха и ријечи Његове;
њега слиједите – да бисте на Правоме путу били!”
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оно што ти се објављује. Ти ниси знао шта је
Књига нити си познавао вјерске прописе, али смо
је Ми учинили свјетлом помоћу којег упућујемо оне
робове Наше које желимо. А Ти, заиста, упућујеш
на Прави пут.
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Књига нити си познавао вјерске прописе, али смо
је Ми учинили свјетлом помоћу којег упућујемо оне
робове Наше које желимо. А Ти, заиста, упућујеш
на Прави пут.

Је ли Мухамедово само-проглашење као пророка
ваљан тест или доказ пророчанства?
Bible
Не / Да Qur’an
Јован 5:31 & 36 Ако ја сведочим за себе,
сведочанство моје није истинито. 36Али ја имам
сведочанство веће од Јованова; јер послови које
ми даде Отац да их свршим, ови послови које ја
радим сведоче за мене да ме Отац посла.
1 Коринћани 14:32-33 И духови пророчки покоравају
се пророцима; 33Јер Бог није Бог буне, него мира,
као по свим црквама светих.
2 Коринћани 13:1 Ово трећи пут идем ка вама; у
устима два или три сведока остаће свака реч.
------------------------------------------------Rad 13:43 Они који не вјерују говоре: ”Ти ниси
посланик!” Реци: ”Мени и вама довољан ће бити као
свједок Аллах, и онај који зна шта је Књига.”
Fetih 48:28 Он је послао Посланика Свога с Упутом
и вјером истинитом да би је уздигао изнад свих
вјера. А Аллах је довољан Свједок!

Је ли Мухамедово само-проглашење као пророка
ваљан тест или доказ пророчанства?
Bible
Не / Да Qur’an
Јован 5:31 & 36 Ако ја сведочим за себе,
сведочанство моје није истинито. 36Али ја имам
сведочанство веће од Јованова; јер послови које
ми даде Отац да их свршим, ови послови које ја
радим сведоче за мене да ме Отац посла.
1 Коринћани 14:32-33 И духови пророчки покоравају
се пророцима; 33Јер Бог није Бог буне, него мира,
као по свим црквама светих.
2 Коринћани 13:1 Ово трећи пут идем ка вама; у
устима два или три сведока остаће свака реч.
------------------------------------------------Rad 13:43 Они који не вјерују говоре: ”Ти ниси
посланик!” Реци: ”Мени и вама довољан ће бити као
свједок Аллах, и онај који зна шта је Књига.”
Fetih 48:28 Он је послао Посланика Свога с Упутом
и вјером истинитом да би је уздигао изнад свих
вјера. А Аллах је довољан Свједок!
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Да ли је Мухамедова порука у потпуном слагању са
порукама Исуса и осталих пророка?
Bible
Да / Не Qur’an
Исаије 8:20 Закон и сведочанство тражите. Ако ли
ко не говори тако, њему нема зоре.
1 Коринћани 14:32-33 И духови пророчки покоравају
се пророцима; 33Јер Бог није Бог буне, него мира,
као по свим црквама светих.
------------------------------------------------Shu’ara 26:192-197 И Кур’ан је, сигурно, објава
Господара свјетова; доноси га повјерљиви Џибрил
на срце твоје, да опомињеш на јасном арапском
језику; он је споменут у књигама посланика
пријашњих – зар овима није доказ то што за њега
знају учени људи синова Исраилових?
Fussilet 41:43 Теби се неће рећи ништа што већ
није речено посланицима прије тебе. Господар твој
заиста прашта, а и болно кажњава.
Shura 42:15 Ја вјерујем у све књиге које је Аллах
објавио, и наређено ми је да вам праведно судим;
Аллах је и наш и ваш Господар, нама наша, а вама
ваша дела

Да ли је Мухамедова порука у потпуном слагању са
порукама Исуса и осталих пророка?
Bible
Да / Не Qur’an
Исаије 8:20 Закон и сведочанство тражите. Ако ли
ко не говори тако, њему нема зоре.
1 Коринћани 14:32-33 И духови пророчки покоравају
се пророцима; 33Јер Бог није Бог буне, него мира,
као по свим црквама светих.
------------------------------------------------Shu’ara 26:192-197 И Кур’ан је, сигурно, објава
Господара свјетова; доноси га повјерљиви Џибрил
на срце твоје, да опомињеш на јасном арапском
језику; он је споменут у књигама посланика
пријашњих – зар овима није доказ то што за њега
знају учени људи синова Исраилових?
Fussilet 41:43 Теби се неће рећи ништа што већ
није речено посланицима прије тебе. Господар твој
заиста прашта, а и болно кажњава.
Shura 42:15 Ја вјерујем у све књиге које је Аллах
објавио, и наређено ми је да вам праведно судим;
Аллах је и наш и ваш Господар, нама наша, а вама
ваша дела

Је ли Бог дао Мухамеду надљудске моћи да ради
чуда као Исусу и осталим пророцима као потврду да
је послан од стране Бога?
Bible
Не / Не Qur’an
Јован 5:36 Али ја имам сведочанство веће од
Јованова; јер послови које ми даде Отац да их
свршим, ови послови које ја радим сведоче за мене
да ме Отац посла.
Јован 14:11 Верујте мени да сам ја у Оцу и Отац у
мени; ако ли мени не верујете, верујте ми по тим
делима.
------------------------------------------------En’am 6:37-38 Они говоре: ”Зашто му Господар његов
не пошаље какво чудо?” Реци: ”Аллах је кадар
послати чудо, али већина њих не зна.”
Yunus 10:20 Они говоре: ”Зашто му Господар његов
не пошаље једно чудо?” Ти реци: ”Само Аллах зна
што ће бити, па причекајте, и ја ћу с вама
чекати.”
Напомена: Постоји 157 записаних чуда Исусових и
других пророка у Библији, али ништа слично о
Мухамеду у Курану.

Је ли Бог дао Мухамеду надљудске моћи да ради
чуда као Исусу и осталим пророцима као потврду да
је послан од стране Бога?
Bible
Не / Не Qur’an
Јован 5:36 Али ја имам сведочанство веће од
Јованова; јер послови које ми даде Отац да их
свршим, ови послови које ја радим сведоче за мене
да ме Отац посла.
Јован 14:11 Верујте мени да сам ја у Оцу и Отац у
мени; ако ли мени не верујете, верујте ми по тим
делима.
------------------------------------------------En’am 6:37-38 Они говоре: ”Зашто му Господар његов
не пошаље какво чудо?” Реци: ”Аллах је кадар
послати чудо, али већина њих не зна.”
Yunus 10:20 Они говоре: ”Зашто му Господар његов
не пошаље једно чудо?” Ти реци: ”Само Аллах зна
што ће бити, па причекајте, и ја ћу с вама
чекати.”
Напомена: Постоји 157 записаних чуда Исусових и
других пророка у Библији, али ништа слично о
Мухамеду у Курану.
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Да ли је Мухамедова порука у потпуном слагању са
порукама Исуса и осталих пророка?
Bible
Да / Не Qur’an
Исаије 8:20 Закон и сведочанство тражите. Ако ли
ко не говори тако, њему нема зоре.
1 Коринћани 14:32-33 И духови пророчки покоравају
се пророцима; 33Јер Бог није Бог буне, него мира,
као по свим црквама светих.
------------------------------------------------Shu’ara 26:192-197 И Кур’ан је, сигурно, објава
Господара свјетова; доноси га повјерљиви Џибрил
на срце твоје, да опомињеш на јасном арапском
језику; он је споменут у књигама посланика
пријашњих – зар овима није доказ то што за њега
знају учени људи синова Исраилових?
Fussilet 41:43 Теби се неће рећи ништа што већ
није речено посланицима прије тебе. Господар твој
заиста прашта, а и болно кажњава.
Shura 42:15 Ја вјерујем у све књиге које је Аллах
објавио, и наређено ми је да вам праведно судим;
Аллах је и наш и ваш Господар, нама наша, а вама
ваша дела

Да ли је Мухамедова порука у потпуном слагању са
порукама Исуса и осталих пророка?
Bible
Да / Не Qur’an
Исаије 8:20 Закон и сведочанство тражите. Ако ли
ко не говори тако, њему нема зоре.
1 Коринћани 14:32-33 И духови пророчки покоравају
се пророцима; 33Јер Бог није Бог буне, него мира,
као по свим црквама светих.
------------------------------------------------Shu’ara 26:192-197 И Кур’ан је, сигурно, објава
Господара свјетова; доноси га повјерљиви Џибрил
на срце твоје, да опомињеш на јасном арапском
језику; он је споменут у књигама посланика
пријашњих – зар овима није доказ то што за њега
знају учени људи синова Исраилових?
Fussilet 41:43 Теби се неће рећи ништа што већ
није речено посланицима прије тебе. Господар твој
заиста прашта, а и болно кажњава.
Shura 42:15 Ја вјерујем у све књиге које је Аллах
објавио, и наређено ми је да вам праведно судим;
Аллах је и наш и ваш Господар, нама наша, а вама
ваша дела

Је ли Бог дао Мухамеду надљудске моћи да ради
чуда као Исусу и осталим пророцима као потврду да
је послан од стране Бога?
Bible
Не / Не Qur’an
Јован 5:36 Али ја имам сведочанство веће од
Јованова; јер послови које ми даде Отац да их
свршим, ови послови које ја радим сведоче за мене
да ме Отац посла.
Јован 14:11 Верујте мени да сам ја у Оцу и Отац у
мени; ако ли мени не верујете, верујте ми по тим
делима.
------------------------------------------------En’am 6:37-38 Они говоре: ”Зашто му Господар његов
не пошаље какво чудо?” Реци: ”Аллах је кадар
послати чудо, али већина њих не зна.”
Yunus 10:20 Они говоре: ”Зашто му Господар његов
не пошаље једно чудо?” Ти реци: ”Само Аллах зна
што ће бити, па причекајте, и ја ћу с вама
чекати.”
Напомена: Постоји 157 записаних чуда Исусових и
других пророка у Библији, али ништа слично о
Мухамеду у Курану.

Је ли Бог дао Мухамеду надљудске моћи да ради
чуда као Исусу и осталим пророцима као потврду да
је послан од стране Бога?
Bible
Не / Не Qur’an
Јован 5:36 Али ја имам сведочанство веће од
Јованова; јер послови које ми даде Отац да их
свршим, ови послови које ја радим сведоче за мене
да ме Отац посла.
Јован 14:11 Верујте мени да сам ја у Оцу и Отац у
мени; ако ли мени не верујете, верујте ми по тим
делима.
------------------------------------------------En’am 6:37-38 Они говоре: ”Зашто му Господар његов
не пошаље какво чудо?” Реци: ”Аллах је кадар
послати чудо, али већина њих не зна.”
Yunus 10:20 Они говоре: ”Зашто му Господар његов
не пошаље једно чудо?” Ти реци: ”Само Аллах зна
што ће бити, па причекајте, и ја ћу с вама
чекати.”
Напомена: Постоји 157 записаних чуда Исусових и
других пророка у Библији, али ништа слично о
Мухамеду у Курану.
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Је ли Мухамед имао моћ да „предвиди” или
„прорекне” будућност као Исус и остали пророци?
Bible
Не / Не Qur’an
5 Мојсије 18:22 Шта би пророк рекао у име Господње,
па се не збуде и не наврши се, то је реч које није
рекао Господ; него је из охолости рекао онај пророк,
не бој га се.
1.Самуилова 9:9 А у старо време ко би ишао да пита
Бога говораше: Хајде да идемо к видеоцу. Јер ко се
сада зове пророк у старо се време зваше виделац.
Исаије 41:22 Нека дођу и нека нам објаве шта ће бити;
објавите нам шта је прво било, да промислимо и познамо
шта ће бити иза тога; или кажите нам шта ће бити
унапредак.
------------------------------------------------En’am 6:50 Реци: ”Ја вам не кажем: ’У мене су
Аллахове ризнице’, нити: ’Мени је познат невидљиви
свијет’, нити вам кажем: ’Ја сам мелек’ – ја слиједим
само оно што ми се објављује.” Реци: ”Зар су исти
слијепац и онај који види? Зашто не размислите?”
Ahkaf 46:9 Реци: ”Ја нисам први посланик и не знам
шта ће бити са мном или с вама; ја слиједим само оно
што ми се објављује и само сам дужан да отворено
опомињем.”

Је ли Мухамед имао моћ да „предвиди” или
„прорекне” будућност као Исус и остали пророци?
Bible
Не / Не Qur’an
5 Мојсије 18:22 Шта би пророк рекао у име Господње,
па се не збуде и не наврши се, то је реч које није
рекао Господ; него је из охолости рекао онај пророк,
не бој га се.
1.Самуилова 9:9 А у старо време ко би ишао да пита
Бога говораше: Хајде да идемо к видеоцу. Јер ко се
сада зове пророк у старо се време зваше виделац.
Исаије 41:22 Нека дођу и нека нам објаве шта ће бити;
објавите нам шта је прво било, да промислимо и познамо
шта ће бити иза тога; или кажите нам шта ће бити
унапредак.
------------------------------------------------En’am 6:50 Реци: ”Ја вам не кажем: ’У мене су
Аллахове ризнице’, нити: ’Мени је познат невидљиви
свијет’, нити вам кажем: ’Ја сам мелек’ – ја слиједим
само оно што ми се објављује.” Реци: ”Зар су исти
слијепац и онај који види? Зашто не размислите?”
Ahkaf 46:9 Реци: ”Ја нисам први посланик и не знам
шта ће бити са мном или с вама; ја слиједим само оно
што ми се објављује и само сам дужан да отворено
опомињем.”

Да ли би Аврамов Бог икад опростио Мухамедово
љубљење Црног Камена код Кабе, и да ли би
опростио његово поштовање Арапских паганских
Божанстава?
Bible
Не / Да Qur’an
2. Мојсијева 20:3-5 Немој имати других богова уза
ме. 4Не гради себи лик резани нити какву слику од оног
што је горе на небу, или доле на земљи, или у води,
испод земље. 5Немој им се клањати нити им служити, јер
сам ја Господ Бог твој, Бог ревнитељ.
1 Царевима 19:18 Али сам оставио у Израиљу седам
хиљада, који ни један не савише колена пред Валом,
нити га устима својим целиваше.
2 Коринћани 6:16 Или како се удара црква Божја с
идолима? Јер сте ви цркве Бога Живога, као што рече
Бог: Уселићу се у њих, и живећу у њима, и бићу им Бог,
и они ће бити мој народ.
------------------------------------------------Bakara 2:158 Сафа и Мерва су Аллахова часна мјеста, зато
онај који Кабу ходочасти или умру обави не чини никакав
пријеступ ако крене око њих.
Nejm 53:18-20 Видио је највеличанственија знамења
свога Господара. Шта кажете о Лату и Уззау и Менат,
трећој, најмање цијењеној?
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Је ли Мухамед имао моћ да „предвиди” или
„прорекне” будућност као Исус и остали пророци?
Bible
Не / Не Qur’an
5 Мојсије 18:22 Шта би пророк рекао у име Господње,
па се не збуде и не наврши се, то је реч које није
рекао Господ; него је из охолости рекао онај пророк,
не бој га се.
1.Самуилова 9:9 А у старо време ко би ишао да пита
Бога говораше: Хајде да идемо к видеоцу. Јер ко се
сада зове пророк у старо се време зваше виделац.
Исаије 41:22 Нека дођу и нека нам објаве шта ће бити;
објавите нам шта је прво било, да промислимо и познамо
шта ће бити иза тога; или кажите нам шта ће бити
унапредак.
------------------------------------------------En’am 6:50 Реци: ”Ја вам не кажем: ’У мене су
Аллахове ризнице’, нити: ’Мени је познат невидљиви
свијет’, нити вам кажем: ’Ја сам мелек’ – ја слиједим
само оно што ми се објављује.” Реци: ”Зар су исти
слијепац и онај који види? Зашто не размислите?”
Ahkaf 46:9 Реци: ”Ја нисам први посланик и не знам
шта ће бити са мном или с вама; ја слиједим само оно
што ми се објављује и само сам дужан да отворено
опомињем.”
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Да ли би Аврамов Бог икад опростио Мухамедово
љубљење Црног Камена код Кабе, и да ли би
опростио његово поштовање Арапских паганских
Божанстава?
Bible
Не / Да Qur’an
2. Мојсијева 20:3-5 Немој имати других богова уза
4
ме. Не гради себи лик резани нити какву слику од оног
што је горе на небу, или доле на земљи, или у води,
испод земље. 5Немој им се клањати нити им служити, јер
сам ја Господ Бог твој, Бог ревнитељ.
1 Царевима 19:18 Али сам оставио у Израиљу седам
хиљада, који ни један не савише колена пред Валом,
нити га устима својим целиваше.
2 Коринћани 6:16 Или како се удара црква Божја с
идолима? Јер сте ви цркве Бога Живога, као што рече
Бог: Уселићу се у њих, и живећу у њима, и бићу им Бог,
и они ће бити мој народ.
------------------------------------------------Bakara 2:158 Сафа и Мерва су Аллахова часна мјеста, зато
онај који Кабу ходочасти или умру обави не чини никакав
пријеступ ако крене око њих.
Nejm 53:18-20 Видио је највеличанственија знамења
свога Господара. Шта кажете о Лату и Уззау и Менат,
трећој, најмање цијењеној?
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Да ли је Мухамед сматран нормалним људским бићем
које је требало тражити опрост за своје грехе?
Bible
Да / Да Qur’an
Проповедник 7:20 Доиста нема човека праведног на
земљи који твори добро и не греши.
1 Јован 1:8 & 10 Ако кажемо да греха немамо, себе
варамо, и истине нема у нама. 10Ако кажемо да не
сагрешисмо, градимо Га лажом, и реч Његова није у нама.
------------------------------------------------Nisa 4:106 И замоли опрост од Аллаха – Аллах,
уистину, прашта и самилостан је.
Yusuf 12:53 Ја не правдам себе, та душа је склона злу, осим
оне којој се Господар мој смилује. Господар мој заиста прашта
и самилостан је.”
Muhammad 47:19 Знај да нема бога осим Аллаха! Тражи опроста
за своје гријехе и за вјернике и за вјернице! Аллах зна куд се
крећете и гђе боравите.
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98.

Да ли је Мухамед сматран последњим и највећим
пророком?
Bible
Не / Да Qur’an
Откривење 1:1, 8 & 17 Откривење Исуса Христа, које
даде Њему Бог, да покаже слугама својим шта ће скоро
бити, и показа, пославши по анђелу свом слузи свом
Јовану, 8Ја сам Алфа и Омега, Почетак и Свршетак, говори
Господ, Који јесте, и који беше, и који ће доћи,
Сведржитељ. 17И кад Га видех, падох к ногама Његовим као
мртав, и метну десницу своју на ме говорећи ми: Не бој
се, ја сам Први и Последњи.
Откривење 22:13, 16 & 20 Ја сам Алфа и Омега, Почетак и
Свршетак, Први и Последњи. 16Ја Исус послах анђела свог да
вам ово посведочи у црквама. Ја сам корен и род Давидов,
и сјајна звезда Даница. 20Говори Онај који сведочи ово:
Да, доћи ћу скоро! Амин. Да, дођи, Господе Исусе.
------------------------------------------------Ahzab 33:40 Мухаммед није родитељ ниједном од ваших људи,
него је Аллахов посланик и посљедњи вјеровјесник – а Аллах све
добро зна.
Fatih 48:28 Он је послао Посланика Свога с Упутом
и вјером истинитом да би је уздигао изнад свих
вјера. А Аллах је довољан Свједок!
Напомена: Очекује се да ће се Исус вратити, док
Мухамед неће.
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99.

99.

Када су Адам и Ева починили први грех, да ли је
то проузроковало фундаменталну сепарацију између
Бога и човека, чији је резултат потреба човека да
буде сачуван од Божје казне против греха?
Bible
Да / Не Qur’an
1. Мојсијева 2:16-17 И запрети Господ Бог човеку говорећи:
Једи слободно са сваког дрвета у врту; 17Али с дрвета од знања
добра и зла, с њега не једи; јер у који дан окусиш с њега,
умрећеш.
Римљанима 5:12-19 Зато, као што кроз једног човека дође
на свет грех, и кроз грех смрт, и тако смрт уђе у све
људе, јер сви сагрешише.
------------------------------------------------Bakara 2:35-38 И Ми рекосмо: "О Адеме, живите, ти и жена
твоја, у Џеннету и једите у њему колико год желите и
одакле год хоћете, али се овом дрвету не приближујте па
да сами себи неправду нанесете!" 37И Адем прими неке
ријечи од Господара свога, па му Он опрости;
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Да ли постоје стихови који говоре о томе да су
људи рођени са „грешном природом”?(Првородни
грех)
Bible
Да / Не Qur’an
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правда као нечиста хаљина; зато опадосмо сви као лист, и
безакоња наша као ветар однесоше нас.
Јеремије 13:23 Може ли Етиопљанин променити кожу своју
или рис шаре своје? Можете ли ви чинити добро научивши се
чинити зло?
Јеремије 17:9 Овако ми рече Господ: Иди, и стани на врата
синова народних, на која улазе цареви Јудини и на која
излазе, и на свака врата јерусалимска.
Римљанима 3:23 Јер сви сагрешише и изгубили славу
Божију.
------------------------------------------------Taha 20:122 Послије га је Господар његов изабраником
учинио, па му опростио и на Прави пут га упутио.
Tin 95:4 Ми човјека стварамо у складу најљепшем
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Када су Адам и Ева починили први грех, да ли је
то проузроковало фундаменталну сепарацију између
Бога и човека, чији је резултат потреба човека да
буде сачуван од Божје казне против греха?
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101.

101.

Да ли су сви људи, укључујући пророке починили
неки грех?
Bible
Да / Не Qur’an
1 Царевима 8:46 Кад Ти згреше, јер нема човека
који не греши, и разгневивши се на њих даш их
непријатељима њиховим, те их заробе и одведу у
земљу непријатељску далеко или близу
Псалми 130:3 Ако ћеш на безакоње гледати,
Господе, Господе, ко ће остати?
Соломон 20:9 Ко може рећи: Очистио сам срце
своје, чист сам од греха свог?
Римљанима 3:10 Као што стоји написано: Ни једног
нема праведног.
1 Јован 1:8 Ако кажемо да греха немамо, себе
варамо, и истине нема у нама.
------------------------------------------------Yusuf 12:53 Ја не правдам себе, та душа је склона
злу, осим оне којој се Господар мој смилује.
Господар мој заиста прашта и самилостан је."
İbrahim 14:34 И даје вам свега онога што од Њега
ишћете, и ако бисте Аллахове благодати бројали,
не бисте их набројали - Човјек је, уистину,
неправедан и незахвалан.
Nahl 16:61 Кад би Аллах људе због гријехова
њихових кажњавао, ништа живо на Земљи не би
оставио...
Shu’ara 26:82 И који ће ми, надам се, погрешке
моје на Судњем дану опростити!
Muhammad 47:19 Знај да нема бога осим Аллаха! Тражи
опроста за своје гријехе и за вјернике и за вјернице!
Аллах зна куд се крећете и гђе боравите.
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Да ли се за Марију, мајку Исусову, сматра да има
нека Божанска задужења и да ли би се требала
називати „Мајком Божјом”?
Bible
Не / Не Qur’an
Исаије 42:8 Ја сам Господ, то је име моје, и
славу своју нећу дати другом ни хвалу своју
ликовима резаним.
Јован 2:3-5 И кад неста вина, рече мати Исусова
Њему: Немају вина. 4Исус јој рече: Шта је мени до
тебе жено? Још није дошао мој час. 5Рече мати
Његова слугама: Шта год вам рече учините.
------------------------------------------------İsra 17:22-23 Господар твој заповиједа да се само
Њему клањате и да родитељима доброчинство чините.
Zariyat 51:56 Џине и људе сам створио само зато
да Ми се клањају.
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Да ли се човек грехом одваја од Бога, и да ли је
последица греха одлазак у пакао?
Bible
Да / Да Qur’an
Језекиља 18:4 & 20 која душа згреши она ће
погинути. 20Која душа згреши она ће умрети,
Лука 12:5 Него ћу вам казати кога да се бојите: бојте се
Оног који има власт пошто убије бацити у пакао; да, кажем
вам, Оног се бојте.
Откривење 20:13—15 И море даде своје мртваце, и смрт и
пакао дадоше своје мртваце; и суд примише по делима
својим. 14И смрт и пакао бачени бише у језеро огњено. И
ово је друга смрт. 15И ко се не нађе написан у књизи
живота, бачен би у језеро огњено.
------------------------------------------------A’raf 7:41 У Џехеннему ће им лежај и покривачи од ватре
бити. Ето тако ћемо Ми невјернике казнити.
Yunus 10:27 А оне који чине неваљала ђела чека казна
сразмјерна оном што су починили; њих ће потиштеност
прекривати, нико их од Аллаха неће заштитити, лица ће им бити
тамна као да су се на њих спустили дијелови мркле ноћи:
становници ватре ће они бити, и у њој ће вјечно боравити!

Да ли се човек грехом одваја од Бога, и да ли је
последица греха одлазак у пакао?
Bible
Да / Да Qur’an
Језекиља 18:4 & 20 која душа згреши она ће
погинути. 20Која душа згреши она ће умрети,
Лука 12:5 Него ћу вам казати кога да се бојите: бојте се
Оног који има власт пошто убије бацити у пакао; да, кажем
вам, Оног се бојте.
Откривење 20:13—15 И море даде своје мртваце, и смрт и
пакао дадоше своје мртваце; и суд примише по делима
својим. 14И смрт и пакао бачени бише у језеро огњено. И
ово је друга смрт. 15И ко се не нађе написан у књизи
живота, бачен би у језеро огњено.
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Да ли Бог схвата мале гријехе озбиљно?
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 5:19 Ако ко поквари једну од ових најмањих
заповести и научи тако људе, најмањи назваће се у царству
небеском; а ко изврши и научи, тај ће се велики назвати у
царству небеском.
Матеј 12:36 А ја вам кажем да ће за сваку празну реч коју
кажу људи дати одговор у дан страшног суда.
1 Коринћани 5:6 Није добра хвала ваша. Не знате ли да
мало квасца све тесто укисели?
Јаковљева 2:10 Јер који сав закон одржи а сагреши у
једном, крив је за све,
------------------------------------------------Ahzab 33:5 Није гријех ако у томе погријешите, гријех је
ако то намјерно учините; а Аллах прашта и самилостан је.
Nejm 53:31-32 32. оне који се клоне великих гријехова и
нарочито разврата, а гријехове безазлене Он ће опростити...
зато се не хвалишите безгрјешношћу својом - Он добро зна онога
који се гријеха клони.
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Да / Да Qur’an
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Је ли права казна да се лоповима одсеку руке?
Bible
Не / Да Qur’an
2. Мојсијева 22:1-4 Ко украде вола или овцу или
козу, и закоље или прода, да врати пет волова за
једног вола, а четири овце или козе за једну овцу или
козу. 2Ако се лупеж ухвати где поткопава. 3Али ако се
буде сунце родило, да је крив за крв. А лупеж све да
накнади; ако ли не би имао, онда да се он прода за
своју крађу. 4Ако се нађе шта је покрао у његовој руци
живо, да врати двоструко.
Соломон 6:30-31 Не срамоте лупежа који украде да
насити душу своју, будући гладан; 31Него кад га
ухвате плати самоседмо, да све имање дома свог.
Лука 6:35-36 Али, љубите непријатеље своје, и чините
добро, и дајте у зајам не надајући се ничему; и биће
вам велика плата, и бићете синови Највишега, јер је Он
благ и неблагодарнима и злима. 36Будите дакле милостиви
као и Отац ваш што је милостив.
------------------------------------------------Maide 5:38 Крадљивцу и крадљивици одсијеците руке
њихове, нека им то буде казна за оно што су учинили и
опомена од Аллаха! А Аллах је силан и мудар.

106.

Да ли верници могу некада слагати или преварити
друге како би заштитили себе?
Bible
Не / Да Qur’an
Соломон 6:16-17 На ово шесторо мрзи Господ, и
седмо је гад души његовој: 17 Очи поносите, језик
лажљив и руке које проливају крв праву.
Софоније 3:13 Остатак Израиљев неће чинити
безакоња нити ће говорити лажи, нити ће се наћи у
устима њиховим језик преваран; него ће пасти и
лежати и неће бити никога да их плаши.
Ефесцима 4:25 Зато одбаците лаж, и говорите истину
сваки са својим ближњим; јер смо уди један
другом.
Откривење 21:8 & 27 А страшљивима и невернима и
поганима и крвницима, и курварима, и врачарима, и
идолопоклоницима, и свима лажама, њима је део у језеру што
гори огњем и сумпором; које је смрт друга. 27И неће у њега ући
ништа погано, и што чини мрзост и лаж, него само који су
написани у животној књизи Јагњета.
------------------------------------------------Bakara 2:225 Аллах вас неће казнити ако се ненамјерно
закунете, али ће вас казнити ако под заклетвом нешто намјерно
учините. – А Аллах прашта и благ је.
Tahrim 66:2 Аллах вам је прописао како да своје заклетве
искупите; Аллах је ваш Господар; Он све зна и мудар је.
Напомена: „Taqiyya“ = говорење нечега што није
тачно. Китман = Лагање изостављањем делова.
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опомена од Аллаха! А Аллах је силан и мудар.

Да ли верници могу некада слагати или преварити
друге како би заштитили себе?
Bible
Не / Да Qur’an
Соломон 6:16-17 На ово шесторо мрзи Господ, и
седмо је гад души његовој: 17 Очи поносите, језик
лажљив и руке које проливају крв праву.
Софоније 3:13 Остатак Израиљев неће чинити
безакоња нити ће говорити лажи, нити ће се наћи у
устима њиховим језик преваран; него ће пасти и
лежати и неће бити никога да их плаши.
Ефесцима 4:25 Зато одбаците лаж, и говорите истину
сваки са својим ближњим; јер смо уди један
другом.
Откривење 21:8 & 27 А страшљивима и невернима и
поганима и крвницима, и курварима, и врачарима, и
идолопоклоницима, и свима лажама, њима је део у језеру што
гори огњем и сумпором; које је смрт друга. 27И неће у њега ући
ништа погано, и што чини мрзост и лаж, него само који су
написани у животној књизи Јагњета.
------------------------------------------------Bakara 2:225 Аллах вас неће казнити ако се ненамјерно
закунете, али ће вас казнити ако под заклетвом нешто намјерно
учините. – А Аллах прашта и благ је.
Tahrim 66:2 Аллах вам је прописао како да своје заклетве
искупите; Аллах је ваш Господар; Он све зна и мудар је.
Напомена: „Taqiyya“ = говорење нечега што није
тачно. Китман = Лагање изостављањем делова.
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107.

Да ли је хомосексуалност грех који је забрањен и
покуђен?
Bible
Да / Да Qur’an
3. Мојсијева 18:22 С мушкарцем не лези као са
женом; гадно је.
3. Мојсијева 20:13 Ко би мушкарца облежао као
жену, учинише гадну ствар обојица; да се погубе;
крв њихова на њих.
Римљанима 1:24 & 26-27 Зато их предаде Бог у жељама
њихових срца у нечистоту, да се погане телеса њихова
међу њима самима; 26Зато их предаде Бог у срамне сласти;
јер жене њихове претворише путно употребљавање у
беспутно. 27Тако и људи оставивши путно употребљавање
женског рода, распалише се жељом својом један на друго.
------------------------------------------------A’raf 7:80-81 И Лута – кад рече народу своме: ”Зашто
чините разврат који нико прије вас на свијету није чинио? 81Ви
са страшћу прилазите мушкарцима, умјесто женама. Та ви сте
народ који све границе зла прелази!”
Neml 27:54-55 И Лута, када рече народу своме: ”Зашто чините
разврат наочиглед једни других? 55Зар збиља са страшћу опћите
са мушкарцима умјесто са женама? Ви сте, уистину, безумници.”

108.

Да ли су абортирање и убиство греси који су
забрањени и покуђени?
Bible
Да / Да Qur’an
1. Мојсијева 9:6-7 Ко пролије крв човечију, његову
ће крв пролити човек; јер је Бог по свом обличју
створио човека. 7Рађајте се дакле и множите се;
народите се веома на земљи и намножите се на њој.
2. Мојсијева 20:13 Не убиј.
2. Мојсијева 21:12 Ко удари човека, те умре, да
се погуби.
Соломон 6:16-17 На ово шесторо мрзи Господ, и седмо
је гад души његовој: 17Очи поносите, језик лажљив и
руке које проливају крв праву.
---------------------------------------------Maide 5:32 Због тога смо Ми прописали синовима Исраиловим:
ако неко убије не- кога који није убио никога, или онога који
на Земљи неред не чини – као да је све људе поубијао; а ако
неко буде узрок да се нечији живот сачува – као да је свим
људима живот сачувао.
İsra 17:31 Не убијајте ђецу своју из страха од
неимаштине, и њих и вас Ми хранимо, јер је
убијати њих доиста велики гријех.
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109.*

109.*

Да ли казна за гријех може бити поништена рађењем
добрих дела?(Севап)
Bible
Не / Да Qur’an
Римљанима 3:28 Мислимо дакле да ће се човек
оправдати вером без дела закона.
Галатима 3:11 А да се законом нико не оправдава
пред Богом, познато је: јер праведник од вере
живеће.
Титу 3:5-6 Не за дела праведна која ми учинисмо,
него по својој милости спасе нас бањом прерођења
и обновљењем Духа Светог. 6Ког изли на нас обилно
кроз Исуса Христа Спаситеља нашег.
Јаковљева 2:10 Јер који сав закон одржи а сагреши
у једном, крив је за све.
------------------------------------------------Hud 11:114 Добра ђела заиста поништавају хрђава.
То је поука за оне који поуку желе.
Ankebut 29:7 Онима који вјерују и добра ђела чине
прећи ћемо, сигурно, преко хрђавих поступака
њихових, и за оно што су радили доиста ћемо их
најљепшом наградом наградити.
Nejm 53:32 Оне који се клоне великих гријехова и
нарочито разврата, а гријехове безазлене Он ће
опростити јер Господар твој, заиста, много прашта.
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Не / Да Qur’an
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Да ли је особа рођена као хришћанин или муслиман?
Bible
Не / Да Qur’an
Јован 1:12-13 А који Га примише даде им власт да
буду синови Божији, који верују у име Његово.
13Који се не родише од крви, ни од воље телесне,
ни од воље мужевље, него од Бога.
Јован 3:5 Одговори Исус: Заиста, заиста ти кажем:
ако се ко не роди водом и Духом, не може ући у
царство Божије.
1 Петрова 1:23 Као прерођени не од семена које
труне, него од оног које не труне, речју Живог
Бога, која остаје довека.
------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6 Реци: ”О ви невјерници, 2ја се
нећу клањати онима којима се ви клањате, 3 а ни ви
се нећете клањати Ономе коме се ја клањам; 4ја се
нисам клањао онима којима сте се ви клањали, 5а и
ви се нисте клањали Ономе коме се ја клањам,
6вама – ваша вјера, а мени – моја!”
Напомена: Према Библији човек не може бити рођен
као хришћанин; само они који су „поново рођени”
Божјим дугом ће наследити Царство Божје. У исламу
онај којем је отац Муслиман аутоматски се сматра
Муслиманом по рођењу

Да ли је особа рођена као хришћанин или муслиман?
Bible
Не / Да Qur’an
Јован 1:12-13 А који Га примише даде им власт да
буду синови Божији, који верују у име Његово.
13Који се не родише од крви, ни од воље телесне,
ни од воље мужевље, него од Бога.
Јован 3:5 Одговори Исус: Заиста, заиста ти кажем:
ако се ко не роди водом и Духом, не може ући у
царство Божије.
1 Петрова 1:23 Као прерођени не од семена које
труне, него од оног које не труне, речју Живог
Бога, која остаје довека.
------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6 Реци: ”О ви невјерници, 2ја се
нећу клањати онима којима се ви клањате, 3 а ни ви
се нећете клањати Ономе коме се ја клањам; 4ја се
нисам клањао онима којима сте се ви клањали, 5а и
ви се нисте клањали Ономе коме се ја клањам,
6вама – ваша вјера, а мени – моја!”
Напомена: Према Библији човек не може бити рођен
као хришћанин; само они који су „поново рођени”
Божјим дугом ће наследити Царство Божје. У исламу
онај којем је отац Муслиман аутоматски се сматра
Муслиманом по рођењу

Спасење
110.

109.*

Спасење
110.

109.*

Да ли казна за гријех може бити поништена рађењем
добрих дела?(Севап)
Bible
Не / Да Qur’an
Римљанима 3:28 Мислимо дакле да ће се човек
оправдати вером без дела закона.
Галатима 3:11 А да се законом нико не оправдава
пред Богом, познато је: јер праведник од вере
живеће.
Титу 3:5-6 Не за дела праведна која ми учинисмо,
него по својој милости спасе нас бањом прерођења
и обновљењем Духа Светог. 6Ког изли на нас обилно
кроз Исуса Христа Спаситеља нашег.
Јаковљева 2:10 Јер који сав закон одржи а сагреши
у једном, крив је за све.
------------------------------------------------Hud 11:114 Добра ђела заиста поништавају хрђава.
То је поука за оне који поуку желе.
Ankebut 29:7 Онима који вјерују и добра ђела чине
прећи ћемо, сигурно, преко хрђавих поступака
њихових, и за оно што су радили доиста ћемо их
најљепшом наградом наградити.
Nejm 53:32 Оне који се клоне великих гријехова и
нарочито разврата, а гријехове безазлене Он ће
опростити јер Господар твој, заиста, много прашта.

Да ли казна за гријех може бити поништена рађењем
добрих дела?(Севап)
Bible
Не / Да Qur’an
Римљанима 3:28 Мислимо дакле да ће се човек
оправдати вером без дела закона.
Галатима 3:11 А да се законом нико не оправдава
пред Богом, познато је: јер праведник од вере
живеће.
Титу 3:5-6 Не за дела праведна која ми учинисмо,
него по својој милости спасе нас бањом прерођења
и обновљењем Духа Светог. 6Ког изли на нас обилно
кроз Исуса Христа Спаситеља нашег.
Јаковљева 2:10 Јер који сав закон одржи а сагреши
у једном, крив је за све.
------------------------------------------------Hud 11:114 Добра ђела заиста поништавају хрђава.
То је поука за оне који поуку желе.
Ankebut 29:7 Онима који вјерују и добра ђела чине
прећи ћемо, сигурно, преко хрђавих поступака
њихових, и за оно што су радили доиста ћемо их
најљепшом наградом наградити.
Nejm 53:32 Оне који се клоне великих гријехова и
нарочито разврата, а гријехове безазлене Он ће
опростити јер Господар твој, заиста, много прашта.

Да ли је особа рођена као хришћанин или муслиман?
Bible
Не / Да Qur’an
Јован 1:12-13 А који Га примише даде им власт да
буду синови Божији, који верују у име Његово.
13Који се не родише од крви, ни од воље телесне,
ни од воље мужевље, него од Бога.
Јован 3:5 Одговори Исус: Заиста, заиста ти кажем:
ако се ко не роди водом и Духом, не може ући у
царство Божије.
1 Петрова 1:23 Као прерођени не од семена које
труне, него од оног које не труне, речју Живог
Бога, која остаје довека.
------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6 Реци: ”О ви невјерници, 2ја се
нећу клањати онима којима се ви клањате, 3 а ни ви
се нећете клањати Ономе коме се ја клањам; 4ја се
нисам клањао онима којима сте се ви клањали, 5а и
ви се нисте клањали Ономе коме се ја клањам,
6вама – ваша вјера, а мени – моја!”
Напомена: Према Библији човек не може бити рођен
као хришћанин; само они који су „поново рођени”
Божјим дугом ће наследити Царство Божје. У исламу
онај којем је отац Муслиман аутоматски се сматра
Муслиманом по рођењу

Да ли је особа рођена као хришћанин или муслиман?
Bible
Не / Да Qur’an
Јован 1:12-13 А који Га примише даде им власт да
буду синови Божији, који верују у име Његово.
13Који се не родише од крви, ни од воље телесне,
ни од воље мужевље, него од Бога.
Јован 3:5 Одговори Исус: Заиста, заиста ти кажем:
ако се ко не роди водом и Духом, не може ући у
царство Божије.
1 Петрова 1:23 Као прерођени не од семена које
труне, него од оног које не труне, речју Живог
Бога, која остаје довека.
------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6 Реци: ”О ви невјерници, 2ја се
нећу клањати онима којима се ви клањате, 3 а ни ви
се нећете клањати Ономе коме се ја клањам; 4ја се
нисам клањао онима којима сте се ви клањали, 5а и
ви се нисте клањали Ономе коме се ја клањам,
6вама – ваша вјера, а мени – моја!”
Напомена: Према Библији човек не може бити рођен
као хришћанин; само они који су „поново рођени”
Божјим дугом ће наследити Царство Божје. У исламу
онај којем је отац Муслиман аутоматски се сматра
Муслиманом по рођењу

Спасење
110.

Спасење
110.

111.*
Да ли човек спасење може остварити са својим
добрим делима?(Амеллер)
Bible
Не / Да Qur’an
Римљанима 4:2 Јер ако се Авраам делима оправда,
има хвалу, али не у Бога.
Ефесцима 2:8-9 Јер сте благодаћу спасени кроз
веру; и то није од вас, дар је Божји, 9Не од
дела, да се нико не похвали.
Титу 3:5-6 Не за дела праведна која ми учинисмо,
него по својој милости спасе нас бањом прерођења
и обновљењем Духа Светог, 6Ког изли на нас обилно
кроз Исуса Христа Спаситеља нашег.
------------------------------------------------Hud 11:114 И обављај молитву почетком и крајем дана, и
у првим часовима ноћи! Добра ђела заиста поништавају
хрђава. То је поука за оне који поуку желе.
Ankebut 29:7 Онима који вјерују и добра ђела чине
прећи ћемо, сигурно, преко хрђавих поступака
њихових, и за оно што су радили доиста ћемо их
најљепшом наградом наградити.

112.
Да ли је Божја одредба спасења од казне за грех
увек зависна од откупа кроз жртву проливања
крви?(Кефарет)
Bible
Да / Не Qur’an
3. Мојсијева 17:11 Јер је душа телу у крви; а ја
сам вам је одредио за олтар да се чисте душе
ваше; јер је крв што душу очишћа.
Јеврејима 9:12 & 22 Ни с крвљу јарчијом, нити
телећом, него кроз своју крв уђе једном у
светињу, и нађе вечни откуп. 22И готово све се
крвљу чисти по закону, и без проливања крви не
бива опроштење.
------------------------------------------------Bakara 2:48 И бојте се Дана када нико ни за кога
неће моћи ништа учинити, када се ничији заговор
неће прихватити, када се ни од кога откуп неће
примити и када им нико неће у помоћ притећи.
Hajj 22:37 До Аллаха неће допријети месо њихово и
крв њихова, али ће Му стићи искрено учињена добра
ђела ваша; тако вам их је потчинио да бисте
Аллаха величали зато што вас је упутио. И обрадуј
оне који добра ђела чине!

111.*
Да ли човек спасење може остварити са својим
добрим делима?(Амеллер)
Bible
Не / Да Qur’an
Римљанима 4:2 Јер ако се Авраам делима оправда,
има хвалу, али не у Бога.
Ефесцима 2:8-9 Јер сте благодаћу спасени кроз
веру; и то није од вас, дар је Божји, 9Не од
дела, да се нико не похвали.
Титу 3:5-6 Не за дела праведна која ми учинисмо,
него по својој милости спасе нас бањом прерођења
и обновљењем Духа Светог, 6Ког изли на нас обилно
кроз Исуса Христа Спаситеља нашег.
------------------------------------------------Hud 11:114 И обављај молитву почетком и крајем дана, и
у првим часовима ноћи! Добра ђела заиста поништавају
хрђава. То је поука за оне који поуку желе.
Ankebut 29:7 Онима који вјерују и добра ђела чине
прећи ћемо, сигурно, преко хрђавих поступака
њихових, и за оно што су радили доиста ћемо их
најљепшом наградом наградити.

112.
Да ли је Божја одредба спасења од казне за грех
увек зависна од откупа кроз жртву проливања
крви?(Кефарет)
Bible
Да / Не Qur’an
3. Мојсијева 17:11 Јер је душа телу у крви; а ја
сам вам је одредио за олтар да се чисте душе
ваше; јер је крв што душу очишћа.
Јеврејима 9:12 & 22 Ни с крвљу јарчијом, нити
телећом, него кроз своју крв уђе једном у
светињу, и нађе вечни откуп. 22И готово све се
крвљу чисти по закону, и без проливања крви не
бива опроштење.
------------------------------------------------Bakara 2:48 И бојте се Дана када нико ни за кога
неће моћи ништа учинити, када се ничији заговор
неће прихватити, када се ни од кога откуп неће
примити и када им нико неће у помоћ притећи.
Hajj 22:37 До Аллаха неће допријети месо њихово и
крв њихова, али ће Му стићи искрено учињена добра
ђела ваша; тако вам их је потчинио да бисте
Аллаха величали зато што вас је упутио. И обрадуј
оне који добра ђела чине!

111.*

111.*

Да ли човек спасење може остварити са својим
добрим делима?(Амеллер)
Bible
Не / Да Qur’an
Римљанима 4:2 Јер ако се Авраам делима оправда,
има хвалу, али не у Бога.
Ефесцима 2:8-9 Јер сте благодаћу спасени кроз
веру; и то није од вас, дар је Божји, 9Не од
дела, да се нико не похвали.
Титу 3:5-6 Не за дела праведна која ми учинисмо,
него по својој милости спасе нас бањом прерођења
и обновљењем Духа Светог, 6Ког изли на нас обилно
кроз Исуса Христа Спаситеља нашег.
------------------------------------------------Hud 11:114 И обављај молитву почетком и крајем дана, и
у првим часовима ноћи! Добра ђела заиста поништавају
хрђава. То је поука за оне који поуку желе.
Ankebut 29:7 Онима који вјерују и добра ђела чине
прећи ћемо, сигурно, преко хрђавих поступака
њихових, и за оно што су радили доиста ћемо их
најљепшом наградом наградити.

Да ли човек спасење може остварити са својим
добрим делима?(Амеллер)
Bible
Не / Да Qur’an
Римљанима 4:2 Јер ако се Авраам делима оправда,
има хвалу, али не у Бога.
Ефесцима 2:8-9 Јер сте благодаћу спасени кроз
веру; и то није од вас, дар је Божји, 9Не од
дела, да се нико не похвали.
Титу 3:5-6 Не за дела праведна која ми учинисмо,
него по својој милости спасе нас бањом прерођења
и обновљењем Духа Светог, 6Ког изли на нас обилно
кроз Исуса Христа Спаситеља нашег.
------------------------------------------------Hud 11:114 И обављај молитву почетком и крајем дана, и
у првим часовима ноћи! Добра ђела заиста поништавају
хрђава. То је поука за оне који поуку желе.
Ankebut 29:7 Онима који вјерују и добра ђела чине
прећи ћемо, сигурно, преко хрђавих поступака
њихових, и за оно што су радили доиста ћемо их
најљепшом наградом наградити.

112.

112.

Да ли је Божја одредба спасења од казне за грех
увек зависна од откупа кроз жртву проливања
крви?(Кефарет)
Bible
Да / Не Qur’an
3. Мојсијева 17:11 Јер је душа телу у крви; а ја
сам вам је одредио за олтар да се чисте душе
ваше; јер је крв што душу очишћа.
Јеврејима 9:12 & 22 Ни с крвљу јарчијом, нити
телећом, него кроз своју крв уђе једном у
светињу, и нађе вечни откуп. 22И готово све се
крвљу чисти по закону, и без проливања крви не
бива опроштење.
------------------------------------------------Bakara 2:48 И бојте се Дана када нико ни за кога
неће моћи ништа учинити, када се ничији заговор
неће прихватити, када се ни од кога откуп неће
примити и када им нико неће у помоћ притећи.
Hajj 22:37 До Аллаха неће допријети месо њихово и
крв њихова, али ће Му стићи искрено учињена добра
ђела ваша; тако вам их је потчинио да бисте
Аллаха величали зато што вас је упутио. И обрадуј
оне који добра ђела чине!

Да ли је Божја одредба спасења од казне за грех
увек зависна од откупа кроз жртву проливања
крви?(Кефарет)
Bible
Да / Не Qur’an
3. Мојсијева 17:11 Јер је душа телу у крви; а ја
сам вам је одредио за олтар да се чисте душе
ваше; јер је крв што душу очишћа.
Јеврејима 9:12 & 22 Ни с крвљу јарчијом, нити
телећом, него кроз своју крв уђе једном у
светињу, и нађе вечни откуп. 22И готово све се
крвљу чисти по закону, и без проливања крви не
бива опроштење.
------------------------------------------------Bakara 2:48 И бојте се Дана када нико ни за кога
неће моћи ништа учинити, када се ничији заговор
неће прихватити, када се ни од кога откуп неће
примити и када им нико неће у помоћ притећи.
Hajj 22:37 До Аллаха неће допријети месо њихово и
крв њихова, али ће Му стићи искрено учињена добра
ђела ваша; тако вам их је потчинио да бисте
Аллаха величали зато што вас је упутио. И обрадуј
оне који добра ђела чине!

113.

113.

Може ли Божја одредба спасења бити примљена само
милошћу веровањем у жртвено испаштање Божјег
јагњета?(Исус Христ)
Bible
Да / Не Qur’an
Јован 1:29 А сутрадан виде Јован Исуса где иде к
њему, и рече: Гле, јагње Божије које узе на се
грехе света.
Римљанима 3:24-28 И оправдаће се за бадава
благодаћу Његовом, откупом Исуса Христа. 25 Ког
постави Бог очишћење вером у крви Његовој да
покаже своју правду опроштењем пређашњих греха;
28Мислимо дакле да ће се човек оправдати вером без
дела закона.
Ефесцима 1:7 У коме имамо избављење крвљу Његовом, и
опроштење греха, по богатству благодати Његове.
Ефесцима 2:8 Јер сте благодаћу спасени кроз веру;
и то није од вас, дар је Божји.
-----------------------------------------------En’am 6:164 Реци: ”Зар да за Господара тражим
неког другог осим Аллаха, кад је Он Господар
свега? Што год ко уради, себи уради, и сваки
грјешник ће само своје бреме носити. На крају
Господару своме ћете се вратити и Он ће вас о
ономе у чему сте се разилазили обавијестити.
İsra 17:15 Онај ко иде Правим путем, од тога ће
само он користи имати, а онај ко лута – на своју
штету лута, и ниједан грјешник неће туђе гријехе
носити. А Ми ниједан народ нисмо казнили док
посланика нисмо послали!
Nejm 53:38 Да ниједан грјешник туђе гријехе неће
носити.

Може ли Божја одредба спасења бити примљена само
милошћу веровањем у жртвено испаштање Божјег
јагњета?(Исус Христ)
Bible
Да / Не Qur’an
Јован 1:29 А сутрадан виде Јован Исуса где иде к
њему, и рече: Гле, јагње Божије које узе на се
грехе света.
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благодаћу Његовом, откупом Исуса Христа. 25 Ког
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Како би особа добила вечни живот, је ли прво
неопходно да та особа чује и разуме Исусово
еванђеље, и верује да је он послан од Бога да
буде Месија, Спаситељ овог свијета?
Bible
Да / Не Qur’an
Римљанима 10:9-10 & 17 Јер, ако признајеш устима
својим да је Исус Господ, и верујеш у срцу свом
да Га Бог подиже из мртвих, бићеш спасен. 10Јер се
срцем верује за правду, а устима се признаје за
спасење. 17Тако, дакле, вера бива од проповедања,
а проповедање речју Божијом.
------------------------------------------------Bakara 2:119-120 Ми смо те послали да истину
објавиш и да радосне вијести и опомену донесеш, и
ти нећеш бити питан за оне који су у Џехеннему.
120 Ни јевреји, ни кршћани неће бити тобом
задовољни све док не прихватиш вјеру њихову.
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Је ли прихваћено да је вера у Исуса Христа као
Спаситеља и Господара једини начин да нечији
греси буду опроштени и да та особа добије вечни
живот?
Bible
Да / Не Qur’an
Јован 11:25 А Исус јој рече: Ја сам васкрсење и
живот; који верује мене ако и умре живеће.
Јован 17:3 А ово је живот вечни да познају Тебе
јединог истинитог Бога, и кога си послао Исуса
Христа.
----------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20 Аллаху је права вјера једино – ислам. А
подвојили су се они којима је дата Књига баш онда када им је
дошло сазнање, и то из међусобне зависти. А са онима који у
Аллахове ријечи не буду вјеровали Аллах ће брзо
обрачунати.20Ако се они буду препирали с тобом, реци: ”Ја се
само Аллаху покоравам, а и они који ме слиједе.” И реци онима
којима је дата Књига и неукима: ”Примите ислам!” Ако приме
ислам, онда су на Правоме путу. А ако одбију, твоје је једино
да позиваш. – А Аллах добро види робове Своје.
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116.

116.

Је ли крштење потребно да будеш верник данас?
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 28:19-20 Идите дакле и научите све народе
крстећи их ва име Оца и Сина и Светог Духа,
20
Учећи их да све држе што сам вам заповедао; и
ево ја сам с вама у све дане до свршетка века.
Амин.
Марко 16:16 Који узверује и покрсти се, спашће
се; а ко не верује осудиће се.
Дела апостолска 2:38* А Петар им рече: Покајте
се, и да се крстите сваки од вас у име Исуса
Христа за опроштење греха; и примићете дар Светог
Духа;
Дела апостолска 22:16 И сад шта оклеваш? Устани и
крсти се, и опери се од греха својих, призвавши
име Господа Исуса.
------------------------------------------------Напомена: Куран не спомиње ништа о овој теми.
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Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 28:19-20 Идите дакле и научите све народе
крстећи их ва име Оца и Сина и Светог Духа,
20Учећи их да све држе што сам вам заповедао; и
ево ја сам с вама у све дане до свршетка века.
Амин.
Марко 16:16 Који узверује и покрсти се, спашће
се; а ко не верује осудиће се.
Дела апостолска 2:38* А Петар им рече: Покајте
се, и да се крстите сваки од вас у име Исуса
Христа за опроштење греха; и примићете дар Светог
Духа;
Дела апостолска 22:16 И сад шта оклеваш? Устани и
крсти се, и опери се од греха својих, призвавши
име Господа Исуса.
------------------------------------------------Напомена: Куран не спомиње ништа о овој теми.

117.

117.

Да ли верник мушкарац треба да буде обрезан?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Коринћани 7:18 & 20 Је ли ко позват обрезан, нека
се не гради необрезан; ако ли је ко позват
необрезан, нека се не обрезује. 20Сваки нека
остане у оном звању у коме је позван.
Галатима 5:2 Ево ја Павле кажем вам да ако се
обрежете Христос вам ништа неће помоћи.
Галатима 5:6 Јер у Христу Исусу нити шта помаже
обрезање ни необрезање, него вера, која кроз љубав ради.
------------------------------------------------Nahl 16:123 Послије смо теби објавили: ”Слиједи вјеру
Ибрахимову, вјеру праву, он није Аллаху друге сматрао равним!”
Напомена: У исламу, обрезивање је дио вере Аврамове,
и самим тим се сматра обавезном за Муслимане. Ово је
такођер написано у Хадисима: Бухарија 1252, Фатих алБари 6:388; и Муслим 4:2370.

Да ли верник мушкарац треба да буде обрезан?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Коринћани 7:18 & 20 Је ли ко позват обрезан, нека
се не гради необрезан; ако ли је ко позват
необрезан, нека се не обрезује. 20Сваки нека
остане у оном звању у коме је позван.
Галатима 5:2 Ево ја Павле кажем вам да ако се
обрежете Христос вам ништа неће помоћи.
Галатима 5:6 Јер у Христу Исусу нити шта помаже
обрезање ни необрезање, него вера, која кроз љубав ради.
------------------------------------------------Nahl 16:123 Послије смо теби објавили: ”Слиједи вјеру
Ибрахимову, вјеру праву, он није Аллаху друге сматрао равним!”
Напомена: У исламу, обрезивање је дио вере Аврамове,
и самим тим се сматра обавезном за Муслимане. Ово је
такођер написано у Хадисима: Бухарија 1252, Фатих алБари 6:388; и Муслим 4:2370.

118.

118.

Је ли постоје стихови који траже од људи да буду
„свети” и је ли то предуслов да се уђе у рај?
Bible
Да / Не Qur’an
3. Мојсијева 11:44 Јер ја сам Господ Бог ваш; зато се
освећујте и будите свети, јер сам ја свет; и немојте се
скврнити ничим што пуже по земљи.
1 Коринћани 3:16-17 Не знате ли да сте ви црква
Божија, и Дух Божји живи у вама? 17Ако поквари ко
цркву Божију, поквариће њега Бог: јер је црква
Божија света, а то сте ви.
Јеврејима 12:14 Мир имајте и светињу са свима;
без овог нико неће видети Господа.
1 Петрова 1:15-16 Него по Свецу који вас је
позвао, и ви будите свети у свему живљењу. 16Јер
је писано: Будите свети, јер сам ја свет.
Откривење 22:11 Ко чини неправду, нека чини још
неправду; и ко је поган, нека се још погани; и ко
је праведан, нека још чини правду; и ко је свет
нека се још свети.
------------------------------------------------Напомена: Не постоје ајети у Курану који наређују
људима да буду „свети” и не постоје знаци да људи
уопште могу бити „свети”.

Је ли постоје стихови који траже од људи да буду
„свети” и је ли то предуслов да се уђе у рај?
Bible
Да / Не Qur’an
3. Мојсијева 11:44 Јер ја сам Господ Бог ваш; зато се
освећујте и будите свети, јер сам ја свет; и немојте се
скврнити ничим што пуже по земљи.
1 Коринћани 3:16-17 Не знате ли да сте ви црква
Божија, и Дух Божји живи у вама? 17Ако поквари ко
цркву Божију, поквариће њега Бог: јер је црква
Божија света, а то сте ви.
Јеврејима 12:14 Мир имајте и светињу са свима;
без овог нико неће видети Господа.
1 Петрова 1:15-16 Него по Свецу који вас је
позвао, и ви будите свети у свему живљењу. 16Јер
је писано: Будите свети, јер сам ја свет.
Откривење 22:11 Ко чини неправду, нека чини још
неправду; и ко је поган, нека се још погани; и ко
је праведан, нека још чини правду; и ко је свет
нека се још свети.
------------------------------------------------Напомена: Не постоје ајети у Курану који наређују
људима да буду „свети” и не постоје знаци да људи
уопште могу бити „свети”.

117.

117.

Да ли верник мушкарац треба да буде обрезан?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Коринћани 7:18 & 20 Је ли ко позват обрезан, нека
се не гради необрезан; ако ли је ко позват
необрезан, нека се не обрезује. 20Сваки нека
остане у оном звању у коме је позван.
Галатима 5:2 Ево ја Павле кажем вам да ако се
обрежете Христос вам ништа неће помоћи.
Галатима 5:6 Јер у Христу Исусу нити шта помаже
обрезање ни необрезање, него вера, која кроз љубав ради.
------------------------------------------------Nahl 16:123 Послије смо теби објавили: ”Слиједи вјеру
Ибрахимову, вјеру праву, он није Аллаху друге сматрао равним!”
Напомена: У исламу, обрезивање је дио вере Аврамове,
и самим тим се сматра обавезном за Муслимане. Ово је
такођер написано у Хадисима: Бухарија 1252, Фатих алБари 6:388; и Муслим 4:2370.

Да ли верник мушкарац треба да буде обрезан?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Коринћани 7:18 & 20 Је ли ко позват обрезан, нека
се не гради необрезан; ако ли је ко позват
необрезан, нека се не обрезује. 20Сваки нека
остане у оном звању у коме је позван.
Галатима 5:2 Ево ја Павле кажем вам да ако се
обрежете Христос вам ништа неће помоћи.
Галатима 5:6 Јер у Христу Исусу нити шта помаже
обрезање ни необрезање, него вера, која кроз љубав ради.
------------------------------------------------Nahl 16:123 Послије смо теби објавили: ”Слиједи вјеру
Ибрахимову, вјеру праву, он није Аллаху друге сматрао равним!”
Напомена: У исламу, обрезивање је дио вере Аврамове,
и самим тим се сматра обавезном за Муслимане. Ово је
такођер написано у Хадисима: Бухарија 1252, Фатих алБари 6:388; и Муслим 4:2370.

118.

118.

Је ли постоје стихови који траже од људи да буду
„свети” и је ли то предуслов да се уђе у рај?
Bible
Да / Не Qur’an
3. Мојсијева 11:44 Јер ја сам Господ Бог ваш; зато се
освећујте и будите свети, јер сам ја свет; и немојте се
скврнити ничим што пуже по земљи.
1 Коринћани 3:16-17 Не знате ли да сте ви црква
Божија, и Дух Божји живи у вама? 17Ако поквари ко
цркву Божију, поквариће њега Бог: јер је црква
Божија света, а то сте ви.
Јеврејима 12:14 Мир имајте и светињу са свима;
без овог нико неће видети Господа.
1 Петрова 1:15-16 Него по Свецу који вас је
позвао, и ви будите свети у свему живљењу. 16Јер
је писано: Будите свети, јер сам ја свет.
Откривење 22:11 Ко чини неправду, нека чини још
неправду; и ко је поган, нека се још погани; и ко
је праведан, нека још чини правду; и ко је свет
нека се још свети.
------------------------------------------------Напомена: Не постоје ајети у Курану који наређују
људима да буду „свети” и не постоје знаци да људи
уопште могу бити „свети”.

Је ли постоје стихови који траже од људи да буду
„свети” и је ли то предуслов да се уђе у рај?
Bible
Да / Не Qur’an
3. Мојсијева 11:44 Јер ја сам Господ Бог ваш; зато се
освећујте и будите свети, јер сам ја свет; и немојте се
скврнити ничим што пуже по земљи.
1 Коринћани 3:16-17 Не знате ли да сте ви црква
Божија, и Дух Божји живи у вама? 17Ако поквари ко
цркву Божију, поквариће њега Бог: јер је црква
Божија света, а то сте ви.
Јеврејима 12:14 Мир имајте и светињу са свима;
без овог нико неће видети Господа.
1 Петрова 1:15-16 Него по Свецу који вас је
позвао, и ви будите свети у свему живљењу. 16Јер
је писано: Будите свети, јер сам ја свет.
Откривење 22:11 Ко чини неправду, нека чини још
неправду; и ко је поган, нека се још погани; и ко
је праведан, нека још чини правду; и ко је свет
нека се још свети.
------------------------------------------------Напомена: Не постоје ајети у Курану који наређују
људима да буду „свети” и не постоје знаци да људи
уопште могу бити „свети”.

119.

119.

Могу ли људи одабрати да буду Божја деца путем
своје слободне воље и избора?
Bible
Да / Не Qur’an
Јован 1:12 А који Га примише даде им власт да
буду синови Божији, који верују у име Његово.
Римљанима 8:14 & 16 Јер који се владају по духу
Божијем они су синови Божији. 16Овај дух сведочи
нашем духу да смо деца Божија.
Галатима 3:26 Јер сте ви сви синови Божји вером
Христа Исуса;
Јеврејима 12:5 И заборависте утеху коју вам
говори, као синовима: Сине мој! Не пуштај у немар
карања Господња, нити губи воље кад те Он покара;
------------------------------------------------Maide 5:18 И јевреји и кршћани кажу: ”Ми смо ђеца
Божија и миљеници Његови.” Реци: ”Па зашто вас
онда Он кажњава због гријехова ваших?” А није
тако! Ви сте као и остали људи које Он ствара:
коме хоће Он ће опростити, а кога хоће, Он ће
казнити.

Могу ли људи одабрати да буду Божја деца путем
своје слободне воље и избора?
Bible
Да / Не Qur’an
Јован 1:12 А који Га примише даде им власт да
буду синови Божији, који верују у име Његово.
Римљанима 8:14 & 16 Јер који се владају по духу
Божијем они су синови Божији. 16Овај дух сведочи
нашем духу да смо деца Божија.
Галатима 3:26 Јер сте ви сви синови Божји вером
Христа Исуса;
Јеврејима 12:5 И заборависте утеху коју вам
говори, као синовима: Сине мој! Не пуштај у немар
карања Господња, нити губи воље кад те Он покара;
------------------------------------------------Maide 5:18 И јевреји и кршћани кажу: ”Ми смо ђеца
Божија и миљеници Његови.” Реци: ”Па зашто вас
онда Он кажњава због гријехова ваших?” А није
тако! Ви сте као и остали људи које Он ствара:
коме хоће Он ће опростити, а кога хоће, Он ће
казнити.

Је ли човекова судбина тотално предодређена од
Бога?(Кадер или Кисмет)
Bible
Не / Да Qur’an
5 Мојсије 11:26-27 Гле, износим данас пред вас
благослов и проклетство: 27Благослов, ако
узаслушате заповести Господа Бога свог, које вам
ја данас заповедам.
5 Мојсије 30:19 Сведочим вам данас небом и
земљом, да сам ставио пред вас живот и смрт,
благослов и проклетство; зато изабери живот да
будеш жив ти и семе твоје.
Исуса Навина 24:15 Ако ли вам није драго служити
Господу, изаберите себи данас коме ћете служити:
или богове којима су служили оци ваши с оне
стране реке, или богове Амореја у чијој земљи
живите; а ја и дом мој служићемо Господу.
------------------------------------------------Tevbe 9:51 Реци: ”Догодиће нам се само оно што
нам Аллах одреди, Он је Господар наш.” И нека се
вјерници само у Аллаха поуздају!
Kasas 28:68 Господар твој ствара шта хоће, и Он
одабира. Они немају право бирати.
Ahzab 33:38 Вјеровјеснику није тешко да чини оно
што му Аллах одреди јер такав је био Аллахов
пропис и за оне који су прије били и нестали – а
Аллахова заповијед је одредба коначна.
Напомена: Међу хришћанима Арминцима би рекли
„Не”, али Калвинисти би рекли „Да”.

Је ли човекова судбина тотално предодређена од
Бога?(Кадер или Кисмет)
Bible
Не / Да Qur’an
5 Мојсије 11:26-27 Гле, износим данас пред вас
благослов и проклетство: 27Благослов, ако
узаслушате заповести Господа Бога свог, које вам
ја данас заповедам.
5 Мојсије 30:19 Сведочим вам данас небом и
земљом, да сам ставио пред вас живот и смрт,
благослов и проклетство; зато изабери живот да
будеш жив ти и семе твоје.
Исуса Навина 24:15 Ако ли вам није драго служити
Господу, изаберите себи данас коме ћете служити:
или богове којима су служили оци ваши с оне
стране реке, или богове Амореја у чијој земљи
живите; а ја и дом мој служићемо Господу.
------------------------------------------------Tevbe 9:51 Реци: ”Догодиће нам се само оно што
нам Аллах одреди, Он је Господар наш.” И нека се
вјерници само у Аллаха поуздају!
Kasas 28:68 Господар твој ствара шта хоће, и Он
одабира. Они немају право бирати.
Ahzab 33:38 Вјеровјеснику није тешко да чини оно
што му Аллах одреди јер такав је био Аллахов
пропис и за оне који су прије били и нестали – а
Аллахова заповијед је одредба коначна.
Напомена: Међу хришћанима Арминцима би рекли
„Не”, али Калвинисти би рекли „Да”.
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119.

Могу ли људи одабрати да буду Божја деца путем
своје слободне воље и избора?
Bible
Да / Не Qur’an
Јован 1:12 А који Га примише даде им власт да
буду синови Божији, који верују у име Његово.
Римљанима 8:14 & 16 Јер који се владају по духу
Божијем они су синови Божији. 16Овај дух сведочи
нашем духу да смо деца Божија.
Галатима 3:26 Јер сте ви сви синови Божји вером
Христа Исуса;
Јеврејима 12:5 И заборависте утеху коју вам
говори, као синовима: Сине мој! Не пуштај у немар
карања Господња, нити губи воље кад те Он покара;
------------------------------------------------Maide 5:18 И јевреји и кршћани кажу: ”Ми смо ђеца
Божија и миљеници Његови.” Реци: ”Па зашто вас
онда Он кажњава због гријехова ваших?” А није
тако! Ви сте као и остали људи које Он ствара:
коме хоће Он ће опростити, а кога хоће, Он ће
казнити.

Могу ли људи одабрати да буду Божја деца путем
своје слободне воље и избора?
Bible
Да / Не Qur’an
Јован 1:12 А који Га примише даде им власт да
буду синови Божији, који верују у име Његово.
Римљанима 8:14 & 16 Јер који се владају по духу
Божијем они су синови Божији. 16Овај дух сведочи
нашем духу да смо деца Божија.
Галатима 3:26 Јер сте ви сви синови Божји вером
Христа Исуса;
Јеврејима 12:5 И заборависте утеху коју вам
говори, као синовима: Сине мој! Не пуштај у немар
карања Господња, нити губи воље кад те Он покара;
------------------------------------------------Maide 5:18 И јевреји и кршћани кажу: ”Ми смо ђеца
Божија и миљеници Његови.” Реци: ”Па зашто вас
онда Он кажњава због гријехова ваших?” А није
тако! Ви сте као и остали људи које Он ствара:
коме хоће Он ће опростити, а кога хоће, Он ће
казнити.

Је ли човекова судбина тотално предодређена од
Бога?(Кадер или Кисмет)
Bible
Не / Да Qur’an
5 Мојсије 11:26-27 Гле, износим данас пред вас
благослов и проклетство: 27Благослов, ако
узаслушате заповести Господа Бога свог, које вам
ја данас заповедам.
5 Мојсије 30:19 Сведочим вам данас небом и
земљом, да сам ставио пред вас живот и смрт,
благослов и проклетство; зато изабери живот да
будеш жив ти и семе твоје.
Исуса Навина 24:15 Ако ли вам није драго служити
Господу, изаберите себи данас коме ћете служити:
или богове којима су служили оци ваши с оне
стране реке, или богове Амореја у чијој земљи
живите; а ја и дом мој служићемо Господу.
------------------------------------------------Tevbe 9:51 Реци: ”Догодиће нам се само оно што
нам Аллах одреди, Он је Господар наш.” И нека се
вјерници само у Аллаха поуздају!
Kasas 28:68 Господар твој ствара шта хоће, и Он
одабира. Они немају право бирати.
Ahzab 33:38 Вјеровјеснику није тешко да чини оно
што му Аллах одреди јер такав је био Аллахов
пропис и за оне који су прије били и нестали – а
Аллахова заповијед је одредба коначна.
Напомена: Међу хришћанима Арминцима би рекли
„Не”, али Калвинисти би рекли „Да”.

Је ли човекова судбина тотално предодређена од
Бога?(Кадер или Кисмет)
Bible
Не / Да Qur’an
5 Мојсије 11:26-27 Гле, износим данас пред вас
благослов и проклетство: 27Благослов, ако
узаслушате заповести Господа Бога свог, које вам
ја данас заповедам.
5 Мојсије 30:19 Сведочим вам данас небом и
земљом, да сам ставио пред вас живот и смрт,
благослов и проклетство; зато изабери живот да
будеш жив ти и семе твоје.
Исуса Навина 24:15 Ако ли вам није драго служити
Господу, изаберите себи данас коме ћете служити:
или богове којима су служили оци ваши с оне
стране реке, или богове Амореја у чијој земљи
живите; а ја и дом мој служићемо Господу.
------------------------------------------------Tevbe 9:51 Реци: ”Догодиће нам се само оно што
нам Аллах одреди, Он је Господар наш.” И нека се
вјерници само у Аллаха поуздају!
Kasas 28:68 Господар твој ствара шта хоће, и Он
одабира. Они немају право бирати.
Ahzab 33:38 Вјеровјеснику није тешко да чини оно
што му Аллах одреди јер такав је био Аллахов
пропис и за оне који су прије били и нестали – а
Аллахова заповијед је одредба коначна.
Напомена: Међу хришћанима Арминцима би рекли
„Не”, али Калвинисти би рекли „Да”.

120.*

120.*

121.

121.

Да ли Бог користи вагу да измери човекова лоша и
добра дела и да одреди да ли ће особа ићи у пакао
или рај?(Терази)
Bible
Не / Да Qur’an
Ефесцима 2:8-9 Јер сте благодаћу спасени кроз
веру; и то није од вас, дар је Божји, 9Не од
дела, да се нико не похвали.
Титу 3:4-5 А кад се показа благодат и човекољубље
Спаса нашег Бога, 5Не за дела праведна која ми
учинисмо, него по својој милости спасе нас бањом
прерођења и обновљењем Духа Светог.
------------------------------------------------A’raf 7:8-9 Мјерење тога дана биће праведно: они
чија добра ђела превагну, они ће шта желе
постићи; 9а они чија добра ђела буду лахка, они
ће, зато што доказе Наше нису признавали,
страдати.
Mü’minun 23:102-103 Они чија добра ђела буду
тешка, они ће жеље своје остварити,103а они чија
добра ђела буду лахка, они ће посве изгубљени
бити, у Џехеннему ће вјечно боравити

Да ли Бог користи вагу да измери човекова лоша и
добра дела и да одреди да ли ће особа ићи у пакао
или рај?(Терази)
Bible
Не / Да Qur’an
Ефесцима 2:8-9 Јер сте благодаћу спасени кроз
веру; и то није од вас, дар је Божји, 9Не од
дела, да се нико не похвали.
Титу 3:4-5 А кад се показа благодат и човекољубље
Спаса нашег Бога, 5Не за дела праведна која ми
учинисмо, него по својој милости спасе нас бањом
прерођења и обновљењем Духа Светог.
------------------------------------------------A’raf 7:8-9 Мјерење тога дана биће праведно: они
чија добра ђела превагну, они ће шта желе
постићи; 9а они чија добра ђела буду лахка, они
ће, зато што доказе Наше нису признавали,
страдати.
Mü’minun 23:102-103 Они чија добра ђела буду
тешка, они ће жеље своје остварити,103а они чија
добра ђела буду лахка, они ће посве изгубљени
бити, у Џехеннему ће вјечно боравити

122.*

122.*

Да би особа ушла у Царство Божје, да ли је прво
потребно да особа има „духовни препород” и да
буде „поново рођена”?
Bible
Да / Не Qur’an
Јован 1:12-13 А који Га примише даде им власт да
буду синови Божији, који верују у име Његово,
13Који се не родише од крви, ни од воље телесне,
ни од воље мужевље, него од Бога.
Јован 3:3 Одговори Исус и рече му: Заиста, заиста
ти кажем: ако се ко наново не роди, не може
видети царство Божије.
2 Коринћани 5:17 Зато, ако је ко у Христу, нова
је твар: старо прође, гле, све ново постаде.
1 Петрова 1:23 Као прерођени не од семена које
труне, него од оног које не труне, речју Живог
Бога, која остаје довека.
------------------------------------------------Напомена: Куран не спомиње о потреби за духовним
препородом.

Да би особа ушла у Царство Божје, да ли је прво
потребно да особа има „духовни препород” и да
буде „поново рођена”?
Bible
Да / Не Qur’an
Јован 1:12-13 А који Га примише даде им власт да
буду синови Божији, који верују у име Његово,
13Који се не родише од крви, ни од воље телесне,
ни од воље мужевље, него од Бога.
Јован 3:3 Одговори Исус и рече му: Заиста, заиста
ти кажем: ако се ко наново не роди, не може
видети царство Божије.
2 Коринћани 5:17 Зато, ако је ко у Христу, нова
је твар: старо прође, гле, све ново постаде.
1 Петрова 1:23 Као прерођени не од семена које
труне, него од оног које не труне, речју Живог
Бога, која остаје довека.
------------------------------------------------Напомена: Куран не спомиње о потреби за духовним
препородом.

121.

121.

Да ли Бог користи вагу да измери човекова лоша и
добра дела и да одреди да ли ће особа ићи у пакао
или рај?(Терази)
Bible
Не / Да Qur’an
Ефесцима 2:8-9 Јер сте благодаћу спасени кроз
веру; и то није од вас, дар је Божји, 9Не од
дела, да се нико не похвали.
Титу 3:4-5 А кад се показа благодат и човекољубље
Спаса нашег Бога, 5Не за дела праведна која ми
учинисмо, него по својој милости спасе нас бањом
прерођења и обновљењем Духа Светог.
------------------------------------------------A’raf 7:8-9 Мјерење тога дана биће праведно: они
чија добра ђела превагну, они ће шта желе
постићи; 9а они чија добра ђела буду лахка, они
ће, зато што доказе Наше нису признавали,
страдати.
Mü’minun 23:102-103 Они чија добра ђела буду
тешка, они ће жеље своје остварити,103а они чија
добра ђела буду лахка, они ће посве изгубљени
бити, у Џехеннему ће вјечно боравити

Да ли Бог користи вагу да измери човекова лоша и
добра дела и да одреди да ли ће особа ићи у пакао
или рај?(Терази)
Bible
Не / Да Qur’an
Ефесцима 2:8-9 Јер сте благодаћу спасени кроз
веру; и то није од вас, дар је Божји, 9Не од
дела, да се нико не похвали.
Титу 3:4-5 А кад се показа благодат и човекољубље
Спаса нашег Бога, 5Не за дела праведна која ми
учинисмо, него по својој милости спасе нас бањом
прерођења и обновљењем Духа Светог.
------------------------------------------------A’raf 7:8-9 Мјерење тога дана биће праведно: они
чија добра ђела превагну, они ће шта желе
постићи; 9а они чија добра ђела буду лахка, они
ће, зато што доказе Наше нису признавали,
страдати.
Mü’minun 23:102-103 Они чија добра ђела буду
тешка, они ће жеље своје остварити,103а они чија
добра ђела буду лахка, они ће посве изгубљени
бити, у Џехеннему ће вјечно боравити

122.*

122.*

Да би особа ушла у Царство Божје, да ли је прво
потребно да особа има „духовни препород” и да
буде „поново рођена”?
Bible
Да / Не Qur’an
Јован 1:12-13 А који Га примише даде им власт да
буду синови Божији, који верују у име Његово,
13Који се не родише од крви, ни од воље телесне,
ни од воље мужевље, него од Бога.
Јован 3:3 Одговори Исус и рече му: Заиста, заиста
ти кажем: ако се ко наново не роди, не може
видети царство Божије.
2 Коринћани 5:17 Зато, ако је ко у Христу, нова
је твар: старо прође, гле, све ново постаде.
1 Петрова 1:23 Као прерођени не од семена које
труне, него од оног које не труне, речју Живог
Бога, која остаје довека.
------------------------------------------------Напомена: Куран не спомиње о потреби за духовним
препородом.

Да би особа ушла у Царство Божје, да ли је прво
потребно да особа има „духовни препород” и да
буде „поново рођена”?
Bible
Да / Не Qur’an
Јован 1:12-13 А који Га примише даде им власт да
буду синови Божији, који верују у име Његово,
13Који се не родише од крви, ни од воље телесне,
ни од воље мужевље, него од Бога.
Јован 3:3 Одговори Исус и рече му: Заиста, заиста
ти кажем: ако се ко наново не роди, не може
видети царство Божије.
2 Коринћани 5:17 Зато, ако је ко у Христу, нова
је твар: старо прође, гле, све ново постаде.
1 Петрова 1:23 Као прерођени не од семена које
труне, него од оног које не труне, речју Живог
Бога, која остаје довека.
------------------------------------------------Напомена: Куран не спомиње о потреби за духовним
препородом.

123.*

123.*

Да ли Бог даје обећање или гаранцију вечног
живота свим правим верницима у Христа?
Bible
Да / Да Qur’an
Јован 3:36 Ко верује Сина, има живот вечни; а ко не верује
Сина, неће видети живот, него гнев Божји остаје на њему.
Јован 5:24 Заиста, заиста вам кажем: Ко моју реч слуша и
верује Ономе који је мене послао, има живот вечни, и не долази
на суд, него је прешао из смрти у живот.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 & 113-115 И када Аллах рече: ”О Иса,
душу ћу ти узети и к Себи те уздигнути и спасићу те
од невјерника и учинићу да твоји сљедбеници буду
изнад невјерника све до Смака свијета. 113Али, нису
сви они исти. Има исправних сљедбеника Књиге који по
сву ноћ Аллахове ајете читају и моле се;
Maide 5:47 & 69 И сљедбеницима Инџила смо били наредили
да суде према ономе што је Аллах објавио у њему. 69Они
који су вјеровали, па и они који су били јевреји, и
сабејци, и кршћани – они који су у Аллаха и у онај
свијет вјеровали и добра ђела чинили – ничега се они
неће бојати и ни за чим они неће туговати.

Да ли Бог даје обећање или гаранцију вечног
живота свим правим верницима у Христа?
Bible
Да / Да Qur’an
Јован 3:36 Ко верује Сина, има живот вечни; а ко не верује
Сина, неће видети живот, него гнев Божји остаје на њему.
Јован 5:24 Заиста, заиста вам кажем: Ко моју реч слуша и
верује Ономе који је мене послао, има живот вечни, и не долази
на суд, него је прешао из смрти у живот.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 & 113-115 И када Аллах рече: ”О Иса,
душу ћу ти узети и к Себи те уздигнути и спасићу те
од невјерника и учинићу да твоји сљедбеници буду
изнад невјерника све до Смака свијета. 113Али, нису
сви они исти. Има исправних сљедбеника Књиге који по
сву ноћ Аллахове ајете читају и моле се;
Maide 5:47 & 69 И сљедбеницима Инџила смо били наредили
да суде према ономе што је Аллах објавио у њему. 69Они
који су вјеровали, па и они који су били јевреји, и
сабејци, и кршћани – они који су у Аллаха и у онај
свијет вјеровали и добра ђела чинили – ничега се они
неће бојати и ни за чим они неће туговати.

Будуће ствари

Будуће ствари

124.*

Користе ли се ријечи „пророк” и „пророчанство”
примарно као опис особе која Божјим даром има
знање ствари које ће се десити?
Bible
Да / Не Qur’an
1.Самуилова 9:9 А у старо време ко би ишао да пита
Бога говораше: Хајде да идемо к видеоцу. Јер ко се
сада зове пророк у старо се време зваше виделац.
Откривење 19:10 И паднувши пред ногама његовим поклоних му
се; и рече ми: Гле, немој, ја сам слуга као и ти и браћа твоја
која имају сведочанство Исусово. Богу се поклони; јер је
сведочанство Исусово Дух Пророштва.
------------------------------------------------A’raf 7:158 & 188 и зато вјерујте у Аллаха и посланика
Његова, вјеровјесника, који не зна читати и писати,
који вјерује у Аллаха и ријечи Његове; њега слиједите
– да бисте на Правоме путу били!” 188 ја само доносим
опомене и радосне вијести људима који вјерују.”
Ahkaf 46:9 Реци: ”Ја нисам први посланик и не знам
шта ће бити са мном или с вама; ја слиједим само оно
што ми се објављује и само сам дужан да отворено опомињем.

123.*

124.*

Користе ли се ријечи „пророк” и „пророчанство”
примарно као опис особе која Божјим даром има
знање ствари које ће се десити?
Bible
Да / Не Qur’an
1.Самуилова 9:9 А у старо време ко би ишао да пита
Бога говораше: Хајде да идемо к видеоцу. Јер ко се
сада зове пророк у старо се време зваше виделац.
Откривење 19:10 И паднувши пред ногама његовим поклоних му
се; и рече ми: Гле, немој, ја сам слуга као и ти и браћа твоја
која имају сведочанство Исусово. Богу се поклони; јер је
сведочанство Исусово Дух Пророштва.
------------------------------------------------A’raf 7:158 & 188 и зато вјерујте у Аллаха и посланика
Његова, вјеровјесника, који не зна читати и писати,
који вјерује у Аллаха и ријечи Његове; њега слиједите
– да бисте на Правоме путу били!” 188 ја само доносим
опомене и радосне вијести људима који вјерују.”
Ahkaf 46:9 Реци: ”Ја нисам први посланик и не знам
шта ће бити са мном или с вама; ја слиједим само оно
што ми се објављује и само сам дужан да отворено опомињем.

123.*

Да ли Бог даје обећање или гаранцију вечног
живота свим правим верницима у Христа?
Bible
Да / Да Qur’an
Јован 3:36 Ко верује Сина, има живот вечни; а ко не верује
Сина, неће видети живот, него гнев Божји остаје на њему.
Јован 5:24 Заиста, заиста вам кажем: Ко моју реч слуша и
верује Ономе који је мене послао, има живот вечни, и не долази
на суд, него је прешао из смрти у живот.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 & 113-115 И када Аллах рече: ”О Иса,
душу ћу ти узети и к Себи те уздигнути и спасићу те
од невјерника и учинићу да твоји сљедбеници буду
изнад невјерника све до Смака свијета. 113Али, нису
сви они исти. Има исправних сљедбеника Књиге који по
сву ноћ Аллахове ајете читају и моле се;
Maide 5:47 & 69 И сљедбеницима Инџила смо били наредили
да суде према ономе што је Аллах објавио у њему. 69Они
који су вјеровали, па и они који су били јевреји, и
сабејци, и кршћани – они који су у Аллаха и у онај
свијет вјеровали и добра ђела чинили – ничега се они
неће бојати и ни за чим они неће туговати.

Да ли Бог даје обећање или гаранцију вечног
живота свим правим верницима у Христа?
Bible
Да / Да Qur’an
Јован 3:36 Ко верује Сина, има живот вечни; а ко не верује
Сина, неће видети живот, него гнев Божји остаје на њему.
Јован 5:24 Заиста, заиста вам кажем: Ко моју реч слуша и
верује Ономе који је мене послао, има живот вечни, и не долази
на суд, него је прешао из смрти у живот.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 & 113-115 И када Аллах рече: ”О Иса,
душу ћу ти узети и к Себи те уздигнути и спасићу те
од невјерника и учинићу да твоји сљедбеници буду
изнад невјерника све до Смака свијета. 113Али, нису
сви они исти. Има исправних сљедбеника Књиге који по
сву ноћ Аллахове ајете читају и моле се;
Maide 5:47 & 69 И сљедбеницима Инџила смо били наредили
да суде према ономе што је Аллах објавио у њему. 69Они
који су вјеровали, па и они који су били јевреји, и
сабејци, и кршћани – они који су у Аллаха и у онај
свијет вјеровали и добра ђела чинили – ничега се они
неће бојати и ни за чим они неће туговати.

Будуће ствари

Будуће ствари

124.*

Користе ли се ријечи „пророк” и „пророчанство”
примарно као опис особе која Божјим даром има
знање ствари које ће се десити?
Bible
Да / Не Qur’an
1.Самуилова 9:9 А у старо време ко би ишао да пита
Бога говораше: Хајде да идемо к видеоцу. Јер ко се
сада зове пророк у старо се време зваше виделац.
Откривење 19:10 И паднувши пред ногама његовим поклоних му
се; и рече ми: Гле, немој, ја сам слуга као и ти и браћа твоја
која имају сведочанство Исусово. Богу се поклони; јер је
сведочанство Исусово Дух Пророштва.
------------------------------------------------A’raf 7:158 & 188 и зато вјерујте у Аллаха и посланика
Његова, вјеровјесника, који не зна читати и писати,
који вјерује у Аллаха и ријечи Његове; њега слиједите
– да бисте на Правоме путу били!” 188 ја само доносим
опомене и радосне вијести људима који вјерују.”
Ahkaf 46:9 Реци: ”Ја нисам први посланик и не знам
шта ће бити са мном или с вама; ја слиједим само оно
што ми се објављује и само сам дужан да отворено опомињем.

124.*

Користе ли се ријечи „пророк” и „пророчанство”
примарно као опис особе која Божјим даром има
знање ствари које ће се десити?
Bible
Да / Не Qur’an
1.Самуилова 9:9 А у старо време ко би ишао да пита
Бога говораше: Хајде да идемо к видеоцу. Јер ко се
сада зове пророк у старо се време зваше виделац.
Откривење 19:10 И паднувши пред ногама његовим поклоних му
се; и рече ми: Гле, немој, ја сам слуга као и ти и браћа твоја
која имају сведочанство Исусово. Богу се поклони; јер је
сведочанство Исусово Дух Пророштва.
------------------------------------------------A’raf 7:158 & 188 и зато вјерујте у Аллаха и посланика
Његова, вјеровјесника, који не зна читати и писати,
који вјерује у Аллаха и ријечи Његове; њега слиједите
– да бисте на Правоме путу били!” 188 ја само доносим
опомене и радосне вијести људима који вјерују.”
Ahkaf 46:9 Реци: ”Ја нисам први посланик и не знам
шта ће бити са мном или с вама; ја слиједим само оно
што ми се објављује и само сам дужан да отворено опомињем.

125.*

125.*

Јесу ли дате детаљне информације око ствари које
ће се дешавати на крају свијета?(Есцхатологy/Гаyб
Хабер)
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 24:3, 14 & 25 А кад сеђаше на гори маслинској
приступише к Њему ученици насамо говорећи: Кажи нам кад ће то
бити? И какав је знак Твог доласка и краја века? 14И
проповедиће се ово јеванђеље о царству по свему свету за
сведочанство свим народима. И тада ће доћи последак. 25Ето вам
казах унапред.
Откривење 1:1 Откривење Исуса Христа, које даде Њему Бог,
да покаже слугама својим шта ће скоро бити, и показа, пославши
по анђелу свом слузи свом Јовану.
------------------------------------------------En’am 6:50 Реци: ”Ја вам не кажем: ’У мене су Аллахове
ризнице’, нити: ’Мени је познат невидљиви свијет’, нити вам
кажем: ’Ја сам мелек’ – ја слиједим само оно што ми се
објављује.” Реци: ”Зар су исти слијепац и онај који види?
Зашто не размислите?”

Јесу ли дате детаљне информације око ствари које
ће се дешавати на крају свијета?(Есцхатологy/Гаyб
Хабер)
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 24:3, 14 & 25 А кад сеђаше на гори маслинској
приступише к Њему ученици насамо говорећи: Кажи нам кад ће то
бити? И какав је знак Твог доласка и краја века? 14И
проповедиће се ово јеванђеље о царству по свему свету за
сведочанство свим народима. И тада ће доћи последак. 25Ето вам
казах унапред.
Откривење 1:1 Откривење Исуса Христа, које даде Њему Бог,
да покаже слугама својим шта ће скоро бити, и показа, пославши
по анђелу свом слузи свом Јовану.
------------------------------------------------En’am 6:50 Реци: ”Ја вам не кажем: ’У мене су Аллахове
ризнице’, нити: ’Мени је познат невидљиви свијет’, нити вам
кажем: ’Ја сам мелек’ – ја слиједим само оно што ми се
објављује.” Реци: ”Зар су исти слијепац и онај који види?
Зашто не размислите?”

Постоје ли пророчки стихови који предвиђају
долазак снажног сатанског свјетског владара који
ће доћи у посљедњим данима свијета?(Антихрист
/Махди)
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 24:21-25 Јер ће бити невоља велика каква није била
од постања света досад нити ће бити; 22И да се они дани не
скрате, нико не би остао; али избраних ради скратиће се дани
они. 23Тада ако вам ко каже: Ево овде је Христос или онде, не
верујте. 24Јер ће изићи лажни христоси и лажни пророци, и
показаће знаке велике и чудеса да би преварили, ако буде
могуће, и изабране. 25Ето вам казах унапред.
2 Солуњанима 2:7-9 Могли смо вам бити на досаду, као
Христови апостоли; али бисмо кротки међу вама, као што
дојилица негује своју децу. 8Тако смо вас радо имали да смо
готови били дати вам не само јеванђеље Божије, него и душе
своје, јер сте нам омилели. 9Јер памтите, браћо, труд наш и
посао: јер дан и ноћ радећи да не досадисмо ниједном од вас,
проповедасмо вам јеванђеље Божије.
1 Јован 2:18 Децо! Последње је време, и као што чусте да
ће доћи антихрист, и сад многи антихристи посташе; по том
познајемо да је последњи час.
Откривење 6:1-2 И видех кад отвори Јагње један од седам
печата, и чух једну од четири животиње где говори као глас
громовни: Дођи и види. 2И видех, и гле, коњ бео, и онај што
сеђаше на њему имаше стрелу; и њему се даде венац, и изиђе
побеђујући, и да победи.
------------------------------------------------Напомена: Куран не спомиње долазак Антихриста или
Махдија.

Постоје ли пророчки стихови који предвиђају
долазак снажног сатанског свјетског владара који
ће доћи у посљедњим данима свијета?(Антихрист
/Махди)
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 24:21-25 Јер ће бити невоља велика каква није била
од постања света досад нити ће бити; 22И да се они дани не
скрате, нико не би остао; али избраних ради скратиће се дани
они. 23Тада ако вам ко каже: Ево овде је Христос или онде, не
верујте. 24Јер ће изићи лажни христоси и лажни пророци, и
показаће знаке велике и чудеса да би преварили, ако буде
могуће, и изабране. 25Ето вам казах унапред.
2 Солуњанима 2:7-9 Могли смо вам бити на досаду, као
Христови апостоли; али бисмо кротки међу вама, као што
дојилица негује своју децу. 8Тако смо вас радо имали да смо
готови били дати вам не само јеванђеље Божије, него и душе
своје, јер сте нам омилели. 9Јер памтите, браћо, труд наш и
посао: јер дан и ноћ радећи да не досадисмо ниједном од вас,
проповедасмо вам јеванђеље Божије.
1 Јован 2:18 Децо! Последње је време, и као што чусте да
ће доћи антихрист, и сад многи антихристи посташе; по том
познајемо да је последњи час.
Откривење 6:1-2 И видех кад отвори Јагње један од седам
печата, и чух једну од четири животиње где говори као глас
громовни: Дођи и види. 2И видех, и гле, коњ бео, и онај што
сеђаше на њему имаше стрелу; и њему се даде венац, и изиђе
побеђујући, и да победи.
------------------------------------------------Напомена: Куран не спомиње долазак Антихриста или
Махдија.

126.

125.*

126.

125.*

Јесу ли дате детаљне информације око ствари које
ће се дешавати на крају свијета?(Есцхатологy/Гаyб
Хабер)
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 24:3, 14 & 25 А кад сеђаше на гори маслинској
приступише к Њему ученици насамо говорећи: Кажи нам кад ће то
бити? И какав је знак Твог доласка и краја века? 14И
проповедиће се ово јеванђеље о царству по свему свету за
сведочанство свим народима. И тада ће доћи последак. 25Ето вам
казах унапред.
Откривење 1:1 Откривење Исуса Христа, које даде Њему Бог,
да покаже слугама својим шта ће скоро бити, и показа, пославши
по анђелу свом слузи свом Јовану.
------------------------------------------------En’am 6:50 Реци: ”Ја вам не кажем: ’У мене су Аллахове
ризнице’, нити: ’Мени је познат невидљиви свијет’, нити вам
кажем: ’Ја сам мелек’ – ја слиједим само оно што ми се
објављује.” Реци: ”Зар су исти слијепац и онај који види?
Зашто не размислите?”

Јесу ли дате детаљне информације око ствари које
ће се дешавати на крају свијета?(Есцхатологy/Гаyб
Хабер)
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 24:3, 14 & 25 А кад сеђаше на гори маслинској
приступише к Њему ученици насамо говорећи: Кажи нам кад ће то
бити? И какав је знак Твог доласка и краја века? 14И
проповедиће се ово јеванђеље о царству по свему свету за
сведочанство свим народима. И тада ће доћи последак. 25Ето вам
казах унапред.
Откривење 1:1 Откривење Исуса Христа, које даде Њему Бог,
да покаже слугама својим шта ће скоро бити, и показа, пославши
по анђелу свом слузи свом Јовану.
------------------------------------------------En’am 6:50 Реци: ”Ја вам не кажем: ’У мене су Аллахове
ризнице’, нити: ’Мени је познат невидљиви свијет’, нити вам
кажем: ’Ја сам мелек’ – ја слиједим само оно што ми се
објављује.” Реци: ”Зар су исти слијепац и онај који види?
Зашто не размислите?”

Постоје ли пророчки стихови који предвиђају
долазак снажног сатанског свјетског владара који
ће доћи у посљедњим данима свијета?(Антихрист
/Махди)
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 24:21-25 Јер ће бити невоља велика каква није била
од постања света досад нити ће бити; 22И да се они дани не
скрате, нико не би остао; али избраних ради скратиће се дани
они. 23Тада ако вам ко каже: Ево овде је Христос или онде, не
верујте. 24Јер ће изићи лажни христоси и лажни пророци, и
показаће знаке велике и чудеса да би преварили, ако буде
могуће, и изабране. 25Ето вам казах унапред.
2 Солуњанима 2:7-9 Могли смо вам бити на досаду, као
Христови апостоли; али бисмо кротки међу вама, као што
дојилица негује своју децу. 8Тако смо вас радо имали да смо
готови били дати вам не само јеванђеље Божије, него и душе
своје, јер сте нам омилели. 9Јер памтите, браћо, труд наш и
посао: јер дан и ноћ радећи да не досадисмо ниједном од вас,
проповедасмо вам јеванђеље Божије.
1 Јован 2:18 Децо! Последње је време, и као што чусте да
ће доћи антихрист, и сад многи антихристи посташе; по том
познајемо да је последњи час.
Откривење 6:1-2 И видех кад отвори Јагње један од седам
печата, и чух једну од четири животиње где говори као глас
громовни: Дођи и види. 2И видех, и гле, коњ бео, и онај што
сеђаше на њему имаше стрелу; и њему се даде венац, и изиђе
побеђујући, и да победи.
------------------------------------------------Напомена: Куран не спомиње долазак Антихриста или
Махдија.

Постоје ли пророчки стихови који предвиђају
долазак снажног сатанског свјетског владара који
ће доћи у посљедњим данима свијета?(Антихрист
/Махди)
Bible
Да / Не Qur’an
Матеј 24:21-25 Јер ће бити невоља велика каква није била
од постања света досад нити ће бити; 22И да се они дани не
скрате, нико не би остао; али избраних ради скратиће се дани
они. 23Тада ако вам ко каже: Ево овде је Христос или онде, не
верујте. 24Јер ће изићи лажни христоси и лажни пророци, и
показаће знаке велике и чудеса да би преварили, ако буде
могуће, и изабране. 25Ето вам казах унапред.
2 Солуњанима 2:7-9 Могли смо вам бити на досаду, као
Христови апостоли; али бисмо кротки међу вама, као што
дојилица негује своју децу. 8Тако смо вас радо имали да смо
готови били дати вам не само јеванђеље Божије, него и душе
своје, јер сте нам омилели. 9Јер памтите, браћо, труд наш и
посао: јер дан и ноћ радећи да не досадисмо ниједном од вас,
проповедасмо вам јеванђеље Божије.
1 Јован 2:18 Децо! Последње је време, и као што чусте да
ће доћи антихрист, и сад многи антихристи посташе; по том
познајемо да је последњи час.
Откривење 6:1-2 И видех кад отвори Јагње један од седам
печата, и чух једну од четири животиње где говори као глас
громовни: Дођи и види. 2И видех, и гле, коњ бео, и онај што
сеђаше на њему имаше стрелу; и њему се даде венац, и изиђе
побеђујући, и да победи.
------------------------------------------------Напомена: Куран не спомиње долазак Антихриста или
Махдија.
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Хоће ли бити „Судњи Дан” када ће Бог подигнути
сваку особу из мртвих и судити да ли ће ићи у
пакао или рај?(Ахирет Гüнü)
Bible
Да / Да Qur’an
Јеврејима 9:27 И као што је људима одређено
једном умрети, а потом суд:
2 Петрова 2:9 Зна Господ побожне избављати од
напасти, а неправеднике мучећи чувати за дан
судни;
Откривење 20:11-15 И видех велики бео престо, и Оног што
сеђаше на њему, од чијег лица бежаше небо и земља, и места им
се не нађе. 12И видех мртваце мале и велике где стоје пред
Богом, и књиге се отворише; и друга се књига отвори, која је
књига живота; и суд примише мртваци као што је написано у
књигама, по делима својим. 13И море даде своје мртваце, и смрт
и пакао дадоше своје мртваце; и суд примише по делима својим.
14И смрт и пакао бачени бише у језеро огњено. И ово је друга
смрт. 15И ко се не нађе написан у књизи живота, бачен би у
језеро огњено.
------------------------------------------------Bakara 2:113 Аллах ће им на Судњем дану пресудити о ономе
у чему се они не слажу.
Al-i İmran 3:185 Свако живо биће ће смрт окусити! И само
на Судњем дану добићете у потпуности плаће ваше, и ко буде од
ватре удаљен и у Џеннет уведен – тај је постигао шта је желио;
а живот на овоме свијету је само варљиво наслађивање.

Хоће ли бити „Судњи Дан” када ће Бог подигнути
сваку особу из мртвих и судити да ли ће ићи у
пакао или рај?(Ахирет Гüнü)
Bible
Да / Да Qur’an
Јеврејима 9:27 И као што је људима одређено
једном умрети, а потом суд:
2 Петрова 2:9 Зна Господ побожне избављати од
напасти, а неправеднике мучећи чувати за дан
судни;
Откривење 20:11-15 И видех велики бео престо, и Оног што
сеђаше на њему, од чијег лица бежаше небо и земља, и места им
се не нађе. 12И видех мртваце мале и велике где стоје пред
Богом, и књиге се отворише; и друга се књига отвори, која је
књига живота; и суд примише мртваци као што је написано у
књигама, по делима својим. 13И море даде своје мртваце, и смрт
и пакао дадоше своје мртваце; и суд примише по делима својим.
14И смрт и пакао бачени бише у језеро огњено. И ово је друга
смрт. 15И ко се не нађе написан у књизи живота, бачен би у
језеро огњено.
------------------------------------------------Bakara 2:113 Аллах ће им на Судњем дану пресудити о ономе
у чему се они не слажу.
Al-i İmran 3:185 Свако живо биће ће смрт окусити! И само
на Судњем дану добићете у потпуности плаће ваше, и ко буде од
ватре удаљен и у Џеннет уведен – тај је постигао шта је желио;
а живот на овоме свијету је само варљиво наслађивање.

Да ли ће сви морати провести одређени период
патње у паклу?
Bible
Не / Да Qur’an
Јован 5:24 Заиста, заиста вам кажем: Ко моју реч
слуша и верује Ономе који је мене послао, има
живот вечни, и не долази на суд, него је прешао
из смрти у живот.
Римљанима 8:1 Никаква, дакле, сад нема осуђења
онима који су у Христу Исусу и не ходе по телу
него по Духу.
1 Солуњанима 5:9 Јер нас Бог не постави за гнев,
него да добијемо спасење кроз Господа свог Исуса
Христа.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:185 Свако живо биће ће смрт окусити! И само на
Судњем дану добићете у потпуности плаће ваше, и ко буде од
ватре удаљен и у Џеннет уведен – тај је постигао шта је желио;
а живот на овоме свијету је само варљиво наслађивање.
Meryem 19:70-72 Јер Ми добро знамо оне који су највише
заслужили да у њему горе. 71И сваки од вас ће до њега стићи!
Господар твој се, сигурно, тако обавезао! 72Затим ћемо оне који
су се гријеха клонили спасити, а невјернике ћемо да у њему на
кољенима клече оставити.

Да ли ће сви морати провести одређени период
патње у паклу?
Bible
Не / Да Qur’an
Јован 5:24 Заиста, заиста вам кажем: Ко моју реч
слуша и верује Ономе који је мене послао, има
живот вечни, и не долази на суд, него је прешао
из смрти у живот.
Римљанима 8:1 Никаква, дакле, сад нема осуђења
онима који су у Христу Исусу и не ходе по телу
него по Духу.
1 Солуњанима 5:9 Јер нас Бог не постави за гнев,
него да добијемо спасење кроз Господа свог Исуса
Христа.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:185 Свако живо биће ће смрт окусити! И само на
Судњем дану добићете у потпуности плаће ваше, и ко буде од
ватре удаљен и у Џеннет уведен – тај је постигао шта је желио;
а живот на овоме свијету је само варљиво наслађивање.
Meryem 19:70-72 Јер Ми добро знамо оне који су највише
заслужили да у њему горе. 71И сваки од вас ће до њега стићи!
Господар твој се, сигурно, тако обавезао! 72Затим ћемо оне који
су се гријеха клонили спасити, а невјернике ћемо да у њему на
кољенима клече оставити.

128.*

127.*

128.*

127.*

Хоће ли бити „Судњи Дан” када ће Бог подигнути
сваку особу из мртвих и судити да ли ће ићи у
пакао или рај?(Ахирет Гüнü)
Bible
Да / Да Qur’an
Јеврејима 9:27 И као што је људима одређено
једном умрети, а потом суд:
2 Петрова 2:9 Зна Господ побожне избављати од
напасти, а неправеднике мучећи чувати за дан
судни;
Откривење 20:11-15 И видех велики бео престо, и Оног што
сеђаше на њему, од чијег лица бежаше небо и земља, и места им
се не нађе. 12И видех мртваце мале и велике где стоје пред
Богом, и књиге се отворише; и друга се књига отвори, која је
књига живота; и суд примише мртваци као што је написано у
књигама, по делима својим. 13И море даде своје мртваце, и смрт
и пакао дадоше своје мртваце; и суд примише по делима својим.
14И смрт и пакао бачени бише у језеро огњено. И ово је друга
смрт. 15И ко се не нађе написан у књизи живота, бачен би у
језеро огњено.
------------------------------------------------Bakara 2:113 Аллах ће им на Судњем дану пресудити о ономе
у чему се они не слажу.
Al-i İmran 3:185 Свако живо биће ће смрт окусити! И само
на Судњем дану добићете у потпуности плаће ваше, и ко буде од
ватре удаљен и у Џеннет уведен – тај је постигао шта је желио;
а живот на овоме свијету је само варљиво наслађивање.

Хоће ли бити „Судњи Дан” када ће Бог подигнути
сваку особу из мртвих и судити да ли ће ићи у
пакао или рај?(Ахирет Гüнü)
Bible
Да / Да Qur’an
Јеврејима 9:27 И као што је људима одређено
једном умрети, а потом суд:
2 Петрова 2:9 Зна Господ побожне избављати од
напасти, а неправеднике мучећи чувати за дан
судни;
Откривење 20:11-15 И видех велики бео престо, и Оног што
сеђаше на њему, од чијег лица бежаше небо и земља, и места им
се не нађе. 12И видех мртваце мале и велике где стоје пред
Богом, и књиге се отворише; и друга се књига отвори, која је
књига живота; и суд примише мртваци као што је написано у
књигама, по делима својим. 13И море даде своје мртваце, и смрт
и пакао дадоше своје мртваце; и суд примише по делима својим.
14И смрт и пакао бачени бише у језеро огњено. И ово је друга
смрт. 15И ко се не нађе написан у књизи живота, бачен би у
језеро огњено.
------------------------------------------------Bakara 2:113 Аллах ће им на Судњем дану пресудити о ономе
у чему се они не слажу.
Al-i İmran 3:185 Свако живо биће ће смрт окусити! И само
на Судњем дану добићете у потпуности плаће ваше, и ко буде од
ватре удаљен и у Џеннет уведен – тај је постигао шта је желио;
а живот на овоме свијету је само варљиво наслађивање.

Да ли ће сви морати провести одређени период
патње у паклу?
Bible
Не / Да Qur’an
Јован 5:24 Заиста, заиста вам кажем: Ко моју реч
слуша и верује Ономе који је мене послао, има
живот вечни, и не долази на суд, него је прешао
из смрти у живот.
Римљанима 8:1 Никаква, дакле, сад нема осуђења
онима који су у Христу Исусу и не ходе по телу
него по Духу.
1 Солуњанима 5:9 Јер нас Бог не постави за гнев,
него да добијемо спасење кроз Господа свог Исуса
Христа.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:185 Свако живо биће ће смрт окусити! И само на
Судњем дану добићете у потпуности плаће ваше, и ко буде од
ватре удаљен и у Џеннет уведен – тај је постигао шта је желио;
а живот на овоме свијету је само варљиво наслађивање.
Meryem 19:70-72 Јер Ми добро знамо оне који су највише
заслужили да у њему горе. 71И сваки од вас ће до њега стићи!
Господар твој се, сигурно, тако обавезао! 72Затим ћемо оне који
су се гријеха клонили спасити, а невјернике ћемо да у њему на
кољенима клече оставити.

Да ли ће сви морати провести одређени период
патње у паклу?
Bible
Не / Да Qur’an
Јован 5:24 Заиста, заиста вам кажем: Ко моју реч
слуша и верује Ономе који је мене послао, има
живот вечни, и не долази на суд, него је прешао
из смрти у живот.
Римљанима 8:1 Никаква, дакле, сад нема осуђења
онима који су у Христу Исусу и не ходе по телу
него по Духу.
1 Солуњанима 5:9 Јер нас Бог не постави за гнев,
него да добијемо спасење кроз Господа свог Исуса
Христа.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:185 Свако живо биће ће смрт окусити! И само на
Судњем дану добићете у потпуности плаће ваше, и ко буде од
ватре удаљен и у Џеннет уведен – тај је постигао шта је желио;
а живот на овоме свијету је само варљиво наслађивање.
Meryem 19:70-72 Јер Ми добро знамо оне који су највише
заслужили да у њему горе. 71И сваки од вас ће до њега стићи!
Господар твој се, сигурно, тако обавезао! 72Затим ћемо оне који
су се гријеха клонили спасити, а невјернике ћемо да у њему на
кољенима клече оставити.
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Ако особа оде у пакао, да ли постоји шанса да ће
изаћи из њега те отићи у рај?
Bible
Не / Да Qur’an
Матеј 25:41 & 46 Тада ће рећи и онима што Му стоје с
леве стране: Идите од мене проклети у огањ вечни
приправљен ђаволу и анђелима његовим. 46И ови ће отићи
у муку вечну, а праведници у живот вечни.
Лука 16:25-26 А Авраам рече: Синко! Опомени се да си
ти примио добра своја у животу свом, и Лазар опет
зла; а сад се он теши, а ти се мучиш. 26И преко свега
тога постављена је међу нама и вама велика пропаст,
да ови који би хтели одовуд к вама прећи, не могу,
нити они отуда к нама да прелазе.
------------------------------------------------En’am 6:128 – ”Ватра ће бити пребивалиште ваше” –
рећи ће Он – ”у њој ћете вјечно остати, осим ако
Аллах другачије не одреди.” Господар твој је
заиста Мудри и Свезнајући.
Hud 11:106-107 И несретни ће у Џехеннем, у њему ће
тешко издисати и удисати; 107док је небеса и Земље, у
њему ће остати – осим ако друкчије Господар твој не
одреди. Господар твој, заиста, ради оно што жели.

Ако особа оде у пакао, да ли постоји шанса да ће
изаћи из њега те отићи у рај?
Bible
Не / Да Qur’an
Матеј 25:41 & 46 Тада ће рећи и онима што Му стоје с
леве стране: Идите од мене проклети у огањ вечни
приправљен ђаволу и анђелима његовим. 46И ови ће отићи
у муку вечну, а праведници у живот вечни.
Лука 16:25-26 А Авраам рече: Синко! Опомени се да си
ти примио добра своја у животу свом, и Лазар опет
зла; а сад се он теши, а ти се мучиш. 26И преко свега
тога постављена је међу нама и вама велика пропаст,
да ови који би хтели одовуд к вама прећи, не могу,
нити они отуда к нама да прелазе.
------------------------------------------------En’am 6:128 – ”Ватра ће бити пребивалиште ваше” –
рећи ће Он – ”у њој ћете вјечно остати, осим ако
Аллах другачије не одреди.” Господар твој је
заиста Мудри и Свезнајући.
Hud 11:106-107 И несретни ће у Џехеннем, у њему ће
тешко издисати и удисати; 107док је небеса и Земље, у
њему ће остати – осим ако друкчије Господар твој не
одреди. Господар твој, заиста, ради оно што жели.

Је ли васкрснуто тијело физичко тијело од меса,
крви и костију?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Коринћани 15:35-50 Али рећи ће нетко: Како
ускршавају мртви? И с каквим ли ће тијелом доћи?
44сије се тијело наравно, ускршава тијело духовно. Ако
има тијело наравно, има и духовно. 50А ово, браћо,
тврдим: тијело и крв не могу баштинити краљевства
Божјега и распадљивост не баштини нераспадљивости.
------------------------------------------------Bakara 2:25 & 259 У њима ће чисте жене имати, и у
њима ће вјечно боравити. 259 Погледај јело своје
и пиће своје – није се покварило; а погледај и
магарца свога – да те учинимо доказом људима – а
погледај и кости – види како их састављамо, а
онда их месом облажемо.”
Zuhruf 43:70 Уђите у Џеннет, ви и жене ваше,
радосни!”
Vakia 56:35-38 Стварањем новим Ми ћемо хурије
створити 36и ђевицама их учинити 37милим мужевима
њиховим, и година истих 38за оне сретне.
Nebe 78:33 И ђевојке младе, годīнā истих.

Је ли васкрснуто тијело физичко тијело од меса,
крви и костију?
Bible
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има тијело наравно, има и духовно. 50А ово, браћо,
тврдим: тијело и крв не могу баштинити краљевства
Божјега и распадљивост не баштини нераспадљивости.
------------------------------------------------Bakara 2:25 & 259 У њима ће чисте жене имати, и у
њима ће вјечно боравити. 259 Погледај јело своје
и пиће своје – није се покварило; а погледај и
магарца свога – да те учинимо доказом људима – а
погледај и кости – види како их састављамо, а
онда их месом облажемо.”
Zuhruf 43:70 Уђите у Џеннет, ви и жене ваше,
радосни!”
Vakia 56:35-38 Стварањем новим Ми ћемо хурије
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њиховим, и година истих 38за оне сретне.
Nebe 78:33 И ђевојке младе, годīнā истих.
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Ако особа оде у пакао, да ли постоји шанса да ће
изаћи из њега те отићи у рај?
Bible
Не / Да Qur’an
Матеј 25:41 & 46 Тада ће рећи и онима што Му стоје с
леве стране: Идите од мене проклети у огањ вечни
приправљен ђаволу и анђелима његовим. 46И ови ће отићи
у муку вечну, а праведници у живот вечни.
Лука 16:25-26 А Авраам рече: Синко! Опомени се да си
ти примио добра своја у животу свом, и Лазар опет
зла; а сад се он теши, а ти се мучиш. 26И преко свега
тога постављена је међу нама и вама велика пропаст,
да ови који би хтели одовуд к вама прећи, не могу,
нити они отуда к нама да прелазе.
------------------------------------------------En’am 6:128 – ”Ватра ће бити пребивалиште ваше” –
рећи ће Он – ”у њој ћете вјечно остати, осим ако
Аллах другачије не одреди.” Господар твој је
заиста Мудри и Свезнајући.
Hud 11:106-107 И несретни ће у Џехеннем, у њему ће
тешко издисати и удисати; 107док је небеса и Земље, у
њему ће остати – осим ако друкчије Господар твој не
одреди. Господар твој, заиста, ради оно што жели.

Ако особа оде у пакао, да ли постоји шанса да ће
изаћи из њега те отићи у рај?
Bible
Не / Да Qur’an
Матеј 25:41 & 46 Тада ће рећи и онима што Му стоје с
леве стране: Идите од мене проклети у огањ вечни
приправљен ђаволу и анђелима његовим. 46И ови ће отићи
у муку вечну, а праведници у живот вечни.
Лука 16:25-26 А Авраам рече: Синко! Опомени се да си
ти примио добра своја у животу свом, и Лазар опет
зла; а сад се он теши, а ти се мучиш. 26И преко свега
тога постављена је међу нама и вама велика пропаст,
да ови који би хтели одовуд к вама прећи, не могу,
нити они отуда к нама да прелазе.
------------------------------------------------En’am 6:128 – ”Ватра ће бити пребивалиште ваше” –
рећи ће Он – ”у њој ћете вјечно остати, осим ако
Аллах другачије не одреди.” Господар твој је
заиста Мудри и Свезнајући.
Hud 11:106-107 И несретни ће у Џехеннем, у њему ће
тешко издисати и удисати; 107док је небеса и Земље, у
њему ће остати – осим ако друкчије Господар твој не
одреди. Господар твој, заиста, ради оно што жели.

Је ли васкрснуто тијело физичко тијело од меса,
крви и костију?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Коринћани 15:35-50 Али рећи ће нетко: Како
ускршавају мртви? И с каквим ли ће тијелом доћи?
44сије се тијело наравно, ускршава тијело духовно. Ако
има тијело наравно, има и духовно. 50А ово, браћо,
тврдим: тијело и крв не могу баштинити краљевства
Божјега и распадљивост не баштини нераспадљивости.
------------------------------------------------Bakara 2:25 & 259 У њима ће чисте жене имати, и у
њима ће вјечно боравити. 259 Погледај јело своје
и пиће своје – није се покварило; а погледај и
магарца свога – да те учинимо доказом људима – а
погледај и кости – види како их састављамо, а
онда их месом облажемо.”
Zuhruf 43:70 Уђите у Џеннет, ви и жене ваше,
радосни!”
Vakia 56:35-38 Стварањем новим Ми ћемо хурије
створити 36и ђевицама их учинити 37милим мужевима
њиховим, и година истих 38за оне сретне.
Nebe 78:33 И ђевојке младе, годīнā истих.

Је ли васкрснуто тијело физичко тијело од меса,
крви и костију?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Коринћани 15:35-50 Али рећи ће нетко: Како
ускршавају мртви? И с каквим ли ће тијелом доћи?
44сије се тијело наравно, ускршава тијело духовно. Ако
има тијело наравно, има и духовно. 50А ово, браћо,
тврдим: тијело и крв не могу баштинити краљевства
Божјега и распадљивост не баштини нераспадљивости.
------------------------------------------------Bakara 2:25 & 259 У њима ће чисте жене имати, и у
њима ће вјечно боравити. 259 Погледај јело своје
и пиће своје – није се покварило; а погледај и
магарца свога – да те учинимо доказом људима – а
погледај и кости – види како их састављамо, а
онда их месом облажемо.”
Zuhruf 43:70 Уђите у Џеннет, ви и жене ваше,
радосни!”
Vakia 56:35-38 Стварањем новим Ми ћемо хурије
створити 36и ђевицама их учинити 37милим мужевима
њиховим, и година истих 38за оне сретне.
Nebe 78:33 И ђевојке младе, годīнā истих.

130.

130.

131.*

131.*

Да ли ће бити сексуалне везе и бракови у
рају?(Хоурис)
Bible
Не / Да Qur’an
Матеј 22:28-33 О васкрсењу дакле кога ће од седморице бити
жена? Јер је за свима била. 29А Исус одговарајући рече им:
Варате се, не знајући Писма ни силе Божје. 30Јер о васкрсењу
нити ће се женити ни удавати; него су као анђели Божји на
небу. 31А за васкрсење мртвих нисте ли читали шта вам је рекао
Бог говорећи: 32Ја сам Бог Авраамов, и Бог Исаков, и Бог
Јаковљев! Није Бог Бог мртвих, него живих. 33И чувши народ
дивљаше се науци Његовој.
1 Коринћани 15:50 А ово говорим, браћо, да тело и
крв не могу наследити царство Божије, нити
распадљивост нераспадљивости наслеђује.
------------------------------------------------Tur 52:20 Biće naslonjeni na divanima poredanim, a
vjenčaćemo ih hurijama džennetskim.
Rahman 55:55-56, 70-72 Па, коју благодат Господара свога
поричете?! 56У њима ће бити оне које преда се гледају, оне
које, прије њих, ни човјек ни џин није додирнуо 70у њима ће
бити љепотица нарави дивних – 71па, коју благодат Господара
свога поричете?! –72хурија у шаторима скривених.

Да ли ће бити сексуалне везе и бракови у
рају?(Хоурис)
Bible
Не / Да Qur’an
Матеј 22:28-33 О васкрсењу дакле кога ће од седморице бити
жена? Јер је за свима била. 29А Исус одговарајући рече им:
Варате се, не знајући Писма ни силе Божје. 30Јер о васкрсењу
нити ће се женити ни удавати; него су као анђели Божји на
небу. 31А за васкрсење мртвих нисте ли читали шта вам је рекао
Бог говорећи: 32Ја сам Бог Авраамов, и Бог Исаков, и Бог
Јаковљев! Није Бог Бог мртвих, него живих. 33И чувши народ
дивљаше се науци Његовој.
1 Коринћани 15:50 А ово говорим, браћо, да тело и
крв не могу наследити царство Божије, нити
распадљивост нераспадљивости наслеђује.
------------------------------------------------Tur 52:20 Biće naslonjeni na divanima poredanim, a
vjenčaćemo ih hurijama džennetskim.
Rahman 55:55-56, 70-72 Па, коју благодат Господара свога
поричете?! 56У њима ће бити оне које преда се гледају, оне
које, прије њих, ни човјек ни џин није додирнуо 70у њима ће
бити љепотица нарави дивних – 71па, коју благодат Господара
свога поричете?! –72хурија у шаторима скривених.

Да ли се сматра да је универзална црква
хришћанска?
Bible
Да/ Не Qur’an
Ефесцима 5:23, 25, & 32 Јер је муж глава жени као што
је и Христос глава цркви, и он је спаситељ тела.
25Мужеви! Љубите своје жене као што и Христос љуби
цркву, и себе предаде за њу. 32Тајна је ово велика; а
ја говорим за Христа и за цркву.
Откривење 19:7 Да се радујемо и веселимо, и да дамо
славу Њему; јер дође свадба Јагњетова, и жена Његова
приправила се;
Откривење 21:9 И дође к мени један од седам
анђела који имаху седам чаша напуњених седам зала
последњих, и рече ми говорећи: Ходи да ти покажем
невесту, Јагњетову жену.
Откривење 22:17 И Дух и невеста говоре: Дођи. И
који чује нека говори: Дођи. И ко је жедан нека
дође, и ко хоће нека узме воду живота за бадава.
------------------------------------------------Напомена: Куран спомиње цркву само једном и не
спомиње одређену цркву: Хајј 22:40.

Да ли се сматра да је универзална црква
хришћанска?
Bible
Да/ Не Qur’an
Ефесцима 5:23, 25, & 32 Јер је муж глава жени као што
је и Христос глава цркви, и он је спаситељ тела.
25Мужеви! Љубите своје жене као што и Христос љуби
цркву, и себе предаде за њу. 32Тајна је ово велика; а
ја говорим за Христа и за цркву.
Откривење 19:7 Да се радујемо и веселимо, и да дамо
славу Њему; јер дође свадба Јагњетова, и жена Његова
приправила се;
Откривење 21:9 И дође к мени један од седам
анђела који имаху седам чаша напуњених седам зала
последњих, и рече ми говорећи: Ходи да ти покажем
невесту, Јагњетову жену.
Откривење 22:17 И Дух и невеста говоре: Дођи. И
који чује нека говори: Дођи. И ко је жедан нека
дође, и ко хоће нека узме воду живота за бадава.
------------------------------------------------Напомена: Куран спомиње цркву само једном и не
спомиње одређену цркву: Хајј 22:40.

132.

131.*

Да ли ће бити сексуалне везе и бракови у
рају?(Хоурис)
Bible
Не / Да Qur’an
Матеј 22:28-33 О васкрсењу дакле кога ће од седморице бити
жена? Јер је за свима била. 29А Исус одговарајући рече им:
Варате се, не знајући Писма ни силе Божје. 30Јер о васкрсењу
нити ће се женити ни удавати; него су као анђели Божји на
небу. 31А за васкрсење мртвих нисте ли читали шта вам је рекао
Бог говорећи: 32Ја сам Бог Авраамов, и Бог Исаков, и Бог
Јаковљев! Није Бог Бог мртвих, него живих. 33И чувши народ
дивљаше се науци Његовој.
1 Коринћани 15:50 А ово говорим, браћо, да тело и
крв не могу наследити царство Божије, нити
распадљивост нераспадљивости наслеђује.
------------------------------------------------Tur 52:20 Biće naslonjeni na divanima poredanim, a
vjenčaćemo ih hurijama džennetskim.
Rahman 55:55-56, 70-72 Па, коју благодат Господара свога
поричете?! 56У њима ће бити оне које преда се гледају, оне
које, прије њих, ни човјек ни џин није додирнуо 70у њима ће
бити љепотица нарави дивних – 71па, коју благодат Господара
свога поричете?! –72хурија у шаторима скривених.

132.

Да ли се сматра да је универзална црква
хришћанска?
Bible
Да/ Не Qur’an
Ефесцима 5:23, 25, & 32 Јер је муж глава жени као што
је и Христос глава цркви, и он је спаситељ тела.
25Мужеви! Љубите своје жене као што и Христос љуби
цркву, и себе предаде за њу. 32Тајна је ово велика; а
ја говорим за Христа и за цркву.
Откривење 19:7 Да се радујемо и веселимо, и да дамо
славу Њему; јер дође свадба Јагњетова, и жена Његова
приправила се;
Откривење 21:9 И дође к мени један од седам
анђела који имаху седам чаша напуњених седам зала
последњих, и рече ми говорећи: Ходи да ти покажем
невесту, Јагњетову жену.
Откривење 22:17 И Дух и невеста говоре: Дођи. И
који чује нека говори: Дођи. И ко је жедан нека
дође, и ко хоће нека узме воду живота за бадава.
------------------------------------------------Напомена: Куран спомиње цркву само једном и не
спомиње одређену цркву: Хајј 22:40.

132.

131.*

Да ли ће бити сексуалне везе и бракови у
рају?(Хоурис)
Bible
Не / Да Qur’an
Матеј 22:28-33 О васкрсењу дакле кога ће од седморице бити
жена? Јер је за свима била. 29А Исус одговарајући рече им:
Варате се, не знајући Писма ни силе Божје. 30Јер о васкрсењу
нити ће се женити ни удавати; него су као анђели Божји на
небу. 31А за васкрсење мртвих нисте ли читали шта вам је рекао
Бог говорећи: 32Ја сам Бог Авраамов, и Бог Исаков, и Бог
Јаковљев! Није Бог Бог мртвих, него живих. 33И чувши народ
дивљаше се науци Његовој.
1 Коринћани 15:50 А ово говорим, браћо, да тело и
крв не могу наследити царство Божије, нити
распадљивост нераспадљивости наслеђује.
------------------------------------------------Tur 52:20 Biće naslonjeni na divanima poredanim, a
vjenčaćemo ih hurijama džennetskim.
Rahman 55:55-56, 70-72 Па, коју благодат Господара свога
поричете?! 56У њима ће бити оне које преда се гледају, оне
које, прије њих, ни човјек ни џин није додирнуо 70у њима ће
бити љепотица нарави дивних – 71па, коју благодат Господара
свога поричете?! –72хурија у шаторима скривених.

132.

Да ли се сматра да је универзална црква
хришћанска?
Bible
Да/ Не Qur’an
Ефесцима 5:23, 25, & 32 Јер је муж глава жени као што
је и Христос глава цркви, и он је спаситељ тела.
25Мужеви! Љубите своје жене као што и Христос љуби
цркву, и себе предаде за њу. 32Тајна је ово велика; а
ја говорим за Христа и за цркву.
Откривење 19:7 Да се радујемо и веселимо, и да дамо
славу Њему; јер дође свадба Јагњетова, и жена Његова
приправила се;
Откривење 21:9 И дође к мени један од седам
анђела који имаху седам чаша напуњених седам зала
последњих, и рече ми говорећи: Ходи да ти покажем
невесту, Јагњетову жену.
Откривење 22:17 И Дух и невеста говоре: Дођи. И
који чује нека говори: Дођи. И ко је жедан нека
дође, и ко хоће нека узме воду живота за бадава.
------------------------------------------------Напомена: Куран спомиње цркву само једном и не
спомиње одређену цркву: Хајј 22:40.

Проблеми практичног живота

Проблеми практичног живота

133.

133.

Да ли Бог жели да верници данас живе поштујући
закон?(Схариах)
Bible
Не / Да Qur’an
Римљанима 6:14 Јер грех неће вама овладати, јер
нисте под законом него под благодаћу.
Римљанима 10:4 Јер је Христос свршетак закона:
који Га год верује оправдан је.
Галатима 3:11 & 25 А да се законом нико не оправдава пред
Богом, познато је: јер праведник од вере живеће. 25А кад дође
вера, већ нисмо под чуваром.
------------------------------------------------Maide 5:48 свима вама смо закон и правац прописали.
Jathiyah 45:18 А теби смо послије одредили да у вјери идеш
правцем одређеним, зато га слиједи и не поводи се за страстима
оних који не знају.

Да ли Бог жели да верници данас живе поштујући
закон?(Схариах)
Bible
Не / Да Qur’an
Римљанима 6:14 Јер грех неће вама овладати, јер
нисте под законом него под благодаћу.
Римљанима 10:4 Јер је Христос свршетак закона:
који Га год верује оправдан је.
Галатима 3:11 & 25 А да се законом нико не оправдава пред
Богом, познато је: јер праведник од вере живеће. 25А кад дође
вера, већ нисмо под чуваром.
------------------------------------------------Maide 5:48 свима вама смо закон и правац прописали.
Jathiyah 45:18 А теби смо послије одредили да у вјери идеш
правцем одређеним, зато га слиједи и не поводи се за страстима
оних који не знају.

134.

134.

Је ли вернику забрањено да пије вино?
Bible
Не / Да Qur’an
Лука 7:34-35 Дође Син човечији који и једе и
пије, а ви кажете: Гле човека изелице и пијанице,
друга цариницима и грешницима. 35 И оправдаше
премудрост сва деца њена.
Јован 2:1-11 3И кад неста вина, рече мати Исусова Њему:
Немају вина. 4 9А кад окуси кум од вина које је постало од
воде, и не знаше откуда је 11Ово учини Исус почетак чудесима у
Кани галилејској, и показа славу своју;
1 Тимотеју 5:23 Више не пиј воде, него пиј по мало
вина, желуца ради свог и честих својих болести.
------------------------------------------------Bakara 2:219 Питају те о вину и коцки. Реци: ”Они
доносе велику штету, а и неку ко- рист људима,
само је штета од њих већа од користи.”
Maide 5:90-91 О вјерници, вино и коцка и кумири и
стрјелице за гатање су одвратне ствари, шејтаново
ђело; зато се тога клоните да бисте постигли што
желите. 91Шејтан жели да помоћу вина и коцке унесе
међу вас непријатељство и мржњу и да вас од
сјећања на Аллаха и од обављања молитве одврати.
Па хоћете ли се оканити?

Је ли вернику забрањено да пије вино?
Bible
Не / Да Qur’an
Лука 7:34-35 Дође Син човечији који и једе и
пије, а ви кажете: Гле човека изелице и пијанице,
друга цариницима и грешницима. 35 И оправдаше
премудрост сва деца њена.
Јован 2:1-11 3И кад неста вина, рече мати Исусова Њему:
Немају вина. 4 9А кад окуси кум од вина које је постало од
воде, и не знаше откуда је 11Ово учини Исус почетак чудесима у
Кани галилејској, и показа славу своју;
1 Тимотеју 5:23 Више не пиј воде, него пиј по мало
вина, желуца ради свог и честих својих болести.
------------------------------------------------Bakara 2:219 Питају те о вину и коцки. Реци: ”Они
доносе велику штету, а и неку ко- рист људима,
само је штета од њих већа од користи.”
Maide 5:90-91 О вјерници, вино и коцка и кумири и
стрјелице за гатање су одвратне ствари, шејтаново
ђело; зато се тога клоните да бисте постигли што
желите. 91Шејтан жели да помоћу вина и коцке унесе
међу вас непријатељство и мржњу и да вас од
сјећања на Аллаха и од обављања молитве одврати.
Па хоћете ли се оканити?

Проблеми практичног живота

Проблеми практичног живота

133.

133.

Да ли Бог жели да верници данас живе поштујући
закон?(Схариах)
Bible
Не / Да Qur’an
Римљанима 6:14 Јер грех неће вама овладати, јер
нисте под законом него под благодаћу.
Римљанима 10:4 Јер је Христос свршетак закона:
који Га год верује оправдан је.
Галатима 3:11 & 25 А да се законом нико не оправдава пред
Богом, познато је: јер праведник од вере живеће. 25А кад дође
вера, већ нисмо под чуваром.
------------------------------------------------Maide 5:48 свима вама смо закон и правац прописали.
Jathiyah 45:18 А теби смо послије одредили да у вјери идеш
правцем одређеним, зато га слиједи и не поводи се за страстима
оних који не знају.

Да ли Бог жели да верници данас живе поштујући
закон?(Схариах)
Bible
Не / Да Qur’an
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134.

134.

Је ли вернику забрањено да пије вино?
Bible
Не / Да Qur’an
Лука 7:34-35 Дође Син човечији који и једе и
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Немају вина. 4 9А кад окуси кум од вина које је постало од
воде, и не знаше откуда је 11Ово учини Исус почетак чудесима у
Кани галилејској, и показа славу своју;
1 Тимотеју 5:23 Више не пиј воде, него пиј по мало
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доносе велику штету, а и неку ко- рист људима,
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Maide 5:90-91 О вјерници, вино и коцка и кумири и
стрјелице за гатање су одвратне ствари, шејтаново
ђело; зато се тога клоните да бисте постигли што
желите. 91Шејтан жели да помоћу вина и коцке унесе
међу вас непријатељство и мржњу и да вас од
сјећања на Аллаха и од обављања молитве одврати.
Па хоћете ли се оканити?

Је ли вернику забрањено да пије вино?
Bible
Не / Да Qur’an
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1 Тимотеју 5:23 Више не пиј воде, него пиј по мало
вина, желуца ради свог и честих својих болести.
------------------------------------------------Bakara 2:219 Питају те о вину и коцки. Реци: ”Они
доносе велику штету, а и неку ко- рист људима,
само је штета од њих већа од користи.”
Maide 5:90-91 О вјерници, вино и коцка и кумири и
стрјелице за гатање су одвратне ствари, шејтаново
ђело; зато се тога клоните да бисте постигли што
желите. 91Шејтан жели да помоћу вина и коцке унесе
међу вас непријатељство и мржњу и да вас од
сјећања на Аллаха и од обављања молитве одврати.
Па хоћете ли се оканити?

135.

135.

Је ли вернику забрањено да једе свињетину?
Bible Не / Да Qur’an
Дела апостолска 10:13-15 И постаде глас к њему: Устани, Петре!
Покољи и поједи. 14А Петар рече: Нипошто, Господе! Јер никад не
једох шта погано или нечисто. 15И гле, глас опет к њему другом:
Шта је Бог очистио ти не погани.
1 Коринћани 10:25 Све што се продаје на месарници, једите, и
ништа не испитујте савести ради;
Колошанима 2:16 Да вас дакле нико не осуђује за јело или за
пиће, или за какав празник, или за младине, или за суботе;
-------------------------------------------------------------Maide 5:3 Забрањује вам се стрв, и крв, и свињско месо, и оно
што је заклано у нечије друго, а не у Аллахово име, и што је
удављено и убијено; и што је стрмоглављено, и рогом убодено,
или од звијери начето – осим ако сте га преклали.
En’am 6:145 Реци: ”Ја не видим у овоме што ми се објављује да
је икоме забра- њено јести ма шта друго осим стрви, или крви
која истјече, или свињскогмеса –

Је ли вернику забрањено да једе свињетину?
Bible Не / Да Qur’an
Дела апостолска 10:13-15 И постаде глас к њему: Устани, Петре!
Покољи и поједи. 14А Петар рече: Нипошто, Господе! Јер никад не
једох шта погано или нечисто. 15И гле, глас опет к њему другом:
Шта је Бог очистио ти не погани.
1 Коринћани 10:25 Све што се продаје на месарници, једите, и
ништа не испитујте савести ради;
Колошанима 2:16 Да вас дакле нико не осуђује за јело или за
пиће, или за какав празник, или за младине, или за суботе;
-------------------------------------------------------------Maide 5:3 Забрањује вам се стрв, и крв, и свињско месо, и оно
што је заклано у нечије друго, а не у Аллахово име, и што је
удављено и убијено; и што је стрмоглављено, и рогом убодено,
или од звијери начето – осим ако сте га преклали.
En’am 6:145 Реци: ”Ја не видим у овоме што ми се објављује да
је икоме забра- њено јести ма шта друго осим стрви, или крви
која истјече, или свињскогмеса –

136.

136.

Да ли Бог очекује од верника данас да посте?
Bible Да / Да Qur’an
Јоила 2:12 Зато још говори Господ: Обратите се к мени свим
срцем својим и постећи и плачући и тужећи.
Матеј 6:17-18 А ти кад постиш, намажи главу своју, и лице
своје умиј, 18Да те не виде људи где постиш, него Отац твој
који је у тајности; и Отац твој који види тајно, платиће теби
јавно.
Марко 2:20 Него ће доћи дани кад ће се отети од њих женик, и
тада ће постити, у оне дане.
1 Коринћани 7:5 Не забрањујте се једно од другог, већ ако у
договору за време, да се постите и молите Богу; и опет да се
састанете, да вас сотона не искуша вашим неуздржањем.
-------------------------------------------------------------Bakara 2:183 & 185 Ко од вас у том мјесецу буде код куће, нека
га у посту проведе, а ко се разболи или се на путу задеси,
нека исти број дана напости – Аллах жели да вам олакша, а не
да потешкоће имате –
Ahzab 33:35 и мушкарцима који посте и женама које посте, –
Аллах је, доиста, за све њих опрост и велику награду
припремио.

Да ли Бог очекује од верника данас да посте?
Bible Да / Да Qur’an
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нека исти број дана напости – Аллах жели да вам олакша, а не
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пиће, или за какав празник, или за младине, или за суботе;
-------------------------------------------------------------Maide 5:3 Забрањује вам се стрв, и крв, и свињско месо, и оно
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која истјече, или свињскогмеса –
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Да ли Бог очекује од верника данас да посте?
Bible
Да / Да Qur’an
Јоила 2:12 Зато још говори Господ: Обратите се к мени свим
срцем својим и постећи и плачући и тужећи.
Матеј 6:17-18 А ти кад постиш, намажи главу своју, и лице
своје умиј, 18Да те не виде људи где постиш, него Отац твој
који је у тајности; и Отац твој који види тајно, платиће теби
јавно.
Марко 2:20 Него ће доћи дани кад ће се отети од њих женик, и
тада ће постити, у оне дане.
1 Коринћани 7:5 Не забрањујте се једно од другог, већ ако у
договору за време, да се постите и молите Богу; и опет да се
састанете, да вас сотона не искуша вашим неуздржањем.
-------------------------------------------------------------Bakara 2:183 & 185 Ко од вас у том мјесецу буде код куће, нека
га у посту проведе, а ко се разболи или се на путу задеси,
нека исти број дана напости – Аллах жели да вам олакша, а не
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Ahzab 33:35 и мушкарцима који посте и женама које посте, –
Аллах је, доиста, за све њих опрост и велику награду
припремио.
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137.

Да ли Бог жели да се молитва и пост обављају на
отвореном гђе те могу други видети?
Bible Не / Да
Qur’an
Матеј 6:5-8 И кад се молиш Богу, не буди као лицемери,
који радо по зборницама и на раскршћу по улицама стоје
и моле се да их виде људи. Заиста вам кажем да су
примили плату своју. 6А ти кад се молиш, уђи у клет
своју, и затворивши врата своја, помоли се Оцу свом
који је у тајности; и Отац твој који види тајно,
платиће теби јавно. 7А кад се молите, не говорите много
ко незнабошци; јер они мисле да ће за многе речи своје
бити услишени. 8Ви дакле не будите као они; јер зна
Отац ваш шта вам треба пре молитве ваше;
Матеј 6:16-18 А кад постите, не будите жалосни као лицемери;
јер они начине бледа лица своја да их виде људи где посте.
Заиста вам кажем да су примили плату своју. 17А ти кад постиш,
намажи главу своју, и лице своје умиј, 18Да те не виде људи где
постиш, него Отац твој који је у тајности; и Отац твој који
види тајно, платиће теби јавно.
------------------------------------------------Nisa 4:103 А када молитву завршите, Аллаха спомињите, и
стојећи, и сједећи, и лежећи. А у сигурности обављајте молитву
у потпуности, јер вјерницима је прописано да у одређено
вријеме молитву обављају.
Jumah 62:9 О вјерници, када се у петак на молитву позове,
купопродају оставите и пођите молитву обавити; то вам је боље,
нека знате!

Да ли Бог жели да се молитва и пост обављају на
отвореном гђе те могу други видети?
Bible Не / Да
Qur’an
Матеј 6:5-8 И кад се молиш Богу, не буди као лицемери,
који радо по зборницама и на раскршћу по улицама стоје
и моле се да их виде људи. Заиста вам кажем да су
примили плату своју. 6А ти кад се молиш, уђи у клет
своју, и затворивши врата своја, помоли се Оцу свом
који је у тајности; и Отац твој који види тајно,
платиће теби јавно. 7А кад се молите, не говорите много
ко незнабошци; јер они мисле да ће за многе речи своје
бити услишени. 8Ви дакле не будите као они; јер зна
Отац ваш шта вам треба пре молитве ваше;
Матеј 6:16-18 А кад постите, не будите жалосни као лицемери;
јер они начине бледа лица своја да их виде људи где посте.
Заиста вам кажем да су примили плату своју. 17А ти кад постиш,
намажи главу своју, и лице своје умиј, 18Да те не виде људи где
постиш, него Отац твој који је у тајности; и Отац твој који
види тајно, платиће теби јавно.
------------------------------------------------Nisa 4:103 А када молитву завршите, Аллаха спомињите, и
стојећи, и сједећи, и лежећи. А у сигурности обављајте молитву
у потпуности, јер вјерницима је прописано да у одређено
вријеме молитву обављају.
Jumah 62:9 О вјерници, када се у петак на молитву позове,
купопродају оставите и пођите молитву обавити; то вам је боље,
нека знате!

Да ли Бог жели да људи постом тијеком дана и једу
ноћу током једног мјесеца сваке године?(Рамадан)
Bible
Не / Да Qur’an
Исаије 58:3 Зашто постисмо, веле, а Ти не погледа, мучисмо
душе своје, а Ти не хте знати? Гле, кад постите, чините своју
вољу и изгоните све шта вам је ко дужан.
Матеј 6:16-18 А кад постите, не будите жалосни као
лицемери; јер они начине бледа лица своја да их виде људи где
посте. Заиста вам кажем да су примили плату своју. 17А ти кад
постиш, намажи главу своју, и лице своје умиј, 18Да те не виде
људи где постиш, него Отац твој који је у тајности; и Отац
твој који види тајно, платиће теби јавно.
------------------------------------------------Bakara 2:183-185 О вјерници! Прописује вам се пост, као
што је прописан онима прије вас, да бисте се гријеха клонили
185У мјесецу рамазану почело је објављивање Кур’ана, који је
путоказ људима и јасан доказ Правога пута и разликовања добра
од зла. Ко од вас у том мјесецу буде код куће, нека га у посту
проведе, а ко се разболи или се на путу задеси, нека исти број
дана напости – Аллах жели да вам олакша, а не да потешкоће
имате – да одређени број дана испуните, и да Аллаха величате
зато што вам је указао на Прави пут, и да захвални будете.

Да ли Бог жели да људи постом тијеком дана и једу
ноћу током једног мјесеца сваке године?(Рамадан)
Bible
Не / Да Qur’an
Исаије 58:3 Зашто постисмо, веле, а Ти не погледа, мучисмо
душе своје, а Ти не хте знати? Гле, кад постите, чините своју
вољу и изгоните све шта вам је ко дужан.
Матеј 6:16-18 А кад постите, не будите жалосни као
лицемери; јер они начине бледа лица своја да их виде људи где
посте. Заиста вам кажем да су примили плату своју. 17А ти кад
постиш, намажи главу своју, и лице своје умиј, 18Да те не виде
људи где постиш, него Отац твој који је у тајности; и Отац
твој који види тајно, платиће теби јавно.
------------------------------------------------Bakara 2:183-185 О вјерници! Прописује вам се пост, као
што је прописан онима прије вас, да бисте се гријеха клонили
185У мјесецу рамазану почело је објављивање Кур’ана, који је
путоказ људима и јасан доказ Правога пута и разликовања добра
од зла. Ко од вас у том мјесецу буде код куће, нека га у посту
проведе, а ко се разболи или се на путу задеси, нека исти број
дана напости – Аллах жели да вам олакша, а не да потешкоће
имате – да одређени број дана испуните, и да Аллаха величате
зато што вам је указао на Прави пут, и да захвални будете.
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Да ли Бог жели да се молитва и пост обављају на
отвореном гђе те могу други видети?
Bible Не / Да
Qur’an
Матеј 6:5-8 И кад се молиш Богу, не буди као лицемери,
који радо по зборницама и на раскршћу по улицама стоје
и моле се да их виде људи. Заиста вам кажем да су
примили плату своју. 6А ти кад се молиш, уђи у клет
своју, и затворивши врата своја, помоли се Оцу свом
који је у тајности; и Отац твој који види тајно,
платиће теби јавно. 7А кад се молите, не говорите много
ко незнабошци; јер они мисле да ће за многе речи своје
бити услишени. 8Ви дакле не будите као они; јер зна
Отац ваш шта вам треба пре молитве ваше;
Матеј 6:16-18 А кад постите, не будите жалосни као лицемери;
јер они начине бледа лица своја да их виде људи где посте.
Заиста вам кажем да су примили плату своју. 17А ти кад постиш,
намажи главу своју, и лице своје умиј, 18Да те не виде људи где
постиш, него Отац твој који је у тајности; и Отац твој који
види тајно, платиће теби јавно.
------------------------------------------------Nisa 4:103 А када молитву завршите, Аллаха спомињите, и
стојећи, и сједећи, и лежећи. А у сигурности обављајте молитву
у потпуности, јер вјерницима је прописано да у одређено
вријеме молитву обављају.
Jumah 62:9 О вјерници, када се у петак на молитву позове,
купопродају оставите и пођите молитву обавити; то вам је боље,
нека знате!

Да ли Бог жели да се молитва и пост обављају на
отвореном гђе те могу други видети?
Bible Не / Да
Qur’an
Матеј 6:5-8 И кад се молиш Богу, не буди као лицемери,
који радо по зборницама и на раскршћу по улицама стоје
и моле се да их виде људи. Заиста вам кажем да су
примили плату своју. 6А ти кад се молиш, уђи у клет
своју, и затворивши врата своја, помоли се Оцу свом
који је у тајности; и Отац твој који види тајно,
платиће теби јавно. 7А кад се молите, не говорите много
ко незнабошци; јер они мисле да ће за многе речи своје
бити услишени. 8Ви дакле не будите као они; јер зна
Отац ваш шта вам треба пре молитве ваше;
Матеј 6:16-18 А кад постите, не будите жалосни као лицемери;
јер они начине бледа лица своја да их виде људи где посте.
Заиста вам кажем да су примили плату своју. 17А ти кад постиш,
намажи главу своју, и лице своје умиј, 18Да те не виде људи где
постиш, него Отац твој који је у тајности; и Отац твој који
види тајно, платиће теби јавно.
------------------------------------------------Nisa 4:103 А када молитву завршите, Аллаха спомињите, и
стојећи, и сједећи, и лежећи. А у сигурности обављајте молитву
у потпуности, јер вјерницима је прописано да у одређено
вријеме молитву обављају.
Jumah 62:9 О вјерници, када се у петак на молитву позове,
купопродају оставите и пођите молитву обавити; то вам је боље,
нека знате!

Да ли Бог жели да људи постом тијеком дана и једу
ноћу током једног мјесеца сваке године?(Рамадан)
Bible
Не / Да Qur’an
Исаије 58:3 Зашто постисмо, веле, а Ти не погледа, мучисмо
душе своје, а Ти не хте знати? Гле, кад постите, чините своју
вољу и изгоните све шта вам је ко дужан.
Матеј 6:16-18 А кад постите, не будите жалосни као
лицемери; јер они начине бледа лица своја да их виде људи где
посте. Заиста вам кажем да су примили плату своју. 17А ти кад
постиш, намажи главу своју, и лице своје умиј, 18Да те не виде
људи где постиш, него Отац твој који је у тајности; и Отац
твој који види тајно, платиће теби јавно.
------------------------------------------------Bakara 2:183-185 О вјерници! Прописује вам се пост, као
што је прописан онима прије вас, да бисте се гријеха клонили
185У мјесецу рамазану почело је објављивање Кур’ана, који је
путоказ људима и јасан доказ Правога пута и разликовања добра
од зла. Ко од вас у том мјесецу буде код куће, нека га у посту
проведе, а ко се разболи или се на путу задеси, нека исти број
дана напости – Аллах жели да вам олакша, а не да потешкоће
имате – да одређени број дана испуните, и да Аллаха величате
зато што вам је указао на Прави пут, и да захвални будете.

Да ли Бог жели да људи постом тијеком дана и једу
ноћу током једног мјесеца сваке године?(Рамадан)
Bible
Не / Да Qur’an
Исаије 58:3 Зашто постисмо, веле, а Ти не погледа, мучисмо
душе своје, а Ти не хте знати? Гле, кад постите, чините своју
вољу и изгоните све шта вам је ко дужан.
Матеј 6:16-18 А кад постите, не будите жалосни као
лицемери; јер они начине бледа лица своја да их виде људи где
посте. Заиста вам кажем да су примили плату своју. 17А ти кад
постиш, намажи главу своју, и лице своје умиј, 18Да те не виде
људи где постиш, него Отац твој који је у тајности; и Отац
твој који види тајно, платиће теби јавно.
------------------------------------------------Bakara 2:183-185 О вјерници! Прописује вам се пост, као
што је прописан онима прије вас, да бисте се гријеха клонили
185У мјесецу рамазану почело је објављивање Кур’ана, који је
путоказ људима и јасан доказ Правога пута и разликовања добра
од зла. Ко од вас у том мјесецу буде код куће, нека га у посту
проведе, а ко се разболи или се на путу задеси, нека исти број
дана напости – Аллах жели да вам олакша, а не да потешкоће
имате – да одређени број дана испуните, и да Аллаха величате
зато што вам је указао на Прави пут, и да захвални будете.
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Да ли Бог очекује да људи дају милостињу и једну
десетину своје зараде у те сврхе?(Зекат)
Bible
Да / Да Qur’an
Малахије 3:8-10 Еда ли ће човек закидати Бога? А ви
мене закидате; и говорите: У чем Те закидамо? У
десетку и у приносу. 9Проклети сте, јер ме закидате,
ви, сав народ. 10Донесите све десетке у спреме да буде
хране у мојој кући, и окушајте ме у том.
Матеј 6:3 А ти кад чиниш милостињу, да не зна
левица твоја шта чини десница твоја.
Матеј 19:21-23 Рече му Исус: Ако хоћеш савршен да будеш,
иди и продај све што имаш и подај сиромасима; и имаћеш благо
на небу; па хајде за мном. 22А кад чу младић реч, отиде
жалостан; јер беше врло богат. 23А Исус рече ученицима својим:
Заиста вам кажем да је тешко богатоме ући у царство небеско.
Лука 11:41 Али дајте милостињу од оног што је
унутра; и гле, све ће вам бити чисто.
------------------------------------------------Bakara 2:177 Није честитост у томе да окрећете лица своја
према истоку и западу; честити су они који вјерују у Аллаха и
у онај свијет, и у мелеке, и у књиге, и у вјеровјеснике, и
који од иметка, иако им је драг, дају рођацима, и сирочади, и
сиромасима, и путницима, и просјацима, и за откуп из ропства,
и који молитву обављају и зекат дају.
Tevbe 9:103-104 Узми од добара њихових зекат, да их њиме
очистиш и благословљеним их учиниш, и помоли се за њих,
молитва твоја ће их, сигурно, смирити. – А Аллах све чује и
све зна. 104Зар не знају они да једино Аллах прима покајање од
робова Својих и да само Он прихваћа милостиње, и да је само
Аллах онај који прашта и да је Он милостив?!
Mu’minun 23:1 & 4 Оно што желе – вјерници ће
постићи, 4и који милостињу уђељују.

Да ли Бог очекује да људи дају милостињу и једну
десетину своје зараде у те сврхе?(Зекат)
Bible
Да / Да Qur’an
Малахије 3:8-10 Еда ли ће човек закидати Бога? А ви
мене закидате; и говорите: У чем Те закидамо? У
десетку и у приносу. 9Проклети сте, јер ме закидате,
ви, сав народ. 10Донесите све десетке у спреме да буде
хране у мојој кући, и окушајте ме у том.
Матеј 6:3 А ти кад чиниш милостињу, да не зна
левица твоја шта чини десница твоја.
Матеј 19:21-23 Рече му Исус: Ако хоћеш савршен да будеш,
иди и продај све што имаш и подај сиромасима; и имаћеш благо
на небу; па хајде за мном. 22А кад чу младић реч, отиде
жалостан; јер беше врло богат. 23А Исус рече ученицима својим:
Заиста вам кажем да је тешко богатоме ући у царство небеско.
Лука 11:41 Али дајте милостињу од оног што је
унутра; и гле, све ће вам бити чисто.
------------------------------------------------Bakara 2:177 Није честитост у томе да окрећете лица своја
према истоку и западу; честити су они који вјерују у Аллаха и
у онај свијет, и у мелеке, и у књиге, и у вјеровјеснике, и
који од иметка, иако им је драг, дају рођацима, и сирочади, и
сиромасима, и путницима, и просјацима, и за откуп из ропства,
и који молитву обављају и зекат дају.
Tevbe 9:103-104 Узми од добара њихових зекат, да их њиме
очистиш и благословљеним их учиниш, и помоли се за њих,
молитва твоја ће их, сигурно, смирити. – А Аллах све чује и
све зна. 104Зар не знају они да једино Аллах прима покајање од
робова Својих и да само Он прихваћа милостиње, и да је само
Аллах онај који прашта и да је Он милостив?!
Mu’minun 23:1 & 4 Оно што желе – вјерници ће
постићи, 4и који милостињу уђељују.

Да ли Бог жели слушати ритуалне молитве, које се
понављају 5 пута дневно, у исто време, сваки
дан?(Намаз)
Bible
Не / Да Qur’an
Матеј 6:7 А кад се молите, не говорите много ко незнабошци;
јер они мисле да ће за многе речи своје бити услишени.
Јован 4:24 Бог је Дух; и који Му се моле, духом и
истином треба да се моле.
------------------------------------------------Bakara 2:45 Помозите себи стрпљењем и молитвом, а
то је, заиста, тешко, осим послушнима.
Hud 11:114 И обављај молитву почетком и крајем
дана, и у првим часовима ноћи!
İsra 17:78 Обављај прописане молитве кад Сунце с
половине неба крене, па до ноћне тмине, и молитву
у зору јер молитви у зору многи присуствују.

Да ли Бог жели слушати ритуалне молитве, које се
понављају 5 пута дневно, у исто време, сваки
дан?(Намаз)
Bible
Не / Да Qur’an
Матеј 6:7 А кад се молите, не говорите много ко незнабошци;
јер они мисле да ће за многе речи своје бити услишени.
Јован 4:24 Бог је Дух; и који Му се моле, духом и
истином треба да се моле.
------------------------------------------------Bakara 2:45 Помозите себи стрпљењем и молитвом, а
то је, заиста, тешко, осим послушнима.
Hud 11:114 И обављај молитву почетком и крајем
дана, и у првим часовима ноћи!
İsra 17:78 Обављај прописане молитве кад Сунце с
половине неба крене, па до ноћне тмине, и молитву
у зору јер молитви у зору многи присуствују.
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Да ли Бог очекује да људи дају милостињу и једну
десетину своје зараде у те сврхе?(Зекат)
Bible
Да / Да Qur’an
Малахије 3:8-10 Еда ли ће човек закидати Бога? А ви
мене закидате; и говорите: У чем Те закидамо? У
десетку и у приносу. 9Проклети сте, јер ме закидате,
ви, сав народ. 10Донесите све десетке у спреме да буде
хране у мојој кући, и окушајте ме у том.
Матеј 6:3 А ти кад чиниш милостињу, да не зна
левица твоја шта чини десница твоја.
Матеј 19:21-23 Рече му Исус: Ако хоћеш савршен да будеш,
иди и продај све што имаш и подај сиромасима; и имаћеш благо
на небу; па хајде за мном. 22А кад чу младић реч, отиде
жалостан; јер беше врло богат. 23А Исус рече ученицима својим:
Заиста вам кажем да је тешко богатоме ући у царство небеско.
Лука 11:41 Али дајте милостињу од оног што је
унутра; и гле, све ће вам бити чисто.
------------------------------------------------Bakara 2:177 Није честитост у томе да окрећете лица своја
према истоку и западу; честити су они који вјерују у Аллаха и
у онај свијет, и у мелеке, и у књиге, и у вјеровјеснике, и
који од иметка, иако им је драг, дају рођацима, и сирочади, и
сиромасима, и путницима, и просјацима, и за откуп из ропства,
и који молитву обављају и зекат дају.
Tevbe 9:103-104 Узми од добара њихових зекат, да их њиме
очистиш и благословљеним их учиниш, и помоли се за њих,
молитва твоја ће их, сигурно, смирити. – А Аллах све чује и
све зна. 104Зар не знају они да једино Аллах прима покајање од
робова Својих и да само Он прихваћа милостиње, и да је само
Аллах онај који прашта и да је Он милостив?!
Mu’minun 23:1 & 4 Оно што желе – вјерници ће
постићи, 4и који милостињу уђељују.
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Да ли Бог жели слушати ритуалне молитве, које се
понављају 5 пута дневно, у исто време, сваки
дан?(Намаз)
Bible
Не / Да Qur’an
Матеј 6:7 А кад се молите, не говорите много ко незнабошци;
јер они мисле да ће за многе речи своје бити услишени.
Јован 4:24 Бог је Дух; и који Му се моле, духом и
истином треба да се моле.
------------------------------------------------Bakara 2:45 Помозите себи стрпљењем и молитвом, а
то је, заиста, тешко, осим послушнима.
Hud 11:114 И обављај молитву почетком и крајем
дана, и у првим часовима ноћи!
İsra 17:78 Обављај прописане молитве кад Сунце с
половине неба крене, па до ноћне тмине, и молитву
у зору јер молитви у зору многи присуствују.
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Да ли Бог очекује од верника да учине ходочашће
на свето мјесто макар једном у њиховом
животу?(Хаџ)
Bible
Не / Да Qur’an
Матеј 24:24-26 Јер ће изићи лажни христоси и лажни
пророци, и показаће знаке велике и чудеса да би
преварили, ако буде могуће, и изабране. 25Ето вам
казах унапред. 26Ако вам дакле кажу: Ево га у пустињи,
не излазите; ево га у собама, не верујте.
Јован 4:19-24 21Рече јој Исус: Жено! Веруј ми да
иде време кад се нећете молити Оцу ни на овој
гори ни у Јерусалиму. 24Бог је Дух; и који Му се
моле, духом и истином треба да се моле.
------------------------------------------------Bakara 2:196 Хаџ и умру ради Аллаха извршавајте!
А ако будете спријечени, онда курбане који вам се
нађу при руци закољите, а главе своје, док
курбани не стигну до мјеста свога, не бријте.
Al-i İmran 3:97 У њему су знамења очевидна –
мјесто на којем је стајао Ибрахим. И онај ко уђе
у њ треба бити сигуран. Ходочастити Храм дужан је,

Да ли Бог очекује од верника да учине ходочашће
на свето мјесто макар једном у њиховом
животу?(Хаџ)
Bible
Не / Да Qur’an
Матеј 24:24-26 Јер ће изићи лажни христоси и лажни
пророци, и показаће знаке велике и чудеса да би
преварили, ако буде могуће, и изабране. 25Ето вам
казах унапред. 26Ако вам дакле кажу: Ево га у пустињи,
не излазите; ево га у собама, не верујте.
Јован 4:19-24 21Рече јој Исус: Жено! Веруј ми да
иде време кад се нећете молити Оцу ни на овој
гори ни у Јерусалиму. 24Бог је Дух; и који Му се
моле, духом и истином треба да се моле.
------------------------------------------------Bakara 2:196 Хаџ и умру ради Аллаха извршавајте!
А ако будете спријечени, онда курбане који вам се
нађу при руци закољите, а главе своје, док
курбани не стигну до мјеста свога, не бријте.
Al-i İmran 3:97 У њему су знамења очевидна –
мјесто на којем је стајао Ибрахим. И онај ко уђе
у њ треба бити сигуран. Ходочастити Храм дужан је,
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Да ли Бог још увијек жели жртву једне животиње
годишње?(Курбан)
Bible
Не / Да Qur’an
Псалми 51:16-17 Јер жртву нећеш: ја бих је
принео; за жртве паљенице не мариш. 17 Жртва је
Богу дух скрушен, срце скрушено и поништено не
одбацујеш, Боже.
Јеврејима 9:11-12 & 25-28 25Нити да много пута
приноси себе. 26Иначе би Он морао много пута страдати
од постања света; а сад једном на свршетку века јави
се да својом жртвом сатре грех. 28Тако се и Христос
једном принесе, да узме многих грехе.
------------------------------------------------Bakara 2:196 А онај међу вама који се разболи или
га главобоља мучи, нека се постом, или
милостињом, или курбаном искупи
Hajj 22:28 & 34 28 Да би користи имали и да би у
одређене дане, приликом клања курбана, којим их
је Аллах опскрбио, Његово име спомињали.

Да ли Бог још увијек жели жртву једне животиње
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је Аллах опскрбио, Његово име спомињали.
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га главобоља мучи, нека се постом, или
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Ако муслиман има питања око нечега у Библији, да
ли би било прикладно да пита хришћана или јевреја
о томе?
Bible
Да / Да Qur’an
1 Петрова 3:15 Него Господа Бога светите у срцима
својим. А будите свагда готови на одговор свакоме
који вас запита за ваше надање.
------------------------------------------------Yunus 10:94 Ако сумњаш у оно што ти објављујемо,
упитај оне који читају Књигу, прије тебе
објављену. Теби Истина од Господара твога долази,
и никако не буди од оних који су у сумњи.
Nahl 16:43 Ми смо и прије тебе само људе као
посланике слали и објављивали им – питајте
сљедбенике Књиге ако не знате.

Ако муслиман има питања око нечега у Библији, да
ли би било прикладно да пита хришћана или јевреја
о томе?
Bible
Да / Да Qur’an
1 Петрова 3:15 Него Господа Бога светите у срцима
својим. А будите свагда готови на одговор свакоме
који вас запита за ваше надање.
------------------------------------------------Yunus 10:94 Ако сумњаш у оно што ти објављујемо,
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објављену. Теби Истина од Господара твога долази,
и никако не буди од оних који су у сумњи.
Nahl 16:43 Ми смо и прије тебе само људе као
посланике слали и објављивали им – питајте
сљедбенике Књиге ако не знате.

144.

144.
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145.

Осим Божанског откровења, да ли се традиционалне
изреке и интерпретације људи сматрају
веродостојним и потребним за прописно схватање
Светих Књига?(Хадис)
Bible
Не / Да Qur’an
Јеремије 17:5 Овако вели Господ: Да је проклет
човек који се узда у човека и који ставља тело
себи за мишицу, а од Господа одступа срце његово.
Римљанима 3:4 Боже сачувај! Него Бог нека буде
истинит, а човек сваки лажа, као што стоји
написано: Да се оправдаш у својим речима, и да
победиш кад ти стану судити.
------------------------------------------------Nejm 52:33 Зар они да говоре: ”Измишља га!” – Не,
него они неће да вјерују;
Напомена: У исламу најповерљивији те највише
кориштени сакупљачи Хадиса су: Ибн Исхаq (д.
768); Ебу Давуд (д. 775); Ибн Хисхам (д. 833);
Мухаммад ал-Букхари (д. 870); Сахих Муслим
(д.875); İбн Маје (д. 886); ал-Тирмидхи (д. 892);
Ебу Јафер Табери (д. 923); Ни један од ових људи
није живио ни близу живота Мухамеда.

146.

Да ли Бог очекује од верника данас да активно
служе Богу заједно, и да шире своју веру данас?
Bible
Да / Да Qur’an
Матеј 28:19 Идите дакле и научите све народе
крстећи их ва име Оца и Сина и Светог Духа.
2 Коринћани 5:20 Тако смо ми послани место Христа,
као да Бог говори кроз нас; молимо вас у име
Христово помирите се с Богом.
1 Петрова 3:15 Него Господа Бога светите у срцима
својим. А будите свагда готови на одговор свакоме
који вас запита за ваше надање.
------------------------------------------------Tevbe 9:33 Он је послао Посланика Свога с
упутством и правом вјером да би је издигао изнад
осталих вјера, макар не било по вољи
многобошцима.
Nahl 16:125 На пут Господара свога мудро и
лијепим савјетом позивај и с њима на најљепши
начин расправљај! Господар твој зна оне који су
залутали с пута Његова, и Он зна оне који су на
Правоме путу.
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147.

147.

Да ли бог жели да се верници подијеле у разне
секте, класе, и одвојене групе?
Bible
Не / Не Qur’an
1 Коринћани 1:10-13 Молим вас пак, браћо, именом Господа
нашег Исуса Христа да сви једно говорите, и да не буду међу
вама распре, него да будете утврђени у једном разуму и у
једној мисли. 11Јер сам чуо за вас, браћо моја, од Хлојиних
домашњих да су свађе међу вама, 12А то кажем да један од вас
говори: Ја сам Павлов; а други: Ја сам Аполов; а трећи: Ја сам
Кифин; а четврти: Ја сам Христов. 13Еда ли се Христос раздели?
Еда ли се Павле разапе за вас? Или се у име Павлово крстисте?
1 Коринћани 3:3-4 Јер сте још телесни. Јер где су
међу вама зависти и свађе и неслоге, нисте ли
телесни, и не живите ли по човеку? 4Јер кад
говори ко: Ја сам Павлов; а други: Ја сам Аполов;
нисте ли телесни?
------------------------------------------------Al-i İmran 3:103 Сви се чврсто Аллахова ужета држите и
никако се не разједињујте! И сјетите се Аллахове милости према
вама када сте били једни другима непријатељи, па је Он сложио
срца ваша и ви сте постали, милошћу Његовом, пријатељи; и били
сте на ивици ватрене јаме, па вас је Он ње спасио. Тако вам
Аллах објашњава Своје доказе, да бисте на Правом путу
истрајали.
En’am 6:159 Тебе се ништа не тичу они који су вјеру своју
раскомадали и у странке се подијелили, Аллах ће се за њих
побринути. Он ће их о ономе што су радили обавијестити.

Да ли бог жели да се верници подијеле у разне
секте, класе, и одвојене групе?
Bible
Не / Не Qur’an
1 Коринћани 1:10-13 Молим вас пак, браћо, именом Господа
нашег Исуса Христа да сви једно говорите, и да не буду међу
вама распре, него да будете утврђени у једном разуму и у
једној мисли. 11Јер сам чуо за вас, браћо моја, од Хлојиних
домашњих да су свађе међу вама, 12А то кажем да један од вас
говори: Ја сам Павлов; а други: Ја сам Аполов; а трећи: Ја сам
Кифин; а четврти: Ја сам Христов. 13Еда ли се Христос раздели?
Еда ли се Павле разапе за вас? Или се у име Павлово крстисте?
1 Коринћани 3:3-4 Јер сте још телесни. Јер где су
међу вама зависти и свађе и неслоге, нисте ли
телесни, и не живите ли по човеку? 4Јер кад
говори ко: Ја сам Павлов; а други: Ја сам Аполов;
нисте ли телесни?
------------------------------------------------Al-i İmran 3:103 Сви се чврсто Аллахова ужета држите и
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Да ли постоје стихови у Светим Књигама који
подстичу људе да буду сретни и радосни у животу на
Земљи?
Bible
Да / Не Qur’an
Псалми 5:11 Па ће се радовати сви који се у Те
уздају; довека ће се веселити које Ти заклањаш;
дичиће се који љубе име Твоје.
Филипљанима 4:4 Радујте се свагда у Господу, и
опет велим: радујте се.
------------------------------------------------Zuhruf 43:70 уђите у Џеннет, ви и жене ваше,
радосни!”
İnsan 76:11 И њих ће Аллах страхоте тога Дана сачувати и
блаженство и радост им даровати.
Напомена: Једини ајети у Курану који говоре о
срећи и задовољству односе се на живот на „оном“
свету.
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Да ли постоје примјери у Светим Књигама где Бог
даје физичко оздрављење људима?
Bible
Да / Не Qur’an
2. Мојсијева 15:26 И рече: Ако добро узаслушаш
глас Господа Бога свог, и учиниш што је право у
очима Његовим, и ако пригнеш ухо к заповестима
Његовим и сачуваш све уредбе Његове, ниједну
болест коју сам пустио на Мисир нећу пустити на
тебе; јер сам ја Господ, лекар твој.
Псалми 103:2-3 Благосиљај, душо моја, Господа, и
не заборављај ниједно добро што ти је учинио. 3 Он
ти прашта све грехе и исцељује све болести твоје;
Матеј 4:23 И прохођаше по свој Галилеји Исус
учећи по зборницама њиховим, и проповедајући
јеванђеље о царству, и исцељујући сваку болест и
сваку немоћ по људима.
Дела апостолска 5:15-16 Тако да и по улицама изношаху
болеснике и метаху на постељама и на носилима, да би
кад прође Петар барем сенка његова осенила кога од
њих. 16А долажаху многи и из околних градова у
Јерусалим, и доношаху болеснике и које мучаху нечисти
духови; и сви оздрављаху.
1 Коринћани 12:28 & 30 И једне дакле постави Бог
у цркви прво апостоле... онда дарове исцељивања,
30Еда ли сви имају дарове исцељивања?
------------------------------------------------Напомена: Постоји 26 забележених оздрављења од
стране само Исуса у Новом Завету, али не постоји
примјери да је Бог дао неком физичко оздрављење
током живота Мухамеда.

150.*

Да ли постоје стихови гђе Бог подстиче вернике да
користе музику, плес и певање у њиховом обожавању
Бога?
Bible
Да / Не Qur’an
5 Мојсије 31:19 Зато сад напишите себи ову песму,
и научи је синове Израиљеве; метни им је у уста
да ми та песма буде сведок на синове израиљеве.
Псалми 100:1-2 Радуј се Господу, сва земљо! 2Служите
Господу весело; идите пред лице Његово певајући!
Ефесцима 5:18-19 И не опијајте се вином у коме је
курварство, него се још испуњавајте духом,
19Говорећи међу собом у псалмима и појању и
песмама духовним, певајући и припевајући у срцима
својим Господу;
Колошанима 3:16 Реч Христова се богато усели међу
вас, у свакој премудрости учећи и саветујући сами
себе са псалмима и појањем и песмама духовним, у
благодати певајући у срцима својим Господу.
------------------------------------------------Напомена: У самој Библији постоји 450 стихова
који потичу музику, плес и певање, али овакви
ајети не постоје у Курану.

149.*
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курварство, него се још испуњавајте духом,
19Говорећи међу собом у псалмима и појању и
песмама духовним, певајући и припевајући у срцима
својим Господу;
Колошанима 3:16 Реч Христова се богато усели међу
вас, у свакој премудрости учећи и саветујући сами
себе са псалмима и појањем и песмама духовним, у
благодати певајући у срцима својим Господу.
------------------------------------------------Напомена: У самој Библији постоји 450 стихова
који потичу музику, плес и певање, али овакви
ајети не постоје у Курану.

149.*

Да ли постоје примјери у Светим Књигама где Бог
даје физичко оздрављење људима?
Bible
Да / Не Qur’an
2. Мојсијева 15:26 И рече: Ако добро узаслушаш
глас Господа Бога свог, и учиниш што је право у
очима Његовим, и ако пригнеш ухо к заповестима
Његовим и сачуваш све уредбе Његове, ниједну
болест коју сам пустио на Мисир нећу пустити на
тебе; јер сам ја Господ, лекар твој.
Псалми 103:2-3 Благосиљај, душо моја, Господа, и
не заборављај ниједно добро што ти је учинио. 3 Он
ти прашта све грехе и исцељује све болести твоје;
Матеј 4:23 И прохођаше по свој Галилеји Исус
учећи по зборницама њиховим, и проповедајући
јеванђеље о царству, и исцељујући сваку болест и
сваку немоћ по људима.
Дела апостолска 5:15-16 Тако да и по улицама изношаху
болеснике и метаху на постељама и на носилима, да би
кад прође Петар барем сенка његова осенила кога од
њих. 16А долажаху многи и из околних градова у
Јерусалим, и доношаху болеснике и које мучаху нечисти
духови; и сви оздрављаху.
1 Коринћани 12:28 & 30 И једне дакле постави Бог
у цркви прво апостоле... онда дарове исцељивања,
30Еда ли сви имају дарове исцељивања?
------------------------------------------------Напомена: Постоји 26 забележених оздрављења од
стране само Исуса у Новом Завету, али не постоји
примјери да је Бог дао неком физичко оздрављење
током живота Мухамеда.

150.*

Да ли постоје стихови гђе Бог подстиче вернике да
користе музику, плес и певање у њиховом обожавању
Бога?
Bible
Да / Не Qur’an
5 Мојсије 31:19 Зато сад напишите себи ову песму,
и научи је синове Израиљеве; метни им је у уста
да ми та песма буде сведок на синове израиљеве.
Псалми 100:1-2 Радуј се Господу, сва земљо! 2Служите
Господу весело; идите пред лице Његово певајући!
Ефесцима 5:18-19 И не опијајте се вином у коме је
курварство, него се још испуњавајте духом,
19Говорећи међу собом у псалмима и појању и
песмама духовним, певајући и припевајући у срцима
својим Господу;
Колошанима 3:16 Реч Христова се богато усели међу
вас, у свакој премудрости учећи и саветујући сами
себе са псалмима и појањем и песмама духовним, у
благодати певајући у срцима својим Господу.
------------------------------------------------Напомена: У самој Библији постоји 450 стихова
који потичу музику, плес и певање, али овакви
ајети не постоје у Курану.

151.*

151.*

Према јасној намери Бога, да ли је уреду човек
има више од једне жене у исто време?
Bible
Не / Да Qur’an
5 Мојсије 17:17 И да нема много жена, да се не би
отпадило срце његово, ни сребра ни злата да нема
врло много.
1 Коринћани 7:2 Али због курварства сваки да има
своју жену, и свака жена да има свог мужа;
------------------------------------------------Nisa 4:3-5 & 24 Ако се бојите да према женама
сиротама нећете бити праведни, онда се жените
оним женама које су вам допуштене, са по двије,
са по три и са по четири. 24И удате жене, осим
оних које заробите; то су вам Аллахови прописи –
а остале су вам дозвољене, ако желите да им
вјенчане дарове дате и да се њима ожените, а не
да блуд чините.
Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50 50 О Вјеровјесниче,
Ми смо ти допустили да буду жене твоје оне којима
си дао вјенчане дарове њихове, и оне у власти
твојој које ти је Аллах дао из плијена, и кћери
амиџа твојих, и кћери тетака твојих по оцу, и
кћери даиџа твојих, и кћери тетака твојих по
матери које су се с тобом иселиле, и само теби, а
не осталим вјерницима – жену-вјерницу која себе
поклони Вјеровјеснику, ако се Вјеровјесник хоће
њоме оженити – да ти не би било тешко.

Према јасној намери Бога, да ли је уреду човек
има више од једне жене у исто време?
Bible
Не / Да Qur’an
5 Мојсије 17:17 И да нема много жена, да се не би
отпадило срце његово, ни сребра ни злата да нема
врло много.
1 Коринћани 7:2 Али због курварства сваки да има
своју жену, и свака жена да има свог мужа;
------------------------------------------------Nisa 4:3-5 & 24 Ако се бојите да према женама
сиротама нећете бити праведни, онда се жените
оним женама које су вам допуштене, са по двије,
са по три и са по четири. 24И удате жене, осим
оних које заробите; то су вам Аллахови прописи –
а остале су вам дозвољене, ако желите да им
вјенчане дарове дате и да се њима ожените, а не
да блуд чините.
Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50 50 О Вјеровјесниче,
Ми смо ти допустили да буду жене твоје оне којима
си дао вјенчане дарове њихове, и оне у власти
твојој које ти је Аллах дао из плијена, и кћери
амиџа твојих, и кћери тетака твојих по оцу, и
кћери даиџа твојих, и кћери тетака твојих по
матери које су се с тобом иселиле, и само теби, а
не осталим вјерницима – жену-вјерницу која себе
поклони Вјеровјеснику, ако се Вјеровјесник хоће
њоме оженити – да ти не би било тешко.

Је ли човек у могућности да се односи једнако
према свим својим женама, ако би имао више њих у
исто време?
Bible
Не / Не Qur’an
5 Мојсије 21:15 Ко би имао две жене, једну милу,
а другу немилу, па би родила синове, и мила и
немила, и првенац би био од немиле.
Немијина 13:26-27 Није ли тим згрешио Соломун,
цар Израиљев... Па опет га навратише на грех жене
туђинке. 27А вама ли ћемо допустити да чините то
све велико зло и грешите Богу нашем узимајући
жене туђинке?
------------------------------------------------Nisa 4:3 Ако се бојите да према женама сиротама
нећете бити праведни, онда се жените оним женама
које су вам допуштене, са по двије, са по три и
са по четири. А ако страхујете да нећете праведни
бити, онда само са једном.
Nisa 4:129 Ви не можете потпуно једнако поступати
према женама својим ма колико то жељели, али не
допустите себи такву наклоност па да једну
оставите у неизвјесности.

Је ли човек у могућности да се односи једнако
према свим својим женама, ако би имао више њих у
исто време?
Bible
Не / Не Qur’an
5 Мојсије 21:15 Ко би имао две жене, једну милу,
а другу немилу, па би родила синове, и мила и
немила, и првенац би био од немиле.
Немијина 13:26-27 Није ли тим згрешио Соломун,
цар Израиљев... Па опет га навратише на грех жене
туђинке. 27А вама ли ћемо допустити да чините то
све велико зло и грешите Богу нашем узимајући
жене туђинке?
------------------------------------------------Nisa 4:3 Ако се бојите да према женама сиротама
нећете бити праведни, онда се жените оним женама
које су вам допуштене, са по двије, са по три и
са по четири. А ако страхујете да нећете праведни
бити, онда само са једном.
Nisa 4:129 Ви не можете потпуно једнако поступати
према женама својим ма колико то жељели, али не
допустите себи такву наклоност па да једну
оставите у неизвјесности.
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Према јасној намери Бога, да ли је уреду човек
има више од једне жене у исто време?
Bible
Не / Да Qur’an
5 Мојсије 17:17 И да нема много жена, да се не би
отпадило срце његово, ни сребра ни злата да нема
врло много.
1 Коринћани 7:2 Али због курварства сваки да има
своју жену, и свака жена да има свог мужа;
------------------------------------------------Nisa 4:3-5 & 24 Ако се бојите да према женама
сиротама нећете бити праведни, онда се жените
оним женама које су вам допуштене, са по двије,
са по три и са по четири. 24И удате жене, осим
оних које заробите; то су вам Аллахови прописи –
а остале су вам дозвољене, ако желите да им
вјенчане дарове дате и да се њима ожените, а не
да блуд чините.
Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50 50 О Вјеровјесниче,
Ми смо ти допустили да буду жене твоје оне којима
си дао вјенчане дарове њихове, и оне у власти
твојој које ти је Аллах дао из плијена, и кћери
амиџа твојих, и кћери тетака твојих по оцу, и
кћери даиџа твојих, и кћери тетака твојих по
матери које су се с тобом иселиле, и само теби, а
не осталим вјерницима – жену-вјерницу која себе
поклони Вјеровјеснику, ако се Вјеровјесник хоће
њоме оженити – да ти не би било тешко.

Према јасној намери Бога, да ли је уреду човек
има више од једне жене у исто време?
Bible
Не / Да Qur’an
5 Мојсије 17:17 И да нема много жена, да се не би
отпадило срце његово, ни сребра ни злата да нема
врло много.
1 Коринћани 7:2 Али због курварства сваки да има
своју жену, и свака жена да има свог мужа;
------------------------------------------------Nisa 4:3-5 & 24 Ако се бојите да према женама
сиротама нећете бити праведни, онда се жените
оним женама које су вам допуштене, са по двије,
са по три и са по четири. 24И удате жене, осим
оних које заробите; то су вам Аллахови прописи –
а остале су вам дозвољене, ако желите да им
вјенчане дарове дате и да се њима ожените, а не
да блуд чините.
Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50 50 О Вјеровјесниче,
Ми смо ти допустили да буду жене твоје оне којима
си дао вјенчане дарове њихове, и оне у власти
твојој које ти је Аллах дао из плијена, и кћери
амиџа твојих, и кћери тетака твојих по оцу, и
кћери даиџа твојих, и кћери тетака твојих по
матери које су се с тобом иселиле, и само теби, а
не осталим вјерницима – жену-вјерницу која себе
поклони Вјеровјеснику, ако се Вјеровјесник хоће
њоме оженити – да ти не би било тешко.

Је ли човек у могућности да се односи једнако
према свим својим женама, ако би имао више њих у
исто време?
Bible
Не / Не Qur’an
5 Мојсије 21:15 Ко би имао две жене, једну милу,
а другу немилу, па би родила синове, и мила и
немила, и првенац би био од немиле.
Немијина 13:26-27 Није ли тим згрешио Соломун,
цар Израиљев... Па опет га навратише на грех жене
туђинке. 27А вама ли ћемо допустити да чините то
све велико зло и грешите Богу нашем узимајући
жене туђинке?
------------------------------------------------Nisa 4:3 Ако се бојите да према женама сиротама
нећете бити праведни, онда се жените оним женама
које су вам допуштене, са по двије, са по три и
са по четири. А ако страхујете да нећете праведни
бити, онда само са једном.
Nisa 4:129 Ви не можете потпуно једнако поступати
према женама својим ма колико то жељели, али не
допустите себи такву наклоност па да једну
оставите у неизвјесности.

Је ли човек у могућности да се односи једнако
према свим својим женама, ако би имао више њих у
исто време?
Bible
Не / Не Qur’an
5 Мојсије 21:15 Ко би имао две жене, једну милу,
а другу немилу, па би родила синове, и мила и
немила, и првенац би био од немиле.
Немијина 13:26-27 Није ли тим згрешио Соломун,
цар Израиљев... Па опет га навратише на грех жене
туђинке. 27А вама ли ћемо допустити да чините то
све велико зло и грешите Богу нашем узимајући
жене туђинке?
------------------------------------------------Nisa 4:3 Ако се бојите да према женама сиротама
нећете бити праведни, онда се жените оним женама
које су вам допуштене, са по двије, са по три и
са по четири. А ако страхујете да нећете праведни
бити, онда само са једном.
Nisa 4:129 Ви не можете потпуно једнако поступати
према женама својим ма колико то жељели, али не
допустите себи такву наклоност па да једну
оставите у неизвјесности.
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Је ли привремени брак или брак „у међувремену”
дозвољен?(Мут'ах )
Bible
Не / Да Qur’an
Малахије 2:16 Јер Господ Бог Израиљев вели да мрзи на
пуштање, јер такав покрива насиље плаштем својим, говори
Господ над војскама; зато чувајте дух свој да не чините
неверу.
1 Коринћани 7:10-13 А ожењеним заповедам, не ја него
Господ, да се жена од мужа не раздваја 11(Ако се се пак и
раздвоји, да се више не удаје, или да се помири са својим
мужем); и муж да не пушта жену. 12А осталима говорим ја а не
Господ: ако који брат има жену некрштену и она се приволи
живети с њим, да је не оставља. 13И жена ако има мужа
некрштеног и он се приволи живети с њом, да га не оставља.
------------------------------------------------Nisa 4:24 И удате жене, осим оних које заробите; то су вам
Аллахови прописи – а остале су вам дозвољене, ако желите да им
вјенчане дарове дате и да се њима ожените, а не да блуд
чините.
Maide 5:87 О вјерници, не ускраћујте себи лијепе ствари
које вам је Аллах дозволио, само не прелазите мјеру, јер Аллах
не воли оне који претјерују.

Је ли привремени брак или брак „у међувремену”
дозвољен?(Мут'ах )
Bible
Не / Да Qur’an
Малахије 2:16 Јер Господ Бог Израиљев вели да мрзи на
пуштање, јер такав покрива насиље плаштем својим, говори
Господ над војскама; зато чувајте дух свој да не чините
неверу.
1 Коринћани 7:10-13 А ожењеним заповедам, не ја него
Господ, да се жена од мужа не раздваја 11(Ако се се пак и
раздвоји, да се више не удаје, или да се помири са својим
мужем); и муж да не пушта жену. 12А осталима говорим ја а не
Господ: ако који брат има жену некрштену и она се приволи
живети с њим, да је не оставља. 13И жена ако има мужа
некрштеног и он се приволи живети с њом, да га не оставља.
------------------------------------------------Nisa 4:24 И удате жене, осим оних које заробите; то су вам
Аллахови прописи – а остале су вам дозвољене, ако желите да им
вјенчане дарове дате и да се њима ожените, а не да блуд
чините.
Maide 5:87 О вјерници, не ускраћујте себи лијепе ствари
које вам је Аллах дозволио, само не прелазите мјеру, јер Аллах
не воли оне који претјерују.
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Јесу ли у Светим Књигама жене виђене као
сексуални објекти, роба или власништво њихових
мужева?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Петрова 3:7 Тако и ви мужеви живите са својим женама по
разуму, и поштујте их као слабији женски суд, и као
сунаследнице благодати живота, да се не смету молитве ваше.
Ефесцима 5:25 Мужеви! Љубите своје жене као што и
Христос љуби цркву, и себе предаде за њу.
----------------------------------------------------Baqara 2:223 Жене ваше су њиве ваше, и ви њивама
вашим прилазите како хоћете, а припремите што и
за душе своје. И бојте се Аллаха и знајте да ћете
пред Њега стати. А ти обрадуј праве вјернике!
Al-i Imran 3:14 Људима се чини да је лијепо само
оно за чим жуде: жене, синови, гомиле злата и
сребра, дивни коњи, стока и усјеви.

Јесу ли у Светим Књигама жене виђене као
сексуални објекти, роба или власништво њихових
мужева?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Петрова 3:7 Тако и ви мужеви живите са својим женама по
разуму, и поштујте их као слабији женски суд, и као
сунаследнице благодати живота, да се не смету молитве ваше.
Ефесцима 5:25 Мужеви! Љубите своје жене као што и
Христос љуби цркву, и себе предаде за њу.
----------------------------------------------------Baqara 2:223 Жене ваше су њиве ваше, и ви њивама
вашим прилазите како хоћете, а припремите што и
за душе своје. И бојте се Аллаха и знајте да ћете
пред Њега стати. А ти обрадуј праве вјернике!
Al-i Imran 3:14 Људима се чини да је лијепо само
оно за чим жуде: жене, синови, гомиле злата и
сребра, дивни коњи, стока и усјеви.

153.

153.

Је ли привремени брак или брак „у међувремену”
дозвољен?(Мут'ах )
Bible
Не / Да Qur’an
Малахије 2:16 Јер Господ Бог Израиљев вели да мрзи на
пуштање, јер такав покрива насиље плаштем својим, говори
Господ над војскама; зато чувајте дух свој да не чините
неверу.
1 Коринћани 7:10-13 А ожењеним заповедам, не ја него
Господ, да се жена од мужа не раздваја 11(Ако се се пак и
раздвоји, да се више не удаје, или да се помири са својим
мужем); и муж да не пушта жену. 12А осталима говорим ја а не
Господ: ако који брат има жену некрштену и она се приволи
живети с њим, да је не оставља. 13И жена ако има мужа
некрштеног и он се приволи живети с њом, да га не оставља.
------------------------------------------------Nisa 4:24 И удате жене, осим оних које заробите; то су вам
Аллахови прописи – а остале су вам дозвољене, ако желите да им
вјенчане дарове дате и да се њима ожените, а не да блуд
чините.
Maide 5:87 О вјерници, не ускраћујте себи лијепе ствари
које вам је Аллах дозволио, само не прелазите мјеру, јер Аллах
не воли оне који претјерују.

Је ли привремени брак или брак „у међувремену”
дозвољен?(Мут'ах )
Bible
Не / Да Qur’an
Малахије 2:16 Јер Господ Бог Израиљев вели да мрзи на
пуштање, јер такав покрива насиље плаштем својим, говори
Господ над војскама; зато чувајте дух свој да не чините
неверу.
1 Коринћани 7:10-13 А ожењеним заповедам, не ја него
Господ, да се жена од мужа не раздваја 11(Ако се се пак и
раздвоји, да се више не удаје, или да се помири са својим
мужем); и муж да не пушта жену. 12А осталима говорим ја а не
Господ: ако који брат има жену некрштену и она се приволи
живети с њим, да је не оставља. 13И жена ако има мужа
некрштеног и он се приволи живети с њом, да га не оставља.
------------------------------------------------Nisa 4:24 И удате жене, осим оних које заробите; то су вам
Аллахови прописи – а остале су вам дозвољене, ако желите да им
вјенчане дарове дате и да се њима ожените, а не да блуд
чините.
Maide 5:87 О вјерници, не ускраћујте себи лијепе ствари
које вам је Аллах дозволио, само не прелазите мјеру, јер Аллах
не воли оне који претјерују.

154.

154.

Јесу ли у Светим Књигама жене виђене као
сексуални објекти, роба или власништво њихових
мужева?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Петрова 3:7 Тако и ви мужеви живите са својим женама по
разуму, и поштујте их као слабији женски суд, и као
сунаследнице благодати живота, да се не смету молитве ваше.
Ефесцима 5:25 Мужеви! Љубите своје жене као што и
Христос љуби цркву, и себе предаде за њу.
----------------------------------------------------Baqara 2:223 Жене ваше су њиве ваше, и ви њивама
вашим прилазите како хоћете, а припремите што и
за душе своје. И бојте се Аллаха и знајте да ћете
пред Њега стати. А ти обрадуј праве вјернике!
Al-i Imran 3:14 Људима се чини да је лијепо само
оно за чим жуде: жене, синови, гомиле злата и
сребра, дивни коњи, стока и усјеви.

Јесу ли у Светим Књигама жене виђене као
сексуални објекти, роба или власништво њихових
мужева?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Петрова 3:7 Тако и ви мужеви живите са својим женама по
разуму, и поштујте их као слабији женски суд, и као
сунаследнице благодати живота, да се не смету молитве ваше.
Ефесцима 5:25 Мужеви! Љубите своје жене као што и
Христос љуби цркву, и себе предаде за њу.
----------------------------------------------------Baqara 2:223 Жене ваше су њиве ваше, и ви њивама
вашим прилазите како хоћете, а припремите што и
за душе своје. И бојте се Аллаха и знајте да ћете
пред Њега стати. А ти обрадуј праве вјернике!
Al-i Imran 3:14 Људима се чини да је лијепо само
оно за чим жуде: жене, синови, гомиле злата и
сребра, дивни коњи, стока и усјеви.

155.*

155.*

Је ли допуштено мушкарцу да купи или ухвати
робињу и има секс с њом?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Коринћани 7:23 Купљени сте скупо, не будите
робови људима.
1 Солуњанима 4:3-7 Јер је ово воља Божија, светост ваша, да
се чувате од курварства, 4И сваки од вас да зна држати свој
суд у светињи и у части, 5А не у сласти жеља, као и
незнабошци, који не познају Бога; 6И да не преступате и
закидате у ствари брата свог; јер ће Господ покајати све то,
као што вам и пре казасмо и посведочисмо. 7Јер Бог нас не
дозва на нечистоту, него у светост.
----------------------------------------------------Nisa 4:24 И удате жене, осим оних које заробите; то су вам
Аллахови прописи – а остале су вам дозвољене, ако желите да им
вјенчане дарове дате и да се њима ожените, а не да блуд
чините.
Mü’minun 23:5-6 И који стидна мјеста своја чувају – 6осим
од жена својих или оних које су у посједу њихову, они, доиста,
пријекор не заслужују
Ma’arij 70:22 & 29-30 Осим вјерника, 29и они који стидна
мјеста своја буду чували 30и живјели једино са женама својим
или са онима које су у власништву њихову – они, доиста,
пријекор не заслужују.

Је ли допуштено мушкарцу да купи или ухвати
робињу и има секс с њом?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Коринћани 7:23 Купљени сте скупо, не будите
робови људима.
1 Солуњанима 4:3-7 Јер је ово воља Божија, светост ваша, да
се чувате од курварства, 4И сваки од вас да зна држати свој
суд у светињи и у части, 5А не у сласти жеља, као и
незнабошци, који не познају Бога; 6И да не преступате и
закидате у ствари брата свог; јер ће Господ покајати све то,
као што вам и пре казасмо и посведочисмо. 7Јер Бог нас не
дозва на нечистоту, него у светост.
----------------------------------------------------Nisa 4:24 И удате жене, осим оних које заробите; то су вам
Аллахови прописи – а остале су вам дозвољене, ако желите да им
вјенчане дарове дате и да се њима ожените, а не да блуд
чините.
Mü’minun 23:5-6 И који стидна мјеста своја чувају – 6осим
од жена својих или оних које су у посједу њихову, они, доиста,
пријекор не заслужују
Ma’arij 70:22 & 29-30 Осим вјерника, 29и они који стидна
мјеста своја буду чували 30и живјели једино са женама својим
или са онима које су у власништву њихову – они, доиста,
пријекор не заслужују.

A Да ли жена треба да носи нешто преко лица када је
изван куће?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Коринћани 11:15 А жени је слава ако гаји
дугачку косу? Јер јој је коса дана место
покривала.
Галатима 5:1 Стојте дакле у слободи којом нас
Христос ослободи, и не дајте се опет у јарам
ропства ухватити.
Колошанима 2:16 Да вас дакле нико не осуђује за
јело или за пиће, или за какав празник, или за
младине, или за суботе;
------------------------------------------------Nur 24:30-31 Реци вјерницима нека оборе погледе своје и
нека воде бригу о стидним мјестима својим; то им је боље, јер
Аллах, уистину, зна оно што они раде. 31А реци вјерницама нека
оборе погледе своје и нека воде бригу о стидним мјестима
својим; и нека не дозволе да се од украса њихових види ишта
осим онога што је ионако спољашње, и нека вела своја спусте на
груди своје; нека украсе своје не показују другима, то могу
само мужевима својим, или очевима својим, или очевима мужева
својих, или синовима својим, или синовима мужева својих...
Ahzab 33:59 О Вјеровјесниче, реци женама својим, и кћерима
својим, и женама вјерника нека спусте хаљине своје низа се.

A Да ли жена треба да носи нешто преко лица када је
изван куће?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Коринћани 11:15 А жени је слава ако гаји
дугачку косу? Јер јој је коса дана место
покривала.
Галатима 5:1 Стојте дакле у слободи којом нас
Христос ослободи, и не дајте се опет у јарам
ропства ухватити.
Колошанима 2:16 Да вас дакле нико не осуђује за
јело или за пиће, или за какав празник, или за
младине, или за суботе;
------------------------------------------------Nur 24:30-31 Реци вјерницима нека оборе погледе своје и
нека воде бригу о стидним мјестима својим; то им је боље, јер
Аллах, уистину, зна оно што они раде. 31А реци вјерницама нека
оборе погледе своје и нека воде бригу о стидним мјестима
својим; и нека не дозволе да се од украса њихових види ишта
осим онога што је ионако спољашње, и нека вела своја спусте на
груди своје; нека украсе своје не показују другима, то могу
само мужевима својим, или очевима својим, или очевима мужева
својих, или синовима својим, или синовима мужева својих...
Ahzab 33:59 О Вјеровјесниче, реци женама својим, и кћерима
својим, и женама вјерника нека спусте хаљине своје низа се.

156.*

155.*

156.*

155.*

Је ли допуштено мушкарцу да купи или ухвати
робињу и има секс с њом?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Коринћани 7:23 Купљени сте скупо, не будите
робови људима.
1 Солуњанима 4:3-7 Јер је ово воља Божија, светост ваша, да
се чувате од курварства, 4И сваки од вас да зна држати свој
суд у светињи и у части, 5А не у сласти жеља, као и
незнабошци, који не познају Бога; 6И да не преступате и
закидате у ствари брата свог; јер ће Господ покајати све то,
као што вам и пре казасмо и посведочисмо. 7Јер Бог нас не
дозва на нечистоту, него у светост.
----------------------------------------------------Nisa 4:24 И удате жене, осим оних које заробите; то су вам
Аллахови прописи – а остале су вам дозвољене, ако желите да им
вјенчане дарове дате и да се њима ожените, а не да блуд
чините.
Mü’minun 23:5-6 И који стидна мјеста своја чувају – 6осим
од жена својих или оних које су у посједу њихову, они, доиста,
пријекор не заслужују
Ma’arij 70:22 & 29-30 Осим вјерника, 29и они који стидна
мјеста своја буду чували 30и живјели једино са женама својим
или са онима које су у власништву њихову – они, доиста,
пријекор не заслужују.

Је ли допуштено мушкарцу да купи или ухвати
робињу и има секс с њом?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Коринћани 7:23 Купљени сте скупо, не будите
робови људима.
1 Солуњанима 4:3-7 Јер је ово воља Божија, светост ваша, да
се чувате од курварства, 4И сваки од вас да зна држати свој
суд у светињи и у части, 5А не у сласти жеља, као и
незнабошци, који не познају Бога; 6И да не преступате и
закидате у ствари брата свог; јер ће Господ покајати све то,
као што вам и пре казасмо и посведочисмо. 7Јер Бог нас не
дозва на нечистоту, него у светост.
----------------------------------------------------Nisa 4:24 И удате жене, осим оних које заробите; то су вам
Аллахови прописи – а остале су вам дозвољене, ако желите да им
вјенчане дарове дате и да се њима ожените, а не да блуд
чините.
Mü’minun 23:5-6 И који стидна мјеста своја чувају – 6осим
од жена својих или оних које су у посједу њихову, они, доиста,
пријекор не заслужују
Ma’arij 70:22 & 29-30 Осим вјерника, 29и они који стидна
мјеста своја буду чували 30и живјели једино са женама својим
или са онима које су у власништву њихову – они, доиста,
пријекор не заслужују.

A Да ли жена треба да носи нешто преко лица када је
изван куће?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Коринћани 11:15 А жени је слава ако гаји
дугачку косу? Јер јој је коса дана место
покривала.
Галатима 5:1 Стојте дакле у слободи којом нас
Христос ослободи, и не дајте се опет у јарам
ропства ухватити.
Колошанима 2:16 Да вас дакле нико не осуђује за
јело или за пиће, или за какав празник, или за
младине, или за суботе;
------------------------------------------------Nur 24:30-31 Реци вјерницима нека оборе погледе своје и
нека воде бригу о стидним мјестима својим; то им је боље, јер
Аллах, уистину, зна оно што они раде. 31А реци вјерницама нека
оборе погледе своје и нека воде бригу о стидним мјестима
својим; и нека не дозволе да се од украса њихових види ишта
осим онога што је ионако спољашње, и нека вела своја спусте на
груди своје; нека украсе своје не показују другима, то могу
само мужевима својим, или очевима својим, или очевима мужева
својих, или синовима својим, или синовима мужева својих...
Ahzab 33:59 О Вјеровјесниче, реци женама својим, и кћерима
својим, и женама вјерника нека спусте хаљине своје низа се.

A Да ли жена треба да носи нешто преко лица када је
изван куће?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Коринћани 11:15 А жени је слава ако гаји
дугачку косу? Јер јој је коса дана место
покривала.
Галатима 5:1 Стојте дакле у слободи којом нас
Христос ослободи, и не дајте се опет у јарам
ропства ухватити.
Колошанима 2:16 Да вас дакле нико не осуђује за
јело или за пиће, или за какав празник, или за
младине, или за суботе;
------------------------------------------------Nur 24:30-31 Реци вјерницима нека оборе погледе своје и
нека воде бригу о стидним мјестима својим; то им је боље, јер
Аллах, уистину, зна оно што они раде. 31А реци вјерницама нека
оборе погледе своје и нека воде бригу о стидним мјестима
својим; и нека не дозволе да се од украса њихових види ишта
осим онога што је ионако спољашње, и нека вела своја спусте на
груди своје; нека украсе своје не показују другима, то могу
само мужевима својим, или очевима својим, или очевима мужева
својих, или синовима својим, или синовима мужева својих...
Ahzab 33:59 О Вјеровјесниче, реци женама својим, и кћерима
својим, и женама вјерника нека спусте хаљине своје низа се.

156.*

156.*

157.

157.

Јесу ли права жена једнака правима мушкарца?
Bible
Да / Не Qur’an
5 Мојсије 16:19 Не изврћи правде и не гледај ко
је ко; не примај поклона. јер поклон заслепљује
очи мудрима и изврће речи праведнима.
2. дневника 19:7 Зато нека буде страх Господњи у
вама; пазите и радите, јер у Господа Бога нашег нема
неправде, нити гледа ко је ко, нити прима поклоне.
Римљанима 2:11 Јер Бог не гледа ко је ко.
Галатима 2:6 & 28 А за оне који се бројаху да су
нешто, какви били да били, ја не марим ништа; јер
Бог не гледа ко је ко; јер они који се бројаху
као најстарији, мени ништа не додаше;
Јаковљева2:9 Ако ли гледате ко је ко, грех чините, и
бићете покарани од закона као преступници;
------------------------------------------------Bakara 2:228 & 282 Оне имају исто толико права
колико и дужности, према закону – само, мужеви
имају предност пред њима за један степен. – А
Аллах је силан и мудар.
Nisa 4:3, 11 & 176 3. Ако се бојите да према
женама сиротама нећете бити праведни, онда се
жените оним женама које су вам допуштене, са по
двије, са по три и са по четири. А ако страхујете
да нећете праведни бити, онда само са једном.

Јесу ли права жена једнака правима мушкарца?
Bible
Да / Не Qur’an
5 Мојсије 16:19 Не изврћи правде и не гледај ко
је ко; не примај поклона. јер поклон заслепљује
очи мудрима и изврће речи праведнима.
2. дневника 19:7 Зато нека буде страх Господњи у
вама; пазите и радите, јер у Господа Бога нашег нема
неправде, нити гледа ко је ко, нити прима поклоне.
Римљанима 2:11 Јер Бог не гледа ко је ко.
Галатима 2:6 & 28 А за оне који се бројаху да су
нешто, какви били да били, ја не марим ништа; јер
Бог не гледа ко је ко; јер они који се бројаху
као најстарији, мени ништа не додаше;
Јаковљева2:9 Ако ли гледате ко је ко, грех чините, и
бићете покарани од закона као преступници;
------------------------------------------------Bakara 2:228 & 282 Оне имају исто толико права
колико и дужности, према закону – само, мужеви
имају предност пред њима за један степен. – А
Аллах је силан и мудар.
Nisa 4:3, 11 & 176 3. Ако се бојите да према
женама сиротама нећете бити праведни, онда се
жените оним женама које су вам допуштене, са по
двије, са по три и са по четири. А ако страхујете
да нећете праведни бити, онда само са једном.

Да ли је дозвољено мушкарцу да изудара жену?
Bible
Не / Да Qur’an
Ефесцима 5:25-29 Мужеви! Љубите своје жене као
што и Христос љуби цркву, и себе предаде за њу,
28Тако су дужни мужеви љубити своје жене као
своја телеса; јер који љуби своју жену, себе
самог љуби. 29Јер нико не омрзну кад на своје
тело, него га храни и греје, као и Господ цркву.
Колошанима 3:19 Мужеви! Љубите жене своје и не
срдите се на њих.
1 Петрова 3:7 Тако и ви мужеви живите са својим
женама по разуму, и поштујте их као слабији
женски суд, и као сунаследнице благодати живота,
да се не смету молитве ваше.
------------------------------------------------Nisa 4:34 Мушкарци воде бригу о женама зато што је
Аллах дао предност једнима над другима и зато што они
троше иметке своје. Због тога су честите жене
послушне и за вријеме мужевљева одсуства воде бригу о
ономе о чему требају бригу водити, јер и Аллах њих
штити. А оне чијих се непослушности прибојавате, ви
посавјетујте, а онда се од њих у постељи раставите,
па их и ударите; а кад вам постану послушне, онда им
зулум не чините! – Аллах је, заиста, узвишен и велик!

Да ли је дозвољено мушкарцу да изудара жену?
Bible
Не / Да Qur’an
Ефесцима 5:25-29 Мужеви! Љубите своје жене као
што и Христос љуби цркву, и себе предаде за њу,
28Тако су дужни мужеви љубити своје жене као
своја телеса; јер који љуби своју жену, себе
самог љуби. 29Јер нико не омрзну кад на своје
тело, него га храни и греје, као и Господ цркву.
Колошанима 3:19 Мужеви! Љубите жене своје и не
срдите се на њих.
1 Петрова 3:7 Тако и ви мужеви живите са својим
женама по разуму, и поштујте их као слабији
женски суд, и као сунаследнице благодати живота,
да се не смету молитве ваше.
------------------------------------------------Nisa 4:34 Мушкарци воде бригу о женама зато што је
Аллах дао предност једнима над другима и зато што они
троше иметке своје. Због тога су честите жене
послушне и за вријеме мужевљева одсуства воде бригу о
ономе о чему требају бригу водити, јер и Аллах њих
штити. А оне чијих се непослушности прибојавате, ви
посавјетујте, а онда се од њих у постељи раставите,
па их и ударите; а кад вам постану послушне, онда им
зулум не чините! – Аллах је, заиста, узвишен и велик!
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157.

Јесу ли права жена једнака правима мушкарца?
Bible
Да / Не Qur’an
5 Мојсије 16:19 Не изврћи правде и не гледај ко
је ко; не примај поклона. јер поклон заслепљује
очи мудрима и изврће речи праведнима.
2. дневника 19:7 Зато нека буде страх Господњи у
вама; пазите и радите, јер у Господа Бога нашег нема
неправде, нити гледа ко је ко, нити прима поклоне.
Римљанима 2:11 Јер Бог не гледа ко је ко.
Галатима 2:6 & 28 А за оне који се бројаху да су
нешто, какви били да били, ја не марим ништа; јер
Бог не гледа ко је ко; јер они који се бројаху
као најстарији, мени ништа не додаше;
Јаковљева2:9 Ако ли гледате ко је ко, грех чините, и
бићете покарани од закона као преступници;
------------------------------------------------Bakara 2:228 & 282 Оне имају исто толико права
колико и дужности, према закону – само, мужеви
имају предност пред њима за један степен. – А
Аллах је силан и мудар.
Nisa 4:3, 11 & 176 3. Ако се бојите да према
женама сиротама нећете бити праведни, онда се
жените оним женама које су вам допуштене, са по
двије, са по три и са по четири. А ако страхујете
да нећете праведни бити, онда само са једном.

Јесу ли права жена једнака правима мушкарца?
Bible
Да / Не Qur’an
5 Мојсије 16:19 Не изврћи правде и не гледај ко
је ко; не примај поклона. јер поклон заслепљује
очи мудрима и изврће речи праведнима.
2. дневника 19:7 Зато нека буде страх Господњи у
вама; пазите и радите, јер у Господа Бога нашег нема
неправде, нити гледа ко је ко, нити прима поклоне.
Римљанима 2:11 Јер Бог не гледа ко је ко.
Галатима 2:6 & 28 А за оне који се бројаху да су
нешто, какви били да били, ја не марим ништа; јер
Бог не гледа ко је ко; јер они који се бројаху
као најстарији, мени ништа не додаше;
Јаковљева2:9 Ако ли гледате ко је ко, грех чините, и
бићете покарани од закона као преступници;
------------------------------------------------Bakara 2:228 & 282 Оне имају исто толико права
колико и дужности, према закону – само, мужеви
имају предност пред њима за један степен. – А
Аллах је силан и мудар.
Nisa 4:3, 11 & 176 3. Ако се бојите да према
женама сиротама нећете бити праведни, онда се
жените оним женама које су вам допуштене, са по
двије, са по три и са по четири. А ако страхујете
да нећете праведни бити, онда само са једном.

Да ли је дозвољено мушкарцу да изудара жену?
Bible
Не / Да Qur’an
Ефесцима 5:25-29 Мужеви! Љубите своје жене као
што и Христос љуби цркву, и себе предаде за њу,
28Тако су дужни мужеви љубити своје жене као
своја телеса; јер који љуби своју жену, себе
самог љуби. 29Јер нико не омрзну кад на своје
тело, него га храни и греје, као и Господ цркву.
Колошанима 3:19 Мужеви! Љубите жене своје и не
срдите се на њих.
1 Петрова 3:7 Тако и ви мужеви живите са својим
женама по разуму, и поштујте их као слабији
женски суд, и као сунаследнице благодати живота,
да се не смету молитве ваше.
------------------------------------------------Nisa 4:34 Мушкарци воде бригу о женама зато што је
Аллах дао предност једнима над другима и зато што они
троше иметке своје. Због тога су честите жене
послушне и за вријеме мужевљева одсуства воде бригу о
ономе о чему требају бригу водити, јер и Аллах њих
штити. А оне чијих се непослушности прибојавате, ви
посавјетујте, а онда се од њих у постељи раставите,
па их и ударите; а кад вам постану послушне, онда им
зулум не чините! – Аллах је, заиста, узвишен и велик!

Да ли је дозвољено мушкарцу да изудара жену?
Bible
Не / Да Qur’an
Ефесцима 5:25-29 Мужеви! Љубите своје жене као
што и Христос љуби цркву, и себе предаде за њу,
28Тако су дужни мужеви љубити своје жене као
своја телеса; јер који љуби своју жену, себе
самог љуби. 29Јер нико не омрзну кад на своје
тело, него га храни и греје, као и Господ цркву.
Колошанима 3:19 Мужеви! Љубите жене своје и не
срдите се на њих.
1 Петрова 3:7 Тако и ви мужеви живите са својим
женама по разуму, и поштујте их као слабији
женски суд, и као сунаследнице благодати живота,
да се не смету молитве ваше.
------------------------------------------------Nisa 4:34 Мушкарци воде бригу о женама зато што је
Аллах дао предност једнима над другима и зато што они
троше иметке своје. Због тога су честите жене
послушне и за вријеме мужевљева одсуства воде бригу о
ономе о чему требају бригу водити, јер и Аллах њих
штити. А оне чијих се непослушности прибојавате, ви
посавјетујте, а онда се од њих у постељи раставите,
па их и ударите; а кад вам постану послушне, онда им
зулум не чините! – Аллах је, заиста, узвишен и велик!
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Да ли је хришћанима или муслиманима дозвољено да
ожене особе друге вере?
Bible
No / Yes Qur’an
5 Мојсије 7:3-4 Нити се пријатељи с њима; кћери
своје не дај за сина њиховог, нити кћери њихове
узимај за сина свог.
1 Коринћани 7:28 & 39 А ако ли се и ожениш, ниси
сагрешио; и девојка ако се уда, није сагрешила: али ће
имати такви невоље телесне; а ја вас жалим. 39 Жена је
привезана законом докле јој год живи муж; а ако јој умре
муж, слободна је за кога хоће да се уда, само у Господу.
2 Коринћани 6:14 & 17 А Бог и Господа подиже, и
нас ће подићи силом својом. 17 А ко се Господа
држи један је дух с Господом.
------------------------------------------------Maide 5:5 честите вјернице су вам дозвољене, и
честите кћери оних којима је дата Књига прије
вас, кад им вјенчане дарове њихове дадете с
намјером да се њима ожените, а не да с њима блуд
чините и да их за приљежнице узимате.

Да ли је хришћанима или муслиманима дозвољено да
ожене особе друге вере?
Bible
No / Yes Qur’an
5 Мојсије 7:3-4 Нити се пријатељи с њима; кћери
своје не дај за сина њиховог, нити кћери њихове
узимај за сина свог.
1 Коринћани 7:28 & 39 А ако ли се и ожениш, ниси
сагрешио; и девојка ако се уда, није сагрешила: али ће
имати такви невоље телесне; а ја вас жалим. 39 Жена је
привезана законом докле јој год живи муж; а ако јој умре
муж, слободна је за кога хоће да се уда, само у Господу.
2 Коринћани 6:14 & 17 А Бог и Господа подиже, и
нас ће подићи силом својом. 17 А ко се Господа
држи један је дух с Господом.
------------------------------------------------Maide 5:5 честите вјернице су вам дозвољене, и
честите кћери оних којима је дата Књига прије
вас, кад им вјенчане дарове њихове дадете с
намјером да се њима ожените, а не да с њима блуд
чините и да их за приљежнице узимате.

160.

160.

Ако се особа разведе из било којег другог разлога
осим прељуба, да ли је тој особи дозвољено да се
поново уда/ожени?
Bible
Не / Да Qur’an
Матеј 5:32 А ја вам кажем да сваки који пусти
жену своју, осим за прељубу, наводи је те чини
прељубу; и који пуштеницу узме прељубу чини.
Матеј 19:3-9 8Одговори им: »Због тврдоће срца вашега
допусти вам Мојсије отпустити жене, али од почетка не
бијаше тако. 9А ја вам кажем: Тко отпусти своју жену –
осим због блудништва – па се ожени другом, чини
------------------------------------------------Bakara 2:231 Када пустите жене, онда их, прије него
што испуне њима прописано вријеме за чекање, или на
лијеп начин задржите или их великодушно отпремите.
Tahrim 66:5 Ако вас он пусти, Господар његов ће
му дати умјесто вас бољих жена од вас; оданих
Аллаху, вјерница, послушних Аллаху, покајница,
које се Аллаха боје, које посте, удовица и ђевојака.

Ако се особа разведе из било којег другог разлога
осим прељуба, да ли је тој особи дозвољено да се
поново уда/ожени?
Bible
Не / Да Qur’an
Матеј 5:32 А ја вам кажем да сваки који пусти
жену своју, осим за прељубу, наводи је те чини
прељубу; и који пуштеницу узме прељубу чини.
Матеј 19:3-9 8Одговори им: »Због тврдоће срца вашега
допусти вам Мојсије отпустити жене, али од почетка не
бијаше тако. 9А ја вам кажем: Тко отпусти своју жену –
осим због блудништва – па се ожени другом, чини
------------------------------------------------Bakara 2:231 Када пустите жене, онда их, прије него
што испуне њима прописано вријеме за чекање, или на
лијеп начин задржите или их великодушно отпремите.
Tahrim 66:5 Ако вас он пусти, Господар његов ће
му дати умјесто вас бољих жена од вас; оданих
Аллаху, вјерница, послушних Аллаху, покајница,
које се Аллаха боје, које посте, удовица и ђевојака.

159.*
Да ли је хришћанима или муслиманима дозвољено да
ожене особе друге вере?
Bible
No / Yes Qur’an
5 Мојсије 7:3-4 Нити се пријатељи с њима; кћери
своје не дај за сина њиховог, нити кћери њихове
узимај за сина свог.
1 Коринћани 7:28 & 39 А ако ли се и ожениш, ниси
сагрешио; и девојка ако се уда, није сагрешила: али ће
имати такви невоље телесне; а ја вас жалим. 39 Жена је
привезана законом докле јој год живи муж; а ако јој умре
муж, слободна је за кога хоће да се уда, само у Господу.
2 Коринћани 6:14 & 17 А Бог и Господа подиже, и
нас ће подићи силом својом. 17 А ко се Господа
држи један је дух с Господом.
------------------------------------------------Maide 5:5 честите вјернице су вам дозвољене, и
честите кћери оних којима је дата Књига прије
вас, кад им вјенчане дарове њихове дадете с
намјером да се њима ожените, а не да с њима блуд
чините и да их за приљежнице узимате.

160.
Ако се особа разведе из било којег другог разлога
осим прељуба, да ли је тој особи дозвољено да се
поново уда/ожени?
Bible
Не / Да Qur’an
Матеј 5:32 А ја вам кажем да сваки који пусти
жену своју, осим за прељубу, наводи је те чини
прељубу; и који пуштеницу узме прељубу чини.
Матеј 19:3-9 8Одговори им: »Због тврдоће срца вашега
допусти вам Мојсије отпустити жене, али од почетка не
бијаше тако. 9А ја вам кажем: Тко отпусти своју жену –
осим због блудништва – па се ожени другом, чини
------------------------------------------------Bakara 2:231 Када пустите жене, онда их, прије него
што испуне њима прописано вријеме за чекање, или на
лијеп начин задржите или их великодушно отпремите.
Tahrim 66:5 Ако вас он пусти, Господар његов ће
му дати умјесто вас бољих жена од вас; оданих
Аллаху, вјерница, послушних Аллаху, покајница,
које се Аллаха боје, које посте, удовица и ђевојака.

159.*
Да ли је хришћанима или муслиманима дозвољено да
ожене особе друге вере?
Bible
No / Yes Qur’an
5 Мојсије 7:3-4 Нити се пријатељи с њима; кћери
своје не дај за сина њиховог, нити кћери њихове
узимај за сина свог.
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160.
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Bible
Не / Да Qur’an
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161.

Да ли хришћанин треба да се понаша као Христ, и
да ли муслиман треба да се понаша као Мухамед?
Bible
Да / Да Qur’an
Матеј 10:24-25 Нема ученика над учитељем својим
ни слуге над господаром својим. 25Доста је ученику
да буде као учитељ његов и слузи као господар
његов. Кад су домаћина назвали Веелзевулом, а
камо ли домаће његове?
Лука 6:40 Нема ученика над учитељем својим, него
и сасвим кад се изучи, биће као и учитељ његов.
Јован 14:15 & 23-24 Ако имате љубав к мени, заповести
моје држите. 23 Исус одговори и рече му:
------------------------------------------------Al-i İmran 3:31 Реци: ”Ако Аллаха волите, мене
слиједите, и вас ће Аллах вољети и гријехе вам
опростити!” – А Аллах прашта и самилостан је.
Nisa 4:80 Онај ко се покорава Посланику покорава
се и Аллаху; а онај ко главу окреће – па, Ми те
нисмо послали да им чувар будеш.
Ahzab 33:21 Ви у Аллаховом Посланику имате диван
узор за онога који се нада Аллаховој милости и
награди на ономе свијету, и који често Аллаха
спомиње.
Zukhruf 43:63 А кад је Иса очита знамења донио,
он је рекао: ”Доносим вам мудрост и долазим да
вам објасним оно око чега се разилазите. Зато се
Аллаха бојте и мени се покоравајте.

Непријатељи и ратови
162.

Да ли у Светим Књигама постоји истакнута тема да
једна одређена вера треба да има циљ да
превладава над свим осталим верама?
Bible
Не / Да Qur’an
Лука 17:20-21 Царство Божије неће доћи да се
види; 21Нити ће се казати: Ево га овде или онде;
јер гле, царство је Божије унутра у вама.
Римљанима 14:17 & 22 Јер царство Божије није јело
и пиће, него правда и мир и радост у Духу
Светоме. 22Ти имаш веру? Имај је сам у себи пред
Богом. Благо ономе који не осуђује себе за оно
шта нађе за добро.
------------------------------------------------Tevbe 9:33 Он је послао Посланика Свога с
упутством и правом вјером да би је издигао изнад
осталих вјера, макар не било по вољи многобошцима.
Saf 61:8-9 9Он по Посланику Своме шаље упутство и
вјеру истиниту да би је уздигао изнад свих вјера,
макар не било право многобошцима.
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163.*

163.*

У религиозним аферама, да ли би употреба силе и
принуде икада требала бити санкционисана?
Bible
Не / Не Qur’an
2 Тимотеју 2:24-25 А слуга Господњи не треба да се свађа,
него да буде кротак к свима, поучљив, који неправду може
подносити, 25И с кротошћу поучавати оне који се противе: еда би
им како Бог дао покајање за познање истине.
Филимону 14 Али без твоје воље не хтедох ништа чинити, да
не би твоје добро било као за невољу, него од добре воље.
------------------------------------------------Bakara 2:256 У вјеру нема присиљавања – Прави пут се јасно
разликује од заблуде! Онај ко не вјерује у шејтана, а вјерује
у Аллаха – држи се за најчвршћу везу, која се неће прекинути.
– А Аллах све чује и зна.
Al-i İmran 3:20 Ако се они буду препирали с тобом, реци:
”Ја се само Аллаху покоравам, а и они који ме слиједе.” И реци
онима којима је дата Књига и неукима: ”Примите ислам!” Ако
приме ислам, онда су на Правоме путу. А ако одбију, твоје је
једино да позиваш. – А Аллах добро види робове Своје.
Kaf 50:45 Ми добро знамо шта они говоре; ти их не
можеш присилити, него подсјети Кур’аном онога који се
пријетње Моје боји!
Gasiye 88:21-22 Ти поучавај – твоје је да поучаваш, 22ти
власт над њима немаш!

У религиозним аферама, да ли би употреба силе и
принуде икада требала бити санкционисана?
Bible
Не / Не Qur’an
2 Тимотеју 2:24-25 А слуга Господњи не треба да се свађа,
него да буде кротак к свима, поучљив, који неправду може
подносити, 25И с кротошћу поучавати оне који се противе: еда би
им како Бог дао покајање за познање истине.
Филимону 14 Али без твоје воље не хтедох ништа чинити, да
не би твоје добро било као за невољу, него од добре воље.
------------------------------------------------Bakara 2:256 У вјеру нема присиљавања – Прави пут се јасно
разликује од заблуде! Онај ко не вјерује у шејтана, а вјерује
у Аллаха – држи се за најчвршћу везу, која се неће прекинути.
– А Аллах све чује и зна.
Al-i İmran 3:20 Ако се они буду препирали с тобом, реци:
”Ја се само Аллаху покоравам, а и они који ме слиједе.” И реци
онима којима је дата Књига и неукима: ”Примите ислам!” Ако
приме ислам, онда су на Правоме путу. А ако одбију, твоје је
једино да позиваш. – А Аллах добро види робове Своје.
Kaf 50:45 Ми добро знамо шта они говоре; ти их не
можеш присилити, него подсјети Кур’аном онога који се
пријетње Моје боји!
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Да ли Бог данашње вернике потиче да се боре и ратују
против људи других религија док њихова вера не
побиједи?(Свети Рат/Џихад)
Bible
Не / Да Qur’an
Римљанима 12:17-19* А никоме не враћајте зла за зло;
промишљајте о томе шта је добро пред свим људима. 18Ако је
могуће, колико до вас стоји, имајте мир са свим људима. 19Не
освећујте се за себе, љубазни, него подајте место гневу, јер
стоји написано: Моја је освета, ја ћу вратити, говори Господ.
Јеврејима 12:14 Мир имајте и светињу са свима; без
овог нико неће видети Господа.
------------------------------------------------Bakara 2:190-193 & 216 борите се на Аллаховом путу против
оних који се боре против вас, али ви не отпочињите борбу! 193И
борите се против њих све док многобоштва не нестане и док се
Аллахова вјера слободно исповиједати не могне.
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стоји написано: Моја је освета, ја ћу вратити, говори Господ.
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У религиозним аферама, да ли би употреба силе и
принуде икада требала бити санкционисана?
Bible
Не / Не Qur’an
2 Тимотеју 2:24-25 А слуга Господњи не треба да се свађа,
него да буде кротак к свима, поучљив, који неправду може
подносити, 25И с кротошћу поучавати оне који се противе: еда би
им како Бог дао покајање за познање истине.
Филимону 14 Али без твоје воље не хтедох ништа чинити, да
не би твоје добро било као за невољу, него од добре воље.
------------------------------------------------Bakara 2:256 У вјеру нема присиљавања – Прави пут се јасно
разликује од заблуде! Онај ко не вјерује у шејтана, а вјерује
у Аллаха – држи се за најчвршћу везу, која се неће прекинути.
– А Аллах све чује и зна.
Al-i İmran 3:20 Ако се они буду препирали с тобом, реци:
”Ја се само Аллаху покоравам, а и они који ме слиједе.” И реци
онима којима је дата Књига и неукима: ”Примите ислам!” Ако
приме ислам, онда су на Правоме путу. А ако одбију, твоје је
једино да позиваш. – А Аллах добро види робове Своје.
Kaf 50:45 Ми добро знамо шта они говоре; ти их не
можеш присилити, него подсјети Кур’аном онога који се
пријетње Моје боји!
Gasiye 88:21-22 Ти поучавај – твоје је да поучаваш, 22ти
власт над њима немаш!

У религиозним аферама, да ли би употреба силе и
принуде икада требала бити санкционисана?
Bible
Не / Не Qur’an
2 Тимотеју 2:24-25 А слуга Господњи не треба да се свађа,
него да буде кротак к свима, поучљив, који неправду може
подносити, 25И с кротошћу поучавати оне који се противе: еда би
им како Бог дао покајање за познање истине.
Филимону 14 Али без твоје воље не хтедох ништа чинити, да
не би твоје добро било као за невољу, него од добре воље.
------------------------------------------------Bakara 2:256 У вјеру нема присиљавања – Прави пут се јасно
разликује од заблуде! Онај ко не вјерује у шејтана, а вјерује
у Аллаха – држи се за најчвршћу везу, која се неће прекинути.
– А Аллах све чује и зна.
Al-i İmran 3:20 Ако се они буду препирали с тобом, реци:
”Ја се само Аллаху покоравам, а и они који ме слиједе.” И реци
онима којима је дата Књига и неукима: ”Примите ислам!” Ако
приме ислам, онда су на Правоме путу. А ако одбију, твоје је
једино да позиваш. – А Аллах добро види робове Своје.
Kaf 50:45 Ми добро знамо шта они говоре; ти их не
можеш присилити, него подсјети Кур’аном онога који се
пријетње Моје боји!
Gasiye 88:21-22 Ти поучавај – твоје је да поучаваш, 22ти
власт над њима немаш!

Да ли Бог данашње вернике потиче да се боре и ратују
против људи других религија док њихова вера не
побиједи?(Свети Рат/Џихад)
Bible
Не / Да Qur’an
Римљанима 12:17-19* А никоме не враћајте зла за зло;
промишљајте о томе шта је добро пред свим људима. 18Ако је
могуће, колико до вас стоји, имајте мир са свим људима. 19Не
освећујте се за себе, љубазни, него подајте место гневу, јер
стоји написано: Моја је освета, ја ћу вратити, говори Господ.
Јеврејима 12:14 Мир имајте и светињу са свима; без
овог нико неће видети Господа.
------------------------------------------------Bakara 2:190-193 & 216 борите се на Аллаховом путу против
оних који се боре против вас, али ви не отпочињите борбу! 193И
борите се против њих све док многобоштва не нестане и док се
Аллахова вјера слободно исповиједати не могне.
Tevbe 9:29 Борите се против оних којима је дата Књига, а који не
вјерују ни у Аллаха ни у онај свијет, не сматрају забрањеним оно
што Аллах и Његов Посланик забрањују и не исповиједају истинску
вјеру – све док не дају главарину послушно и смјерно.

Да ли Бог данашње вернике потиче да се боре и ратују
против људи других религија док њихова вера не
побиједи?(Свети Рат/Џихад)
Bible
Не / Да Qur’an
Римљанима 12:17-19* А никоме не враћајте зла за зло;
промишљајте о томе шта је добро пред свим људима. 18Ако је
могуће, колико до вас стоји, имајте мир са свим људима. 19Не
освећујте се за себе, љубазни, него подајте место гневу, јер
стоји написано: Моја је освета, ја ћу вратити, говори Господ.
Јеврејима 12:14 Мир имајте и светињу са свима; без
овог нико неће видети Господа.
------------------------------------------------Bakara 2:190-193 & 216 борите се на Аллаховом путу против
оних који се боре против вас, али ви не отпочињите борбу! 193И
борите се против њих све док многобоштва не нестане и док се
Аллахова вјера слободно исповиједати не могне.
Tevbe 9:29 Борите се против оних којима је дата Књига, а који не
вјерују ни у Аллаха ни у онај свијет, не сматрају забрањеним оно
што Аллах и Његов Посланик забрањују и не исповиједају истинску
вјеру – све док не дају главарину послушно и смјерно.

164.*

164.*

165.

165.

Ако особа постане „отпадник” из своје „матерње”
вере, или се одлучи да промијени веру, да ли би
та особа требала бити убијена?
Bible
Не / Да Qur’an
Јеврејима 3:12–13 Гледајте, браћо, да не буде кад у коме
од вас зло срце неверства да одступи од Бога Живога; 13Него се
утешавајте сваки дан, докле се данас говори, да који од вас не
одрвени од преваре греховне;
------------------------------------------------Nisa 4:89 Они би једва чекали да и ви будете невјерници као
што су и они невјерници, па да будете једнаки. Зато их не
прихваћајте као пријатеље док се ради Аллаха не иселе. А ако
окрену леђа, онда их хватајте и убијајте гђе год их нађете, и
ниједног од њих као пријатеља и помагача не прихваћајте.
Напомена: Следеће цитирање Мухамеда о отпадницима из
Хадиса гласи: Алахов посланик, „Ко год промијени своју
Исламску веру, убијте га”.(Сахих Бухарија: Вол. 9, Књига
84, Но. 57-58, Цф. Вол. 4, Књига 56, Но. 808.
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166.

166.

Да ли је борба против породице, пријатеље или чак
браће понекад прописана?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Коринћани 7:13-24 И жена ако има мужа некрштеног и он
се приволи живети с њом, да га не оставља. 14 Јер се посвети
муж некрштен женом крштеном, и посвети се жена некрштена од
мужа крштеног; јер иначе деца ваша била би нечиста, а сад су
света. 16 Јер шта знаш, жено, да ако мужа спасеш? Или шта
знаш, мужу, да ако жену спасеш?
------------------------------------------------Mujadila 58:22 Не треба да људи који у Аллаха и у онај
свијет вјерују буду у љубави са онима који се Аллаху и
Посланику Његову супротстављају, макар им они били очеви
њихови, или синови њихови, или браћа њихова, или рођаци
њихови.
Taghabun 64:14 О вјерници, и међу женама вашим и ђецом
вашом, доиста, имате непријатеља, па их се причувајте! А ако
преко тога пређете и оправдање прихватите и опростите, па – и
Аллах прашта и самилостан је.
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167.

Да ли Бог жели да верници убијају припаднике
других вера иако то иде против њихове савести?
Bible
Не / Да Qur’an
Дела апостолска 24:16 А за ово се и ја трудим да
имам чисту савест свагда и пред Богом и пред
људима.
1 Тимотеју 1:5 А намера је заповести љубав од
чистог срца и добре савести и вере нелицемерне;
------------------------------------------------Bakara 2:216 Прописује вам се борба, мада вам
није по вољи! – Не волите нешто, аоно може бити
добро за вас; нешто волите, а оно испадне зло по
вас. – Аллах зна, а ви не знате.
Enfal 8:17 Ви њих нисте убијали него Аллах; и ти
ниси бацио, кад си бацио, него је Аллах бацио, да
би вјернике лијепом кушњом искушао – Аллах заиста
све чује и све зна.
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168.

168.

Да ли је борба против људи друге вере приказана
као нешто што је уствари добро?
Bible
Не / Да Qur’an
Галатима 5:19-21 А позната су дела телесна, која су
прељубочинство, курварство, нечистота, бесрамност,
20Идолопоклонство, чарања, непријатељства, свађе, пакости,
срдње, пркоси, распре, саблазни, јереси, 21Зависти, убиства,
пијанства, ждерања, и остала оваква за која вам напред казујем
као што и казах напред, да они који тако чине неће наследити
царство Божије.
Јаковљева 4:2 & 8 Желите и немате; убијате и завидите, и
не можете да добијете; борите се и војујете, и немате, јер не
иштете. 8Приближите се к Богу, и Он ће се приближити к вама.
Очистите руке, грешници, поправите срца своја, непостојани.
------------------------------------------------Tebve 9:41 Крећите у бој, били слаби или снажни, и
борите се на Аллахову путу залажући иметке своје
и животе своје! То вам је, да знате, боље!
Ankebut 29:6 А онај ко се бори – бори се само за
себе, јер Аллах сигурно може без свих свјетова
бити.
Saf 61:11 У Аллаха и Посланика Његова вјерујте и имецима
својим и животима својим на Аллахову путу се борите – то вам
је, да знате, боље.
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169.

169.

Да ли је Бог потакао Мухамеда да почне неколико
ратова како би раширио Ислам?
Bible
Не / Да Qur’an
Јован 18:36 Исус одговори: Царство моје није од овог света;
кад би било од овог света царство моје, онда би слуге моје
браниле да не бих био предан Јеврејима; али царство моје није
одавде.
2 Коринћани 10:3-5 Јер ако и живимо по телу, не боримо се
по телу. 4Јер оружје нашег војевања није телесно, него силно
од Бога на раскопавање градова, да кваримо помисли 5И сваку
висину која се подиже на познање Божије, и робимо сваки разум
за покорност Христу.
------------------------------------------------1. Битка на Бедру: (Март 624)
Ал-и İмран 3:13 & 123; Анфâл 8:5-19 & 41-44
2. Битка на Ухуду (Март 625
Ал-и İмран 3:121-122, 3:140 & 165-172
3. Битка на Хендеку (Мај 627)
Ахзаб 33:9-12 & 25-27
4. Битка на Худеyибyеу: (Марцх 628)
Фетих 48:1-3 & 22-27
5. Битка за Муту: (629) Баqара 2:191-193
6. Битка за Хунаyн: (Аугуст 630)
Тевбе 9:25-27
7. Битка за Тебук: (630) Тевбе 9:38-40, 42-52,
65-66, 81-83, 86-87,90, 93, 117
8. Битка за Меку: (630) Тевбе 9:12, Касас
28:85, Саф 61:13, Наср, 110:1-3.
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170.

170.

Да ли се у Светим Књигама потиче на борбу против
људи „Светог Писма”?
Bible
Не / Да Qur’an
Римљанима 12:18 Ако је могуће, колико до вас стоји, имајте
мир са свим људима.
------------------------------------------------Tevbe 9:29 Борите се против оних којима је дата Књига, а
који не вјерују ни у Аллаха ни у онај свијет, не сматрају
забрањеним оно што Аллах и Његов Посланик забрањују и не
исповиједају истинску вјеру – све док не дају главарину
послушно и смјерно.
Ahzab 33:26 А сљедбенике Књиге, који су их помагали, из
утврда њихових је извео, и страх у срца њихова улио, па сте
једне побили, а друге као сужње узели.
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Да ли Свете Књиге потичу на агресивно ратовање и
борбу против неверника?(Џихад)
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поглаварима и властима, и с управитељима таме овог света, с
духовима пакости испод неба.
1 Тимотеју 2:1-2 Молим, дакле, пре свега да се чине
искања, молитве, мољења, захваљивања за све људе, 2За цареве,
и за све који су у власти, да тихи и мирни живот поживимо у
свакој побожности и поштењу.
------------------------------------------------Nisa 4:76-77 Вјерници се боре на Аллаховом путу, а
невјерници на шејтановом. Зато се борите против шејтанових
штићеника, јер је шејтаново лукавство заиста слабо. 77Зар не
видиш оне којима је речено: ”Даље од боја, већ молитву
обављајте и милостињу дајите!” А када им бî прописана борба,
ођедном се неки од њих побојаше људи, као што се Аллаха боје,
или још више, и узвикнуше: ”Господару наш, зашто си нам борбу
прописао? Да си нас тога још неко вријеме поштедио!” Реци:
”Уживање на овоме свијету је кратко, а онај свијет је бољи за
оне који се гријеха клоне; и никоме се од вас ни колико трун
један неће учинити неправда.”
Напомена: Џихад или борба је највише спомињано у
Курану: 139 од 6236 ајета = 1 од 45 ајета у
Курану је ајет о рату! Агресивни ратови се уче у
Тевби 9:29 и 123.

172.

Да ли Бог потиче вернике данас да „пљачкају” људе
других вера?
Bible
Не / Да Qur’an
1. Мојсијева 14:23 Ни конца ни ремена од обуће нећу узети
од свега што је твоје, да не кажеш: Ја сам обогатио Аврама;
2. Мојсијева 20:15 & 17 Не кради. 17 Не пожели кућу
ближњег свог, не пожели жену ближњег свог, ни слугу његовог,
ни слушкињу његову, ни вола његовог, ни магарца његовог, нити
ишта што је ближњег твог.
Ефесцима 4:28 Који је крао више да не краде, него још да
се труди, чинећи добро рукама својим да има шта давати
потребноме.
------------------------------------------------Enfal 8:1 & 41 Питају те о плијену. Реци: ”Плијен
припада Аллаху и Посланику.” 41И знајте да од свега
што у борби заплијените једна петина припада Аллаху
и Посланику...
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Да ли Бог жели да данашњи верници користе тероризам
и окрутност против својих непријатеља?
Bible
Не / Да Qur’an
Јеремије 22:3 Овако вели Господ: Чините суд и правду, и
коме се отима избављајте га из руку насилникових, и не чините
криво иностранцу ни сироти ни удовици, и не чините им силу, и
крв праву не проливајте на овом месту.
2 Тимотеју 2:23-25 А лудих и празних запиткивања клони се
знајући да рађају свађе. 24А слуга Господњи не треба да се
свађа, него да буде кротак к свима, поучљив, који неправду
може подносити, 25И с кротошћу поучавати оне који се противе:
еда би им како Бог дао покајање за познање истине.
------------------------------------------------A’raf 7:4 Колико смо Ми само градова разорили! И казна Наша
им је долазила ноћу и дању кад би прилегли.
Enfal 8:11 Када је Господар твој надахнуо мелеке: ”Ја сам с
вама, па учврстите оне који вјерују!” У срца невјерника Ја ћу
страх улити, па их ви по шијама ударите, и ударите их по
прстима.I
Enfal 8:67 Ниједном вјеровјеснику није допуштено да држи
сужње док не извојује побједу на Земљи; ви желите пролазна
добра овога свијета, а Аллах жели онај свијет. – Аллах је
силан и мудар.
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Да ли Бог жели да верници још увијек користе
правило „Око за око, зуб за зуб”?
Bible
Не / Да Qur’an
Матеј 5:39 А ја вам кажем да се не браните ода зла, него ако
те ко удари по десном твом образу, обрни му и други;
Римљанима 12:19-20 Не освећујте се за себе, љубазни, него
подајте место гневу, јер стоји написано: Моја је освета, ја ћу
вратити, говори Господ. 20Ако је, дакле, гладан непријатељ
твој, нахрани га; ако је жедан, напој га; јер чинећи то
угљевље огњено скупљаш на главу његову.
------------------------------------------------Bakara 2:194 Свети мјесец је за свети мјесец, а и у
светињама вриједи одмазда: онима који вас нападну узвратите
истом мјером и Аллаха се бојте, и знајте да је Аллах на страни
оних који се гријеха клоне.
Shura 42:40-41 Неправда се може узвратити истом мјером, а
онога који опрости и измири се Аллах ће наградити; Он,
уистину, не воли оне који неправду чине. 41Неће одговарати онај
који истом мјером узврати за претрпљену неправду.
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добра овога свијета, а Аллах жели онај свијет. – Аллах је
силан и мудар.

Да ли Бог жели да данашњи верници користе тероризам
и окрутност против својих непријатеља?
Bible
Не / Да Qur’an
Јеремије 22:3 Овако вели Господ: Чините суд и правду, и
коме се отима избављајте га из руку насилникових, и не чините
криво иностранцу ни сироти ни удовици, и не чините им силу, и
крв праву не проливајте на овом месту.
2 Тимотеју 2:23-25 А лудих и празних запиткивања клони се
знајући да рађају свађе. 24А слуга Господњи не треба да се
свађа, него да буде кротак к свима, поучљив, који неправду
може подносити, 25И с кротошћу поучавати оне који се противе:
еда би им како Бог дао покајање за познање истине.
------------------------------------------------A’raf 7:4 Колико смо Ми само градова разорили! И казна Наша
им је долазила ноћу и дању кад би прилегли.
Enfal 8:11 Када је Господар твој надахнуо мелеке: ”Ја сам с
вама, па учврстите оне који вјерују!” У срца невјерника Ја ћу
страх улити, па их ви по шијама ударите, и ударите их по
прстима.I
Enfal 8:67 Ниједном вјеровјеснику није допуштено да држи
сужње док не извојује побједу на Земљи; ви желите пролазна
добра овога свијета, а Аллах жели онај свијет. – Аллах је
силан и мудар.
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Да ли Бог жели да верници још увијек користе
правило „Око за око, зуб за зуб”?
Bible
Не / Да Qur’an
Матеј 5:39 А ја вам кажем да се не браните ода зла, него ако
те ко удари по десном твом образу, обрни му и други;
Римљанима 12:19-20 Не освећујте се за себе, љубазни, него
подајте место гневу, јер стоји написано: Моја је освета, ја ћу
вратити, говори Господ. 20Ако је, дакле, гладан непријатељ
твој, нахрани га; ако је жедан, напој га; јер чинећи то
угљевље огњено скупљаш на главу његову.
------------------------------------------------Bakara 2:194 Свети мјесец је за свети мјесец, а и у
светињама вриједи одмазда: онима који вас нападну узвратите
истом мјером и Аллаха се бојте, и знајте да је Аллах на страни
оних који се гријеха клоне.
Shura 42:40-41 Неправда се може узвратити истом мјером, а
онога који опрости и измири се Аллах ће наградити; Он,
уистину, не воли оне који неправду чине. 41Неће одговарати онај
који истом мјером узврати за претрпљену неправду.

Да ли Бог жели да верници још увијек користе
правило „Око за око, зуб за зуб”?
Bible
Не / Да Qur’an
Матеј 5:39 А ја вам кажем да се не браните ода зла, него ако
те ко удари по десном твом образу, обрни му и други;
Римљанима 12:19-20 Не освећујте се за себе, љубазни, него
подајте место гневу, јер стоји написано: Моја је освета, ја ћу
вратити, говори Господ. 20Ако је, дакле, гладан непријатељ
твој, нахрани га; ако је жедан, напој га; јер чинећи то
угљевље огњено скупљаш на главу његову.
------------------------------------------------Bakara 2:194 Свети мјесец је за свети мјесец, а и у
светињама вриједи одмазда: онима који вас нападну узвратите
истом мјером и Аллаха се бојте, и знајте да је Аллах на страни
оних који се гријеха клоне.
Shura 42:40-41 Неправда се може узвратити истом мјером, а
онога који опрости и измири се Аллах ће наградити; Он,
уистину, не воли оне који неправду чине. 41Неће одговарати онај
који истом мјером узврати за претрпљену неправду.
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Да ли би Бог потицао вернике да се свете?
Bible
Не / Да Qur’an
5 Мојсије 32:35-36 Моја је освета и плата, у своје време
попузнуће нога њихова, јер је близу дан пропасти њихове, и иде
брзо шта ће их задесити. 36Судиће Господ народу свом, и жао ће
му бити слуга Његових, кад види да је прошла снага и да нема
ништа ни од ухваћеног ни од остављеног.
Римљанима 2:1-3 Зато се не можеш изговорити, о човече који
год судиш! Јер којим судом судиш другом, себе осуђујеш; јер то
чиниш судећи. 2А знамо да је суд Божји прав на оне који то
чине. 3Него помишљаш ли, о човече који судиш онима који то
чине, и сам чиниш то! Да ћеш ти побећи од суда Божијег?
Римљанима 12:14-18 Благосиљајте оне који вас гоне:
благосиљајте, а не куните. 15Радујте се с радоснима, и плачите
с плачнима. 16Будите једне мисли међу собом. Не мислите о
високим стварима, него се држите ниских. Не мислите за себе да
сте мудри. 17А никоме не враћајте зла за зло; промишљајте о
томе шта је добро пред свим људима. 18Ако је могуће, колико до
вас стоји, имајте мир са свим људима.
------------------------------------------------Bakara 2:179 У одмазди вам је – опстанак, о разумом
обдарени, да бисте се убијања оканили!
Maide 5:45 Ми смо им у њему прописали: глава за главу, и око
за око, и нос за нос, и ухо за ухо, и зуб за зуб, а да ране
треба узвратити. А ономе ко од одмазде одустане, биће му то од
гријеха искупљење. Они који не суде према оном што је Аллах
објавио прави су насилници.

Да ли би Бог потицао вернике да се свете?
Bible
Не / Да Qur’an
5 Мојсије 32:35-36 Моја је освета и плата, у своје време
попузнуће нога њихова, јер је близу дан пропасти њихове, и иде
брзо шта ће их задесити. 36Судиће Господ народу свом, и жао ће
му бити слуга Његових, кад види да је прошла снага и да нема
ништа ни од ухваћеног ни од остављеног.
Римљанима 2:1-3 Зато се не можеш изговорити, о човече који
год судиш! Јер којим судом судиш другом, себе осуђујеш; јер то
чиниш судећи. 2А знамо да је суд Божји прав на оне који то
чине. 3Него помишљаш ли, о човече који судиш онима који то
чине, и сам чиниш то! Да ћеш ти побећи од суда Божијег?
Римљанима 12:14-18 Благосиљајте оне који вас гоне:
благосиљајте, а не куните. 15Радујте се с радоснима, и плачите
с плачнима. 16Будите једне мисли међу собом. Не мислите о
високим стварима, него се држите ниских. Не мислите за себе да
сте мудри. 17А никоме не враћајте зла за зло; промишљајте о
томе шта је добро пред свим људима. 18Ако је могуће, колико до
вас стоји, имајте мир са свим људима.
------------------------------------------------Bakara 2:179 У одмазди вам је – опстанак, о разумом
обдарени, да бисте се убијања оканили!
Maide 5:45 Ми смо им у њему прописали: глава за главу, и око
за око, и нос за нос, и ухо за ухо, и зуб за зуб, а да ране
треба узвратити. А ономе ко од одмазде одустане, биће му то од
гријеха искупљење. Они који не суде према оном што је Аллах
објавио прави су насилници.

Да ли би Бог потицао вернике да проклињу своје
противнике?
Bible
Не / Да Qur’an
Лука 6:27-28 Али вама кажем који слушате: љубите
непријатеље своје, добро чините онима који на вас мрзе;
28Благосиљајте оне који вас куну, и молите се Богу за оне који
вас вређају.
Јаковљева 3:10 Из једних уста излази благослов и клетва. Не
ваља, љубазна браћо моја, да ово тако бива.
------------------------------------------------Bakara 2:159 Оне који буду тајили јасне доказе, које смо
Ми објавили, и Прави пут, који смо у Књизи људима означили,
њих ће Аллах проклети, а проклеће их и они који имају право да
проклињу;
Al-i İmran 3:61 А онима који се с тобом буду о њему
расправљали, пошто си већ праву истину сазнао, ти реци:
”Ходите, позваћемо синове наше и синове ваше, и жене наше и
жене ваше, а доћи ћемо и ми, па ћемо се усрдно помолити и
Аллахово проклетство на оне који неистину говоре призвати!”

Да ли би Бог потицао вернике да проклињу своје
противнике?
Bible
Не / Да Qur’an
Лука 6:27-28 Али вама кажем који слушате: љубите
непријатеље своје, добро чините онима који на вас мрзе;
28Благосиљајте оне који вас куну, и молите се Богу за оне који
вас вређају.
Јаковљева 3:10 Из једних уста излази благослов и клетва. Не
ваља, љубазна браћо моја, да ово тако бива.
------------------------------------------------Bakara 2:159 Оне који буду тајили јасне доказе, које смо
Ми објавили, и Прави пут, који смо у Књизи људима означили,
њих ће Аллах проклети, а проклеће их и они који имају право да
проклињу;
Al-i İmran 3:61 А онима који се с тобом буду о њему
расправљали, пошто си већ праву истину сазнао, ти реци:
”Ходите, позваћемо синове наше и синове ваше, и жене наше и
жене ваше, а доћи ћемо и ми, па ћемо се усрдно помолити и
Аллахово проклетство на оне који неистину говоре призвати!”
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Да ли би Бог потицао вернике да се свете?
Bible
Не / Да Qur’an
5 Мојсије 32:35-36 Моја је освета и плата, у своје време
попузнуће нога њихова, јер је близу дан пропасти њихове, и иде
брзо шта ће их задесити. 36Судиће Господ народу свом, и жао ће
му бити слуга Његових, кад види да је прошла снага и да нема
ништа ни од ухваћеног ни од остављеног.
Римљанима 2:1-3 Зато се не можеш изговорити, о човече који
год судиш! Јер којим судом судиш другом, себе осуђујеш; јер то
чиниш судећи. 2А знамо да је суд Божји прав на оне који то
чине. 3Него помишљаш ли, о човече који судиш онима који то
чине, и сам чиниш то! Да ћеш ти побећи од суда Божијег?
Римљанима 12:14-18 Благосиљајте оне који вас гоне:
благосиљајте, а не куните. 15Радујте се с радоснима, и плачите
с плачнима. 16Будите једне мисли међу собом. Не мислите о
високим стварима, него се држите ниских. Не мислите за себе да
сте мудри. 17А никоме не враћајте зла за зло; промишљајте о
томе шта је добро пред свим људима. 18Ако је могуће, колико до
вас стоји, имајте мир са свим људима.
------------------------------------------------Bakara 2:179 У одмазди вам је – опстанак, о разумом
обдарени, да бисте се убијања оканили!
Maide 5:45 Ми смо им у њему прописали: глава за главу, и око
за око, и нос за нос, и ухо за ухо, и зуб за зуб, а да ране
треба узвратити. А ономе ко од одмазде одустане, биће му то од
гријеха искупљење. Они који не суде према оном што је Аллах
објавио прави су насилници.

Да ли би Бог потицао вернике да се свете?
Bible
Не / Да Qur’an
5 Мојсије 32:35-36 Моја је освета и плата, у своје време
попузнуће нога њихова, јер је близу дан пропасти њихове, и иде
брзо шта ће их задесити. 36Судиће Господ народу свом, и жао ће
му бити слуга Његових, кад види да је прошла снага и да нема
ништа ни од ухваћеног ни од остављеног.
Римљанима 2:1-3 Зато се не можеш изговорити, о човече који
год судиш! Јер којим судом судиш другом, себе осуђујеш; јер то
чиниш судећи. 2А знамо да је суд Божји прав на оне који то
чине. 3Него помишљаш ли, о човече који судиш онима који то
чине, и сам чиниш то! Да ћеш ти побећи од суда Божијег?
Римљанима 12:14-18 Благосиљајте оне који вас гоне:
благосиљајте, а не куните. 15Радујте се с радоснима, и плачите
с плачнима. 16Будите једне мисли међу собом. Не мислите о
високим стварима, него се држите ниских. Не мислите за себе да
сте мудри. 17А никоме не враћајте зла за зло; промишљајте о
томе шта је добро пред свим људима. 18Ако је могуће, колико до
вас стоји, имајте мир са свим људима.
------------------------------------------------Bakara 2:179 У одмазди вам је – опстанак, о разумом
обдарени, да бисте се убијања оканили!
Maide 5:45 Ми смо им у њему прописали: глава за главу, и око
за око, и нос за нос, и ухо за ухо, и зуб за зуб, а да ране
треба узвратити. А ономе ко од одмазде одустане, биће му то од
гријеха искупљење. Они који не суде према оном што је Аллах
објавио прави су насилници.

Да ли би Бог потицао вернике да проклињу своје
противнике?
Bible
Не / Да Qur’an
Лука 6:27-28 Али вама кажем који слушате: љубите
непријатеље своје, добро чините онима који на вас мрзе;
28Благосиљајте оне који вас куну, и молите се Богу за оне који
вас вређају.
Јаковљева 3:10 Из једних уста излази благослов и клетва. Не
ваља, љубазна браћо моја, да ово тако бива.
------------------------------------------------Bakara 2:159 Оне који буду тајили јасне доказе, које смо
Ми објавили, и Прави пут, који смо у Књизи људима означили,
њих ће Аллах проклети, а проклеће их и они који имају право да
проклињу;
Al-i İmran 3:61 А онима који се с тобом буду о њему
расправљали, пошто си већ праву истину сазнао, ти реци:
”Ходите, позваћемо синове наше и синове ваше, и жене наше и
жене ваше, а доћи ћемо и ми, па ћемо се усрдно помолити и
Аллахово проклетство на оне који неистину говоре призвати!”

Да ли би Бог потицао вернике да проклињу своје
противнике?
Bible
Не / Да Qur’an
Лука 6:27-28 Али вама кажем који слушате: љубите
непријатеље своје, добро чините онима који на вас мрзе;
28Благосиљајте оне који вас куну, и молите се Богу за оне који
вас вређају.
Јаковљева 3:10 Из једних уста излази благослов и клетва. Не
ваља, љубазна браћо моја, да ово тако бива.
------------------------------------------------Bakara 2:159 Оне који буду тајили јасне доказе, које смо
Ми објавили, и Прави пут, који смо у Књизи људима означили,
њих ће Аллах проклети, а проклеће их и они који имају право да
проклињу;
Al-i İmran 3:61 А онима који се с тобом буду о њему
расправљали, пошто си већ праву истину сазнао, ти реци:
”Ходите, позваћемо синове наше и синове ваше, и жене наше и
жене ваше, а доћи ћемо и ми, па ћемо се усрдно помолити и
Аллахово проклетство на оне који неистину говоре призвати!”
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Да ли Бог сматра да су Јевреји „проклети” или
осуђени као народ?
Bible
Не / Да Qur’an
Јеремије 31:37 Овако вели Господ: Ако се може
измерити небо горе и извидети темељи земаљски доле,
тада ћу и ја одбацити све семе Израиљево за све што
су учинили, вели Господ.
Римљанима 11:1-2 Говорим, дакле: еда ли Бог одбаци народ
свој? Боже сачувај! 2Не одбаци Бог народ свој, који напред
позна.
Римљанима 12:14 Благосиљајте оне који вас гоне:
благосиљајте, а не куните.
------------------------------------------------Bakara 2:88-89 Они говоре: ”Наша су срца окорјела.” А није
тако, него је Аллах њих проклео због невјеровања њихова, и
зато је врло мало њих који вјерују. 89А када им Књига од
Аллаха долази, која признаје као истиниту Књигу коју имају они
– а још раније су помоћ против многобожаца молили – и када им
долази оно што им је познато, они у то неће да вјерују, и нека
зато стигне невјернике Аллахово проклетство!
Maide 5:12-13 Maide 5:12-13 Аллах је прихватио завјет
синова Исраилових – 13 Али, зато што су завјет свој прекршили,
Ми смо их проклели и срца њихова окрутним учинили. Они су
ријечи с мјеста на којима су биле уклањали, а добар дио онога
чиме су били опомињани изоставили.

Да ли Бог сматра да су Јевреји „проклети” или
осуђени као народ?
Bible
Не / Да Qur’an
Јеремије 31:37 Овако вели Господ: Ако се може
измерити небо горе и извидети темељи земаљски доле,
тада ћу и ја одбацити све семе Израиљево за све што
су учинили, вели Господ.
Римљанима 11:1-2 Говорим, дакле: еда ли Бог одбаци народ
свој? Боже сачувај! 2Не одбаци Бог народ свој, који напред
позна.
Римљанима 12:14 Благосиљајте оне који вас гоне:
благосиљајте, а не куните.
------------------------------------------------Bakara 2:88-89 Они говоре: ”Наша су срца окорјела.” А није
тако, него је Аллах њих проклео због невјеровања њихова, и
зато је врло мало њих који вјерују. 89А када им Књига од
Аллаха долази, која признаје као истиниту Књигу коју имају они
– а још раније су помоћ против многобожаца молили – и када им
долази оно што им је познато, они у то неће да вјерују, и нека
зато стигне невјернике Аллахово проклетство!
Maide 5:12-13 Maide 5:12-13 Аллах је прихватио завјет
синова Исраилових – 13 Али, зато што су завјет свој прекршили,
Ми смо их проклели и срца њихова окрутним учинили. Они су
ријечи с мјеста на којима су биле уклањали, а добар дио онога
чиме су били опомињани изоставили.

178.

178.

Да ли се они који се боре сматрају бољим од оних
који се не боре?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Самуилова 30:22-24 24И ко ће вас послушати у томе? Јер
какав је део оном који иде у бој такав је и оном који остане
код пртљага; једнако треба да поделе.
------------------------------------------------Nisa 4:95 Вјерници који се не боре – осим оних који су за
борбу неспособни – нису једнаки онима који се на Аллахову путу
боре имецима својим и животима својим.
Tevbe 9:20 У већој су части код Аллаха они који вјерују и
који се исељавају и који се боре на Аллахову путу залажући
иметке своје и животе своје; они ће постићи што желе.
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Bible
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чиме су били опомињани изоставили.

178.
Да ли се они који се боре сматрају бољим од оних
који се не боре?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Самуилова 30:22-24 24И ко ће вас послушати у томе? Јер
какав је део оном који иде у бој такав је и оном који остане
код пртљага; једнако треба да поделе.
------------------------------------------------Nisa 4:95 Вјерници који се не боре – осим оних који су за
борбу неспособни – нису једнаки онима који се на Аллахову путу
боре имецима својим и животима својим.
Tevbe 9:20 У већој су части код Аллаха они који вјерују и
који се исељавају и који се боре на Аллахову путу залажући
иметке своје и животе своје; они ће постићи што желе.
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179.

Да ли Свете Књигу потичу ратовање констатовањем
да казна у паклу чека све оне који се не боре, и
да даје сигуран улазак у рај као награду оним
који се боре и умру у име Алаха или Бога?
Bible
Не / Да Qur’an
Јаковљева 1:20 Јер срдња човечија не чини правде Божије.
Јаковљева 4:2 & 8 Желите и немате; убијате и завидите, и
не можете да добијете; борите се и војујете, и немате, јер не
иштете. 8Приближите се к Богу, и Он ће се приближити к вама.
Очистите руке, грешници, поправите срца своја, непостојани.
------------------------------------------------Nisa 4:77 Зар не видиш оне којима је речено: ”Даље од боја,
већ молитву обављајте и милостињу дајите!” А када им бî
прописана борба, ођедном се неки од њих побојаше људи, као што
се Аллаха боје, или још више, и узвикнуше: ”Господару наш,
зашто си нам борбу прописао? Да си нас тога још неко вријеме
поштедио!” Реци: ”Уживање на овоме свијету је кратко, а онај
свијет је бољи за оне који се гријеха клоне; и никоме се од
вас ни колико трун један неће учинити неправда.”
Fath 48:16 Реци бедуинима који су изостали: ”Бићете позвани
да се борите против народа веома храброг и моћног, све док се
не покори. Па ако послушате, Аллах ће вам лијепу награду дати,
а ако избјегнете, као што сте и до сада избјегавали, на муке
несносне ће вас ставити.”

Да ли Свете Књигу потичу ратовање констатовањем
да казна у паклу чека све оне који се не боре, и
да даје сигуран улазак у рај као награду оним
који се боре и умру у име Алаха или Бога?
Bible
Не / Да Qur’an
Јаковљева 1:20 Јер срдња човечија не чини правде Божије.
Јаковљева 4:2 & 8 Желите и немате; убијате и завидите, и
не можете да добијете; борите се и војујете, и немате, јер не
иштете. 8Приближите се к Богу, и Он ће се приближити к вама.
Очистите руке, грешници, поправите срца своја, непостојани.
------------------------------------------------Nisa 4:77 Зар не видиш оне којима је речено: ”Даље од боја,
већ молитву обављајте и милостињу дајите!” А када им бî
прописана борба, ођедном се неки од њих побојаше људи, као што
се Аллаха боје, или још више, и узвикнуше: ”Господару наш,
зашто си нам борбу прописао? Да си нас тога још неко вријеме
поштедио!” Реци: ”Уживање на овоме свијету је кратко, а онај
свијет је бољи за оне који се гријеха клоне; и никоме се од
вас ни колико трун један неће учинити неправда.”
Fath 48:16 Реци бедуинима који су изостали: ”Бићете позвани
да се борите против народа веома храброг и моћног, све док се
не покори. Па ако послушате, Аллах ће вам лијепу награду дати,
а ако избјегнете, као што сте и до сада избјегавали, на муке
несносне ће вас ставити.”

Историјска дешавања
180.*

Историјска дешавања
180.*

Након што је створио свијет, је ли се Бог одморио
седмог дана како би послао важну поруку
човечанству да прати?
Bible
Да / Не Qur’an
2. Мојсијева 20:8-10 Сећај се дана од одмора да га
светкујеш. 9Шест дана ради, и свршуј све послове своје. 10А
седми је дан одмор Господу Богу твом; тада немој радити
ниједан посао, ни ти, ни син твој, ни кћи твоја, ни слуга
твој, ни слушкиња твоја, ни живинче твоје, ни странац који је
међу вратима твојим.
Јеврејима 4:4 & 9-10 Јер негде рече за седми дан овако: и
почину Бог у дан седми од свих дела својих. 9Дакле је
остављено још почивање народу Божијем. 10Јер који уђе у покој
Његов, и он почива од дела својих, као и Бог од својих.
------------------------------------------------Kaf 50:38 Ми смо створили небеса и Земљу и оно што је
између њих – за шест временских раздобља, и није Нас опхрвао
никакав умор.
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поштедио!” Реци: ”Уживање на овоме свијету је кратко, а онај
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Након што је створио свијет, је ли се Бог одморио
седмог дана како би послао важну поруку
човечанству да прати?
Bible
Да / Не Qur’an
2. Мојсијева 20:8-10 Сећај се дана од одмора да га
светкујеш. 9Шест дана ради, и свршуј све послове своје. 10А
седми је дан одмор Господу Богу твом; тада немој радити
ниједан посао, ни ти, ни син твој, ни кћи твоја, ни слуга
твој, ни слушкиња твоја, ни живинче твоје, ни странац који је
међу вратима твојим.
Јеврејима 4:4 & 9-10 Јер негде рече за седми дан овако: и
почину Бог у дан седми од свих дела својих. 9Дакле је
остављено још почивање народу Божијем. 10Јер који уђе у покој
Његов, и он почива од дела својих, као и Бог од својих.
------------------------------------------------Kaf 50:38 Ми смо створили небеса и Земљу и оно што је
између њих – за шест временских раздобља, и није Нас опхрвао
никакав умор.
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Је ли Бог створио људе по својој слици и свиђању?
Bible
Да / Не Qur’an
1. Мојсијева 1:27-28 И створи Бог човека по обличју свом,
по обличју Божјем створи га; мушко и женско створи их. 28И
благослови их Бог, и рече им Бог: Рађајте се и множите се, и
напуните земљу, и владајте њом, и будите господари од риба
морских и од птица небеских и од свих звери што се миче по
земљи.
1 Коринћани 11:7 Али муж да не покрива главу, јер је
обличје и слава Божија; а жена је слава мужевља.
------------------------------------------------Nisa 4:28 Аллах жели да вам олакша – а човјек је створен
као нејако биће.
İbrahim 14:34 И даје вам свега онога што од Њега ишћете, и
ако бисте Аллахове благодати бројали, не бисте их набројали. –
Човјек је, уистину, неправедан и незахвалан.
Shura 42:11 Створитељ небеса и Земље! Он вас као парове
ствара – а ствара парове и од стоке – да вас тако размножава.
Нико није као Он! Он све чује и све види.
Asr 103:2 Човјек, доиста, губи.
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Када је Бог избацио Адама и Еву из „Едена” је ли
прогласио да ће постојати непријатељство између
мушкарца и жене?
Bible
Не / Да Qur’an
1. Мојсијева 3:13-15 А Господ Бог рече жени: Зашто си то
учинила? А жена одговори: Змија ме превари, те једох. 14Тада
рече Господ Бог змији: Кад си то учинила, да си проклета мимо
свако живинче и мимо све звери пољске; на трбуху да се вучеш и
прах да једеш до свог века. 15И још мећем непријатељство између
тебе и жене и између семена твог и семена њеног; оно ће ти на
главу стајати а ти ћеш га у пету уједати.
----------------------------------------------------A’raf 7:23-25 Господару наш” – рекоше они – ”сами смо себи
криви, и ако нам Ти не опростиш и не смилујеш нам се, сигурно
ћемо бити изгубљени.” 24”Излазите” – рече Он – ”једни другима
бићете непријатељи! На Земљи ћете боравити и до смрти остати.
25На њој ћете живјети, на њој ћете умирати и из ње оживљени
бити” – рече Он.
Taha 20:123 ”Излазите из њега сви” – рече Он – ”једни
другима ћете непријатељи бити!”
Напомена: У Библији непријатељство које је Бог
прогласио није био између Адама и Еве него између
сатане и човечанства.
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У причи са поплавом, након што се један од
Нојиних синова утопио, је ли Нојина барка стала
на планини „Јуди”?
Bible
Не / Да Qur’an
1. Мојсијева 7:7 И уђе Ноје у ковчег и синови
његови и жена његова и жене синова његових с њим
ради потопа.
1. Мојсијева 8:4 & 18 Те се устави ковчег седмог
месеца дана седамнаестог на планини Арарату. 18 И
изиђе Ноје и синови његови и жена његова и жене
синова његових с њим.
1. Мојсијева 10:1 А ово су племена синова
Нојевих, Сима, Хама и Јафета, којима се родише
синови после потопа.
------------------------------------------------Hud 11:42-44 И она их је понијела на валовима великим
као брда и Нух зовну сина свога који се налазио
подалеко: ”О синко мој, укрцај се с нама, не буди с
невјерницима!” – 43а он рече: ”Склонићу се на какво
брдо које ће ме од воде заштитити.” – ”Нико данас
Аллахове казне неће поштеђен бити, осим онога коме се
Он смиловао!” – рече Нух, и вал их раздвоји, и он
потопљен бî. 44И бî речено: ”О Земљо, гутај воду
своју, а ти, о небо, престани!” И вода се повуче и
испуни се одредба, а лађа пристаде на планини ЕлЏуди, и бî речено: ”Далеко нек је народ невјернички!”
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Је ли Бог рекао да ће обећање благослова
Аврамовим потомцима доћи специфично од линије
Исака, а не Измаила?
Bible
Да / Не Qur’an
1. Мојсијева 16:11-12 Још јој рече анђео
Господњи: Ето си трудна, и родићеш сина, и надени
му име Исмаило; јер је Господ видео муку твоју.
12А биће човек убица; рука ће се његова дизати на
сваког а свачија на њега, и наставаће на погледу
свој браћи својој.
1. Мојсијева 17:18-21 И Аврам рече Богу: Нека жив
буде Исмаило пред Тобом! 19И рече Бог: Заиста
Сара жена твоја родиће ти сина, и надећеш му име
Исак; и поставићу завет свој с њим да буде завет
вечан семену његовом након њега. 21А завет свој
учинићу с Исаком кад ти га роди Сара, до године у
ово доба.
------------------------------------------------Nisa 4:163 Ми објављујемо теби као што смо
објављивали Нуху и вјеровјесницима послије њега, а
објављивали смо и Ибрахиму, и Исмаилу, и Исхаку, и
Јакубу и унуцима, и Исау, и Ејјубу, и Јунусу, и
Харуну, и Сулејману, а Давуду смо дали Зебур –
Meryem 19:54 И спомени у Књизи Исмаила! Он је
испуњавао дато обећање и био посланик,
вјеровјесник.

Је ли Бог рекао да ће обећање благослова
Аврамовим потомцима доћи специфично од линије
Исака, а не Измаила?
Bible
Да / Не Qur’an
1. Мојсијева 16:11-12 Још јој рече анђео
Господњи: Ето си трудна, и родићеш сина, и надени
му име Исмаило; јер је Господ видео муку твоју.
12
А биће човек убица; рука ће се његова дизати на
сваког а свачија на њега, и наставаће на погледу
свој браћи својој.
1. Мојсијева 17:18-21 И Аврам рече Богу: Нека жив
буде Исмаило пред Тобом! 19И рече Бог: Заиста
Сара жена твоја родиће ти сина, и надећеш му име
Исак; и поставићу завет свој с њим да буде завет
вечан семену његовом након њега. 21А завет свој
учинићу с Исаком кад ти га роди Сара, до године у
ово доба.
------------------------------------------------Nisa 4:163 Ми објављујемо теби као што смо
објављивали Нуху и вјеровјесницима послије њега, а
објављивали смо и Ибрахиму, и Исмаилу, и Исхаку, и
Јакубу и унуцима, и Исау, и Ејјубу, и Јунусу, и
Харуну, и Сулејману, а Давуду смо дали Зебур –
Meryem 19:54 И спомени у Књизи Исмаила! Он је
испуњавао дато обећање и био посланик,
вјеровјесник.

184.

183.*

184.

183.*

У причи са поплавом, након што се један од
Нојиних синова утопио, је ли Нојина барка стала
на планини „Јуди”?
Bible
Не / Да Qur’an
1. Мојсијева 7:7 И уђе Ноје у ковчег и синови
његови и жена његова и жене синова његових с њим
ради потопа.
1. Мојсијева 8:4 & 18 Те се устави ковчег седмог
месеца дана седамнаестог на планини Арарату. 18 И
изиђе Ноје и синови његови и жена његова и жене
синова његових с њим.
1. Мојсијева 10:1 А ово су племена синова
Нојевих, Сима, Хама и Јафета, којима се родише
синови после потопа.
------------------------------------------------Hud 11:42-44 И она их је понијела на валовима великим
као брда и Нух зовну сина свога који се налазио
подалеко: ”О синко мој, укрцај се с нама, не буди с
невјерницима!” – 43а он рече: ”Склонићу се на какво
брдо које ће ме од воде заштитити.” – ”Нико данас
Аллахове казне неће поштеђен бити, осим онога коме се
Он смиловао!” – рече Нух, и вал их раздвоји, и он
потопљен бî. 44И бî речено: ”О Земљо, гутај воду
своју, а ти, о небо, престани!” И вода се повуче и
испуни се одредба, а лађа пристаде на планини ЕлЏуди, и бî речено: ”Далеко нек је народ невјернички!”

У причи са поплавом, након што се један од
Нојиних синова утопио, је ли Нојина барка стала
на планини „Јуди”?
Bible
Не / Да Qur’an
1. Мојсијева 7:7 И уђе Ноје у ковчег и синови
његови и жена његова и жене синова његових с њим
ради потопа.
1. Мојсијева 8:4 & 18 Те се устави ковчег седмог
месеца дана седамнаестог на планини Арарату. 18 И
изиђе Ноје и синови његови и жена његова и жене
синова његових с њим.
1. Мојсијева 10:1 А ово су племена синова
Нојевих, Сима, Хама и Јафета, којима се родише
синови после потопа.
------------------------------------------------Hud 11:42-44 И она их је понијела на валовима великим
као брда и Нух зовну сина свога који се налазио
подалеко: ”О синко мој, укрцај се с нама, не буди с
невјерницима!” – 43а он рече: ”Склонићу се на какво
брдо које ће ме од воде заштитити.” – ”Нико данас
Аллахове казне неће поштеђен бити, осим онога коме се
Он смиловао!” – рече Нух, и вал их раздвоји, и он
потопљен бî. 44И бî речено: ”О Земљо, гутај воду
своју, а ти, о небо, престани!” И вода се повуче и
испуни се одредба, а лађа пристаде на планини ЕлЏуди, и бî речено: ”Далеко нек је народ невјернички!”

Је ли Бог рекао да ће обећање благослова
Аврамовим потомцима доћи специфично од линије
Исака, а не Измаила?
Bible
Да / Не Qur’an
1. Мојсијева 16:11-12 Још јој рече анђео
Господњи: Ето си трудна, и родићеш сина, и надени
му име Исмаило; јер је Господ видео муку твоју.
12А биће човек убица; рука ће се његова дизати на
сваког а свачија на њега, и наставаће на погледу
свој браћи својој.
1. Мојсијева 17:18-21 И Аврам рече Богу: Нека жив
буде Исмаило пред Тобом! 19И рече Бог: Заиста
Сара жена твоја родиће ти сина, и надећеш му име
Исак; и поставићу завет свој с њим да буде завет
вечан семену његовом након њега. 21А завет свој
учинићу с Исаком кад ти га роди Сара, до године у
ово доба.
------------------------------------------------Nisa 4:163 Ми објављујемо теби као што смо
објављивали Нуху и вјеровјесницима послије њега, а
објављивали смо и Ибрахиму, и Исмаилу, и Исхаку, и
Јакубу и унуцима, и Исау, и Ејјубу, и Јунусу, и
Харуну, и Сулејману, а Давуду смо дали Зебур –
Meryem 19:54 И спомени у Књизи Исмаила! Он је
испуњавао дато обећање и био посланик,
вјеровјесник.

Је ли Бог рекао да ће обећање благослова
Аврамовим потомцима доћи специфично од линије
Исака, а не Измаила?
Bible
Да / Не Qur’an
1. Мојсијева 16:11-12 Још јој рече анђео
Господњи: Ето си трудна, и родићеш сина, и надени
му име Исмаило; јер је Господ видео муку твоју.
12А биће човек убица; рука ће се његова дизати на
сваког а свачија на њега, и наставаће на погледу
свој браћи својој.
1. Мојсијева 17:18-21 И Аврам рече Богу: Нека жив
буде Исмаило пред Тобом! 19И рече Бог: Заиста
Сара жена твоја родиће ти сина, и надећеш му име
Исак; и поставићу завет свој с њим да буде завет
вечан семену његовом након њега. 21А завет свој
учинићу с Исаком кад ти га роди Сара, до године у
ово доба.
------------------------------------------------Nisa 4:163 Ми објављујемо теби као што смо
објављивали Нуху и вјеровјесницима послије њега, а
објављивали смо и Ибрахиму, и Исмаилу, и Исхаку, и
Јакубу и унуцима, и Исау, и Ејјубу, и Јунусу, и
Харуну, и Сулејману, а Давуду смо дали Зебур –
Meryem 19:54 И спомени у Књизи Исмаила! Он је
испуњавао дато обећање и био посланик,
вјеровјесник.

184.

184.

185.

185.

Да ли је Аврам икад отпутовао у Меку како би
понудио жртву код Кабе?
Bible
Не / Да Qur’an
1. Ур оф тхе Цхалдеес (Генесис 11:31; Ацтс 7:2-4)
2. Харан
(Генесис. 12:1-4; Ацтс 7:4)
3. Дамасцус (Генесис 15:2)
4. Схецхем
(Генесис 12:6, 7)
5. Бетхел
(Генесис 12:8)
6. Егyпт
(Генесис 12:9-20)
7. Бетхел
(Генесис 13:1-9)
8. Хеброн
(Генесис 13:10-18)
9. Дан
(Генесис 14:1-14)
10. Хобах
(Генесис 14:15, 16)
11. Салем
(Генесис 14:17-21)
12. Хеброн
(Генесис 15:1-21; 17:1-27 & 16)
13. Герар
(Генесис 20:1-18)
14. Беерсхеба (Генесис 21:1-34)
15. Мориах
(Генесис 22:1-18)
16. Хеброн
(Генесис 23:1-20)
------------------------------------------------Hajj 22:26 И када смо као прибјежиште Ибрахиму показали
мјесто гђе је Храм, рекли смо: ”Не сматрај Нама никога равним,
и очисти овај Храм Мој за оне који ће га обилазити, који ће ту
у близини његовој становати, и који ће молитву обављати.
Напомена: Библија не спомиње да је Аврам икада ишао
у Меку. Умро је са 175 година у Хеброну.

Да ли је Аврам икад отпутовао у Меку како би
понудио жртву код Кабе?
Bible
Не / Да Qur’an
1. Ур оф тхе Цхалдеес (Генесис 11:31; Ацтс 7:2-4)
2. Харан
(Генесис. 12:1-4; Ацтс 7:4)
3. Дамасцус (Генесис 15:2)
4. Схецхем
(Генесис 12:6, 7)
5. Бетхел
(Генесис 12:8)
6. Егyпт
(Генесис 12:9-20)
7. Бетхел
(Генесис 13:1-9)
8. Хеброн
(Генесис 13:10-18)
9. Дан
(Генесис 14:1-14)
10. Хобах
(Генесис 14:15, 16)
11. Салем
(Генесис 14:17-21)
12. Хеброн
(Генесис 15:1-21; 17:1-27 & 16)
13. Герар
(Генесис 20:1-18)
14. Беерсхеба (Генесис 21:1-34)
15. Мориах
(Генесис 22:1-18)
16. Хеброн
(Генесис 23:1-20)
------------------------------------------------Hajj 22:26 И када смо као прибјежиште Ибрахиму показали
мјесто гђе је Храм, рекли смо: ”Не сматрај Нама никога равним,
и очисти овај Храм Мој за оне који ће га обилазити, који ће ту
у близини његовој становати, и који ће молитву обављати.
Напомена: Библија не спомиње да је Аврам икада ишао
у Меку. Умро је са 175 година у Хеброну.

Је ли Аврам био спреман да понуди свог јединог
правог сина Исака као жртву Богу?
Bible
Да / Не Qur’an
1. Мојсијева 22:2 & 9-12 И рече му Бог: Узми сада сина
свог, јединца свог милог, Исака, па иди у земљу Морију, и
спали га на жртву тамо на брду где ћу ти казати. 9А кад дођоше
на место које му Бог каза, Аврам начини онде жртвеник, и метну
дрва на њ, и свезавши Исака сина свог метну га на жртвеник врх
дрва; 10И измахну Аврам руком својом и узе нож да закоље сина
свог. 11Али анђео Господњи викну га с неба, и рече: Авраме!
Авраме! А он рече: Ево ме. 12А анђео рече: Не дижи руку своју
на дете, и не чини му ништа; јер сада познах да се бојиш Бога,
кад ниси пожалио сина свог, јединца свог, мене ради.
------------------------------------------------Saaffat 37:100-107 И рече му Бог: Узми сада сина свог,
јединца свог милог, Исака, па иди у земљу Морију, и спали га
на жртву тамо на брду где ћу ти казати. 9А кад дођоше на место
које му Бог каза, Аврам начини онде жртвеник, и метну дрва на
њ, и свезавши Исака сина свог метну га на жртвеник врх дрва;
10И измахну Аврам руком својом и узе нож да закоље сина свог.
11Али анђео Господњи викну га с неба, и рече: Авраме! Авраме! А
он рече: Ево ме. 12А анђео рече: Не дижи руку своју на дете, и
не чини му ништа; јер сада познах да се бојиш Бога, кад ниси
пожалио сина свог, јединца свог, мене ради.
Напомена: У Курану није тачно речено којег је
сина Аврам требао жртвовати.

Је ли Аврам био спреман да понуди свог јединог
правог сина Исака као жртву Богу?
Bible
Да / Не Qur’an
1. Мојсијева 22:2 & 9-12 И рече му Бог: Узми сада сина
свог, јединца свог милог, Исака, па иди у земљу Морију, и
спали га на жртву тамо на брду где ћу ти казати. 9А кад дођоше
на место које му Бог каза, Аврам начини онде жртвеник, и метну
дрва на њ, и свезавши Исака сина свог метну га на жртвеник врх
дрва; 10И измахну Аврам руком својом и узе нож да закоље сина
свог. 11Али анђео Господњи викну га с неба, и рече: Авраме!
Авраме! А он рече: Ево ме. 12А анђео рече: Не дижи руку своју
на дете, и не чини му ништа; јер сада познах да се бојиш Бога,
кад ниси пожалио сина свог, јединца свог, мене ради.
------------------------------------------------Saaffat 37:100-107 И рече му Бог: Узми сада сина свог,
јединца свог милог, Исака, па иди у земљу Морију, и спали га
на жртву тамо на брду где ћу ти казати. 9А кад дођоше на место
које му Бог каза, Аврам начини онде жртвеник, и метну дрва на
њ, и свезавши Исака сина свог метну га на жртвеник врх дрва;
10И измахну Аврам руком својом и узе нож да закоље сина свог.
11Али анђео Господњи викну га с неба, и рече: Авраме! Авраме! А
он рече: Ево ме. 12А анђео рече: Не дижи руку своју на дете, и
не чини му ништа; јер сада познах да се бојиш Бога, кад ниси
пожалио сина свог, јединца свог, мене ради.
Напомена: У Курану није тачно речено којег је
сина Аврам требао жртвовати.

186.

185.

186.

185.

Да ли је Аврам икад отпутовао у Меку како би
понудио жртву код Кабе?
Bible
Не / Да Qur’an
1. Ур оф тхе Цхалдеес (Генесис 11:31; Ацтс 7:2-4)
2. Харан
(Генесис. 12:1-4; Ацтс 7:4)
3. Дамасцус (Генесис 15:2)
4. Схецхем
(Генесис 12:6, 7)
5. Бетхел
(Генесис 12:8)
6. Егyпт
(Генесис 12:9-20)
7. Бетхел
(Генесис 13:1-9)
8. Хеброн
(Генесис 13:10-18)
9. Дан
(Генесис 14:1-14)
10. Хобах
(Генесис 14:15, 16)
11. Салем
(Генесис 14:17-21)
12. Хеброн
(Генесис 15:1-21; 17:1-27 & 16)
13. Герар
(Генесис 20:1-18)
14. Беерсхеба (Генесис 21:1-34)
15. Мориах
(Генесис 22:1-18)
16. Хеброн
(Генесис 23:1-20)
------------------------------------------------Hajj 22:26 И када смо као прибјежиште Ибрахиму показали
мјесто гђе је Храм, рекли смо: ”Не сматрај Нама никога равним,
и очисти овај Храм Мој за оне који ће га обилазити, који ће ту
у близини његовој становати, и који ће молитву обављати.
Напомена: Библија не спомиње да је Аврам икада ишао
у Меку. Умро је са 175 година у Хеброну.

Да ли је Аврам икад отпутовао у Меку како би
понудио жртву код Кабе?
Bible
Не / Да Qur’an
1. Ур оф тхе Цхалдеес (Генесис 11:31; Ацтс 7:2-4)
2. Харан
(Генесис. 12:1-4; Ацтс 7:4)
3. Дамасцус (Генесис 15:2)
4. Схецхем
(Генесис 12:6, 7)
5. Бетхел
(Генесис 12:8)
6. Егyпт
(Генесис 12:9-20)
7. Бетхел
(Генесис 13:1-9)
8. Хеброн
(Генесис 13:10-18)
9. Дан
(Генесис 14:1-14)
10. Хобах
(Генесис 14:15, 16)
11. Салем
(Генесис 14:17-21)
12. Хеброн
(Генесис 15:1-21; 17:1-27 & 16)
13. Герар
(Генесис 20:1-18)
14. Беерсхеба (Генесис 21:1-34)
15. Мориах
(Генесис 22:1-18)
16. Хеброн
(Генесис 23:1-20)
------------------------------------------------Hajj 22:26 И када смо као прибјежиште Ибрахиму показали
мјесто гђе је Храм, рекли смо: ”Не сматрај Нама никога равним,
и очисти овај Храм Мој за оне који ће га обилазити, који ће ту
у близини његовој становати, и који ће молитву обављати.
Напомена: Библија не спомиње да је Аврам икада ишао
у Меку. Умро је са 175 година у Хеброну.

Је ли Аврам био спреман да понуди свог јединог
правог сина Исака као жртву Богу?
Bible
Да / Не Qur’an
1. Мојсијева 22:2 & 9-12 И рече му Бог: Узми сада сина
свог, јединца свог милог, Исака, па иди у земљу Морију, и
спали га на жртву тамо на брду где ћу ти казати. 9А кад дођоше
на место које му Бог каза, Аврам начини онде жртвеник, и метну
дрва на њ, и свезавши Исака сина свог метну га на жртвеник врх
дрва; 10И измахну Аврам руком својом и узе нож да закоље сина
свог. 11Али анђео Господњи викну га с неба, и рече: Авраме!
Авраме! А он рече: Ево ме. 12А анђео рече: Не дижи руку своју
на дете, и не чини му ништа; јер сада познах да се бојиш Бога,
кад ниси пожалио сина свог, јединца свог, мене ради.
------------------------------------------------Saaffat 37:100-107 И рече му Бог: Узми сада сина свог,
јединца свог милог, Исака, па иди у земљу Морију, и спали га
на жртву тамо на брду где ћу ти казати. 9А кад дођоше на место
које му Бог каза, Аврам начини онде жртвеник, и метну дрва на
њ, и свезавши Исака сина свог метну га на жртвеник врх дрва;
10И измахну Аврам руком својом и узе нож да закоље сина свог.
11Али анђео Господњи викну га с неба, и рече: Авраме! Авраме! А
он рече: Ево ме. 12А анђео рече: Не дижи руку своју на дете, и
не чини му ништа; јер сада познах да се бојиш Бога, кад ниси
пожалио сина свог, јединца свог, мене ради.
Напомена: У Курану није тачно речено којег је
сина Аврам требао жртвовати.

Је ли Аврам био спреман да понуди свог јединог
правог сина Исака као жртву Богу?
Bible
Да / Не Qur’an
1. Мојсијева 22:2 & 9-12 И рече му Бог: Узми сада сина
свог, јединца свог милог, Исака, па иди у земљу Морију, и
спали га на жртву тамо на брду где ћу ти казати. 9А кад дођоше
на место које му Бог каза, Аврам начини онде жртвеник, и метну
дрва на њ, и свезавши Исака сина свог метну га на жртвеник врх
дрва; 10И измахну Аврам руком својом и узе нож да закоље сина
свог. 11Али анђео Господњи викну га с неба, и рече: Авраме!
Авраме! А он рече: Ево ме. 12А анђео рече: Не дижи руку своју
на дете, и не чини му ништа; јер сада познах да се бојиш Бога,
кад ниси пожалио сина свог, јединца свог, мене ради.
------------------------------------------------Saaffat 37:100-107 И рече му Бог: Узми сада сина свог,
јединца свог милог, Исака, па иди у земљу Морију, и спали га
на жртву тамо на брду где ћу ти казати. 9А кад дођоше на место
које му Бог каза, Аврам начини онде жртвеник, и метну дрва на
њ, и свезавши Исака сина свог метну га на жртвеник врх дрва;
10И измахну Аврам руком својом и узе нож да закоље сина свог.
11Али анђео Господњи викну га с неба, и рече: Авраме! Авраме! А
он рече: Ево ме. 12А анђео рече: Не дижи руку своју на дете, и
не чини му ништа; јер сада познах да се бојиш Бога, кад ниси
пожалио сина свог, јединца свог, мене ради.
Напомена: У Курану није тачно речено којег је
сина Аврам требао жртвовати.

186.

186.

187.

187.

Је ли Аврамов син Измаил сматран за пророка
(посланика)?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Мојсијева 16:7-15 8И рече јој: Агаро, робињо Сарина... 11Још јој рече анђео
Господњи: Ето си трудна, и родићеш сина, и надени му име Исмаило; јер је Господ
видео муку твоју. 12А биће човек убица; рука ће се његова дизати на сваког а свачија
на њега, и наставаће на погледу свој браћи својој.
Галатима 4:22-31 Та писано је да је Абрахам имао два сина, једнога од ропкиње и
једнога од слободне. 31Зато, браћо, нисмо ђеца ропкиње, него слободне.
------------------------------------------------Nisa 4:163 Ми објављујемо теби као што смо објављивали Нуху
и вјеровјесницима послије њега, а објављивали смо и Ибрахиму,
и Исмаилу, и Исхаку, и Јакубу и унуцима, и Исау, и Ејјубу, и
Јунусу, и Харуну, и Сулејману, а Давуду смо дали Зебур
Meryem 19:54 И спомени у Књизи Исмаила! Он је испуњавао
дато обећање и био посланик, вјеровјесник.

Је ли Аврамов син Измаил сматран за пророка
(посланика)?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Мојсијева 16:7-15 8И рече јој: Агаро, робињо Сарина... 11Још јој рече анђео
Господњи: Ето си трудна, и родићеш сина, и надени му име Исмаило; јер је Господ
видео муку твоју. 12А биће човек убица; рука ће се његова дизати на сваког а свачија
на њега, и наставаће на погледу свој браћи својој.
Галатима 4:22-31 Та писано је да је Абрахам имао два сина, једнога од ропкиње и
једнога од слободне. 31Зато, браћо, нисмо ђеца ропкиње, него слободне.
------------------------------------------------Nisa 4:163 Ми објављујемо теби као што смо објављивали Нуху
и вјеровјесницима послије њега, а објављивали смо и Ибрахиму,
и Исмаилу, и Исхаку, и Јакубу и унуцима, и Исау, и Ејјубу, и
Јунусу, и Харуну, и Сулејману, а Давуду смо дали Зебур
Meryem 19:54 И спомени у Књизи Исмаила! Он је испуњавао
дато обећање и био посланик, вјеровјесник.

188.

188.

Је ли Аврам био бачен у ватру јер је одбио да се
поклони идолима?
Bible
No / Yes Qur’an
Данила 3:1-30 Данила 3:1-30 17Бог наш, коме служимо, може нас избавити из
ужарене пећи и од руке твоје, краљу; он ће нас и избавити. 18Но ако тога и не учини,
знај, о краљу: ми нећемо служити твојему богу нити ћемо се поклонити кипу што си га
подигао.« 20Он нареди да се пећ угрије седам пута јаче но иначе и јаким људима из
своје војске заповједи да свежу Шадрака, Мешака и Абед Нега и баце у пећ пуну
жаркога огња.
------------------------------------------------Enbiya 21:51-7 Ми смо још прије Ибрахиму разборитост дали и добро смо га
познавали. 52Кад он оцу своме и народу своме рече: ”Какви су ово кумири којима се и
дан и ноћ клањате?” 53Они одговорише: ”И наши преци су им се клањали.” 54”И ви сте,
а и преци ваши су били у очитој заблуди” – рече. 58И поразбија их он у комаде, осим
оног највећег, да би се њему обратили. 59”Ко уради ово са боговима нашим” – повикаше
они – ”заиста је насилник!” 60”Чули смо једног момка како их хули” – рекоше – ”име
му је Ибрахим.” 68”Спалите га и богове ваше осветите, ако хоћете ишта учинити!” –
повикаше. 69 ”О ватро” – рекосмо Ми – ”постани хладна, и спас Ибрахиму!” 70И они му
хтједоше поставити замку, али их Ми онемогућисмо 71 и спасисмо и њега и Лута у земљу
коју смо за људе благословили
Напомена: У Библији није Аврам онај који је бачен у
ватру јер је одбио поклонити се идолима; ова прича је
повезана са Шадрахом, Мешахом и Абеднегом. Цф.
Анкебут 29:16-14 и Саффат 37:83 и 97.

Је ли Аврам био бачен у ватру јер је одбио да се
поклони идолима?
Bible
No / Yes Qur’an
Данила 3:1-30 Данила 3:1-30 17Бог наш, коме служимо, може нас избавити из
ужарене пећи и од руке твоје, краљу; он ће нас и избавити. 18Но ако тога и не учини,
знај, о краљу: ми нећемо служити твојему богу нити ћемо се поклонити кипу што си га
подигао.« 20Он нареди да се пећ угрије седам пута јаче но иначе и јаким људима из
своје војске заповједи да свежу Шадрака, Мешака и Абед Нега и баце у пећ пуну
жаркога огња.
------------------------------------------------Enbiya 21:51-7 Ми смо још прије Ибрахиму разборитост дали и добро смо га
познавали. 52Кад он оцу своме и народу своме рече: ”Какви су ово кумири којима се и
дан и ноћ клањате?” 53Они одговорише: ”И наши преци су им се клањали.” 54”И ви сте,
а и преци ваши су били у очитој заблуди” – рече. 58И поразбија их он у комаде, осим
оног највећег, да би се њему обратили. 59”Ко уради ово са боговима нашим” – повикаше
они – ”заиста је насилник!” 60”Чули смо једног момка како их хули” – рекоше – ”име
му је Ибрахим.” 68”Спалите га и богове ваше осветите, ако хоћете ишта учинити!” –
повикаше. 69 ”О ватро” – рекосмо Ми – ”постани хладна, и спас Ибрахиму!” 70И они му
хтједоше поставити замку, али их Ми онемогућисмо 71 и спасисмо и њега и Лута у земљу
коју смо за људе благословили
Напомена: У Библији није Аврам онај који је бачен у
ватру јер је одбио поклонити се идолима; ова прича је
повезана са Шадрахом, Мешахом и Абеднегом. Цф.
Анкебут 29:16-14 и Саффат 37:83 и 97.

187.

187.

Је ли Аврамов син Измаил сматран за пророка
(посланика)?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Мојсијева 16:7-15 8И рече јој: Агаро, робињо Сарина... 11Још јој рече анђео
Господњи: Ето си трудна, и родићеш сина, и надени му име Исмаило; јер је Господ
видео муку твоју. 12А биће човек убица; рука ће се његова дизати на сваког а свачија
на њега, и наставаће на погледу свој браћи својој.
Галатима 4:22-31 Та писано је да је Абрахам имао два сина, једнога од ропкиње и
једнога од слободне. 31Зато, браћо, нисмо ђеца ропкиње, него слободне.
------------------------------------------------Nisa 4:163 Ми објављујемо теби као што смо објављивали Нуху
и вјеровјесницима послије њега, а објављивали смо и Ибрахиму,
и Исмаилу, и Исхаку, и Јакубу и унуцима, и Исау, и Ејјубу, и
Јунусу, и Харуну, и Сулејману, а Давуду смо дали Зебур
Meryem 19:54 И спомени у Књизи Исмаила! Он је испуњавао
дато обећање и био посланик, вјеровјесник.

Је ли Аврамов син Измаил сматран за пророка
(посланика)?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Мојсијева 16:7-15 8И рече јој: Агаро, робињо Сарина... 11Још јој рече анђео
Господњи: Ето си трудна, и родићеш сина, и надени му име Исмаило; јер је Господ
видео муку твоју. 12А биће човек убица; рука ће се његова дизати на сваког а свачија
на њега, и наставаће на погледу свој браћи својој.
Галатима 4:22-31 Та писано је да је Абрахам имао два сина, једнога од ропкиње и
једнога од слободне. 31Зато, браћо, нисмо ђеца ропкиње, него слободне.
------------------------------------------------Nisa 4:163 Ми објављујемо теби као што смо објављивали Нуху
и вјеровјесницима послије њега, а објављивали смо и Ибрахиму,
и Исмаилу, и Исхаку, и Јакубу и унуцима, и Исау, и Ејјубу, и
Јунусу, и Харуну, и Сулејману, а Давуду смо дали Зебур
Meryem 19:54 И спомени у Књизи Исмаила! Он је испуњавао
дато обећање и био посланик, вјеровјесник.

188.

188.

Је ли Аврам био бачен у ватру јер је одбио да се
поклони идолима?
Bible
No / Yes Qur’an
Данила 3:1-30 Данила 3:1-30 17Бог наш, коме служимо, може нас избавити из
ужарене пећи и од руке твоје, краљу; он ће нас и избавити. 18Но ако тога и не учини,
знај, о краљу: ми нећемо служити твојему богу нити ћемо се поклонити кипу што си га
подигао.« 20Он нареди да се пећ угрије седам пута јаче но иначе и јаким људима из
своје војске заповједи да свежу Шадрака, Мешака и Абед Нега и баце у пећ пуну
жаркога огња.
------------------------------------------------Enbiya 21:51-7 Ми смо још прије Ибрахиму разборитост дали и добро смо га
познавали. 52Кад он оцу своме и народу своме рече: ”Какви су ово кумири којима се и
дан и ноћ клањате?” 53Они одговорише: ”И наши преци су им се клањали.” 54”И ви сте,
а и преци ваши су били у очитој заблуди” – рече. 58И поразбија их он у комаде, осим
оног највећег, да би се њему обратили. 59”Ко уради ово са боговима нашим” – повикаше
они – ”заиста је насилник!” 60”Чули смо једног момка како их хули” – рекоше – ”име
му је Ибрахим.” 68”Спалите га и богове ваше осветите, ако хоћете ишта учинити!” –
повикаше. 69 ”О ватро” – рекосмо Ми – ”постани хладна, и спас Ибрахиму!” 70И они му
хтједоше поставити замку, али их Ми онемогућисмо 71 и спасисмо и њега и Лута у земљу
коју смо за људе благословили
Напомена: У Библији није Аврам онај који је бачен у
ватру јер је одбио поклонити се идолима; ова прича је
повезана са Шадрахом, Мешахом и Абеднегом. Цф.
Анкебут 29:16-14 и Саффат 37:83 и 97.

Је ли Аврам био бачен у ватру јер је одбио да се
поклони идолима?
Bible
No / Yes Qur’an
Данила 3:1-30 Данила 3:1-30 17Бог наш, коме служимо, може нас избавити из
ужарене пећи и од руке твоје, краљу; он ће нас и избавити. 18Но ако тога и не учини,
знај, о краљу: ми нећемо служити твојему богу нити ћемо се поклонити кипу што си га
подигао.« 20Он нареди да се пећ угрије седам пута јаче но иначе и јаким људима из
своје војске заповједи да свежу Шадрака, Мешака и Абед Нега и баце у пећ пуну
жаркога огња.
------------------------------------------------Enbiya 21:51-7 Ми смо још прије Ибрахиму разборитост дали и добро смо га
познавали. 52Кад он оцу своме и народу своме рече: ”Какви су ово кумири којима се и
дан и ноћ клањате?” 53Они одговорише: ”И наши преци су им се клањали.” 54”И ви сте,
а и преци ваши су били у очитој заблуди” – рече. 58И поразбија их он у комаде, осим
оног највећег, да би се њему обратили. 59”Ко уради ово са боговима нашим” – повикаше
они – ”заиста је насилник!” 60”Чули смо једног момка како их хули” – рекоше – ”име
му је Ибрахим.” 68”Спалите га и богове ваше осветите, ако хоћете ишта учинити!” –
повикаше. 69 ”О ватро” – рекосмо Ми – ”постани хладна, и спас Ибрахиму!” 70И они му
хтједоше поставити замку, али их Ми онемогућисмо 71 и спасисмо и њега и Лута у земљу
коју смо за људе благословили
Напомена: У Библији није Аврам онај који је бачен у
ватру јер је одбио поклонити се идолима; ова прича је
повезана са Шадрахом, Мешахом и Абеднегом. Цф.
Анкебут 29:16-14 и Саффат 37:83 и 97.

189.

189.

Када је Мојсије(Муса) питао да види Божју
величанственост, је ли му Бог заиста дозволио да
види леђа Божја у људском облику?
Bible
Да / Не Qur’an
2. Мојсијева 33:18-23 Опет рече Мојсије: Молим Те,
покажи ми славу своју. 19А Господ му рече: Учинићу да прође све
добро моје испред тебе, и повикаћу по имену: Господ пред
тобом. Смиловаћу се коме се смилујем, и пожалићу кога пожалим.
20И рече: Али нећеш моћи видети лице моје, јер не може човек
мене видети и остати жив. 21И рече Господ: Ево место код мене,
па стани на стену. 22И кад стане пролазити слава моја, метнућу
те у раселину камену, и заклонићу те руком својом док не
прођем. 23Потом ћу дигнути руку своју, и видећеш ме с леђа, а
лице се моје не може видети.
------------------------------------------------A'raf 7:143 И кад Нам Муса дође у одређено вријеме, и када
му Господар његов проговори, он рече: ”Господару мој, укажи ми
се да Те видим!” – ”Не можеш Ме виђети” – рече – ”али погледај
у оно брдо, па ако оно остане на своме мјесту, виђећеш Ме!” И
кад се Господар његов ономе брду откри, Он га са земљом
сравни, а Муса се онесвијешћен стровали. Чим се освијести,
рече: ”Хваљен нека си! Кајем Ти се, ја сам вјерник први!”

Када је Мојсије(Муса) питао да види Божју
величанственост, је ли му Бог заиста дозволио да
види леђа Божја у људском облику?
Bible
Да / Не Qur’an
2. Мојсијева 33:18-23 Опет рече Мојсије: Молим Те,
покажи ми славу своју. 19А Господ му рече: Учинићу да прође све
добро моје испред тебе, и повикаћу по имену: Господ пред
тобом. Смиловаћу се коме се смилујем, и пожалићу кога пожалим.
20И рече: Али нећеш моћи видети лице моје, јер не може човек
мене видети и остати жив. 21И рече Господ: Ево место код мене,
па стани на стену. 22И кад стане пролазити слава моја, метнућу
те у раселину камену, и заклонићу те руком својом док не
прођем. 23Потом ћу дигнути руку своју, и видећеш ме с леђа, а
лице се моје не може видети.
------------------------------------------------A'raf 7:143 И кад Нам Муса дође у одређено вријеме, и када
му Господар његов проговори, он рече: ”Господару мој, укажи ми
се да Те видим!” – ”Не можеш Ме виђети” – рече – ”али погледај
у оно брдо, па ако оно остане на своме мјесту, виђећеш Ме!” И
кад се Господар његов ономе брду откри, Он га са земљом
сравни, а Муса се онесвијешћен стровали. Чим се освијести,
рече: ”Хваљен нека си! Кајем Ти се, ја сам вјерник први!”

Је ли Хаман живио у исто време као и Мојсије и
Фараон?
Bible
Не / Да Qur’an
2. Мојсијева 2:9-10 И кћи Фараонова рече јој: Узми ово
дете, и одој ми га, а ја ћу ти платити. И узе жена дете и
одоји га. 10А кад дете одрасте, одведе га ка кћери Фараоновој,
а она га посини; и надеде му име Мојсије говорећи: Јер га из
воде извадих.
Јестири 3:1 После тога, подиже цар Асвир Амана,
сина Амедатиног, Агагеја, и узвиси га, и намести
му престо више свих кнезова што беху код њега.
------------------------------------------------Mü'min 40:23-24 & 36-37 Ми смо послали Мусаа са
знамењима Нашим и доказом јасним 24фараону и
Хаману и Каруну, али су они рекли: ”Чаробњак и
лажов!” 36”О Хамане” – рече фараон – ”сагради ми
један торањ не бих ли стигао да стаза, 37стаза
небеских, не бих ли се попео до Мусаова Бога, а
ја сматрам да је он, заиста, лажац.” И ето тако
су се фараону његова ружна ђела учинила лијепим и
он је био одвраћен од Правог пута, а лукавство
фараоново се завршило на његову штету.
Напомена: Мојсије и Фараон су живели око 1450 године
прије Христа; Али је Хаман у Књигама о Ештеру живио
1000 година послије током владавине Ахасуерса 486-474
прије Христа.

Је ли Хаман живио у исто време као и Мојсије и
Фараон?
Bible
Не / Да Qur’an
2. Мојсијева 2:9-10 И кћи Фараонова рече јој: Узми ово
дете, и одој ми га, а ја ћу ти платити. И узе жена дете и
одоји га. 10А кад дете одрасте, одведе га ка кћери Фараоновој,
а она га посини; и надеде му име Мојсије говорећи: Јер га из
воде извадих.
Јестири 3:1 После тога, подиже цар Асвир Амана,
сина Амедатиног, Агагеја, и узвиси га, и намести
му престо више свих кнезова што беху код њега.
------------------------------------------------Mü'min 40:23-24 & 36-37 Ми смо послали Мусаа са
знамењима Нашим и доказом јасним 24фараону и
Хаману и Каруну, али су они рекли: ”Чаробњак и
лажов!” 36”О Хамане” – рече фараон – ”сагради ми
један торањ не бих ли стигао да стаза, 37стаза
небеских, не бих ли се попео до Мусаова Бога, а
ја сматрам да је он, заиста, лажац.” И ето тако
су се фараону његова ружна ђела учинила лијепим и
он је био одвраћен од Правог пута, а лукавство
фараоново се завршило на његову штету.
Напомена: Мојсије и Фараон су живели око 1450 године
прије Христа; Али је Хаман у Књигама о Ештеру живио
1000 година послије током владавине Ахасуерса 486-474
прије Христа.

190.*
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189.

Када је Мојсије(Муса) питао да види Божју
величанственост, је ли му Бог заиста дозволио да
види леђа Божја у људском облику?
Bible
Да / Не Qur’an
2. Мојсијева 33:18-23 Опет рече Мојсије: Молим Те,
покажи ми славу своју. 19А Господ му рече: Учинићу да прође све
добро моје испред тебе, и повикаћу по имену: Господ пред
тобом. Смиловаћу се коме се смилујем, и пожалићу кога пожалим.
20И рече: Али нећеш моћи видети лице моје, јер не може човек
мене видети и остати жив. 21И рече Господ: Ево место код мене,
па стани на стену. 22И кад стане пролазити слава моја, метнућу
те у раселину камену, и заклонићу те руком својом док не
прођем. 23Потом ћу дигнути руку своју, и видећеш ме с леђа, а
лице се моје не може видети.
------------------------------------------------A'raf 7:143 И кад Нам Муса дође у одређено вријеме, и када
му Господар његов проговори, он рече: ”Господару мој, укажи ми
се да Те видим!” – ”Не можеш Ме виђети” – рече – ”али погледај
у оно брдо, па ако оно остане на своме мјесту, виђећеш Ме!” И
кад се Господар његов ономе брду откри, Он га са земљом
сравни, а Муса се онесвијешћен стровали. Чим се освијести,
рече: ”Хваљен нека си! Кајем Ти се, ја сам вјерник први!”

Када је Мојсије(Муса) питао да види Божју
величанственост, је ли му Бог заиста дозволио да
види леђа Божја у људском облику?
Bible
Да / Не Qur’an
2. Мојсијева 33:18-23 Опет рече Мојсије: Молим Те,
покажи ми славу своју. 19А Господ му рече: Учинићу да прође све
добро моје испред тебе, и повикаћу по имену: Господ пред
тобом. Смиловаћу се коме се смилујем, и пожалићу кога пожалим.
20И рече: Али нећеш моћи видети лице моје, јер не може човек
мене видети и остати жив. 21И рече Господ: Ево место код мене,
па стани на стену. 22И кад стане пролазити слава моја, метнућу
те у раселину камену, и заклонићу те руком својом док не
прођем. 23Потом ћу дигнути руку своју, и видећеш ме с леђа, а
лице се моје не може видети.
------------------------------------------------A'raf 7:143 И кад Нам Муса дође у одређено вријеме, и када
му Господар његов проговори, он рече: ”Господару мој, укажи ми
се да Те видим!” – ”Не можеш Ме виђети” – рече – ”али погледај
у оно брдо, па ако оно остане на своме мјесту, виђећеш Ме!” И
кад се Господар његов ономе брду откри, Он га са земљом
сравни, а Муса се онесвијешћен стровали. Чим се освијести,
рече: ”Хваљен нека си! Кајем Ти се, ја сам вјерник први!”

Је ли Хаман живио у исто време као и Мојсије и
Фараон?
Bible
Не / Да Qur’an
2. Мојсијева 2:9-10 И кћи Фараонова рече јој: Узми ово
дете, и одој ми га, а ја ћу ти платити. И узе жена дете и
одоји га. 10А кад дете одрасте, одведе га ка кћери Фараоновој,
а она га посини; и надеде му име Мојсије говорећи: Јер га из
воде извадих.
Јестири 3:1 После тога, подиже цар Асвир Амана,
сина Амедатиног, Агагеја, и узвиси га, и намести
му престо више свих кнезова што беху код њега.
------------------------------------------------Mü'min 40:23-24 & 36-37 Ми смо послали Мусаа са
знамењима Нашим и доказом јасним 24фараону и
Хаману и Каруну, али су они рекли: ”Чаробњак и
лажов!” 36”О Хамане” – рече фараон – ”сагради ми
један торањ не бих ли стигао да стаза, 37стаза
небеских, не бих ли се попео до Мусаова Бога, а
ја сматрам да је он, заиста, лажац.” И ето тако
су се фараону његова ружна ђела учинила лијепим и
он је био одвраћен од Правог пута, а лукавство
фараоново се завршило на његову штету.
Напомена: Мојсије и Фараон су живели око 1450 године
прије Христа; Али је Хаман у Књигама о Ештеру живио
1000 година послије током владавине Ахасуерса 486-474
прије Христа.

Је ли Хаман живио у исто време као и Мојсије и
Фараон?
Bible
Не / Да Qur’an
2. Мојсијева 2:9-10 И кћи Фараонова рече јој: Узми ово
дете, и одој ми га, а ја ћу ти платити. И узе жена дете и
одоји га. 10А кад дете одрасте, одведе га ка кћери Фараоновој,
а она га посини; и надеде му име Мојсије говорећи: Јер га из
воде извадих.
Јестири 3:1 После тога, подиже цар Асвир Амана,
сина Амедатиног, Агагеја, и узвиси га, и намести
му престо више свих кнезова што беху код њега.
------------------------------------------------Mü'min 40:23-24 & 36-37 Ми смо послали Мусаа са
знамењима Нашим и доказом јасним 24фараону и
Хаману и Каруну, али су они рекли: ”Чаробњак и
лажов!” 36”О Хамане” – рече фараон – ”сагради ми
један торањ не бих ли стигао да стаза, 37стаза
небеских, не бих ли се попео до Мусаова Бога, а
ја сматрам да је он, заиста, лажац.” И ето тако
су се фараону његова ружна ђела учинила лијепим и
он је био одвраћен од Правог пута, а лукавство
фараоново се завршило на његову штету.
Напомена: Мојсије и Фараон су живели око 1450 године
прије Христа; Али је Хаман у Књигама о Ештеру живио
1000 година послије током владавине Ахасуерса 486-474
прије Христа.
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191.

Је ли Бог установио „Песах” како би прославио
прворођено Израела које је спашено док је анђео
смрти пролазио изнад њих током задњих 10 куга
које је Бог послао у Египат?
Bible
Да / Не Qur’an
2. Мојсијева 12:1-24 23Јер ће изаћи Господ да бије
Мисир, па кад види крв на горњем прагу и на оба
довратка, проћи ће Господ мимо она врата, и неће дати
крвнику да уђе у куће ваше да убија. 24И држите ово
као закон теби и синовима твојим довека.
Матеј 26:17-19 Учитељ каже: време је моје близу,
у тебе ћу да учиним пасху с ученицима својим.
------------------------------------------------Isra 17:101 Ми смо Мусау девет очевидних знамења
дали, па упитај синове Исраилове кад је прецима
њиховим дошао и када му је фараон рекао: ”Ја
мислим, о Муса, да си ти доиста опчињен”
Neml 27:12 Увуци руку своју у њедра своја,
појавиће се бијела, али неће бити болесна – биће
то једно од девет чуда фараону и народу његову;
они су, доиста, народ невјернички.

Је ли Бог установио „Песах” како би прославио
прворођено Израела које је спашено док је анђео
смрти пролазио изнад њих током задњих 10 куга
које је Бог послао у Египат?
Bible
Да / Не Qur’an
2. Мојсијева 12:1-24 23Јер ће изаћи Господ да бије
Мисир, па кад види крв на горњем прагу и на оба
довратка, проћи ће Господ мимо она врата, и неће дати
крвнику да уђе у куће ваше да убија. 24И држите ово
као закон теби и синовима твојим довека.
Матеј 26:17-19 Учитељ каже: време је моје близу,
у тебе ћу да учиним пасху с ученицима својим.
------------------------------------------------Isra 17:101 Ми смо Мусау девет очевидних знамења
дали, па упитај синове Исраилове кад је прецима
њиховим дошао и када му је фараон рекао: ”Ја
мислим, о Муса, да си ти доиста опчињен”
Neml 27:12 Увуци руку своју у њедра своја,
појавиће се бијела, али неће бити болесна – биће
то једно од девет чуда фараону и народу његову;
они су, доиста, народ невјернички.

192.

192.

Када су одлазили у рат, је ли Саул(Талут)
тестирао своје војнике начином на који пију воду?
Bible
Не / Да Qur’an
О судијама 7:2-6 5И сведе народ на воду; а Господ
рече Гедеону: Који стане лаптати језиком воду,
као што лапће пас, метни га на страну; тако и
сваког који клекне на колена да пије.
------------------------------------------------Bakara 2:247-252 249 И кад Талут војску изведе,
рече: ”Аллах ће вас ставити на искушење крај
једне ријеке; онај ко се напије из ње – није мој,
а онај ко се не напије, једино ако шаком захвати,
мој је.”
Напомена: у Библији није Саул него Гидеон онај
који је тестирао своје војнике начином на који
пију воду. Саул је живио у времену Давида око
1010<971 године прије Христа, али је Гидеон живио
100 година прије њих.

Када су одлазили у рат, је ли Саул(Талут)
тестирао своје војнике начином на који пију воду?
Bible
Не / Да Qur’an
О судијама 7:2-6 5И сведе народ на воду; а Господ
рече Гедеону: Који стане лаптати језиком воду,
као што лапће пас, метни га на страну; тако и
сваког који клекне на колена да пије.
------------------------------------------------Bakara 2:247-252 249 И кад Талут војску изведе,
рече: ”Аллах ће вас ставити на искушење крај
једне ријеке; онај ко се напије из ње – није мој,
а онај ко се не напије, једино ако шаком захвати,
мој је.”
Напомена: у Библији није Саул него Гидеон онај
који је тестирао своје војнике начином на који
пију воду. Саул је живио у времену Давида око
1010<971 године прије Христа, али је Гидеон живио
100 година прије њих.

191.

191.

Је ли Бог установио „Песах” како би прославио
прворођено Израела које је спашено док је анђео
смрти пролазио изнад њих током задњих 10 куга
које је Бог послао у Египат?
Bible
Да / Не Qur’an
2. Мојсијева 12:1-24 23Јер ће изаћи Господ да бије
Мисир, па кад види крв на горњем прагу и на оба
довратка, проћи ће Господ мимо она врата, и неће дати
крвнику да уђе у куће ваше да убија. 24И држите ово
као закон теби и синовима твојим довека.
Матеј 26:17-19 Учитељ каже: време је моје близу,
у тебе ћу да учиним пасху с ученицима својим.
------------------------------------------------Isra 17:101 Ми смо Мусау девет очевидних знамења
дали, па упитај синове Исраилове кад је прецима
њиховим дошао и када му је фараон рекао: ”Ја
мислим, о Муса, да си ти доиста опчињен”
Neml 27:12 Увуци руку своју у њедра своја,
појавиће се бијела, али неће бити болесна – биће
то једно од девет чуда фараону и народу његову;
они су, доиста, народ невјернички.

Је ли Бог установио „Песах” како би прославио
прворођено Израела које је спашено док је анђео
смрти пролазио изнад њих током задњих 10 куга
које је Бог послао у Египат?
Bible
Да / Не Qur’an
2. Мојсијева 12:1-24 23Јер ће изаћи Господ да бије
Мисир, па кад види крв на горњем прагу и на оба
довратка, проћи ће Господ мимо она врата, и неће дати
крвнику да уђе у куће ваше да убија. 24И држите ово
као закон теби и синовима твојим довека.
Матеј 26:17-19 Учитељ каже: време је моје близу,
у тебе ћу да учиним пасху с ученицима својим.
------------------------------------------------Isra 17:101 Ми смо Мусау девет очевидних знамења
дали, па упитај синове Исраилове кад је прецима
њиховим дошао и када му је фараон рекао: ”Ја
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то једно од девет чуда фараону и народу његову;
они су, доиста, народ невјернички.

192.

192.

Када су одлазили у рат, је ли Саул(Талут)
тестирао своје војнике начином на који пију воду?
Bible
Не / Да Qur’an
О судијама 7:2-6 5И сведе народ на воду; а Господ
рече Гедеону: Који стане лаптати језиком воду,
као што лапће пас, метни га на страну; тако и
сваког који клекне на колена да пије.
------------------------------------------------Bakara 2:247-252 249 И кад Талут војску изведе,
рече: ”Аллах ће вас ставити на искушење крај
једне ријеке; онај ко се напије из ње – није мој,
а онај ко се не напије, једино ако шаком захвати,
мој је.”
Напомена: у Библији није Саул него Гидеон онај
који је тестирао своје војнике начином на који
пију воду. Саул је живио у времену Давида око
1010<971 године прије Христа, али је Гидеон живио
100 година прије њих.
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О судијама 7:2-6 5И сведе народ на воду; а Господ
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пију воду. Саул је живио у времену Давида око
1010<971 године прије Христа, али је Гидеон живио
100 година прије њих.

193.
Је ли Исус рођен у штали у Бетлејему?
Bible
Да / Не Qur’an
Михеја 5:2 А ти, Витлејеме Ефрато, ако и јеси
најмањи међу хиљадама Јудиним, из тебе ће ми
изаћи који ће бити Господар у Израиљу, коме су
изласци од почетка, од вечних времена.
Матеј 2:1-11 А кад се роди Исус у Витлејему
јудејском, за времена цара Ирода, а то дођу
мудраци с истока у Јерусалим, и кажу: 2Где је цар
јудејски што се родио? Јер смо видели Његову
звезду на истоку и дошли смо да Му се поклонимо.
4Питаше их: Где ће се родити Христос?
Лука 2:4-16 Тада пође и Јосиф из Галилеје, из
града Назарета у Јудеју у град Давидов који се
зваше Витлејем, јер он беше из дома и племена
Давидовог, 5Да се препише с Маријом, испрошеном
за њега женом, која беше трудна. 6И кад онамо
беху, дође време да она роди.
------------------------------------------------Meryem 19:23*.....23. And the pains of childbirth
drove her to a trunk of a palm-tree...

194.
Did three wise men from the East follow the
Messiah’s star to Bethlehem where they found the
baby Jesus and prostrated themselves before him
in worship?
Bible
Yes / No Qur’an
Матеј 2:1-11 А кад се роди Исус у Витлејему
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мудраци с истока у Јерусалим, и кажу: 2Где је цар
јудејски што се родио? Јер смо видели Његову
звезду на истоку и дошли смо да Му се поклонимо.
9а то и звезда коју су видели на истоку, иђаше
пред њима док не дође и стаде одозго где беше
дете. 10А кад видеше звезду где је стала,
обрадоваше се веома великом радости. 11И ушавши у
кућу, видеше дете с Маријом матером Његовом, и
падоше и поклонише Му се.
------------------------------------------------Напомена: Не постоји овакав догађај споменут у
Курану.
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Yes / No Qur’an
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194.

Did three wise men from the East follow the
Messiah’s star to Bethlehem where they found the
baby Jesus and prostrated themselves before him
in worship?
Bible
Yes / No Qur’an
Матеј 2:1-11 А кад се роди Исус у Витлејему
јудејском, за времена цара Ирода, а то дођу
мудраци с истока у Јерусалим, и кажу: 2Где је цар
јудејски што се родио? Јер смо видели Његову
звезду на истоку и дошли смо да Му се поклонимо.
9а то и звезда коју су видели на истоку, иђаше
пред њима док не дође и стаде одозго где беше
дете. 10А кад видеше звезду где је стала,
обрадоваше се веома великом радости. 11И ушавши у
кућу, видеше дете с Маријом матером Његовом, и
падоше и поклонише Му се.
------------------------------------------------Напомена: Не постоји овакав догађај споменут у
Курану.
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Bible
Yes / No Qur’an
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Курану.
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195.

Да ли писци Светих Књига икада цитирају јеврејске
приче као да су стварни историјски догађаји?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Тимотеју 1:4 Нити да гледају на лажи и на
тефтере од племена којима нема краја, и који пре
чине препирања неголи Божји напредак у вери.
2 Тимотеју 4:4 И одвратиће уши од истине, и
окренуће се ка гаталицама.
2 Петрова 1:16 Јер вам не показасмо силу и
долазак Господа нашег Исуса Христа по
приповеткама мудро измишљеним, него смо сами
видели славу Његову.
------------------------------------------------Enfal 8:31 Када им се ријечи Наше казују, говоре:
”Већ смо чули! Да хоћемо, и ми бисмо тако нешто
рекли; то су само измишљотине народа древних.”
Напомена: За још оптужби за кориштење јеврејских
прича види: Ен’ам 6:25, Нахл 16:24, Му’м’нун
23:83, Фуркан 25:4-5, Немл 27:68, Акхаф 46:17,
Калем 68:15 & Мутаффифин 83:13.

Да ли писци Светих Књига икада цитирају јеврејске
приче као да су стварни историјски догађаји?
Bible
Не / Да Qur’an
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тефтере од племена којима нема краја, и који пре
чине препирања неголи Божји напредак у вери.
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------------------------------------------------Enfal 8:31 Када им се ријечи Наше казују, говоре:
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Напомена: За још оптужби за кориштење јеврејских
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Је ли Исус икада урадио неко чудо као дете?
Bible
Не / Да Qur’an
Лука 3:21-23 кад се крсти сав народ, и Исус пошто
се крсти и мољаше се Богу, отвори се небо, 22И
сиђе на Њ Дух Свети у телесном облику као голуб,
и чу се глас с неба говорећи: Ти си Син мој
љубазни, Ти си по мојој вољи. 23И тај Исус имаше
око тридесет година кад поче; и беше, као што се
мишљаше, син Јосифа сина Илијиног.
Јован 2:9-11 А кад окуси кум од вина које је постало
од воде, и не знаше откуда је 11Ово учини Исус
почетак чудесима у Кани галилејској, и показа славу
своју; и ученици Његови вероваше Га.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:49 И послати као посланика синовима
Исраиловим: ”Доносим вам доказ од Господара
вашег: направићу вам од иловаче нешто попут птице
и пухнућу у њу, и биће, вољом Аллаховом, права
птица. И исцијелићу слијепа од рођења, и губава,
и оживљаваћу мртве, вољом Аллаховом, и казиваћу
вам шта једете и шта у домовима својим гомилате;
то ће, уистину, бити доказ за вас, ако прави
вјерници будете;
Maide 5:110 Кад Аллах рекне: ”О Иса, сине Мерјемин,
сјети се благодати Моје према теби и мајци твојој:
када сам те Џибрилом помогао па си с људима, у бешици
и као зрео муж, разговарао; и када сам те писмености
и мудрости, и Теврату и Инџилу научио; и када си,
вољом Мојом, од блата нешто попут птице направио и у
њу удахнуо, и када је она, вољом Мојом, постала птица;
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2 Тимотеју 4:4 И одвратиће уши од истине, и
окренуће се ка гаталицама.
2 Петрова 1:16 Јер вам не показасмо силу и
долазак Господа нашег Исуса Христа по
приповеткама мудро измишљеним, него смо сами
видели славу Његову.
------------------------------------------------Enfal 8:31 Када им се ријечи Наше казују, говоре:
”Већ смо чули! Да хоћемо, и ми бисмо тако нешто
рекли; то су само измишљотине народа древних.”
Напомена: За још оптужби за кориштење јеврејских
прича види: Ен’ам 6:25, Нахл 16:24, Му’м’нун
23:83, Фуркан 25:4-5, Немл 27:68, Акхаф 46:17,
Калем 68:15 & Мутаффифин 83:13.

Да ли писци Светих Књига икада цитирају јеврејске
приче као да су стварни историјски догађаји?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Тимотеју 1:4 Нити да гледају на лажи и на
тефтере од племена којима нема краја, и који пре
чине препирања неголи Божји напредак у вери.
2 Тимотеју 4:4 И одвратиће уши од истине, и
окренуће се ка гаталицама.
2 Петрова 1:16 Јер вам не показасмо силу и
долазак Господа нашег Исуса Христа по
приповеткама мудро измишљеним, него смо сами
видели славу Његову.
------------------------------------------------Enfal 8:31 Када им се ријечи Наше казују, говоре:
”Већ смо чули! Да хоћемо, и ми бисмо тако нешто
рекли; то су само измишљотине народа древних.”
Напомена: За још оптужби за кориштење јеврејских
прича види: Ен’ам 6:25, Нахл 16:24, Му’м’нун
23:83, Фуркан 25:4-5, Немл 27:68, Акхаф 46:17,
Калем 68:15 & Мутаффифин 83:13.

Је ли Исус икада урадио неко чудо као дете?
Bible
Не / Да Qur’an
Лука 3:21-23 кад се крсти сав народ, и Исус пошто
се крсти и мољаше се Богу, отвори се небо, 22И
сиђе на Њ Дух Свети у телесном облику као голуб,
и чу се глас с неба говорећи: Ти си Син мој
љубазни, Ти си по мојој вољи. 23И тај Исус имаше
око тридесет година кад поче; и беше, као што се
мишљаше, син Јосифа сина Илијиног.
Јован 2:9-11 А кад окуси кум од вина које је постало
од воде, и не знаше откуда је 11Ово учини Исус
почетак чудесима у Кани галилејској, и показа славу
своју; и ученици Његови вероваше Га.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:49 И послати као посланика синовима
Исраиловим: ”Доносим вам доказ од Господара
вашег: направићу вам од иловаче нешто попут птице
и пухнућу у њу, и биће, вољом Аллаховом, права
птица. И исцијелићу слијепа од рођења, и губава,
и оживљаваћу мртве, вољом Аллаховом, и казиваћу
вам шта једете и шта у домовима својим гомилате;
то ће, уистину, бити доказ за вас, ако прави
вјерници будете;
Maide 5:110 Кад Аллах рекне: ”О Иса, сине Мерјемин,
сјети се благодати Моје према теби и мајци твојој:
када сам те Џибрилом помогао па си с људима, у бешици
и као зрео муж, разговарао; и када сам те писмености
и мудрости, и Теврату и Инџилу научио; и када си,
вољом Мојом, од блата нешто попут птице направио и у
њу удахнуо, и када је она, вољом Мојом, постала птица;

Је ли Исус икада урадио неко чудо као дете?
Bible
Не / Да Qur’an
Лука 3:21-23 кад се крсти сав народ, и Исус пошто
се крсти и мољаше се Богу, отвори се небо, 22И
сиђе на Њ Дух Свети у телесном облику као голуб,
и чу се глас с неба говорећи: Ти си Син мој
љубазни, Ти си по мојој вољи. 23И тај Исус имаше
око тридесет година кад поче; и беше, као што се
мишљаше, син Јосифа сина Илијиног.
Јован 2:9-11 А кад окуси кум од вина које је постало
од воде, и не знаше откуда је 11Ово учини Исус
почетак чудесима у Кани галилејској, и показа славу
своју; и ученици Његови вероваше Га.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:49 И послати као посланика синовима
Исраиловим: ”Доносим вам доказ од Господара
вашег: направићу вам од иловаче нешто попут птице
и пухнућу у њу, и биће, вољом Аллаховом, права
птица. И исцијелићу слијепа од рођења, и губава,
и оживљаваћу мртве, вољом Аллаховом, и казиваћу
вам шта једете и шта у домовима својим гомилате;
то ће, уистину, бити доказ за вас, ако прави
вјерници будете;
Maide 5:110 Кад Аллах рекне: ”О Иса, сине Мерјемин,
сјети се благодати Моје према теби и мајци твојој:
када сам те Џибрилом помогао па си с људима, у бешици
и као зрео муж, разговарао; и када сам те писмености
и мудрости, и Теврату и Инџилу научио; и када си,
вољом Мојом, од блата нешто попут птице направио и у
њу удахнуо, и када је она, вољом Мојом, постала птица;
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Да ли се 7 људи и пас заиста пробудило након што
су спавали у пећини 300 година?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Тимотеју 4:7 7А поганих и бапских гаталица
клони се; а обучавај се у побожности.
Титу 1:14 Не слушајући јеврејске гаталице ни
заповести људи који се одвраћају од истине.
2 Тимотеју 4:4 И одвратиће уши од истине, и
окренуће се ка гаталицама.
------------------------------------------------Kehf 18:9-25 Мислиш ли ти да су само становници пећине,
чија су имена на плочи написана, били чудо међу чудима Нашим?
11Ми смо их у пећини тврдо успавали за дуго година. 12 Послије
смо их пробудили да бисмо показали која ће од двије скупине
боље оцијенити колико су времена проборавили. 17И ти си могао
виђети како Сунце, када се рађа – обилази пећину с десне
стране, а када залази – заобилази је с лијеве стране, а они су
били у средини њезиној. То је доказ Аллахове моћи! – Коме
Аллах укаже на Прави пут, он ће Правим путем ићи, а кога у
заблуди остави, ти му нећеш наћи заштитника који ће га на
Прави пут упутити. 18И помислио би да су будни, али они су
спавали; и Ми смо их превртали сад на десну, сад на лијеву
страну, а пас њихов, опружених предњих шапа, на улазу је
лежао; да си их видио, од њих би побјегао и страх би те
ухватио. 25А они су остали у пећини својој три стотине и још
девет година.
Напомена: Најранија верзије ове приче појављује се у
Јакобу од Сарунга(450-521) и Грегорију од Турса(538594) Њикипедиа: „Севен Слееперс оф Епхесус.”

Да ли се 7 људи и пас заиста пробудило након што
су спавали у пећини 300 година?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Тимотеју 4:7 7А поганих и бапских гаталица
клони се; а обучавај се у побожности.
Титу 1:14 Не слушајући јеврејске гаталице ни
заповести људи који се одвраћају од истине.
2 Тимотеју 4:4 И одвратиће уши од истине, и
окренуће се ка гаталицама.
------------------------------------------------Kehf 18:9-25 Мислиш ли ти да су само становници пећине,
чија су имена на плочи написана, били чудо међу чудима Нашим?
11Ми смо их у пећини тврдо успавали за дуго година. 12 Послије
смо их пробудили да бисмо показали која ће од двије скупине
боље оцијенити колико су времена проборавили. 17И ти си могао
виђети како Сунце, када се рађа – обилази пећину с десне
стране, а када залази – заобилази је с лијеве стране, а они су
били у средини њезиној. То је доказ Аллахове моћи! – Коме
Аллах укаже на Прави пут, он ће Правим путем ићи, а кога у
заблуди остави, ти му нећеш наћи заштитника који ће га на
Прави пут упутити. 18И помислио би да су будни, али они су
спавали; и Ми смо их превртали сад на десну, сад на лијеву
страну, а пас њихов, опружених предњих шапа, на улазу је
лежао; да си их видио, од њих би побјегао и страх би те
ухватио. 25А они су остали у пећини својој три стотине и још
девет година.
Напомена: Најранија верзије ове приче појављује се у
Јакобу од Сарунга(450-521) и Грегорију од Турса(538594) Њикипедиа: „Севен Слееперс оф Епхесус.”

Је ли Соломон заиста окупио војску демона, људи и
птица за борбу?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Тимотеју 4:7 7А поганих и бапских гаталица
клони се; а обучавај се у побожности.
2 Тимотеју 4:4 И одвратиће уши од истине, и
окренуће се ка гаталицама.
2 Петрова 1:16 Јер вам не показасмо силу и долазак Господа
нашег Исуса Христа по приповеткама мудро измишљеним, него смо
сами видели славу Његову.
------------------------------------------------Neml 27:17 И сакупише се Сулејману војске његове, џини,
људи и птице, све чета до чете, постројени.
Напомена: Прича о Краљу Соломону, птице „Хооппе”
и Краљице Сабе у Немл 27:15-44 је јеврејска прича
узета из другог Таргума о Естеру другом.

Је ли Соломон заиста окупио војску демона, људи и
птица за борбу?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Тимотеју 4:7 7А поганих и бапских гаталица
клони се; а обучавај се у побожности.
2 Тимотеју 4:4 И одвратиће уши од истине, и
окренуће се ка гаталицама.
2 Петрова 1:16 Јер вам не показасмо силу и долазак Господа
нашег Исуса Христа по приповеткама мудро измишљеним, него смо
сами видели славу Његову.
------------------------------------------------Neml 27:17 И сакупише се Сулејману војске његове, џини,
људи и птице, све чета до чете, постројени.
Напомена: Прича о Краљу Соломону, птице „Хооппе”
и Краљице Сабе у Немл 27:15-44 је јеврејска прича
узета из другог Таргума о Естеру другом.
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Да ли се 7 људи и пас заиста пробудило након што
су спавали у пећини 300 година?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Тимотеју 4:7 7А поганих и бапских гаталица
клони се; а обучавај се у побожности.
Титу 1:14 Не слушајући јеврејске гаталице ни
заповести људи који се одвраћају од истине.
2 Тимотеју 4:4 И одвратиће уши од истине, и
окренуће се ка гаталицама.
------------------------------------------------Kehf 18:9-25 Мислиш ли ти да су само становници пећине,
чија су имена на плочи написана, били чудо међу чудима Нашим?
11Ми смо их у пећини тврдо успавали за дуго година. 12 Послије
смо их пробудили да бисмо показали која ће од двије скупине
боље оцијенити колико су времена проборавили. 17И ти си могао
виђети како Сунце, када се рађа – обилази пећину с десне
стране, а када залази – заобилази је с лијеве стране, а они су
били у средини њезиној. То је доказ Аллахове моћи! – Коме
Аллах укаже на Прави пут, он ће Правим путем ићи, а кога у
заблуди остави, ти му нећеш наћи заштитника који ће га на
Прави пут упутити. 18И помислио би да су будни, али они су
спавали; и Ми смо их превртали сад на десну, сад на лијеву
страну, а пас њихов, опружених предњих шапа, на улазу је
лежао; да си их видио, од њих би побјегао и страх би те
ухватио. 25А они су остали у пећини својој три стотине и још
девет година.
Напомена: Најранија верзије ове приче појављује се у
Јакобу од Сарунга(450-521) и Грегорију од Турса(538594) Њикипедиа: „Севен Слееперс оф Епхесус.”

Да ли се 7 људи и пас заиста пробудило након што
су спавали у пећини 300 година?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Тимотеју 4:7 7А поганих и бапских гаталица
клони се; а обучавај се у побожности.
Титу 1:14 Не слушајући јеврејске гаталице ни
заповести људи који се одвраћају од истине.
2 Тимотеју 4:4 И одвратиће уши од истине, и
окренуће се ка гаталицама.
------------------------------------------------Kehf 18:9-25 Мислиш ли ти да су само становници пећине,
чија су имена на плочи написана, били чудо међу чудима Нашим?
11Ми смо их у пећини тврдо успавали за дуго година. 12 Послије
смо их пробудили да бисмо показали која ће од двије скупине
боље оцијенити колико су времена проборавили. 17И ти си могао
виђети како Сунце, када се рађа – обилази пећину с десне
стране, а када залази – заобилази је с лијеве стране, а они су
били у средини њезиној. То је доказ Аллахове моћи! – Коме
Аллах укаже на Прави пут, он ће Правим путем ићи, а кога у
заблуди остави, ти му нећеш наћи заштитника који ће га на
Прави пут упутити. 18И помислио би да су будни, али они су
спавали; и Ми смо их превртали сад на десну, сад на лијеву
страну, а пас њихов, опружених предњих шапа, на улазу је
лежао; да си их видио, од њих би побјегао и страх би те
ухватио. 25А они су остали у пећини својој три стотине и још
девет година.
Напомена: Најранија верзије ове приче појављује се у
Јакобу од Сарунга(450-521) и Грегорију од Турса(538594) Њикипедиа: „Севен Слееперс оф Епхесус.”

Је ли Соломон заиста окупио војску демона, људи и
птица за борбу?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Тимотеју 4:7 7А поганих и бапских гаталица
клони се; а обучавај се у побожности.
2 Тимотеју 4:4 И одвратиће уши од истине, и
окренуће се ка гаталицама.
2 Петрова 1:16 Јер вам не показасмо силу и долазак Господа
нашег Исуса Христа по приповеткама мудро измишљеним, него смо
сами видели славу Његову.
------------------------------------------------Neml 27:17 И сакупише се Сулејману војске његове, џини,
људи и птице, све чета до чете, постројени.
Напомена: Прича о Краљу Соломону, птице „Хооппе”
и Краљице Сабе у Немл 27:15-44 је јеврејска прича
узета из другог Таргума о Естеру другом.

Је ли Соломон заиста окупио војску демона, људи и
птица за борбу?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Тимотеју 4:7 7А поганих и бапских гаталица
клони се; а обучавај се у побожности.
2 Тимотеју 4:4 И одвратиће уши од истине, и
окренуће се ка гаталицама.
2 Петрова 1:16 Јер вам не показасмо силу и долазак Господа
нашег Исуса Христа по приповеткама мудро измишљеним, него смо
сами видели славу Његову.
------------------------------------------------Neml 27:17 И сакупише се Сулејману војске његове, џини,
људи и птице, све чета до чете, постројени.
Напомена: Прича о Краљу Соломону, птице „Хооппе”
и Краљице Сабе у Немл 27:15-44 је јеврејска прича
узета из другог Таргума о Естеру другом.
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Је ли Бог претварао људе у мајмуне за кршење
Шабата?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Тимотеју 1:4 Нити да гледају на лажи и на
тефтере од племена којима нема краја, и који пре
чине препирања неголи Божји напредак у вери.
1 Тимотеју 4:7 7А поганих и бапских гаталица клони
се; а обучавај се у побожности.
------------------------------------------------Bakara 2:65-66 Вама је познато оно што се
догодило онима од вас који су се о суботу
огријешили, као и то да смо им Ми рекли: ”Будите
мајмуни презрени!” 66Савременицима и покољењима
њиховим то смо учинили опоменом, а поуком онима
који се боје Аллаха.
Напомена: Јусуф Али у свом преводу, Значење
Светог Курана, признаје да је ово само прича:
стр. 34, фуснота 79).

Је ли Бог претварао људе у мајмуне за кршење
Шабата?
Bible
Не / Да Qur’an
1 Тимотеју 1:4 Нити да гледају на лажи и на
тефтере од племена којима нема краја, и који пре
чине препирања неголи Божји напредак у вери.
1 Тимотеју 4:7 7А поганих и бапских гаталица клони
се; а обучавај се у побожности.
------------------------------------------------Bakara 2:65-66 Вама је познато оно што се
догодило онима од вас који су се о суботу
огријешили, као и то да смо им Ми рекли: ”Будите
мајмуни презрени!” 66Савременицима и покољењима
њиховим то смо учинили опоменом, а поуком онима
који се боје Аллаха.
Напомена: Јусуф Али у свом преводу, Значење
Светог Курана, признаје да је ово само прича:
стр. 34, фуснота 79).

Је ли Бог обећао Палестину само Јеврејима?
Bible
Да / Да Qur’an
Језекиља 37:21-25 И реци им: Овако вели Господ Господ: Ево,
ја ћу узети синове Израиљеве из народа у које отидоше, и
сабраћу их одсвуда, и довешћу их у земљу њихову. 22И начинићу
од њих један народ у земљи, на горама Израиљевим, и један ће
цар бити цар свима њима, нити ће више бити два народа, нити ће
више бити раздељени у два царства. 23И неће се више скврнити
гадним боговима својим ни гнусобама својим нити каквим
преступима својим, и избавићу их из свих станова њихових у
којима грешише, и очистићу их, и они ће ми бити народ и ја ћу
им бити Бог. 24И слуга мој Давид биће им цар, и сви ће имати
једног пастира, и ходиће по мојим законима, и уредбе ће моје
држати и извршавати. 25И седиће у земљи коју дадох слузи свом
Јакову, у којој седеше оци ваши; у њој ће седети они и синови
њихови и синови синова њихових довека, и Давид слуга мој биће
им кнез до века.
------------------------------------------------Maide 5:20-21 А када Муса рече народу своме: ”О народе мој,
сјетите се Аллахове благодати према вама када је неке од вас
вјеровјесницима учинио, а многе владарима, и дао вам оно што
ниједном народу није дао; 21о народе мој, уђите у Свету земљу,
коју вам је Аллах додијелио, и не узмичите назад, па да се
вратите изгубљени”.
İsra 17:104 И послије тога рекосмо синовима Исраиловим:
”Населите се у земљи, па кад Смак свијета дође, довешћемо вас
измијешане.”
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Шабата?
Bible
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1 Тимотеју 1:4 Нити да гледају на лажи и на
тефтере од племена којима нема краја, и који пре
чине препирања неголи Божји напредак у вери.
1 Тимотеју 4:7 7А поганих и бапских гаталица клони
се; а обучавај се у побожности.
------------------------------------------------Bakara 2:65-66 Вама је познато оно што се
догодило онима од вас који су се о суботу
огријешили, као и то да смо им Ми рекли: ”Будите
мајмуни презрени!” 66Савременицима и покољењима
њиховим то смо учинили опоменом, а поуком онима
који се боје Аллаха.
Напомена: Јусуф Али у свом преводу, Значење
Светог Курана, признаје да је ово само прича:
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чине препирања неголи Божји напредак у вери.
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се; а обучавај се у побожности.
------------------------------------------------Bakara 2:65-66 Вама је познато оно што се
догодило онима од вас који су се о суботу
огријешили, као и то да смо им Ми рекли: ”Будите
мајмуни презрени!” 66Савременицима и покољењима
њиховим то смо учинили опоменом, а поуком онима
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Језекиља 37:21-25 И реци им: Овако вели Господ Господ: Ево,
ја ћу узети синове Израиљеве из народа у које отидоше, и
сабраћу их одсвуда, и довешћу их у земљу њихову. 22И начинићу
од њих један народ у земљи, на горама Израиљевим, и један ће
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више бити раздељени у два царства. 23И неће се више скврнити
гадним боговима својим ни гнусобама својим нити каквим
преступима својим, и избавићу их из свих станова њихових у
којима грешише, и очистићу их, и они ће ми бити народ и ја ћу
им бити Бог. 24И слуга мој Давид биће им цар, и сви ће имати
једног пастира, и ходиће по мојим законима, и уредбе ће моје
држати и извршавати. 25И седиће у земљи коју дадох слузи свом
Јакову, у којој седеше оци ваши; у њој ће седети они и синови
њихови и синови синова њихових довека, и Давид слуга мој биће
им кнез до века.
------------------------------------------------Maide 5:20-21 А када Муса рече народу своме: ”О народе мој,
сјетите се Аллахове благодати према вама када је неке од вас
вјеровјесницима учинио, а многе владарима, и дао вам оно што
ниједном народу није дао; 21о народе мој, уђите у Свету земљу,
коју вам је Аллах додијелио, и не узмичите назад, па да се
вратите изгубљени”.
İsra 17:104 И послије тога рекосмо синовима Исраиловим:
”Населите се у земљи, па кад Смак свијета дође, довешћемо вас
измијешане.”
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------------------------------------------------Maide 5:20-21 А када Муса рече народу своме: ”О народе мој,
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Додатни стихови
Дела апостолска 17:11
Ови пак беху племенитији од оних што живе у
Солуну; они примише реч са свим срцем, и сваки
дан истраживаху по писму је ли то тако.

1 Тимотеју 4:15-16
У овом се поучавај, у овом стој, да се напредак
твој покаже у свему. 16Пази на себе и на науку, и
стој у томе; јер ово чинећи спашћеш и самог себе
и оне који те слушају.

2 Тимотеју 2:15
Постарај се да се покажеш поштен пред Богом, као
радин који се нема шта стидети, и право управља
речју истине.

Al-i Imran 3:79
Незамисливо је да човјек коме Аллах да Књигу и
знање и вјеровјесништво – послије рекне људима:
”Клањајте се мени, а не Аллаху!” – него: ”Будите
Божији људи јер ви Књигу знате и њу проучавате!”

Zumar 39:9
Да ли је онај који у ноћним сатима у молитви
вријеме проводи, падајући лицем на тле и стојећи,
страхујући од онога свијета и надајући се милости
Господара свога...? Реци: ”Зар су исти они који
знају и они који не знају? Само они који памети
имају поуку примају!”

Zuhruf 43:61
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Прави пут.
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сумњајте у њ и слиједите упутство Моје, то је
Прави пут.
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