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Ang Banal na Aklat 
1. 

Totoo ba na ang Salita ng Diyos ay walang hanggan 
at hindi nagbabago? (Lev-i Mahfuz)   

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Isaias 40:8 - Ang damo ay nalalanta at ang 
bulaklak nito ay nalalaglag, pero ang salita ng 
ating Dios ay mananatili magpakailanman. 
Juan 1:1 - Nang pasimula, naroon na ang tinatawag 
na Salita. Ang Salita ay kasama ng Dios at ang 
Salita ay Dios. 
1 Pedro 1:23 - Dahil ipinanganak na kayong muli. At 
ang kapanganakang itoʼy hindi sa pamamagitan ng mga 
magulang ninyong namamatay, kundi sa pamamagitan ng 
buhay at walang hanggang salita ng Dios. 
------------------------------------------------- 
Yunus 10:64 - Walang makapagbabago sa mga Salita 
ni Allah – iyan ay ang Kataastaasang Tagumpay. 
Kaf 50:29 - ang katotohanan galing sa Panginoon 
ninyo... 
Pansinin:  Sa kasaysayan ng Islam, may dalawang 
magkaibang pananaw tungkol dito na matagal nang 
bumabagabag sa mga Muslim. Ang mga Mu’tazelites 
ay nagsasabing “Hindi,” habang ang mga Ash’arites 
naman ay nagsasabing “Oo.” Karamihan sa mga 
Muslim ngayon ay nagsasabing “Oo.” 

2. 
Totoo ba na ang Banal na Bibliya ay Salita ng 
Diyos? (Tevrat, Zebur at Injil) 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Roma 15:4 - Ang lahat ng nakasulat sa Kasulatan 
noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. 
At sa pamamagitan ng Kasulatan, tayoʼy magiging 
matatag at malakas ang loob, at magkakaroon ng 
pag-asa 
1 Corinto 14:37 - Kung mayroon sa inyong nag-
aakala na may kakayahan siyang magpahayag ng 
mensahe ng Dios o sumasakanya ang Banal na 
Espiritu, dapat din niyang kilalanin na ang mga 
sinusulat ko sa inyoʼy utos mismo ng Panginoon. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:136 - kayong naniniwala! Maging 
matibay kayo sa katarungan, mga saksi para 
kay Allah. 
Ankebut 29:46 - mabuti sa paningin ng iyong Panginoon 
bilang gantimpala, at higit na mabuti tungkol sa pagasa. 
Shura 42:15 -  Sinong higit na makapangyayari kaysa amin 
sa kapangyarihan? Hindi ba nila makitang si 
Allah na lumikha sa kanila. 
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3. 
Pinili ba ng Diyos ang mga Hudyo bilang 
tagapaghatid ng nasusulat na mga hula sa Bibliya? 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Roma 3:1-2 - 1. Ano ang kalamangan ng pagiging 
isang Judio? At ano ang kahalagahan ng pagiging 
tuli?  2. Totoong nakakahigit ang mga Judio sa 
maraming bagay. Una sa lahat, ipinagkatiwala sa 
kanila ang salita ng Dios.  
Roma 9:4 - Bilang mga Israelita itinuring sila ng 
Dios na kanyang mga anak;... ibinigay sa kanila 
ang Kautusan; tinuruan sila ng tunay na pagsamba; 
maraming ipinangako ang Dios sa kanila. 
------------------------------------------------- 
Ankebut 29:27 - Kami ay nagkaloob sa kanya 
(Abraham) kay Isaak at Hakob, at Kami ay 
nagtaguyod ng Pagpropropeta at ng Kasulatan 
sa kanyang binhi.  
Jathiyah 45:16 - At talagang Kami ay nagbigay sa Mga 
Anak ni Israel ng Kasulatan at ng Kautusan at 
ng Pagpropropeta...  

4. 
Binigyan ba ng Diyos ng abilidad ang mga propeta 
sa Bibliya na gumawa ng mga milagro para 
mapatunayan na sila ay isinugo ng Diyos? 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Exodus 10:2 - At para maikuwento ninyo sa mga 
anak … kung paano ako gumawa ng mga himala sa 
kanila. Sa ganitong paraan, malalaman nilang ako 
ang Panginoon.  
Juan 14:11 - maniwala man lang kayo dahil sa mga 
ginawa ko. 
Hebreo 2:4 - Pinatunayan din ito ng Dios sa 
pamamagitan ng mga himala at mga kamangha-
manghang gawa, at ibaʼt ibang kakayahang kaloob 

ng Banal na Espiritu... 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:92 - si Moses ay dumating sa inyong 
may maliwanag na mga katibayan. 
Al-i İmran 3:49 - sa pamamagitan ng pahintulot ni 
Allah. Ginamot ko siyang ipinanganak na 
bulag, at ang may ketong, at pinatayo ko ang 
patay, sa pamamagitan ng pahintulot ni Allah.  
Al-i İmran 3:183 - Sabihin (sa kanila, O Muhamad): 
Mga mensahero ay dumating bago sa aking may kasamang 

mga kababalaghan, at kasama niyang (talagang 
kababalaghang) inyong inilarawan. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. 
Pinili ba ng Diyos ang mga Hudyo bilang 
tagapaghatid ng nasusulat na mga hula sa Bibliya? 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Roma 3:1-2 - 1. Ano ang kalamangan ng pagiging 
isang Judio? At ano ang kahalagahan ng pagiging 
tuli?  2. Totoong nakakahigit ang mga Judio sa 
maraming bagay. Una sa lahat, ipinagkatiwala sa 
kanila ang salita ng Dios.  
Roma 9:4 - Bilang mga Israelita itinuring sila ng 
Dios na kanyang mga anak;... ibinigay sa kanila 
ang Kautusan; tinuruan sila ng tunay na pagsamba; 
maraming ipinangako ang Dios sa kanila. 
------------------------------------------------- 
Ankebut 29:27 - Kami ay nagkaloob sa kanya 
(Abraham) kay Isaak at Hakob, at Kami ay 
nagtaguyod ng Pagpropropeta at ng Kasulatan 
sa kanyang binhi.  
Jathiyah 45:16 - At talagang Kami ay nagbigay sa Mga 
Anak ni Israel ng Kasulatan at ng Kautusan at 
ng Pagpropropeta...  

4. 
Binigyan ba ng Diyos ng abilidad ang mga propeta 
sa Bibliya na gumawa ng mga milagro para 
mapatunayan na sila ay isinugo ng Diyos? 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Exodus 10:2 - At para maikuwento ninyo sa mga 
anak … kung paano ako gumawa ng mga himala sa 
kanila. Sa ganitong paraan, malalaman nilang ako 
ang Panginoon.  
Juan 14:11 - maniwala man lang kayo dahil sa mga 
ginawa ko. 
Hebreo 2:4 - Pinatunayan din ito ng Dios sa 
pamamagitan ng mga himala at mga kamangha-
manghang gawa, at ibaʼt ibang kakayahang kaloob 

ng Banal na Espiritu... 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:92 - si Moses ay dumating sa inyong 
may maliwanag na mga katibayan. 
Al-i İmran 3:49 - sa pamamagitan ng pahintulot ni 
Allah. Ginamot ko siyang ipinanganak na 
bulag, at ang may ketong, at pinatayo ko ang 
patay, sa pamamagitan ng pahintulot ni Allah.  
Al-i İmran 3:183 - Sabihin (sa kanila, O Muhamad): 
Mga mensahero ay dumating bago sa aking may kasamang 

mga kababalaghan, at kasama niyang (talagang 
kababalaghang) inyong inilarawan. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. 
Pinili ba ng Diyos ang mga Hudyo bilang 
tagapaghatid ng nasusulat na mga hula sa Bibliya? 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Roma 3:1-2 - 1. Ano ang kalamangan ng pagiging 
isang Judio? At ano ang kahalagahan ng pagiging 
tuli?  2. Totoong nakakahigit ang mga Judio sa 
maraming bagay. Una sa lahat, ipinagkatiwala sa 
kanila ang salita ng Dios.  
Roma 9:4 - Bilang mga Israelita itinuring sila ng 
Dios na kanyang mga anak;... ibinigay sa kanila 
ang Kautusan; tinuruan sila ng tunay na pagsamba; 
maraming ipinangako ang Dios sa kanila. 
------------------------------------------------- 
Ankebut 29:27 - Kami ay nagkaloob sa kanya 
(Abraham) kay Isaak at Hakob, at Kami ay 
nagtaguyod ng Pagpropropeta at ng Kasulatan 
sa kanyang binhi.  
Jathiyah 45:16 - At talagang Kami ay nagbigay sa Mga 
Anak ni Israel ng Kasulatan at ng Kautusan at 
ng Pagpropropeta...  

4. 
Binigyan ba ng Diyos ng abilidad ang mga propeta 
sa Bibliya na gumawa ng mga milagro para 
mapatunayan na sila ay isinugo ng Diyos? 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Exodus 10:2 - At para maikuwento ninyo sa mga 
anak … kung paano ako gumawa ng mga himala sa 
kanila. Sa ganitong paraan, malalaman nilang ako 
ang Panginoon.  
Juan 14:11 - maniwala man lang kayo dahil sa mga 
ginawa ko. 
Hebreo 2:4 - Pinatunayan din ito ng Dios sa 
pamamagitan ng mga himala at mga kamangha-
manghang gawa, at ibaʼt ibang kakayahang kaloob 
ng Banal na Espiritu... 

------------------------------------------------- 
Bakara 2:92 - si Moses ay dumating sa inyong 
may maliwanag na mga katibayan. 
Al-i İmran 3:49 - sa pamamagitan ng pahintulot ni 
Allah. Ginamot ko siyang ipinanganak na 
bulag, at ang may ketong, at pinatayo ko ang 
patay, sa pamamagitan ng pahintulot ni Allah.  
Al-i İmran 3:183 - Sabihin (sa kanila, O Muhamad): 
Mga mensahero ay dumating bago sa aking may kasamang 
mga kababalaghan, at kasama niyang (talagang 
kababalaghang) inyong inilarawan. 

 
 
 
 

 

3. 
Pinili ba ng Diyos ang mga Hudyo bilang 
tagapaghatid ng nasusulat na mga hula sa Bibliya? 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Roma 3:1-2 - 1. Ano ang kalamangan ng pagiging 
isang Judio? At ano ang kahalagahan ng pagiging 
tuli?  2. Totoong nakakahigit ang mga Judio sa 
maraming bagay. Una sa lahat, ipinagkatiwala sa 
kanila ang salita ng Dios.  
Roma 9:4 - Bilang mga Israelita itinuring sila ng 
Dios na kanyang mga anak;... ibinigay sa kanila 
ang Kautusan; tinuruan sila ng tunay na pagsamba; 
maraming ipinangako ang Dios sa kanila. 
------------------------------------------------- 
Ankebut 29:27 - Kami ay nagkaloob sa kanya 
(Abraham) kay Isaak at Hakob, at Kami ay 
nagtaguyod ng Pagpropropeta at ng Kasulatan 
sa kanyang binhi.  
Jathiyah 45:16 - At talagang Kami ay nagbigay sa Mga 
Anak ni Israel ng Kasulatan at ng Kautusan at 

ng Pagpropropeta...  

4. 
Binigyan ba ng Diyos ng abilidad ang mga propeta 
sa Bibliya na gumawa ng mga milagro para 
mapatunayan na sila ay isinugo ng Diyos? 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Exodus 10:2 - At para maikuwento ninyo sa mga 
anak … kung paano ako gumawa ng mga himala sa 
kanila. Sa ganitong paraan, malalaman nilang ako 
ang Panginoon.  
Juan 14:11 - maniwala man lang kayo dahil sa mga 
ginawa ko. 
Hebreo 2:4 - Pinatunayan din ito ng Dios sa 
pamamagitan ng mga himala at mga kamangha-
manghang gawa, at ibaʼt ibang kakayahang kaloob 

ng Banal na Espiritu... 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:92 - si Moses ay dumating sa inyong 
may maliwanag na mga katibayan. 
Al-i İmran 3:49 - sa pamamagitan ng pahintulot ni 
Allah. Ginamot ko siyang ipinanganak na 
bulag, at ang may ketong, at pinatayo ko ang 
patay, sa pamamagitan ng pahintulot ni Allah.  
Al-i İmran 3:183 - Sabihin (sa kanila, O Muhamad): 
Mga mensahero ay dumating bago sa aking may kasamang 
mga kababalaghan, at kasama niyang (talagang 

kababalaghang) inyong inilarawan. 
 
 
 
 



5. 
“Gusto” ba sa Diyos na protektahan ang lahat ng 
Kanyang Banal na Kasulatan laban sa pagbago at 
pagsira nito?   (Layunin / Niyet) 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Salmo 12:6-7 - Ang pangako ng Panginoon ay purong 
katotohanan, gaya ng purong pilak na pitong ulit na 
nasubukan sa nagliliyab na pugon. Panginoon, 
nalalaman namin na kami ay inyong iingatan, at 
ilalayo sa masamang henerasyong ito magpakailanman. 
Isaias 14:24 & 26-27 - 24. a. Nanumpa ang Panginoong 
Makapangyarihan at sinabi, “Mangyayari ang plano ko; 
matutupad ang desisyon ko... 26. Ito ang binabalak 
kong gawin sa buong mundo... 27. Sino ang 
makakapagbago ng plano ng Panginoong Makapangyarihan? 
Sino ang makakapigil sa kanyang pagpaparusa? 
Mateo 24:35 - Ang langit at ang lupa ay maglalaho, 
ngunit ang mga salita ko ay mananatili 
magpakailanman. 
------------------------------------------------- 
Hijr 15:9 - O! Kami, kahi't Kami, ay nagsiwalat ng 
Paalaala, at O! Kami talaga ay Tagapangalaga nito. 
Saffat 37:3 & 7 - 3. At mga yaong bumasa (ng 
Salita) para sa isang paalaala … 7. May 
katiwasayan sa bawa't salungat na demonyo. 

6. 
Naprotektahan ba ng Diyos ang lahat ng Kanyang 
Banal na Kasulatan laban sa pagbago at pagsira 
nito? (Kapangyarihan / Kudret) 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 

Isaias 46:9-10 - 9. Ako lang ang Dios... 10. Ang 
aking mga inihayag ay magaganap, at gagawin ko ang 
lahat ng gusto kong gawin. 

Marcos 12:24 - Maling-mali kayo, dahil hindi ninyo 
nauunawaan ang Kasulatan at ang kapangyarihan ng Dios. 
Lucas 21:33 - Ang langit at ang lupa ay 
maglalaho, ngunit ang mga salita ko ay mananatili 
magpakailanman. 
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7. 
Papayagan ba ng Diyos si Satanas, mga demonyo o 
tao na sirain ang Kanyang “layunin” at 
“kapangyarihan” sa pamamagitan ng pagbago at 
pagsira sa mensahe ng Banal na Kasulatan na 
kanyang ibinigay? (Tahrif bi’l-lafz) 

Bibliya  Hindi / Hindi  Koran 
Isaias 55:11 - Ganyan din ang aking mga salita, 
hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Isasakatuparan 
nito ang aking ninanais, at isasagawa ang aking 
layunin kung bakit ko ito ipinadala. 
Lucas 16:17 - mas madali pang mawala ang langit at 
lupa kaysa sa mawalan ng kabuluhan kahit ang 
kaliit-liitang bahagi ng Kautusan. 
------------------------------------------------- 
Hajj 22:52 - Kailanman Kami ay hindi nagpadala ng 
isang mensahero o isang Propeta bago sa iyo; 
nguni't nang Siya ay bumigkas (ng pahatid), si 
Satanas ay nagpanukala (ng paglabag) 
tungkol diyan sa kanyang binigkas doon. 
Nguni't si Allah ay nagtanggal niyang 
ipinanukala ni Satanas. Pagkatapos si Allah ay 
nagtaguyod ng Kanyang mga isiniwalat. Si 
Allah ay Tagabatid, Paham…  
Saffat 37:3 & 7 - 3. bumasa (ng Salita) … 7. May 
katiwasayan sa bawa't salungat na 
demonyo. 
Hakka 69:44-47 & 51 - 44. Sa mga yaong nagbigay ng 
kasinungalingan sa pahayag, 45. Ako ay nakipagbata sa 
kanila, sapagka't O! ang Aking balak ay 
matatag... 51. O! siya talaga ay baliw. 

8. 
Posible bang baguhin ng mga tao ang laman ng 
Banal na Kasulatan sa pamamagitan ng maling 
paggamit ng mga talata at sa maling pagbigay ng 
kahulogan tungkol sa mga ito? (Tahrif bi’l-ma’na) 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Tito 1:10—11 - 10. Sapagkat marami ang hindi 
naniniwala sa aral na ito, lalo na ang grupong 
ipinipilit na magpatuli: 11. Kinakailangang 
pigilan sila, dahil nanggugulo sila sa mga 
sambahayan sa pangangaral ng mga bagay na hindi 
naman dapat ituro, para lang kumita ng salapi. 
------------------------------------------------- 
Ali-İmran 3:78 - O! may isang bahagi sa kanilang 
nagbabago ng Kasulatan sa kanilang mga dila, 
upang kayo ay makapag-isip na ang kanilang 
sinasabi ay galing sa Kasulatan. At sila ay 
nagsabi: Ito ay galing kay Allah. 
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 9. 
Masasabi ba nating naglapastangan sa Diyos ang 
isang taong nagsasabing ang Bibliya ay binago o 
sinira dahil parang sinasabi niya na walang 
ginagawa ang Diyos o na hinahayaan Niya lang na 
sirain ang Bibliya? (El-Alim, Er-Rahman, Er-
Rahim, El-Kadir)   

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Isaias 14:24 & 27 - 24. Mangyayari ang plano ko; 
matutupad ang desisyon ko... 27. Sino ang 
makakapagbago ng plano ng Panginoong 
Makapangyarihan? Sino ang makakapigil sa kanyang 
pagpaparusa?  
Hebreo 4:12-13 - Sapagkat buhay at mabisa ang 
salita ng Dios...  
------------------------------------------------- 
Baqara 2:20, 255 - si Allah ay Kayang gumawa ng 
lahat ng mga bagay…  255 Si Allah! Walang Maykapal 
maliban sa Kanya, ang Nabubuhay, ang Walang 
Hanggan. Ang pag-idlip o pagtulog ay hindi 
lalampas sa Kanya. Sa Kanya ang pagmamay-ari ng 
anumang nasa mga langit at qanumang nasa lupa.  
Nisa 4:158 - si Allah ay kumuha sa 
kanyang pataas patungo sa Kanyang Sarili. 

10. 
Masasabi ba nating naglapastangan sa Diyos ang 
isang taong nagsasabing ang Bibliya ay binago o 
sinira dahil parang sinasabi niya na walang 
ginagawa ang Diyos o na hinahayaan Niya lang na 
sirain ang Bibliya? (El-Alim, Er-Rahman, Er-
Rahim, El-Kadir) 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Salmo 94:7-9 - 8. Kayong mga hangal at matitigas ang 
ulo, kailan ba kayo makakaunawa? Unawain ninyo ito. 
9. Ang Dios na gumawa ng ating mga tainga at mata, 
hindi ba nakakarinig o nakakakita? 
Hebreo 4:12-13 -12. Sapagkat buhay at mabisa ang 
salita ng Dios … 13. Walang makapagtatago sa 
Dios. Nakikita niya at lantad sa paningin niya 
ang lahat…  
------------------------------------------------- 
Yunus 10:21 - sila ay may ilang balak laban sa 
Aming mga isiniwalat... ang Aming mga mensahero ay 
nagtala niyang inyong mga binalak.  
Hijr 15:9 - Kami, ay nagsiwalat ng Paalaala, at O! 
Kami talaga ay Tagapangalaga nito. 
Taha 20:5 & 51-52 - 5. Ang Isang Mapagbigay, 
Siyang itinaguyod sa Trono... 51. Ano sa gayon 
ang kalagayan ng mga salinlahi sa katandaan?... 
52 Ang kaalaman doon ay nasa aking Panginoon sa 
isang Talaan. 
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ang kalagayan ng mga salinlahi sa katandaan?... 
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11. 
Dalawa ba ang pamantayan ng Diyos para sa Kanyang 
Banal na Kasulatan, na pinoprotektahan ang ilan 
sa mga ito at hindi ang lahat ng aklat nito?      
(El-Adl, El-Hadi, El-Mumim, El-Muksit) 

Bibliya  Hindi / Hindi  Koran 
Salmo 12:6-7 - 6. Ang pangako ng Panginoon ay purong 
katotohanan, gaya ng purong pilak na pitong ulit na 
nasubukan sa nagliliyab na pugon. 7. Panginoon, 
nalalaman namin na kami ay inyong iingatan at ilalayo 
sa masamang henerasyong ito magpakailanman. 
Lucas 21:33 - Ang langit at ang lupa ay 
maglalaho, ngunit ang mga salita ko ay mananatili 
magpakailanman. 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:111 - binili ni Allah sa mga naniniwala 
ang kanilang mga buhay at kanilang. O! si Allah ay 
Nakababatid ng lahat ng mga bagay 
Hud 11:57 - aking Panginoon ay Tagapangalaga sa ibabaw 
ng lahat. 
İbrahim 14:47 - huwag isiping si Allah ay 
mabibigo sa pagtupad ng Kanyang pangako. 
Hajj 22:47 - si Allah ay hindi bumigo sa 
Kanyang pangako. 

12. 
Ang Salita ng Diyos ba ay ang hindi nagbabago at 
ang pangkalahatang batayan kung saan hahatulan ng 
Diyos ang sangkataohan sa Araw ng Paghatol? (El-
Hakem, El-Hakk,    El-Hafiz, El-Hasib) 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Juan 12:48 -  May ibang hahatol sa ayaw tumanggap sa 
akin at sa aking mga aral. Ang mga salitang 
ipinangaral ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. 
Pahayag 20:12 - At nakita ko ang mga namatay, tanyag 
at hindi, na nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang 
mga aklat, pati na ang aklat na listahan ng mga taong 
binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa 
sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na 
nakasulat sa mga aklat na iyon. 
------------------------------------------------- 
Hijr 15:9-10 - 9. Kami, ay nagsiwalat ng 
Paalaala, at O! Kami talaga ay Tagapangalaga. 10. 
Kami talaga ay nagpadala (ng mga mensahero). 
Zumar 39:69-70 - 69. at ang Aklat ay 
itinaguyod, at ang mga Propeta at ang mga 
saksi ay dinala, at isang karapatdapat na 
pasiya ang inilapat sa pagitan nilang may 
katotohanan, at sila ay hindi ginawan ng mali. 
70. bawa't kaluluwa ay binayaran ng 
buo sa anong ginawa nito. 
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13. 
Tama ba na paniwalaan ng mga may pananampalataya 
ang kalahati lang na bahagi ng Kasulatan at ang 
kalahati nito ay hindi nila pinaniniwalaan? 

Bibliya  Hindi / Hindi  Koran 
Gawa 20:27 -  Sapagkat wala akong inilihim sa 
inyo sa aking pagtuturo tungkol sa buong layunin 
at plano ng Dios. 
2 Timoteo 3:16 - Lahat ng Kasulatan ay isinulat 
sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Dios, at 
mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, 
pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa 
matuwid na pamumuhay. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:85 – Naniniwala ba kayo sa bahagi ng 
Kasulatan at hindi kayo naniniwala sa bahagi doon? 
Bakara 2:136 & 285 - 136. Kami ay 
naniniwala kay Allah at diyan sa isiniwalat sa 
amin at diyan sa isiniwalat kay Abraham, at 
kay Ismael, at kay Isaak, at kay Hakob. 285. Kami 
ay gumawa ng walang pagkakaiba sa pagitan ng 
alinman sa Kanyang mga mensahero. 
Al-i İmran 3:84 & 119 - 84. Kami ay gumawang walang 
kaibahan sa pagitan ng alinman sa kanila… 119. kayo ay 
naniniwala sa lahat ng Kasulatan. 

14. 
Gusto ba sa Diyos na pag-aralan at sundin ng 
lahat ng mga nananampalataya sa kanya ang buong 
bahagi ng Banal na Kasulatan na Kanyang ibinigay? 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
1 Timoteo 4:15-16..... Gawin mo ang mga tungkuling 
ito at lubos mong italaga ang sarili mo sa mga ito 
para makita ng lahat ang paglago mo. Maging maingat 
ka sa pamumuhay at pagtuturo mo. Patuloy mong gawin 
ang mga bagay na ito para maligtas ka at ang mga 
nakikinig sa iyo.   
2 Timoteo 2:15.....Study to show thyself approved 
unto God, a workman that needeth not to be 
ashamed, rightly dividing the word of truth. 
------------------------------------------------- 
Al-i Imran 3:79..... Maging mga alipin ko sa halip 
na kay Allah; nguni't (ang anong kanyang 
sinabi ay): Maging matapat na mga katulong 
kayo ng Panginoon.  
Note: Ipinapakita ng kabuohang bilang ng salita at 
letra sa Banal na Kasulatan na dapat paniwalaan ng 
mga Muslim na ang Tevrat, Zebur at Injil ay siyang 
bumubuo sa 90% at ang Koran ay 10% lang. 
  Bibliya: Salita = 783,137  Letra 3,566,480 
  Koran:   Salita =  77,934  Letra 326,048326,048 
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15. 
Ang pagsunod ba sa Salita ng Diyos ang batayan 

upang matanggap ng isang tao ang kanyang 

“pagpapala”? 
Bibliya  Oo / Oo  Koran 

Deuteronomio 11:26-27 - 26. Makinig kayo! Pinapapili 

ko kayo ngayon sa pagpapala o sa sumpa. 27. 

Pagpapalain kayo kung susundin ninyo ang mga utos...  

Deuteronomio 28:13 - Gagawin kayo ng Panginoon na 

pinuno ng mga bansa, at hindi tagasunod lang. Lagi 

kayong nasa itaas at hindi sa ilalim kung susundin 

ninyong mabuti ang mga utos ng Panginoon na inyong 

Dios na ibinibigay ko sa inyo ngayon. 

Deuteronomio 30:19 - tinawag ko ang langit at 

lupa na maging saksi kung alin dito ang pipiliin 

ninyo: buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. 

Piliin sana ninyo ang buhay.  

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

Bakara 2:2-4 - 2. Ito ay ang Kasulatang doon ay 

walang pag-aalinlangan, isang batayan… 3. Na 

naniniwala... 4. At naniniwala diyan sa isiniwalat 

sa iyo (Muhamad).  5. ito ay umaasa sa batayan 

galing sa kanilang Panginoon.  

16. 
Ginagawa ba ng isang tao ang kanyang sarili na 

hindi nananampalataya kapag hindi niya binabasa 

at sinusunod ang Bibliya? (Kâfir) 
Bibliya  Oo / Oo  Koran 

Jeremias 11:3 - isusumpa ko ang taong ayaw 

sumunod sa mga sinasabi sa kasunduang ito... 

Hebreo 12:25-29 - 25. Mag-ingat kayo at huwag 

tanggihan ang Dios na nagsasalita. 29. Kapag 

nagparusa ang ating Dios, itoʼy parang apoy na 

nakakatupok. 

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

A’raf 7:36 & 40-49 - 36. Nguni't silang nagtatwa sa 

Aming mga isiniwalat at humamak sa mga ito… 40. 

silang nagtatwa ng Aming mga isiniwalat ...para sa 

kanila ang mga pinto ng Langit ay hindi bubuksan o 

sila ay makapapasok sa Hardin… 41. Ang kanila ay 

magiging isang tulugang Impiyerno… 

Ankebut 29:46-47 - 46. huwag makipagtalo sa mga Tao 

ng Kasulatan... 47. At walang nagtatwa sa Aming mga 

isiniwalat maliban sa mga hindi naniniwala. 
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17. 
Makatotohanan bang isipin na ang Kasulatan ay 
nagtatapos lang tagala sa aklat ng Apocalipsis? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Pahayag 22:18-19 - 18. Ako, si Juan ay nagbibigay 
babala sa lahat ng nakakarinig sa mga pahayag ng 

Dios sa aklat na ito. Ang sinumang magdagdag sa 
mga nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Dios 

sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat 
dito; 19.  At ang sinumang magbawas sa mga 

nilalaman ng aklat na ito ay aalisan ng Dios ng 

karapatang kumain sa bunga ng punongkahoy na 
nagbibigay-buhay. At mawawalan din siya ng 

karapatang makapasok sa Banal na Lungsod na 

nabanggit sa aklat na ito.  
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:19-20 - 19. O! ang pagsamba kay 
Allah (ay) ang Pagsuko (sa Kanyang ibig at 

batayan). Ang mga yaong (dating) tumanggap ng 

Kasulatan… 20. Si Allah ay Tagamasid ng (Kanyang) 
mga tagapaglingkod. 

18. 
Upang matanggap ang Koran bilang Salita ng Diyos, 
kailangan ba na tugma ito sa kasaysayan na 
makikita sa Kasulatan, tulad ng iniulat noon sa 
Bibliya? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
1 Corinto 14:32-33 - 32. Ang nagpapahayag ng 
mensahe ng Dios ay dapat may pagpipigil sa 

sarili. 33. Sapagkat ang Dios ay hindi nagdadala 

ng kaguluhan kundi kaayusan, Tulad ng nakaugalian 
sa lahat ng iglesya ng mga pinabanal. 

Galacia 1:8 - Sumpain nawa ng Dios ang sinuman –
 kami o maging isang anghel galing sa langit – na 
mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba 

kaysa sa ipinangaral namin sa inyo.  

2 Juan 1:9 -  Ang sinumang hindi sumusunod sa aral ni 
Cristo o nagtuturo pa ng labis dito ay hindi 

pinananahanan ng Dios.  
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:85 -  sinumang naghahanap bilang 
pagsamba ng iba maliban sa Pagsuko (kay 
Allah) ito ay hindi tatanggapin galing sa kanya. 

Ahzab 33:40 - Si Muhamad ay hindi ama ng alinmang 
tao sa inyo, nguni't siya ay ang mensahero ni 
Allah. 
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19. 
Naglalaman ba ang Koran ng mga doktrina at ulat 
sa kasaysayan na talagang salungat sa sinasabi ng 
Bibliya? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
1 Juan 2:22-24 - 23. Ang taong hindi kumikilala sa 

Anak, hindi sumasakanya ang Ama... 24. Huwag ninyong 

kalimutan ang mga natutunan ninyo mula pa noong una, 

upang patuloy kayong mamuhay nang may pagkakaisa sa 

Anak at sa Ama...    

2 Juan 1:9 -  Ang sinumang hindi sumusunod sa aral ni 
Cristo o nagtuturo pa ng labis dito ay hindi 

pinananahanan ng Dios.  
----------------------------------------------------- 

Shuara 26:196-197 - 196. ito ay nasa mga Kasulatan ng 
mga tao sa katandaan. 197. Hindi ba isang palatandaan 

para sackanilang ang mga manggagamot? 

Fussilat 41:43 - O pumili ba sila ng mga tagapamagitan 
maliban kay Allah. 

Shura 42:15 - Ako ay naniniwala sa anumang 
Kasulatang ipinadalang pababa ni Allah. 

20. 
Ang konsepto ba ng “inspirasyon” at paghahayag ay 
pareho nang sa Koran at sa Bibliya?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
2 Timoteo 3:16 - Lahat ng Kasulatan ay isinulat 

sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Dios, at 

mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, 

pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa 

matuwid na pamumuhay. 

2 Pedro 1:20-21 -20. Dapat ninyong tandaan na ang 
lahat ng isinulat ng mga propeta sa Kasulatan ay 

hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon. 21. 

Sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang 

mga ipinangaral nila kundi sa Banal na Espiritu na 

nag-udyok sa kanila upang sabihin ang salita ng Dios.   

------------------------------------------------- 
Nisa 4:163 - Kami ay nagpasigla kay... kay Hesus at 
kay Hob at kay Hona at kay Aaron at kay Solomon... 

En'am 6:19 & 93 - 19. Si Allah ay saksi sa pagitan ninyo 
at sa akin. At itong Kuran ay naging pampasigla 

sa akin,... 93. Sino ang may kasalanang may higit na 

malaking kamalian kaysa kanyang gumawa ng 

isang kasinungalingan laban kay Allah, o 
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19. 
Naglalaman ba ang Koran ng mga doktrina at ulat 

sa kasaysayan na talagang salungat sa sinasabi ng 
Bibliya? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 

1 Juan 2:22-24 - 23. Ang taong hindi kumikilala sa 
Anak, hindi sumasakanya ang Ama... 24. Huwag ninyong 

kalimutan ang mga natutunan ninyo mula pa noong una, 

upang patuloy kayong mamuhay nang may pagkakaisa sa 

Anak at sa Ama...    

2 Juan 1:9 -  Ang sinumang hindi sumusunod sa aral ni 
Cristo o nagtuturo pa ng labis dito ay hindi 

pinananahanan ng Dios.  
----------------------------------------------------- 
Shuara 26:196-197 - 196. ito ay nasa mga Kasulatan ng 

mga tao sa katandaan. 197. Hindi ba isang palatandaan 

para sackanilang ang mga manggagamot? 

Fussilat 41:43 - O pumili ba sila ng mga tagapamagitan 

maliban kay Allah. 

Shura 42:15 - Ako ay naniniwala sa anumang 

Kasulatang ipinadalang pababa ni Allah. 

20. 
Ang konsepto ba ng “inspirasyon” at paghahayag ay 
pareho nang sa Koran at sa Bibliya?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
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sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Dios, at 
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pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa 

matuwid na pamumuhay. 

2 Pedro 1:20-21 -20. Dapat ninyong tandaan na ang 
lahat ng isinulat ng mga propeta sa Kasulatan ay 

hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon. 21. 

Sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang 

mga ipinangaral nila kundi sa Banal na Espiritu na 

nag-udyok sa kanila upang sabihin ang salita ng Dios.   
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21. 
Tinatanggap ba ng mga Hudyo o Kristiyano ang 
Koran bilang Banal na Aklat? 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Deuteronomio 18:20-22 - 20. At kailangang patayin ang 
sinumang propetang magsasalita sa aking pangalan nang 

hindi ko inuutusan 22. Kapag ang sinabi ng propeta na 
gumamit ng pangalan ng Panginoon ay hindi mangyari o 

magkatotoo … huwag kayong matakot sa kanya. 
Isaias 8:20 - Ang kautusan at katuruan ng 
Panginoon ang dapat ninyong pakinggan. Kapag may 

mga nagsasabi ng mga bagay na salungat sa mga 
itinuturo ng Panginoon, nadidiliman pa ang pag-

iisip ng mga taong iyon.  
-------------------------------------------------  
Nisa 4:82 - Kung ito ay nanggaling sa iba 
bukod kay Allah kanilang matatagpuan sa loob noon. 
Shu’ara 26:196-197 - 196. ito ay nasa mga Kasulatan 
ng mga tao sa katandaan. 197. Hindi ba isang 

palatandaan para sav kanilang ang mga manggagamot 
ng mga Anak ni Israel? 

22. 
Matapos na ipadala ng Diyos ang Banal na Aklat, 
ninais ba niyang ipawalang-bisa ang ilan sa mga 
talata nito? (Mensuh at Nesih)  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Salmo 89:34 -  Hindi ko sisirain ang aking 
kasunduan sa kanya, at hindi ko babawiin ang aking 
ipinangako sa kanya. 

Lucas 16:17 - Mas madali pang mawala ang langit at 
lupa kaysa sa mawalan ng kabuluhan kahit ang kaliit-
liitang bahagi ng Kautusan. 

Juan 10:35 - hindi natin maaaring balewalain ang 
Kasulatan... 

------------------------------------------------- 
Bakara 2:106 - Ang ganyan sa Aming mga isiniwalat 
na Aming pinawalang bisa o ginawang makalimutan, 

Kami ay nagdala (bilang kapalit) 

ng isang higit na mahusay o katulad roon? 
Ra'd 13:39 -  Si Allah ay nagtanggal ng anong 
Kanyang ibig, at nagtaguyod (ng anong Kanyang ibig). 

Nahl 16:101 - Kami ay maglagay ng isang 
isiniwalat kapalit ng (isa pang) isiniwalat, – at 

si Allah ay alam ang pinakamabuti. 

İsra 17:86 - At kung Aming inibig, Kami ay 
makababawi niyang Aming isiniwalat sa iyo. 
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23. 
Kung ang Koran ay nagmula sa “Panginoon ng 
Sanlibutan” at pinagtibay ng pangkat ng mga 
demonyo, nangangahulugan ba na ito ay nanggaling 
sa Diyos? 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Juan 14:30 - Hindi na ako magsasalita . . . 
dumarating na si Satanas na siyang naghahari sa 
mundong ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin.  
2 Corinto 4:3—4 - 3. kung may mga hindi nakakaintindi 
sa Magandang Balita na aming ipinapahayag... 4. dahil 
ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na 
naghahari sa mundong ito...  
------------------------------------------------- 
Fatih 1:2 - Ang papuri ay maging kay Allah, 
Panginoon ng mga Daigdig. 
Yunus 10:37 - At ang Kurang ito ay hindi ganyang 
kailanman ay magagawa ng iba bukod kay Allah. 
Ahkaf 46:29-30 - 29. Kami ay nagpihit patungo sa 
iyo (Muhamad) ng isang samahan ng diwang 
makalupa, nakikinig (na mataimtim) sa Kuran … 30. 
Nagpapatunay niyang bago nito, pumapatnubay patungo 
sa katotohanan at isang wastong daan. 

24. 
Kinakailangan ba na paulit-ulit na itanggi na ang 
Banal na Aklat ay nagmula kay Satanas?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Mateo 7:15-20 - 15 Mag-ingat kayo sa mga huwad na 
propeta... 16 Makikilala ninyo sila sa kanilang mga 
gawa. 
Juan 8:44-49 - 44. Ang diyablo ang inyong ama. At 
kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. 
Siyaʼy mamamatay-tao mula pa sa simula, at ayaw niya 
ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya... 
46. Sino sa inyo ang makakapagsabi na nakagawa ako ng 
kasalanan? 
------------------------------------------------- 
Nahl 16:98 - kapag ikaw ay bumigkas ng 
Kuran,humanap ng kublihan kay Allah laban kay 
Satanas, ang itinakwil. 
Sebe 34:8 & 46 - 8. tinuklas ang isang 
kasinungalingan tungkol kay Allah, o mayroon 
ba sa kanyang isang pagkabaliw? Hindi, nguni't ang 
mga yaong … 46. Walang kabaliwan sa inyong kasama.  
Tekvir 81:22 & 25 - 22. At ang inyong kasama ay 
hindi baliw… 25. O ito ay ang pagsasabi ng isang 
demonyong nararapat batuhin.  
Pansinin: Madalas na itinatanggi ni Hz. Muhammad 
na siya ay sinapian ng demonyo: 15:6-7, 23:70, 
37:36, 44:14, 51:50-52, 68:51. possessed: 15:6-7, 
23:70, 37:36, 44:14, 51:50-52, 68:51. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

23. 
Kung ang Koran ay nagmula sa “Panginoon ng 
Sanlibutan” at pinagtibay ng pangkat ng mga 
demonyo, nangangahulugan ba na ito ay nanggaling 
sa Diyos? 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Juan 14:30 - Hindi na ako magsasalita . . . 
dumarating na si Satanas na siyang naghahari sa 
mundong ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin.  
2 Corinto 4:3—4 - 3. kung may mga hindi nakakaintindi 
sa Magandang Balita na aming ipinapahayag... 4. dahil 
ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na 
naghahari sa mundong ito...  
------------------------------------------------- 
Fatih 1:2 - Ang papuri ay maging kay Allah, 
Panginoon ng mga Daigdig. 
Yunus 10:37 - At ang Kurang ito ay hindi ganyang 
kailanman ay magagawa ng iba bukod kay Allah. 
Ahkaf 46:29-30 - 29. Kami ay nagpihit patungo sa 
iyo (Muhamad) ng isang samahan ng diwang 
makalupa, nakikinig (na mataimtim) sa Kuran … 30. 
Nagpapatunay niyang bago nito, pumapatnubay patungo 
sa katotohanan at isang wastong daan. 

24. 
Kinakailangan ba na paulit-ulit na itanggi na ang 
Banal na Aklat ay nagmula kay Satanas?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Mateo 7:15-20 - 15 Mag-ingat kayo sa mga huwad na 
propeta... 16 Makikilala ninyo sila sa kanilang mga 
gawa. 
Juan 8:44-49 - 44. Ang diyablo ang inyong ama. At 
kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. 
Siyaʼy mamamatay-tao mula pa sa simula, at ayaw niya 
ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya... 
46. Sino sa inyo ang makakapagsabi na nakagawa ako ng 
kasalanan? 
------------------------------------------------- 
Nahl 16:98 - kapag ikaw ay bumigkas ng 
Kuran,humanap ng kublihan kay Allah laban kay 
Satanas, ang itinakwil. 
Sebe 34:8 & 46 - 8. tinuklas ang isang 
kasinungalingan tungkol kay Allah, o mayroon 
ba sa kanyang isang pagkabaliw? Hindi, nguni't ang 
mga yaong … 46. Walang kabaliwan sa inyong kasama.  
Tekvir 81:22 & 25 - 22. At ang inyong kasama ay 
hindi baliw… 25. O ito ay ang pagsasabi ng isang 
demonyong nararapat batuhin.  
Pansinin: Madalas na itinatanggi ni Hz. Muhammad 
na siya ay sinapian ng demonyo: 15:6-7, 23:70, 
37:36, 44:14, 51:50-52, 68:51. possessed: 15:6-7, 
23:70, 37:36, 44:14, 51:50-52, 68:51. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

23. 
Kung ang Koran ay nagmula sa “Panginoon ng 
Sanlibutan” at pinagtibay ng pangkat ng mga 
demonyo, nangangahulugan ba na ito ay nanggaling 
sa Diyos? 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Juan 14:30 - Hindi na ako magsasalita . . . 
dumarating na si Satanas na siyang naghahari sa 
mundong ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin.  
2 Corinto 4:3—4 - 3. kung may mga hindi nakakaintindi 
sa Magandang Balita na aming ipinapahayag... 4. dahil 
ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na 
naghahari sa mundong ito...  
------------------------------------------------- 
Fatih 1:2 - Ang papuri ay maging kay Allah, 
Panginoon ng mga Daigdig. 
Yunus 10:37 - At ang Kurang ito ay hindi ganyang 
kailanman ay magagawa ng iba bukod kay Allah. 
Ahkaf 46:29-30 - 29. Kami ay nagpihit patungo sa 
iyo (Muhamad) ng isang samahan ng diwang 
makalupa, nakikinig (na mataimtim) sa Kuran … 30. 
Nagpapatunay niyang bago nito, pumapatnubay patungo 
sa katotohanan at isang wastong daan. 

24. 
Kinakailangan ba na paulit-ulit na itanggi na ang 
Banal na Aklat ay nagmula kay Satanas?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Mateo 7:15-20 - 15 Mag-ingat kayo sa mga huwad na 
propeta... 16 Makikilala ninyo sila sa kanilang mga 
gawa. 
Juan 8:44-49 - 44. Ang diyablo ang inyong ama. At 
kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. 
Siyaʼy mamamatay-tao mula pa sa simula, at ayaw niya 
ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya... 
46. Sino sa inyo ang makakapagsabi na nakagawa ako ng 
kasalanan? 
------------------------------------------------- 
Nahl 16:98 - kapag ikaw ay bumigkas ng 
Kuran,humanap ng kublihan kay Allah laban kay 
Satanas, ang itinakwil. 
Sebe 34:8 & 46 - 8. tinuklas ang isang 
kasinungalingan tungkol kay Allah, o mayroon 
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Ang Diyos at Ang Ala 
25. 

Naniniwala ba ang mga Judio, Kristiyano at Muslim 
na mayroon lamang “iisang tunay” na Diyos? 
(Vahdet-i Vüjüd) 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Deuteronomio 6:4 - Makinig kayo, O mga mamamayan ng 
Israel: Ang Panginoon na ating Dios ay iisang 
Panginoon lang: 
Efeso 4:4-6 - 4. Iisa ...5. ang Panginoon ... 6. Iisa 
ang Dios natin at siya ang Ama nating lahat … 
1 Timoteo 2:5-6 - Sapagkat iisa lang ang Dios... 
Santiago 2:19 - Naniniwala ka na may iisang Dios.                 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:163 - Ang inyong Maykapal ay Isang 
Maykapal; walang Maykapal maliban sa Kanya. 
Nisa 4:87 & 171 - 87. Allah! Walang Maykapal 
maliban sa Kanya... 171. Si Allah lamang ay Isang 
Maykapal. 
Maide 5:73 - walang Maykapal maliban sa 
Isang Maykapal. 
Nahl 16:22 & 51 - 22. Ang inyong Maykapal ay 
Isang Maykapal... 51. Huwag pumili ng 
dalawang maykapal 

Kasas 28:70 - Siya ay si Allah; walang Maykapal 
maliban sa Kanya. 
İhlas 112:1 -  Siya ay si Allah, ang Isa' 

26. 
Karamihan ba sa mga tauhan at mga katangian ng 
Ala na makikita sa Koran ay kaisa sa mga 
katangian ng Diyos na makikita sa Bibliya?  
(Esmaül-Husna) 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Isaias 40:28 - Hindi nʼyo ba alam o hindi nʼyo ba 
narinig na ang Panginoon ay walang hanggang Dios 
na lumikha ng buong mundo, Hindi siya napapagod o 
nanghihina at walang nakakaarok ng kanyang isip. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:255 - Si Allah! Walang Maykapal maliban 
sa Kanya, ang Nabubuhay, ang Walang 
Hanggan. Ang pag-idlip o pagtulog ay hindi 
lalampas sa Kanya. 
Hashr 59:23*..... Siya ay si Allah, bukod sa Kanya 
ay walang ibang Maykapal, ang Panginoong 
Mapanakop, ang lsang Banal, Kapayapaan, 

ang Tagakupkop ng Pananalig, ang Bantay, 
ang Kagalanggalang... 
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27. 
Ang “Diyos” sa Bibliya at ang Ala sa Koran ba ay 
iisang persona? 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Exodus 3:14 - Sumagot ang Dios kay Moises, “Ako 
nga ang Dios na ganoon pa rin. Ito ang isagot mo 
sa kanila: ‘Ang Dios na ganoon pa rin ang 
nagpadala sa akin... 
1 Juan 5:20 - At tayo nga ay nasa tunay na Dios 
sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesu-Cristo. 
Siya ang tunay na Dios, at ang buhay na walang 
hanggan.  
2 Juan 1:9 - Ang sinumang hindi sumusunod sa aral ni 
Cristo o nagtuturo pa ng labis dito ay hindi 
pinananahanan ng Dios. Ngunit ang sinumang sumusunod 
sa aral ni Cristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. 
------------------------------------------------- 
Ankebut 29:46 - huwag makipagtalo sa mga Tao ng 
Kasulatan maliban kung ito ay maging sa 
(isang landas na) higit na mabuti, maliban sa 
ganyan sa kanilang gumagawa ng mali.” 
Safat 37:126 - Si Allah, ang inyong Panginoon at 
Panginoon ng inyong mga ninuno... 

28. 
Ang walang-hanggan at di-nagbabagong pangalan ba 
ng Diyos ay “Yahweh”? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Exodus 3:15 - Ang Panginoon (YAHWEH), ang Dios 
(Elohim) ng inyong mga ninuno na sina Abraham, 
Isaac, at Jacob, ang nagpadala sa akin sa inyo.’ 
Kikilalanin ako sa pangalang Panginoon 
magpakailanman.  
Isaias 26:4 -  Magtiwala kayong lagi kay Jehova (Yah 
Yahweh) dahil siya ang ating Bato na kanlungan 
magpakailanman. 
Juan 8:58 - 58. Sumagot si Jesus, “Sinasabi ko sa 
inyo ang totoo, bago pa ipanganak si Abraham, nariyan 
na ako.” 
------------------------------------------------- 
A'raf 7:180 - Allah ay ang pinakamagandang mga 
pangalan. Isaalangalang Siya sa pamamagitan nila.  
Isra 17:110*..... Sabihin ... Tumawag 
kay Allah, o tumawag sa Mapagbigay.” 
Pansinin: Ang namumukod-tanging pangalan ng Diyos 
na “Yahweh” ay ginamit sa 6,823 na beses sa 
Bibliya pero walang anumang matatagpuan sa 99 na 
Diyos (Esmaül-Husna) na nasa Koran. Cf. Taha 20:8, 

Rahman 55:78 at Hashr 59:24. 
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29. 
Mayroon bang mga talata sa Banal na Aklat tungkol 

sa Diyos na siya ay “Banal”? (el-Kuddus) 
Bibliya  Oo / Oo  Koran 

Isaias 6:3 - Banal, Banal, Banal, ang Panginoong 
Makapangyarihan… 

Isaias 40:25 - Kanino ninyo ako ihahalintulad? 
Mayroon bang katulad ko? 

Isaias 57:15 - Ito pa ang sinasabi ng Kataas-taasang 

Dios, ang Banal na Dios na nabubuhay magpakailanman. 

Juan 17:11 - babalik na ako sa iyo. Banal na Ama. 

Pahayag 4:8 - Banal! Banal! Banal ang Panginoong 

Dios nating makapangyarihan sa lahat... 

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

Hashr 59:23 - si Allah, bukod sa Kanya ay 

walang ibang Maykapal, ang Panginoong 

Mapanakop, ang lsang Banal… 

Jum’a 62:1 - Sa pangalan ni Allah, ang 
Mapagbigay,ang Maawain.  

Pansinin: Dalawang bisis lang binanggit sa Koran 

ang katagang, pero sa Bibliya ay higit 450 na 

beses. 

30. 
Bukod sa mga katangian ng Diyos, isiniwalat ba ng 

Diyos ang kaniyang sarili bilang ang “Ama”? 
Bibliya  Oo / Hindi  Koran 

Isaias 63:16 - Sapagkat kayo ang aming Ama... Panginoon, 

kayo ang aming Ama, ang aming Tagapagligtas... 

Mateo 5:45 & 48 - 45. magiging tunay na anak kayo ng 

inyong Amang nasa langit... 48. dapat kayong maging 

ganap, tulad ng inyong Amang nasa langit. 

Juan 8:41 - Ang Dios ang aming Ama. 
------------------------------------------------- 

En'am 6:101 -  Ang Tagapagpasimula ng mga langit 
at ng lupa! Paano Siya magkakaroon ng isang anak, 
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29. 
Mayroon bang mga talata sa Banal na Aklat tungkol 

sa Diyos na siya ay “Banal”? (el-Kuddus) 
Bibliya  Oo / Oo  Koran 
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Pahayag 4:8 - Banal! Banal! Banal ang Panginoong 
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31. 
Ang pagmamalaki ba ay katangiang nakakalugod sa 
Diyos? (el-Mütekebbir) 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Salmo 101:5 - Ang mga hambog at mapagmataas ay 
hindi ko palalagpasin. 
Kawikaan 6:16-17 -16. May mga bagay na 
kinamumuhian ang Panginoon: 17. ang 
pagmamataas... 
Isaias 57:15 - Ito pa ang sinasabi ng Kataas-
taasang Dios, ang Banal na Dios na nabubuhay 
magpakailanman: “Nakatira ako sa mataas at banal 
na lugar, pero nakatira rin akong kasama ng mga 
taong mapagpakumbaba at nagsisisi … 

1 Juan 2:16 - anumang pagmamayabang sa buhay – ay hindi 
nagmumula sa Ama kundi sa mundo. 
------------------------------------------------- 
Hashr 59:23 - Siya ay si Allah, bukod sa Kanya ay 
walang ibang Maykapal, ang Panginoong 
Mapanakop, ang lsang Banal, Kapayapaan, 
ang Tagakupkop ng Pananalig, ang Bantay, 
ang Kagalanggalang! 

32. 
Bukod sa mga tauhan at katangian ng Diyos, 
isiniwalat ba ng Diyos ang kaniyang sarili bilang 
ang “Tagapagligtas”? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Isaias 43:3 & 11 - 3. Sapagkat ako ang Panginoon 
mong Dios, ang Banal na Dios ng Israel, na iyong 
Tagapagligtas… 11. Ako lang ang Panginoon at maliban 
sa akin ay wala nang iba pang Tagapagligtas. 
Hosea 13:4 -  Ako ang Panginoon na inyong Dios... Wala 
kayong kikilalaning Dios at Tagapagligtas maliban sa 
akin. 
Lucas 2:11 - isinilang ngayon sa Betlehem, sa bayan 
ni Haring David, ang inyong Tagapagligtas, ang Cristo 
na siyang Panginoon. 
Tito 1:4 -  Sumaiyo nawa ang biyaya at kapayapaang 
galing sa Dios Ama at sa ating Tagapagligtas na si 
Cristo Jesus.  
Tito 2:10-13 - 10. sa Dios na ating Tagapagligtas… 13. 
dakilang Dios at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo. 
Titus 3:4-6.....4. Dios na ating Tagapagligtas... 6. 
Masaganang ibinigay sa atin ng Dios ang Banal na 
Espiritu sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na ating 
Tagapagligtas. 
------------------------------------------------- 
Pansinin: Ang katangian ng Diyos bilang ang 
“Tagapagligtas” ay lumilitaw ng 39 na beses sa 
Bibliya, pero wala sa Koran.39 times in the Bible, 
but is not found in the Qur’an. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

31. 
Ang pagmamalaki ba ay katangiang nakakalugod sa 
Diyos? (el-Mütekebbir) 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Salmo 101:5 - Ang mga hambog at mapagmataas ay 
hindi ko palalagpasin. 
Kawikaan 6:16-17 -16. May mga bagay na 
kinamumuhian ang Panginoon: 17. ang 
pagmamataas... 
Isaias 57:15 - Ito pa ang sinasabi ng Kataas-
taasang Dios, ang Banal na Dios na nabubuhay 
magpakailanman: “Nakatira ako sa mataas at banal 
na lugar, pero nakatira rin akong kasama ng mga 
taong mapagpakumbaba at nagsisisi … 

1 Juan 2:16 - anumang pagmamayabang sa buhay – ay hindi 
nagmumula sa Ama kundi sa mundo. 
------------------------------------------------- 
Hashr 59:23 - Siya ay si Allah, bukod sa Kanya ay 
walang ibang Maykapal, ang Panginoong 
Mapanakop, ang lsang Banal, Kapayapaan, 
ang Tagakupkop ng Pananalig, ang Bantay, 
ang Kagalanggalang! 

32. 
Bukod sa mga tauhan at katangian ng Diyos, 
isiniwalat ba ng Diyos ang kaniyang sarili bilang 
ang “Tagapagligtas”? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Isaias 43:3 & 11 - 3. Sapagkat ako ang Panginoon 
mong Dios, ang Banal na Dios ng Israel, na iyong 
Tagapagligtas… 11. Ako lang ang Panginoon at maliban 
sa akin ay wala nang iba pang Tagapagligtas. 
Hosea 13:4 -  Ako ang Panginoon na inyong Dios... Wala 
kayong kikilalaning Dios at Tagapagligtas maliban sa 
akin. 
Lucas 2:11 - isinilang ngayon sa Betlehem, sa bayan 
ni Haring David, ang inyong Tagapagligtas, ang Cristo 
na siyang Panginoon. 
Tito 1:4 -  Sumaiyo nawa ang biyaya at kapayapaang 
galing sa Dios Ama at sa ating Tagapagligtas na si 
Cristo Jesus.  
Tito 2:10-13 - 10. sa Dios na ating Tagapagligtas… 13. 
dakilang Dios at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo. 
Titus 3:4-6.....4. Dios na ating Tagapagligtas... 6. 
Masaganang ibinigay sa atin ng Dios ang Banal na 
Espiritu sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na ating 
Tagapagligtas. 
------------------------------------------------- 
Pansinin: Ang katangian ng Diyos bilang ang 
“Tagapagligtas” ay lumilitaw ng 39 na beses sa 
Bibliya, pero wala sa Koran.39 times in the Bible, 
but is not found in the Qur’an. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

31. 
Ang pagmamalaki ba ay katangiang nakakalugod sa 
Diyos? (el-Mütekebbir) 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Salmo 101:5 - Ang mga hambog at mapagmataas ay 
hindi ko palalagpasin. 
Kawikaan 6:16-17 -16. May mga bagay na 
kinamumuhian ang Panginoon: 17. ang 
pagmamataas... 
Isaias 57:15 - Ito pa ang sinasabi ng Kataas-
taasang Dios, ang Banal na Dios na nabubuhay 
magpakailanman: “Nakatira ako sa mataas at banal 
na lugar, pero nakatira rin akong kasama ng mga 
taong mapagpakumbaba at nagsisisi … 

1 Juan 2:16 - anumang pagmamayabang sa buhay – ay hindi 
nagmumula sa Ama kundi sa mundo. 
------------------------------------------------- 
Hashr 59:23 - Siya ay si Allah, bukod sa Kanya ay 
walang ibang Maykapal, ang Panginoong 
Mapanakop, ang lsang Banal, Kapayapaan, 
ang Tagakupkop ng Pananalig, ang Bantay, 
ang Kagalanggalang! 

32. 
Bukod sa mga tauhan at katangian ng Diyos, 
isiniwalat ba ng Diyos ang kaniyang sarili bilang 
ang “Tagapagligtas”? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Isaias 43:3 & 11 - 3. Sapagkat ako ang Panginoon 
mong Dios, ang Banal na Dios ng Israel, na iyong 
Tagapagligtas… 11. Ako lang ang Panginoon at maliban 
sa akin ay wala nang iba pang Tagapagligtas. 
Hosea 13:4 -  Ako ang Panginoon na inyong Dios... Wala 
kayong kikilalaning Dios at Tagapagligtas maliban sa 
akin. 
Lucas 2:11 - isinilang ngayon sa Betlehem, sa bayan 
ni Haring David, ang inyong Tagapagligtas, ang Cristo 
na siyang Panginoon. 
Tito 1:4 -  Sumaiyo nawa ang biyaya at kapayapaang 
galing sa Dios Ama at sa ating Tagapagligtas na si 
Cristo Jesus.  
Tito 2:10-13 - 10. sa Dios na ating Tagapagligtas… 13. 
dakilang Dios at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo. 
Titus 3:4-6.....4. Dios na ating Tagapagligtas... 6. 
Masaganang ibinigay sa atin ng Dios ang Banal na 
Espiritu sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na ating 
Tagapagligtas. 
------------------------------------------------- 
Pansinin: Ang katangian ng Diyos bilang ang 
“Tagapagligtas” ay lumilitaw ng 39 na beses sa 
Bibliya, pero wala sa Koran.39 times in the Bible, 
but is not found in the Qur’an. 
 

 
 

31. 
Ang pagmamalaki ba ay katangiang nakakalugod sa 
Diyos? (el-Mütekebbir) 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Salmo 101:5 - Ang mga hambog at mapagmataas ay 
hindi ko palalagpasin. 
Kawikaan 6:16-17 -16. May mga bagay na 
kinamumuhian ang Panginoon: 17. ang 
pagmamataas... 
Isaias 57:15 - Ito pa ang sinasabi ng Kataas-
taasang Dios, ang Banal na Dios na nabubuhay 
magpakailanman: “Nakatira ako sa mataas at banal 
na lugar, pero nakatira rin akong kasama ng mga 
taong mapagpakumbaba at nagsisisi … 

1 Juan 2:16 - anumang pagmamayabang sa buhay – ay hindi 
nagmumula sa Ama kundi sa mundo. 
------------------------------------------------- 
Hashr 59:23 - Siya ay si Allah, bukod sa Kanya ay 
walang ibang Maykapal, ang Panginoong 
Mapanakop, ang lsang Banal, Kapayapaan, 
ang Tagakupkop ng Pananalig, ang Bantay, 
ang Kagalanggalang! 

32. 
Bukod sa mga tauhan at katangian ng Diyos, 
isiniwalat ba ng Diyos ang kaniyang sarili bilang 
ang “Tagapagligtas”? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Isaias 43:3 & 11 - 3. Sapagkat ako ang Panginoon 
mong Dios, ang Banal na Dios ng Israel, na iyong 
Tagapagligtas… 11. Ako lang ang Panginoon at maliban 
sa akin ay wala nang iba pang Tagapagligtas. 
Hosea 13:4 -  Ako ang Panginoon na inyong Dios... Wala 
kayong kikilalaning Dios at Tagapagligtas maliban sa 
akin. 
Lucas 2:11 - isinilang ngayon sa Betlehem, sa bayan 
ni Haring David, ang inyong Tagapagligtas, ang Cristo 
na siyang Panginoon. 
Tito 1:4 -  Sumaiyo nawa ang biyaya at kapayapaang 
galing sa Dios Ama at sa ating Tagapagligtas na si 
Cristo Jesus.  
Tito 2:10-13 - 10. sa Dios na ating Tagapagligtas… 13. 
dakilang Dios at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo. 
Titus 3:4-6.....4. Dios na ating Tagapagligtas... 6. 
Masaganang ibinigay sa atin ng Dios ang Banal na 
Espiritu sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na ating 
Tagapagligtas. 
------------------------------------------------- 
Pansinin: Ang katangian ng Diyos bilang ang 
“Tagapagligtas” ay lumilitaw ng 39 na beses sa 
Bibliya, pero wala sa Koran.39 times in the Bible, 
but is not found in the Qur’an. 
 

 
 



33. 
Sa Banal na Aklat kapag tinutukoy ng Diyos ang 
kaniyang sarili, minsan bay gumamit siya ng 
salitang “Tayo”? 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Genesis 1:26 - sinabi ng Dios, “Likhain natin ang 
tao ayon sa ating wangis...  
Genesis 11:6-7 -6. Sinabi ng Panginoon... 7. 
bumaba tayo. Pag-iba-ibahin natin ang wika nila 
para hindi sila magkaintindihan… 
İsaias 6:8 -  Narinig ko ang tinig ng Panginoon 
na nagsasabi, “Sino ang susuguin ko? Sino ang 
lalakad para sa amin?” Sumagot ako, “Narito po 
ako! Ako ang isugo ninyo. 
Juan 17:11 - At ngayon, babalik na ako sa... Banal 
na Ama, ingatan mo sila sa pamamagitan ng 
kapangyarihang ibinigay mo sa akin, upang silaʼy 
maging isa katulad natin. 
------------------------------------------------- 
Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72 - 57. Kami ay lumikha sa 
inyo. Kayo ba sa gayon ay tatanggap? 58. Inyo bang 
nakita iyang inyong inilabas? 59. Kayo ba ang 
lumikha nito o Kami ay ang Lumikha? 
İnsan 76:23 - Kami, kahi't Kami, ay nagsiwalat sa 
iyo ng Kuran, isang pagsisiwalat. 

34. 
Katanggap-tanggap ba ang konsepto ng “Trinidad”? 
(Ama, Anak at Banal na Espiritu) 

Bibliya  Hindi / No  Koran 
Genesis 11:6-7 - 6. Sinabi ng Panginoon... 7. 
bumaba tayo. Pag-iba-ibahin natin ang wika nila 
para hindi sila magkaintindihan… 
Mateo 28:18-19 - 18. Lumapit sa kanila si Jesus 
at sinabi... 19. Puntahan ninyo ang lahat ng mga 
lahi at gawin silang mga tagasunod ko. 
Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng 
Anak at ng Banal na Espiritu. 
Efeso 4:4-6 - 4. Iisang katawan lamang tayo na 
may iisang Banal na Espiritu… 5. Iisa ang Panginoon 
… 6. Iisa ang Dios natin at siya ang Ama nating lahat. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:64 - kami ay sasamba 
sa wala maliban kay Allah… 
Nisa 4:171..... Ang Mesia, si Hesus na anak na 
lalaki ni Maria, ay isa lamang mensahero ni 
Allah, at ang ... salitang Kanyang inihatid kay 
Maria, at isang diwa galing sa Kanya. Kaya 
maniwala kay Allah at sa Kanyang mga mensahero. 
Maide 5:72-73.....72. Sila talaga ay hindi 
naniniwalang nagsabi: O! si Allah ay ang Mesia... 
73. si Allah ang ikatlo sa tatlo.  
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lahi at gawin silang mga tagasunod ko. 
Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng 
Anak at ng Banal na Espiritu. 
Efeso 4:4-6 - 4. Iisang katawan lamang tayo na 
may iisang Banal na Espiritu… 5. Iisa ang Panginoon 
… 6. Iisa ang Dios natin at siya ang Ama nating lahat. 
------------------------------------------------- 
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maniwala kay Allah at sa Kanyang mga mensahero. 
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naniniwalang nagsabi: O! si Allah ay ang Mesia... 
73. si Allah ang ikatlo sa tatlo.  

 
 

 

33. 
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35. 
Inakusahan ba ng Diyos si Jesus sa paggawa ng 
mali o si Jesus ba ay nagsinungaling sa Diyos sa 
pagtatago sa mali niyang nagawa? 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Juan 8:46 - Sino sa inyo ang makakapagsabi na 
nakagawa ako ng kasalanan? Wala! Bakit ayaw nʼyo 
akong paniwalaan kung katotohanan ang sinasabi ko? 
Tito 1:2 - Ang buhay na itoʼy ipinangako na ng Dios 
bago pa man niya likhain ang mundo, at hindi siya 
nagsisinungaling. 
1 Pedro 2:21-23 - 21. Cristo… 22. Hindi siya 
nagkasala o nagsinungaling man. 
------------------------------------------------- 
Ma’ida 5:116 - si Allah ay nagsabi: O Hesus, anak na 
lalaki ni Maria! Ginawa mo bang sabihin sa sangkatauhan: 
Kunin ako at ang aking ina bilang dalawang maykapal 
bukod kay Allah? Siya ay nagsabi: Maging kapuripuri! 
Hindi sa akin ang magsalita niyang doon ay wala akong 
karapatan. Kung aking dating sinasabi ito, sa gayon Ikaw 
ay talagang makaaalam nito.  

36. 
Inakusahan ba ng Diyos si Jesus sa paggawa ng 
mali o si Jesus ba ay nagsinungaling sa Diyos sa 
pagtatago sa mali niyang nagawa? 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Exodus 13:21 - ginagabayan sila ng Panginoon sa 
pamamagitan ng makapal na ulap, at kapag gabi ay 
ginagabayan sila sa pamamagitan ng naglalagablab 
na haliging apoy na nagbibigay sa kanila ng 
liwanag, para makapaglakbay sila araw man o gabi:  
Exodus 16:9-10 - 9. Sinabi nina Moises... sa 
buong mamamayan ng Israel… 10. tumingin sila sa 
ilang at nakita nila ang makapangyarihang 
presensya ng Panginoon sa ulap. 
1 Samuel 12:16 - Manatili kayo sa kinaroroonan 
ninyo at tingnan ninyo ang kamangha-manghang 
bagay na gagawin ng Panginoon sa inyong harapan… 
------------------------------------------------- 
En'am 6:37-38 - 37. Bakit walang 
kababalaghang ipinadalang pababa sa kanya 
galing sa kanyang Panginoon? Sabihin: O! si 
Allah ay Kayang magpadalang pababa ng isang 
kababalaghan. Nguni't karamihan sa 
kanila ay hindi nakaaalam... 38. Kami ay walang 
kinalimutan sa Aklat (ng Aming mga paguutos). 
Tevbe 9:30-31*.....30. Ala... 31. samantalang sila ay 
pinagutusang sumamba lamang sa Isang Maykapal. 
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37. 
Ipinakita ba ng Diyos ang Kaniyang sarili sa mga 
tao? (Theophany o Ru’yetullah) 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Exodus 33:11 & 18-23 - 11. akikipag-usap ang 
Panginoon kay Moises, magkaharap sila... 18. 

Ipakita po ninyo sa akin ngayon ang 
makapangyarihang presensya ninyo... 23. makikita 

mo ang likod ko, pero hindi ang aking mukha. 
Bilang 12:7-8 - 7. Aking lingkod na si Moises... 
8. Kung makikipag-usap ako sa kanya, parang 

magkaharap lang kami... ang aking sinasabi sa 
kanya ay malinaw talaga. 

------------------------------------------------- 
En'am 6:103 -  Ang pangitain ay hindi makaunawa 
sa Kanya... 
A'raf 7:143 - si Moises... ay nagsabi: Ipakita sa 
akin (ang Iyong Sarili), upang ako ay makatunghay 

sa Iyo… 
Hajj 22:63 - si Allah ay Nakauunawa ng kababalaghan, 
Nakababatid. 

Lokman 31:16 - si Allah ay Maselan, Nakababatid. 
Pansinin: Iba pang Theophany sa Bibliya: Genesis 12:7-9; 
Genesis 18:1-33; Genesis 32:22-30; Exodus 3:2-4:17; 

Exodus 24:9-11; Deuteronomy 31:14-15; Job 38-42. 

38.* 
Nakikipag-usap ba ng direkta ang Diyos sa tao sa 
ngayon bukod pa sa nasusulat na pahayag? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Joel 2:28 - ibibigay ko ang aking Espiritu sa lahat 
ng tao. Ang inyong mga anak na lalaki at babae ay 
magpapahayag ng aking mga salita... 
1 Corinto 14:1-4, 24-31 - 1. Sikapin ninyong makamtan 
ang pag-ibig, ngunit sikapin din ninyong makamtan ang 

mga kaloob na espiritwal, lalo na ang pagpapahayag ng 

mensahe ng Dios... 4. Ang nagpapahayag ng mensahe ng 
Dios ay nagpapatibay sa iglesya…  

------------------------------------------------- 
Tevbe 9:31*..... samantalang sila ay pinagutusang 
sumamba lamang sa Isang Maykapal… 

Shura 42:51*..... At hindi (ipinagkaloob) sa 
alinmang makataong si Allah ay kakausap sa kanya 
maliban (kung ito ay) sa pamamagitan ng 

pagsisiwalat o galing sa likuran ng isang 

talukbong, o Siya ay magpadala ng isang 

mensahero... 
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39. 
Ang walang-hanggang Diyos ba ay nagnanais na 
magkaroon ng malapit at maibiging ugnayan sa mga 
di-sakdal na tao na tinatawag na “Anak ng Diyos”? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Hosea 1:10 - Sa ngayon ay tinatawag silang ‘Kayoʼy 
hindi ko mga mamamayan, silaʼy tatawaging, ‘Mga anak 
ng Dios na buhay. 
Galacia 4:6 -  dahil mga anak na tayo ngayon ng Dios, 
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Siya ay nagparusa sa inyo dahil sa inyong mga 
kasalanan? Hindi, kayo ay mga makatao lamang ng 
Kanyang paglilikha. 
Pansinin: Habang ang Koran ang nagsasabing hindi 
maaaring ang tao ay maging Anak ng Diyos, sinabi 
naman ng Diyos na maaari siyang maging malapit sa 
mga tao: Cf. Enfal 8:24; Hud 11:90 & 92; at Kaf 
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41. 
Itinuturing ba ng Diyos ang mga mananampalataya 
ngayon bilang Kaniyang alipin o lingkod?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Juan 15:15 - Hindi ko na kayo itinuturing na 
alipin, dahil hindi alam ng alipin kung ano ang 
ginagawa ng kanyang amo. Sa halip, itinuturing ko 
na kayong mga kaibigan. 
1 Pedro 2:5 & 9-10 - 9. Ngunit kayoʼy mga taong 
pinili, mga maharlikang pari, at mga mamamayan ng 
Dios… 10. Noon, hindi kayo kinaawaan ng Dios, pero 
ngayon, kinaawaan na niya kayo. 
------------------------------------------------- 
Sad 38:83 -  sa Iyong isang isip na mga 
tagapaglingkod... 
Zulmer 39:16 -  Sa pamamagitan nito ginawa ni 
Allah na magyanig ng Kanyang mga tagapaglingkod…  
Shura 42:19 - Si Allah ay mapagbiyaya sa Kanyang 
mga tagapaglingkod... 

42. 
Ang Diyos ba ay may tinatangi sa mga tao at 
iniisip na mas nakatataas ang iba? 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Marcos 12:14 -  Guro, alam po naming totoo ang mga 
sinasabi nʼyo, at wala kayong pinapaboran. Sapagkat 
hindi kayo tumitingin sa katayuan ng tao. 
Galacia 3:28 - wala nang pagkakaiba ang Judio sa 
hindi Judio, ang alipin sa malaya, ang lalaki sa 
babae. Kayong lahat ay iisa na dahil kayoʼy nakay 
Cristo na. 
Efeso 6:9 - alam naman ninyong kayo at sila ay may 
iisang amo sa langit, at wala siyang kinikilingan 
kahit sino. 
------------------------------------------------- 
En'am 6:165 - Siya itong naglagay sa inyo bilang 
mga sugo sa lupa at nagtaas sa ilan sa inyo sa 
tungkulin sa ibabaw ng mga iba. 
Nahl 16:71 & 75 - 71. At si Allah ay tumangkilik 
sa ilan sa inyo sa ibabaw ng mga iba… 75. Sila ba 
ay magkapantay? 
Ahzab 33:50 -  O Propeta, O! Aming ginawang 
makatarungan sa iyo ang iyong mga asawang 
babaeng… – isang karapatan para sa iyo lamang, hindi 
para sa (iba sa) mga 
naniniwala. 
Pansinin: Cf. Hadith: Mishkat ul-Masabih, Vol. 3. 
p. 117 at Bukhari Vol. 1 no. 28 & 301; Vol. 2, 
No. 161. 
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43. 
Kinapopootan ba ng Diyos ang mga makasalanan at 
gusto ba niyang mapunta sila sa impyerno?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Ezekiel 18:23 & 32 - 23. Ako, ang Panginoong Dios 
ay hindi natutuwa kapag namamatay ang masama? 32. 
Hindi ako natutuwa kapag may namamatay. Kaya 
magsisi na kayo para kayoʼy mabuhay. 
2 Pedro 3:9 - Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa 
pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. 
Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong 
magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:41 - Ang mga yaon ay silang para sa 
kanila ang ibig ni Allah ay Siya ay huwag luminis 
ng kanilang mga puso…  
A’raf 7:179 -  Talagang Kami ay marami nang 
pinilit patungong Impiyerno sa diwang makalupa... 
Ang mga ito ay tulad sa bakahan – hindi, nguni't 
sila ay higit na masama! 
Tevbe 9:55 -  Si Allah ... ay sumadya lamang 
magparusa sa kanila sa buhay sa 
daigdig, at ang kanilang mga kaluluwa ay  dadaang 
palayo samantalang sila ay mga 
hindi naniniwala.. 

44. 
Ang Diyos ba ang may responsibilidad sa paggawa 
ng “mabuti’ at “masama”? (Hayır at Sher) 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Jeremias 29:11 - Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga 
plano ko para sa kabutihan nʼyo at hindi sa kasamaan 
nʼyo, at plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon 
kayo ng mabuting kinabukasan... 
Santiago 1:13 - Kung dumaranas ng tukso ang isang 
tao, hindi niya dapat isiping galing ito sa Dios, 
dahil hindi maaaring matukso ang Dios sa kasamaan, 
at hindi rin siya nanunukso sa kahit kanino...  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:26 - Siya ay nagligaw sa marami. 
Nisa 4:78 - kung ang isang masayang bagay ay 
bumagsak sa kanila, sila ay nagsabi: Ito ay 
galing kay Allah.” 
Maide 5:14 - "O! kami ay mga Kristiyano,” Kami ay 
gumawa ng isang kasunduan,. 
Enbiya 21:35 - Kami ay sumubok sa inyo sa 
masama at sa mabuti, bilang pagsubok. 
Pansinin: Sa Bibliya, may mga lugar kung saan 
pinahihintulutan ng Diyos ang mga sakuna at 
kalamidad. (hindi kagagawan ng diyablo) na 
mangyari ito sa tao: Isa. 45:7, Jer. 4:6 & Amos 
3:6. Pero si Satanas ang may gawa sa diyablo: Jn. 
8:44, 1 Jn. 3:8. 
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------------------------------------------------- 
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galing kay Allah.” 
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pinahihintulutan ng Diyos ang mga sakuna at 
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43. 
Kinapopootan ba ng Diyos ang mga makasalanan at 
gusto ba niyang mapunta sila sa impyerno?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Ezekiel 18:23 & 32 - 23. Ako, ang Panginoong Dios 
ay hindi natutuwa kapag namamatay ang masama? 32. 
Hindi ako natutuwa kapag may namamatay. Kaya 
magsisi na kayo para kayoʼy mabuhay. 
2 Pedro 3:9 - Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa 
pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. 
Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong 
magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:41 - Ang mga yaon ay silang para sa 
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ng kanilang mga puso…  
A’raf 7:179 -  Talagang Kami ay marami nang 
pinilit patungong Impiyerno sa diwang makalupa... 
Ang mga ito ay tulad sa bakahan – hindi, nguni't 
sila ay higit na masama! 
Tevbe 9:55 -  Si Allah ... ay sumadya lamang 
magparusa sa kanila sa buhay sa 
daigdig, at ang kanilang mga kaluluwa ay  dadaang 
palayo samantalang sila ay mga 
hindi naniniwala.. 

44. 
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45. 
Ang Diyos ba ay inilalarawan bilang ang dakilang 
“tagapaglagay” o “taga-pakana ng lahat ng masama? 
(Makara) 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Habakuk 1:13 - Bakit nʼyo hinahayaang pagmalupitan 
ang mga taong hindi gaanong masama kung ihahambing 
sa kanila. 
Micas 2:1 - Nakakaawa kayong nagpupuyat sa 
pagpaplano ng masama. 
Zacarias 8:17 - Huwag kayong magbalak ng masama 
laban sa inyong kapwa, at huwag kayong susumpa ng 
kasinungalingan dahil ang lahat ng iyan ay aking 
kinapopootan. 
-------------------------------------------------  
Al-i İmran 3:54 - At sila (mga hindi naniniwala) ay 
nagbalak, at si Allah ay nagbalak (laban sa 
kanila). At si Allah ay ang inakamagaling sa mga 
nagbabalak.  
Ra’d 13:42 - nguni't ang lahat ng pagbabalak ay kay Allah. 
Pansinin: Sa Bibliya, ang ‘paglalagay’ o 
‘pagpapakana’ay mga gawa ng diyablo at mga katangian 
ni Satanas, hindi ng Diyos: Cf. Gen. 3:1, Est. 9:25, 
Ps. 21:11, Ps. 36:4, Pro. 1:30, 2 Cor. 11:13-15, Eph. 
6:11, 1 Pet 5:8-9, 2 John 1:7.     

46. 
Ang Diyos ba ang responsable sa pagkakapootan at 
pagkakagalit ng mga tao dahil sa iba’t-ibang mga 
paniniwala? 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Jeremias 29:11 - Alam ko kung paano ko tutuparin ang 
mga plano ko para sa kabutihan nʼyo at hindi sa 
kasamaan nʼyo, at plano para bigyan kayo ng pag-asa 
na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. 
Habakuk 1:13 - Bakit nʼyo hinahayaang 
pagmalupitan ang mga taong hindi gaanong masama 
kung ihahambing sa kanila? 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:10 - Sa kanilang mga puso ay isang 
sakit,at pinarami ni Allah ang kanilang sakit. 
Nisa 4:88 -  Hinahanap ba ninyong pumatnubay sa 
kanyang ipinadala ni Allah sa pagkaligaw? 
Siyang ipinadala ni Allah sa pagkaligaw. 
Maide 5:14 - yaong nagsabi: "O!kami ay mga 
Kristiyano,” Kami ay gumawa ng isang kasunduan, 
... sila ay pinaalalahanan kaya Kami ay aghasik 
ng pag-aaway.  
Maide 5:64 - Ang mga Hudyo…  Kami ay naghasik sa 
kanila ng pag-aaway at galit hanggang sa Araw ng 
Pagkabuhay. 
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47. 
Layunin ba ng Diyos na mapabigatan ang puso ng 
tao at mailigaw sila?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Mateo 18:11-14 - 11. Sapagkat ako, na Anak ng Tao, ay 
naparito sa mundo upang iligtas ang mga nawawala… 
kung mawala ang isa… 14. Ganito rin naman ang 
nararamdaman ng inyong Amang nasa langit. Ayaw niyang 
mawala ang kahit isa sa maliliit na batang ito. 
1 Timoteo 2:3-4 - 3. sa Dios na ating 
Tagapagligtas, 4. Nais niyang maligtas ang lahat 
ng tao at malaman ang katotohanan.  
------------------------------------------------- 
Baqara 2:7, 15 & 26 - 7. Tinakipan ni Allah ang 
kanilang pandinig at ang kanilang mga puso… 15. 
Si Allah (Kanyang SariIi) ay nangutya sa kanila…  
26. Siya ay nagligaw sa marami sa gayon…  
Nisa 4:119 - At talagang ako ay gagabay sa kanila 
sa pagkaligaw, at talagang ako ay magpapaalab ng 
mga pagnanasa sa kanila… 
A’raf 7:186 -  Ang mga yaong ipinadala ni Allah sa 
pagkaligaw, walang patnubay para sa kanila… 

48. 
Ang katangian ba ng Diyos ay pabago-bago o paiba-
iba?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Bilang 23:19 - Nagsasabi ba siya ng hindi niya ginagawa? 
Nangangako ba siya ng hindi niya tinutupad? 
Salmo 119:90 - Ang inyong katapatan ay magpapatuloy sa 
lahat ng salinlahi. 
Malakias 3:6 - Ako, ang Panginoon, ay hindi 
nagbabago... 
2 Timoteo 2:13 - Kung hindi man tayo tapat, 
mananatili siyang tapat; dahil hindi niya 
maikakaila ang kanyang sarili. 
Tito 1:2 - ipinangako na ng Dios ... at hindi 
siya nagsisinungaling... 
------------------------------------------------- 
Hud 11:106-107 - 106. Para sa mga yaong magiging 
aba (sa araw na iyan) sila ay magiging nasa Apoy… 
107. Namamalagi doon ... maliban kung para diyan 
sa inibig ng iyong Panginoon.   
Hajj 22:14*..... si Allah ay 
gumagawa ng anong Kanyang ninanasa. 
Fatir 35:8..... Si Allah talaga ay 
nagpadala sa Kanyang ibig sa pagkaligaw, at 
pumatnubay sa Kanyang ibig... 
Buruj 85:16.... Ako ay nagbabaIak ng isang baIak. 
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49. 
Ipinagbabawal ba na magpatirapa sa sinuman kundi 
sa Diyos lamang? 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Exodus 20:2-5 - 2. Ako ang Panginoon na inyong 
Dios... 3. Huwag kayong sasamba sa ibang mga dios 
maliban sa akin… 5. Huwag ninyo itong paglilingkuran 
o sasambahin, dahil ako ang Panginoon na inyong Dios 
ay ayaw na may sinasamba kayong iba.  
Deuteronomio 5:7-9 - 7. Huwag kayong sasamba sa ibang 
mga dios maliban sa akin... 9. Huwag ninyo itong 
paglilingkuran o sasambahin... ako ang Panginoon na 
inyong Dios ay ayaw na may sinasamba kayong iba. 
Pahayag 22:8-9 - 8. lumuhod ako upang sumamba sa 
anghel … 9. Huwag! Huwag mo akong sambahin. Sapagkat 
katulad mo, alipin din ako ng Dios at ng mga katulad 
mong propeta, at ng lahat ng sumusunod sa mga 
nakasulat sa aklat na ito. Ang Dios ang sambahin mo. 
------------------------------------------------- 
İsra 17:23 -  Panginoon ay nag-utos na 
kayo ay sumamba sa wala maliban sa Kanya. 
Zariyat 51:56 -  Ako ay lumikha sa diwang 
makalupa at sangkatauhan lamang upang sila ay 
makasamba sa Akin. 

50. 
Nag-utos ba ang Diyos sa mga anghel na salungat 
sa kaniyang sariling utos at utusan sila na: 
“Magpatirapa kayo kay Adan”?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Isaias 14:12-14 - 12. Nahulog ka mula sa langit… 13. 
Sinabi mo sa iyong sarili, ‘Aakyat ako sa langit, at 
ilalagay ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng 
Dios… 14. magiging gaya ng Kataas-taasang Dios.  
Ezekiel 28:11-19 - 12. Noon, larawan ka ng isang 
walang kapintasan… 15. hanggang sa maisipan mong 
gumawa ng masama… 17. Naging mayabang ka dahil sa 
kagandahan mo, at ang karunungan moʼy ginamit mo sa 
paggawa ng masama para maging sikat ka. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:31-34 - 34. nang Aming sinabi sa mga anghel: 
Idapang tungo ang inyong mga sarili sa 
harapan ni Adan, sila ay bumagsak na 
nakadapang tungo, lahat maliban kay Iblis... 
İsra 17:61-65 - 61. nang Aming sabihin sa mga 
anghel: Bumagsak pababang nakadapang tungo sa 
harapan ni Adan at sila ay bumagsak na 
nakadapang tungong lahat maliban kay Iblis, 
siya ay nagsabi: Ako ba ay babagsak na 
nakadapang tungo sa harapan niyang Iyong 
nilikha sa putik?” 
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Banal na Espiritu, Mga Anghel, 
Mga Demonyo at si Satanas 

51. 
Ang “Banal na Espiritu” ba ay katanggap-tanggap 
bilang Diyos? (Ruh-ül Kudüs) 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Salmo 139:7 -  Paano ba ako makakaiwas sa inyong 
Espiritu? Saan ba ako makakapunta na wala kayo? 
Juan 4:24 -  Ang Dios ay espiritu, kaya ang sumasamba 
sa kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng espiritu 
at katotohanan. 
Gawa 5:3-4 - 3. Ananias, bakit ka nagpalinlang 
kay Satanas? Nagsisinungaling ka sa Banal na 
Espiritu... 4. Nagsinungaling ka hindi lang sa 
tao kundi lalung-lalo na sa Dios.  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:87 & 253 - 87. Kami ay nagbigay kay 
Hesus, anak na lalaki ni Maria, ng maliwanag na 
mga katibayan (ng nasasakupan ni Allah). 
Maide 5:110. - O Hesus, anak na lalaki ni Maria! 
Alalahanin ang Aking tulong sa iyo at sa iyong ina; 
kung paano Ako nagpalakas sa iyo sa pamamagitan ng 
banal na Diwa. 
Pansinin: Mayroong 113 na mga lugar na nasa 
Bibliya kung saan ang banal na espiritu ay 
inilalarawan bilang Diyos. 

52. 
Ang Banal na Espiritu ba ay may kapangyarihang 
lumikha? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Genesis 1:1-2 - 1. Nang pasimula, nilikha ng Dios ang 
langit at ang lupa... 2. At ang Espiritu ng Dios 
ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. 
Job 26:13 - Sa pamamagitan ng pag-ihip niya ay 
umaaliwalas ang langit... 
Job 33:4 - Ang espiritu ng Makapangyarihang Dios 
ang gumawa sa akin at nagbigay buhay. 
Salmo 104:30 -  Nalilikha sila kapag binigyan mo 
ng hininga...  
------------------------------------------------- 
Maide 5:110, 116 & 118 - 110. O Hesus, anak na 
lalaki ni Maria! Alalahanin ang Aking tulong sa 
iyo at sa iyong ina; kung paano Ako nagpalakas sa 
iyo sa pamamagitan ng banal na Diwa, upang ikaw 
ay makipag-usap sa sangkatauhan.  118. Ikaw, Ikaw 
lamang ay ang Makapangyarihan, ang Paham.  
Meryem 19:17-19 -  Ako ay isa lamang mensahero ng iyong 
Panginoon… 
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53. 
Ang “Banal  na Espiritu” at ang anghel na si 
“Gabriel” ba ay iisa? 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Lucas 1:11-35 - 11. Biglang nagpakita kay Zacarias ang 
isang anghel ng Panginoon… 13. sinabi sa kanya ng 

anghel, “Huwag kang matakot, Zacarias! Dininig ng 

Dios ang panalangin mo. Magkakaanak ng isang lalaki 

ang asawa mong si Elizabet, at Juan ang ipapangalan 

mo sa kanya… 15. Sa sinapupunan pa lang ng kanyang 
ina ay sasakanya na ang Banal na Espiritu… 19. 

Sumagot ang anghel, “Ako si Gabriel na naglilingkod 

sa harapan ng Dios. Siya ang nagsugo sa akin para 

sabihin sa iyo ang magandang balitang ito. 

Juan 4:24 - Ang Dios ay espiritu. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:87 & 98 - 87. Kami ay nagbigay kay Hesus, 
anak na lalaki ni Maria, ng maliwanag na mga 

katibayan (ng nasasakupan ni Allah), at Kami ay 

tumulong sa kanya sa pamamagitan ng Banal na Diwa. 

Ito ba ay talagang gayon, na kapag dumating sa inyo 

ang isang mensahero (galing kay Allah)… 98. Sino man 

ang isang kaaway kay Allah, at sa Kanyang mga anghel 
at Kanyang mga mensahero, kay Gabriel at Miguel? 
Pansinin: Sa Islam ang Banal na Espiritu ay 
karaniwang inilalarawan bilang Anghel Gabriel.  

54. 
Ang paglapastangan ba sa “Banal na Espiritu” ang 
kasalanang hindi kaylanman mapapatawad? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Mateo 12:31-32 - 31. ang lahat ng kasalanan, pati 
na ang paglapastangan sa Dios ay mapapatawad, 

ngunit ang paglapastangan sa Banal na Espiritu ay 

hindi mapapatawad. 32. Ang sinumang magsalita ng 

masama laban sa akin na Anak ng Tao ay mapapatawad, 

ngunit ang sinumang magsalita ng masama laban sa 

Banal na Espiritu ay hindi mapapatawad kailanman. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:48, 116 & 168 - 48. si Allah ay hindi 
nagpapatawad na ang isang katambal ay ihahambing 
sa Kanya … 116. si Allah ay hindi nagpapatawad na 

ang mga katambal ay ihahambing sa Kanya. Siya ay 

nagpapatawad sa lahat maliban diyan … 168. yaong 
hindi naniniwala at nakipagbagayan sa mali, si Allah 

kailanman ay hindi magpapatawad sa kanila, o Siya ay 

papatnubay sa kanilang patungo sa isang daan. 
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55. 
Ang Banal na mga Aklat ba ay nakatuon lang sa mga 
bagay na may kinalaman sa Espiritu? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Roma 1:11 - Nananabik akong makita kayo para 
maipamahagi sa inyo ang mga espiritwal na kaloob 
na makakapagpatatag sa inyo. 
Roma 8:9 -  Pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa 
makasalanang pagkatao kundi ayon sa patnubay ng 
Espiritu, kung totoong nasa inyo na nga ang 
Espiritu ng Dios. Kung wala sa isang tao ang 
Espiritu ni Cristo, siyaʼy hindi kay Cristo. 
1 Corinto 2:13-16 - 13. ipinangangaral namin ang 
mga bagay na ito sa pamamagitan ng mga salitang 
mula sa Banal na Espiritu... Ipinangangaral namin 
ang espiritwal na mga bagay sa mga taong 
pinananahanan ng Espiritu... 15. Sa taong 
pinananahanan ng Espiritu, nauunawaan niya ang 
mga bagay na ito... 
------------------------------------------------- 
İsra 17:85 -  magtatanong sa iyo tungkol sa Diwa. 
Sabihin: Ang Diwa ay sa kautusan ng aking 
Panginoon, at sa kaalamang kayo ay pinagkalooban 
ng kaunti lamang.” 

56. 
Ang “Banal na Espiritu” ba ay naninirahan sa mga 
nananampalataya at  nagbibigay ng kapangyarihan 
sa  kanila na may espiritwal na regalo? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Juan 20:21-22 - 21. sinabi ni Jesus sa kanila… Kung 
paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay isinusugo ko rin… 
22. Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at 
sinabi, “Tanggapin nʼyo ang Banal na Espiritu. 
Gawa 1:8 -  Ngunit pagdating ng Banal na Espiritu 
sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan. 
1 Corinthians 12:1, 4-11 & 13 - 1. Ngayon, mga 
kapatid, nais kong maunawaan ninyo ang tungkol sa mga 
kaloob ng Banal na Espiritu... 7. Ang bawat isa ay 
binigyan ng kakayahan na nagpapakita na 
sumasakanya ang Banal na Espiritu... 13. Tayong 
lahat, Judio man o hindi, alipin o malaya ay 
nabautismuhan sa iisang Espiritu upang maging 
isang katawan. At iisang Espiritu rin ang 
tinanggap nating lahat. 
------------------------------------------------- 
Pansinin: Ang Koran ay hindi bumabanggit ng 
espirituwal na regalo, at hindi rin binabangit 
dito na naninirahan ang banal na Espiritu kung 
saan? 
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57. 
Ang espirituwal na regalo ba ay mapapasa ng isang 
mananampalataya sa pamamagitan ng pagpatong ng 
kanyang kamay sa ibang tao?  

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
1 Timoteo 4:14-15 - 14. Huwag mong pababayaan ang 
kaloob sa iyo ng Banal na Espiritu ayon sa 
inihayag ng mga namumuno sa iglesya nang ipatong 
nila ang kamay nila sa iyo. 15. Gawin mo ang mga 
tungkuling ito at lubos mong italaga ang sarili mo 
sa mga ito para makita ng lahat ang paglago mo.  
2 Timoteo 1:6 -  pinaaalalahanan kita na lalo ka 
pang maging masigasig sa paggamit ng kakayahang 
ipinagkaloob sa iyo ng Dios, na tinanggap mo nang 
patungan kita ng kamay. 
Hebreo 6:1-2 - 1. Kaya bilang matatagal nang 
sumasampalataya, dapat na nating iwan ang mga 
panimulang aralin tungkol kay Cristo, at 
magpatuloy sa mga malalalim na aralin... 2. 
pagpapatong ng kamay sa ulo...  
------------------------------------------------- 
Pansinin: Sa Koran walang binabanggit na 
pagpapatong ng mga kamay para sa pagbibigay ng 
espirituwal na regalo. Cf. Roma 1:11, 2 
Tesalonica 2:8 & 1 Timoteo 4:14-16. 

58. 
Nagbigay ba ang Diyos sa mga tagasunod ni Jesus 
ng kakayahan na gumawa ng mga himala na katulad 
ng ginawa ni Jesus sa pamamagitan ng 
kapangyarihan ng Banal na Espiritu na taglay 
nila?  

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Lucas 10:17 - Masayang bumalik ang 72 tagasunod 
ni Jesus. Sinabi nila sa kanya, “Panginoon, kahit 
po ang masasamang espiritu ay sumusunod sa amin 
kapag inutusan namin sila sa pangalan nʼyo!. 
Juan 14:12 - Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang 
sumasampalataya sa akin ay makakagawa rin ng mga 
ginagawa ko, at higit pa rito ang magagawa niya 
dahil pupunta na ako sa Ama. 
Gawa 6:8 - Pinagkalooban ng Dios si Esteban ng 
pambihirang kapangyarihan. Kaya maraming himala at 
mga kamangha-manghang ginawa niya ang nasaksihan ng 
mga tao. 
Acts 8:6..... Nang marinig ng mga tao ang mga 
sinabi ni Felipe at makita ang mga himalang 
ginawa niya, nakinig sila nang mabuti sa kanya. 

Pansinin: Walang ulat na makikita sa Koran na may 
nakagawa ng mga himala tulad nang kay Jesus. 
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po ang masasamang espiritu ay sumusunod sa amin 
kapag inutusan namin sila sa pangalan nʼyo!. 
Juan 14:12 - Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang 
sumasampalataya sa akin ay makakagawa rin ng mga 
ginagawa ko, at higit pa rito ang magagawa niya 
dahil pupunta na ako sa Ama. 
Gawa 6:8 - Pinagkalooban ng Dios si Esteban ng 
pambihirang kapangyarihan. Kaya maraming himala at 
mga kamangha-manghang ginawa niya ang nasaksihan ng 
mga tao. 
Acts 8:6..... Nang marinig ng mga tao ang mga 
sinabi ni Felipe at makita ang mga himalang 
ginawa niya, nakinig sila nang mabuti sa kanya. 

Pansinin: Walang ulat na makikita sa Koran na may 
nakagawa ng mga himala tulad nang kay Jesus. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

57. 
Ang espirituwal na regalo ba ay mapapasa ng isang 
mananampalataya sa pamamagitan ng pagpatong ng 
kanyang kamay sa ibang tao?  

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
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kaloob sa iyo ng Banal na Espiritu ayon sa 
inihayag ng mga namumuno sa iglesya nang ipatong 
nila ang kamay nila sa iyo. 15. Gawin mo ang mga 
tungkuling ito at lubos mong italaga ang sarili mo 
sa mga ito para makita ng lahat ang paglago mo.  
2 Timoteo 1:6 -  pinaaalalahanan kita na lalo ka 
pang maging masigasig sa paggamit ng kakayahang 
ipinagkaloob sa iyo ng Dios, na tinanggap mo nang 
patungan kita ng kamay. 
Hebreo 6:1-2 - 1. Kaya bilang matatagal nang 
sumasampalataya, dapat na nating iwan ang mga 
panimulang aralin tungkol kay Cristo, at 
magpatuloy sa mga malalalim na aralin... 2. 
pagpapatong ng kamay sa ulo...  
------------------------------------------------- 
Pansinin: Sa Koran walang binabanggit na 
pagpapatong ng mga kamay para sa pagbibigay ng 
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Tesalonica 2:8 & 1 Timoteo 4:14-16. 
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59. 
Nagbigay ba ang Diyos sa mga mananampalataya ng 
kakayahan na makapagsalita ng ibang  wika o 
lengwahe sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal  
na Espiritu?  

Bibliya  Yes / No  Koran 
1 Corinto 14:2 & 5 - 2. Ang taong nagsasalita sa 
ibang wika na hindi niya natutunan ay nakikipag-usap 
hindi sa tao kundi sa Dios, dahil wala namang 
nakakaunawa sa kanya. Nagsasalita siya ng mga hiwaga 
sa tulong ng Banal na Espiritu… 5. Gusto ko sanang 
kayong lahat ay makapagsalita sa ibang wika …  
Roma 8:26-27 - 26. Tinutulungan tayo ng Banal na 
Espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung 
ano ang dapat nating ipanalangin, kaya ang Espiritu 
na rin ang namamagitan sa Dios para sa atin sa 
pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang 
sabihin. 27. At ang anumang nais sabihin ng Banal 
na Espiritu ay alam ng Dios na siyang sumisiyasat 
sa puso ng mga tao. Sapagkat namamagitan ang 
Banal na Espiritu para sa mga mananampalataya, 
kung ano ang ayon sa kalooban ng Dios. 
------------------------------------------------- 
Pansinin: Sa Koran walang mga talata tungkol sa 
pagsasalita ng ibang wika. 

60. 
May malinaw ba na pagkakaiba sa pagitan ng mga 
Anghel (Melek) bilang lingkod ng Diyos at Demonyo 
(Jinn) bilang lingkod ni Satanas?  

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Mateo 25:41 - Pagkatapos, sasabihin ko naman sa mga 
tao sa aking kaliwa, ‘Lumayo kayo sa akin, kayong mga 
isinumpa ng Dios! Doon kayo sa walang katapusang apoy 
na inihanda para sa diyablo at sa kanyang mga kampon. 

Pahayag 12:9 - 9. Kaya itinaboy ang malaking dragon –
 ang ahas noong unang panahon na tinatawag na diyablo 
o Satanas na nanlilinlang sa mga tao sa buong mundo. 
Itinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga anghel. 
------------------------------------------------- 
Jinn 72:1—16 - 1. (O Muhamad): Isiniwalat sa 
aking isang samahan ng diwang makalupa ay 
nagbigay ng pandinig, at sila ay nagsabi: O! ito 
ay isang kamanghamanghang Kuran, 2. pumatnubay 
patungo sa katuwiran, kaya kami ay naniniwala 
dito at kami ay naghahambing ng walang katambal 
sa aming Panginoon... 11. sa amin ay may kataong 
matuwid, at sa amin ay may malayo diyan: kami ay 
mga lupunang may magkakaibang mga alituntunin...  
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61. 
Posible ba para kay Satanas na magsisi at maging 
mabuti? 

Bibliya  Hindi / Hindi  Koran 

Pahayag 12:9 - Kaya itinaboy ang malaking dragon –
 ang ahas noong unang panahon na tinatawag na diyablo 
o Satanas na nanlilinlang sa mga tao sa buong mundo. 
Itinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga anghel.  
Pahayag 20:10 -  At si Satanas na dumaya sa 
kanila ay itatapon sa lawang apoy at asupre, na 
siya ring pinagtapunan ng halimaw at ng huwad at 
sinungaling na propeta. Magkakasama silang 
parurusahan at pahihirapan araw-gabi, 
magpakailanman. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:208 - at huwag sundin ang mga hakbang ng 
paa ng demonyo. O! siya ay isang lantad na kaaway 
para sa inyo. 
Yusuf 12:5 - si Satanas para sa tao ay isang 
Iantad na kaaway. 
Zukhruf 43:36-39 - 36. Kami ay humirang sa kanya 
ng isang demonyong naging kanyang kasama… 39. At 
ito ay hindi magbibigay ng pakinabang sa inyo sa 
araw na ito, sapagka't kayo ay gumawa ng mali, 
upang kayo ay maging makibahagi sa wakas.”  

62. 
Posible ba sa mga Demonyo na magsisi at maging 
mabuti? (Jinn) 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Judas 6-7 - 6. ang mga anghel na hindi nanatili 
sa dati nilang kalagayan kundi iniwan ang 
kanilang lugar. Ginapos ng Dios ang mga iyon ng 
mga kadenang hindi mapuputol, at ikinulong sa 
napakadilim na lugar hanggang sa araw na 
hahatulan sila… 7. Pinarusahan sila sa walang 
hanggang apoy bilang babala sa lahat. 
-------------------------------------------------  
Jinn 72:1, 11, 13 & 14 - 1. Sabihin (O Muhamad): 
Isiniwalat sa aking isang samahan ng diwang 
makalupa ay nagbigay ng pandinig, at sila ay 
nagsabi: O! ito ay isang kamanghamanghang Kuran… 
11. sa amin ay may kataong matuwid, at sa amin ay 
may malayo diyan: kami ay mga lupunang may 
magkakaibang mga alituntunin… 13. At nang aming 
mapakinggan ang batayan, kami ay naniwala sa loob 
noon; at sinumang maniwala sa kanyang Panginoon… 
14. at mayroon sa aming ilang hindi makatarungan. 
At sinumang sumuko kay Allah, ang ganyan ay 
kumuha ng wastong landas na sadya. 
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14. at mayroon sa aming ilang hindi makatarungan. 
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61. 
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mabuti? 

Bibliya  Hindi / Hindi  Koran 
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Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
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63. 
Mayroon bang mga talata sa Banal na Aklat hinggil 
sa pagpapalayas ng mga demonyo galing sa mga tao?  

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Mateo 9:33 -  Pinalayas ni Jesus ang masamang 
espiritu, at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang 
mga tao at sinabi, “Kailanman ay hindi pa 
nangyari ang ganito sa buong Israel. 
Mateo 17:18 - Sinaway ni Jesus ang masamang 
espiritu at lumabas ito sa bata. At gumaling ang 
bata noon din... 
Marcos 1:25-26 - 25. Pero sinaway ni Jesus ang 
masamang espiritu, “Tumahimik ka at lumabas sa 
kanya. 26. Pinangisay ng masamang espiritu ang 
tao, at sumigaw siya habang lumalabas.  
Lucas 4:35 - Pero sinaway ni Jesus ang masamang 
espiritu, “Tumahimik ka at lumabas sa kanya!” At sa 
harapan ng lahat, itinumba ng masamang espiritu ang 
lalaki at saka iniwan nang hindi man lang sinaktan... 
------------------------------------------------- 
Pansinin: Walang ulat sa Koran tungkol sa 
pagpapalayas ng demonyo galing sa mga tao; pero 
merong 89 na mga ulat sa Koran tungkol sa 
pinalayas na mga demonyo. 

64. 
Ang kapangyarihan ba ni Satanas na manlinlang ay 
naglalarawan bilang mahina o hindi epektibo? 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Lucas 4:6 - At sinabi ng diyablo kay Jesus, 
“Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at 
karangyaan ng mga kahariang ito, dahil 
ipinagkatiwala sa akin ang mga iyan at maibibigay 
ko sa kanino mang gusto ko. 
2 Corinto 4:3—4 - 3. kung may mga hindi 
nakakaintindi sa Magandang Balita... 4. ang 
kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na 
naghahari sa mundong ito...  
------------------------------------------------- 
Nisâ 4:76 - ang binabalak ng demonyo ay mahina 
kailanman. 
İbrahim 14:22 -  si Satanas ay nagsabi... ako ay 
walang kapangyarihan sa ibabaw ninyo...  
Nahl 16:98.... kapag ikaw ay bumigkas ng Kuran, 
humanap ng kublihan kay Allah laban kay Satanas, 
ang itinakwil.  
Shu'arâ 26:210-211*.....210. Ang mga demonyo ay 
hindi nagdala nitong pababa. 211. Ito ay hindi 
nararapat para sa kanila, o ito ay nasa kanilang 
kapangyarihan.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

63.* 
Are there verses in the Holy Books about casting 
demons out of people?  

Bible  Yes / No  Qur’an 
Mateo 9:33.....And when the demon was cast out, 
the dumb spoke; and the multitudes marveled, 
saying, It was never so seen in Israel. 
Mateo 17:18.....Jesus rebuked the demon, and he 
departed out of him; and the child was cured... 
Mark 1:25-26*.....25. And Jesus rebuked him, 
saying, Hold thy peace, and come out of him. 26. 
And when the unclean spirit had torn him, and 
cried with a loud voice, he came out of him.  
Luke 4:35, 8:33 & 9:42*.....35. And Jesus rebuked 
him, saying, Hold thy peace, and come out of him. 
And when the demon had thrown him down in the 
midst, he came out of him, and hurt him not… 
------------------------------------------------- 
Note: There are no verses in the Qur’an about 
casting demons out of people; but there are 89 
verses in the Bible about the casting out of demons. 

64. 
Is Satan’s power of deception depicted as being 
weak or ineffective? 

Bible  No / Yes  Qur’an 
Luke 4:6*.....And the devil said unto him, All 
this authority will I give thee, and the glory of 
them; for that is delivered unto me, and to 
whomsoever I will I give it. 
2 Corinthians 4:3—4.....3. If our gospel be 
hidden... 4. the god of this world hath blinded 
the minds of them who believe not...  
------------------------------------------------- 
Nisâ 4:76*.....Assuredly, the devil’s strategy is 
ever weak. 
İbrahim 14:22.....Satan will say... I had no 
power over you except to call you...  
Nahl 16:98....When you recite the Qur’an seek 
refuge in Allah from Satan the accursed.  
Shu'arâ 26:210-211*.....210. the devils did not 
bring it down. 211. It is not meet for them, nor 
is it in their power.  
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65. 
Si Satanas ba ay itinuturing na “Prinsipe” o 
“Tagapamahala” ng sanlibutang ito? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Lucas 4:6 - At sinabi ng diyablo kay Jesus, 
“Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at 
karangyaan ng mga kahariang ito, dahil 
ipinagkatiwala sa akin ang mga iyan at maibibigay ko 
sa kanino mang gusto ko. 
Juan 12:31 -  Dumating na ang paghatol sa mga tao 
sa mundo. Malulupig na si Satanas na siyang 
naghahari sa mundong ito...  
Juan 14:30 - Dumarating na si Satanas na siyang 
naghahari sa mundong ito. Wala siyang 
kapangyarihan sa akin... 
2 Corinto 4:3-4 - 4. Ayaw nilang maniwala sa 
Magandang Balita dahil ang kanilang mga isipan ay 
binulag ni Satanas... 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:76 - ang binabalak ng demonyo ay mahina 
kailanman. 
Shuara 26:210-211 - 210. Ang mga demonyo ay hindi 
nagdala nitong pababa.… 211. o ito ay nasa 
kanilang kapangyarihan. 

Kristo at Hz. Muhammad 
66. 

Tinatanggap ba na ang Kristo ay isinilang ng 
isang birhen?   

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Isaias 7:14 - ang Panginoon na mismo ang 
magbibigay sa inyo ng palatandaan: Magbubuntis 
ang isang birhen, at manganganak siya ng isang 
sanggol na lalaki. At tatawagin niya ang bata na 
Emmanuel. 
Mateo 1:18 - Ganito ang pangyayari sa 
pagkapanganak kay Jesu-Cristo: Si Maria na 
kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Pero 
bago pa sila ikasal, nalaman ni Maria na buntis 
siya sa pamamagitan ng Banal na Espiritu...  
------------------------------------------------- 
Meryem 19:16-22 - 16. Maria…  20. ay nagsabi: Paano 
akong magkakaroon ng isang anak na lalaki samantalang 
walang makataong sumalang sa akin?” 21. Ang iyong 
Panginoon ay nagsabi: Ito ay madali para sa Akin. At 
(magiging ganitong) Kami ay makagagawa sa kanyang isang 
pagsisiwalat para sa sangkatauhan... 22. At siya (ang 
babae) ay naglihi sa kanya, at siya (ang babae) ay 
lumayong kasama siyang patungo sa isang malayong lugar. 
Enbiya 21:91 - Kami ay huminga sa kanya ng (ilang 
bagay) sa Aming diwa at gumawa sa kanya at sa kanyang 
anak na lalaki ng isang palatandaan para sa (lahat 
ng) mga tao. 
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------------------------------------------------- 
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nagdala nitong pababa.… 211. o ito ay nasa 
kanilang kapangyarihan. 

Kristo at Hz. Muhammad 
66. 
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isang birhen?   

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
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kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Pero 
bago pa sila ikasal, nalaman ni Maria na buntis 
siya sa pamamagitan ng Banal na Espiritu...  
------------------------------------------------- 
Meryem 19:16-22 - 16. Maria…  20. ay nagsabi: Paano 
akong magkakaroon ng isang anak na lalaki samantalang 
walang makataong sumalang sa akin?” 21. Ang iyong 
Panginoon ay nagsabi: Ito ay madali para sa Akin. At 
(magiging ganitong) Kami ay makagagawa sa kanyang isang 
pagsisiwalat para sa sangkatauhan... 22. At siya (ang 
babae) ay naglihi sa kanya, at siya (ang babae) ay 
lumayong kasama siyang patungo sa isang malayong lugar. 
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67. 
Tinatanggap ba na ang Kristo ay hindi nagkasala? 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Marcos 1:24 – Jesus… ang Banal na sugo ng Dios. 
Juan 7:18 -  Ngunit ang naghahangad na papurihan 
ang nagsugo sa kanya ay tapat at hindi sinungaling... 
Juan 8:46 - Sino sa inyo ang makakapagsabi na 
nakagawa ako ng kasalanan? Wala! Bakit ayaw nʼyo 
akong paniwalaan kung katotohanan ang sinasabi ko? 
2 Corinto 5:21 - hindi nagkasala si Cristo, 
ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang 
makasalanan... 
1 Pedro 2:21-22 - 21. Cristo... 22. Hindi siya 
nagkasala o nagsinungaling man. 
1 Juan 3:5 - Alam ninyong si Cristo na walang 
kasalanan ay naparito sa mundo upang alisin ang 
ating mga kasalanan. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:253 - Aming binigyan si Hesus, anak na 
lalaki ni Maria, ng maliwanag na mga katibayan (ng 
nasasakupan ni Allah) at Kami ay tutulong sa kanya sa 
pamamagitan ng Banal na Diwa. 
Meryem 19:19 - Siya ay nagsabi: Ako ay isa lamang 
mensahero ng iyong Panginoon, upang ako ay 
makapagkaloob sa iyo ng isang walang 
pagkakamaling anak na lalaki.” 

68. 
Tinatanggap ba na ang Kristo ay nagtataglay ng 
hindi pangkaraniwang  kapangyarihan ng karunungan 
at kaalaman? 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Mateo 9:4 -  alam ni Jesus ang iniisip nila, kaya 
sinabi niya, “Bakit kayo nag-iisip ng masama?...  
Juan 7:45-46 - 45. Tinanong sila ng mga ito, Bakit 
hindi ninyo siya dinala rito… 46. Ngayon lang po 
kami nakarinig ng katulad niyang magsalita...  
Juan 16:30 - Ngayon alam na namin na alam nʼyo ang 
lahat ng bagay... Kaya naniniwala kami na galing 
kayo sa Dios. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:45-48 - 45. ang Mesia, si Hesus, 
anak na lalaki ni Maria, bantog sa daigdig at sa 
Kabilangbuhay... 48. Kanyang tuturuan siya ng 
Kasulatan at katalinuhan, at ng Tora at ng Gospel. 
Zuhruf 43:63 - Nang si Hesus ay dumating na may 
maliwanag na mga katibayan (ng nasasakupan ni Allah), 
siya ay nagsabi: Ako ay dumating sa inyong may 
katalinuhan, at upang gumawang pantay sa ilan diyan 
tungkol sa inyong pinagkaibahan. Kaya tuparin ang 
inyong tungkulin kay Allah, at sundin ako.”  
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69. 
Tinatanggap ba na ang Kristo ay nagtataglay ng di 
pangkaraniwang kapangyarihan na gumawa ng mga 
himala at magbigay ng buhay sa patay? 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Marcos 1:40-45 - 40. Lumapit kay Jesus ang isang 
lalaking may malubhang sakit sa balat. Lumuhod 
ito sa harap niya at nagmakaawang pagalingin 
siya… 41. Naawa si Jesus… Gusto ko. Luminis ka.  
Juan 11:14-44 - 14. Kaya tinapat sila ni Jesus, 
“Patay na si Lazarus… 25. Sinabi ni Jesus sa kanya, 
“Ako ang bumubuhay sa mga namatay… 43. Pagkasabi niya 
nito, sumigaw siya, “Lazarus, lumabas ka. 44. At 
lumabas nga ang namatay na si Lazarus… 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:45-50 - 45. ang Mesia, si Hesus… 49. 
sa pamamagitan ng pahintulot ni Allah. Ginamot ko 
siyang ipinanganak na bulag, at ang may ketong, 
at pinatayo ko ang patay…  
Maide 5:110 - at ikaw ay nagpagaling sa kanyang 
ipinanganak na bulag at ng may ketong sa 
pamamagitan ng Aking pahintulot; at kung paano mo 
ginawang patayuin ang patay, sa pamamagitan ng 
Aking pahintulot. 
Pansinin: May 37 na mga himala ni Jesus sa Injil. 

70. 
Tinatanggap ba na ang Kristo ay may karapatan na 
mag-utos ng pananampalataya at pagkamasunurin sa 
lahat ng tao? 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Mateo 23:10 - iisa lang ang inyong amo, walang iba kundi 
ang Cristo. 
Juan 14:15 & 21-24 - 15. Kung mahal nʼyo ako, 
susundin nʼyo ang aking mga utos… 21. Ang sinumang 
tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko ang 
siyang nagmamahal sa akin.. 23. Ang nagmamahal sa 
akin ay susunod sa aking salita...  
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:50 & 55*.....50. Ako ay dumating sa 
inyong may isang tanda galing sa inyong Panginoon, 
kaya tuparin ang inyong tungkulin kay Allah at 
sundin ako... 55. Ako ay kumuha sa iyo at gumawa sa 
iyong umakyat sa Akin...at nagtakda ng mga yaong 
sumusunod sa iyo sa ibabaw ng mga yaong hindi 
naniniwala hanggang sa Araw ng Pagkabuhay. 
Zuhruf 43:61 & 63*.....61. At (si Hesus ay) 
magiging isang palatandaan ng pagdating ng Oras 
(ng Paghuhukom). Kaya huwag kayong mag-alinlangan 
tungkol dito... 63. Ako ay dumating sa inyong may 
katalinuhan...Kaya tuparin ang inyong tungkulin 
kay Allah, at sundin ako.. 
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71. 
Tinatanggap ba na si Jesu-Kristo ay kinikilala 
bilang “Mesiyas”? (Pinahiran) 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Mateo 26:63-64 - 63. sabihin mo sa amin ngayon: 
Ikaw ba ang Cristo na Anak ng Dios. 64. Sumagot 
si Jesus, “Ikaw na mismo ang nagsabi... 
Juan 1:41 - Natagpuan na namin ang Mesias Ang 
ibig sabihin ng Mesias ay “Cristo”.…  
Juan 4:25-26 -25. Sinabi ng babae, “Nalalaman ko pong 
darating ang Mesias na tinatawag ding Cristo. At 
pagdating niya, ipapaliwanag niya sa amin ang lahat 
ng bagay. 26. Sinabi ni Jesus sa kanya, “Akong 
nagsasalita sa iyo ngayon ang tinutukoy mo.    
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:45 - si Allah ay nagbigay sa iyo ng 
masayang mga pambungad ng isang salitang galing sa 
Kanya…  
Nisa 4:171-172 -171. Ang Mesia, si Hesus na anak 
na lalaki ni Maria, ay isa lamang mensahero ni 
Allah… 172. Ang Mesia ay hindi kailanman hahamak 
sa pagiging isang tagapaglingkod kay Allah.  
Pansinin: Ang salitang “Mesiyas” o “Kristo” ay 
ginamit ng 558 beses sa Bagong Tipan at ang 
salitang “Mesiyas” ay ginamit ng 10 beses sa 

Koran na tumutukoy sa Kristo. 

72. 
Tinatanggap ba na ang Kristo ay tinutukoy bilang 
Salita ng Diyos? (Logos / Kalimullâh) 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Juan 1:1-3 & 14 - 1. Nang pasimula, naroon na ang 
tinatawag na Salita. Ang Salita ay kasama ng Dios at ang 
Salita ay Dios. 2. Sa simula pa y̓ kasama na siya ng 
Dios. 3. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, 
at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan 
niya. 14. ang Salita at namuhay na kasama natin. 
Pahayag 19:13-16 - 13. ang tawag sa kanya ay “Salita 
ng Dios … 16. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga 
panginoon. 
-------------------------------------------------  
Al-i İmran 3:39 - Si Allah ay nagbigay sa iyo ng 
maligayang mga pambungad kay Huwan (isang anak na 
lalaki), nagpapatunay ng isang salitang galing kay 
Allah, marangal, dalisay, isang Propeta ng matuwid. 
Al-i İmran 3:45 - si Allah ay nagbigay sa iyo ng 
masayang mga pambungad ng isang salitang galing sa 
Kanya, na ang pangalan ay ang Mesia, si Hesus... 
isa sa mga yaong dinalang malapit (kay Allah). 
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73. 
Tinatanggap ba na ang Kristo ay umiiral na bilang 
Salita ng Diyos bago pa siya pinanganak? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Isaias 9:6 - Ipapanganak ang isang batang 
lalaki... Tatawagin siyang... Makapangyarihang 
Dios, Walang Hanggang Ama... 
Micas 5:2 -  Betlehem Efrata... manggagaling sa 
iyo ang taong maglilingkod sa akin bilang pinuno 
ng Israel. Ang kanyang mga ninuno ay kilalang-
kilala noong unang panahon.. 
Juan 8:58 -  Sumagot si Jesus, “Sinasabi ko sa 
inyo ang totoo, bago pa ipanganak si Abraham, 
nariyan na ako. 
Hebreo 13:8 -  Si Jesu-Cristo ay hindi nagbabago. 
Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at 
magpakailanman. 
Pahayag 1:1 & 8 - 1. Ang sulat na ito ay tungkol sa 
mga bagay na inihayag ni Jesu-Cristo … 8. Kung ano 
siya noon, ganoon din siya ngayon at maging sa 
hinaharap. Kaya sinabi niya, Ako ang Alpha at ang 
Omega … 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:59 - ang katulad ni Hesus kay Allah 
ay kahalintulad ni Adan. Siya ay lumikha sa 
kanya sa alabok, pagkatapos Siya ay nagsabi sa 
kanya: Maging ganyan! at siya ay ganyan.. 

74. 
Tinatanggap ba na ang walang hanggang salita ng 
Diyos ay nagkatawang tao bilang Jesu-Kristo? 
(Kenosis or Hûlul) 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Mateo 1:18-24 - 23. Magbubuntis ang isang birhen at 
manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang 
Emmanuel” (na ang ibig sabihin, “Kasama natin ang 
Dios”). 
Juan 1:1 & 14 - 1. ang pasimula, naroon na ang 
tinatawag na Salita … 14. Nagkatawang-tao ang Salita 
at namuhay na kasama natin …   
Filipos 2:5-8 - 5. katulad ng kay Cristo Jesus, 6. 
Kahit na nasa kanya ang katangian ng Dios … 7. 
ibinaba niya nang lubusan ang sarili niya sa 
pamamagitan ng pag-aanyong alipin  
Colossians 1:3 & 15 - 3. ating Panginoong Jesu-Cristo. 
15. Si Cristo ang larawan ng di-nakikitang Dios... 
1 Timothy 3:16 -  Nagpakita siya bilang tao. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:17 - Sila talaga ay hindi naniwalang 
nagsabi: O! si Allah ay ang Mesia, anak na lalaki 
ni Maria... si Allah ay Kayang gumawa ng lahat ng 
mga bagay. 
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75. 
Tinatanggap ba na ang Kristo ay “Banal” o Diyos 
sa laman? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Juan 1:1 & 14 - 1. Nang pasimula, naroon na ang 
tinatawag na Salita. Ang Salita ay kasama ng Dios 
at ang Salita ay Dios … 14. Nagkatawang-tao ang 
Salita at namuhay na kasama natin.  
Juan 5:17-18 - 17. sinabihan sila ni Jesus, “Patuloy 
na gumagawa ang aking Ama, kaya patuloy din ako sa 
paggawa... 18. Tinawag pa niyang sariling Ama ang 
Dios, at sa gayoʼy ipinapantay ang sarili sa Dios. 
Juan 10:25-33 - 25. Sumagot si Jesus… Ang mga ginawa 
kong himala sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatunay 
kung sino ako... 30. Ako at ang Ama ay iisa… 
Juan 20:28-29 - 28. Sinabi ni Tomas sa kanya, 
“Panginoon ko at Dios ko... 29. Mapalad ang mga 
naniniwala kahit hindi nila ako nakita. 
Colosas 2:8-9 - 8. mula kay Cristo … 9. dahil ang 
kapuspusan ng Dios ay nananahan sa katawan ni Cristo. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118 - 17. Sila talaga ay 
hindi naniwalang nagsabi: O! si Allah ay ang Mesia...  
Zuhruf 43:57-59 - 57. ang anak na lalaki ni Maria… 
59. Siya ay wala kundi isang tagapaglingkod na 
Aming pinagkalooban ng tangkilik. 
Pansinin: Ang Bibliya ay naglalarawan kay Jesus 
bilang “Diyos” ng 367 na beses. 

76. 
Tinatanggap  ba na ang Kristo ang gumawa ng 
sanlibutan? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Efeso 3:9 -  Noong unaʼy inilihim ito ng Dios na 
lumikha ng lahat ng bagay. 
Colosas 1:13-20 - 13. kaharian ng minamahal 
niyang Anak... 15. ang larawan ng di-nakikitang 
Dios... 16. Sapagkat sa pamamagitan niya, at para 
sa kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at 
nasa mundo...  
Hebrews 1:1-2 & 10-12 - 1. ang Dios... 2. 
nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang 
Anak... by whom also he made the worlds... 10. 
ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:75, 116 & 118*.....75. Ang Mesia, anak na 
lalaki ni Maria, ay walang iba kundi isang 
mensahero...  
Zuhruf 43:59*.....Siya ay wala kundi isang 
tagapaglingkod na Aming pinagkalooban ng 
tangkilik, at Kami ay gumawa sa kanyang isang 
tularan para sa Mga Anak ni Israel. 
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na gumagawa ang aking Ama, kaya patuloy din ako sa 
paggawa... 18. Tinawag pa niyang sariling Ama ang 
Dios, at sa gayoʼy ipinapantay ang sarili sa Dios. 
Juan 10:25-33 - 25. Sumagot si Jesus… Ang mga ginawa 
kong himala sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatunay 
kung sino ako... 30. Ako at ang Ama ay iisa… 
Juan 20:28-29 - 28. Sinabi ni Tomas sa kanya, 
“Panginoon ko at Dios ko... 29. Mapalad ang mga 
naniniwala kahit hindi nila ako nakita. 
Colosas 2:8-9 - 8. mula kay Cristo … 9. dahil ang 
kapuspusan ng Dios ay nananahan sa katawan ni Cristo. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118 - 17. Sila talaga ay 
hindi naniwalang nagsabi: O! si Allah ay ang Mesia...  
Zuhruf 43:57-59 - 57. ang anak na lalaki ni Maria… 
59. Siya ay wala kundi isang tagapaglingkod na 
Aming pinagkalooban ng tangkilik. 
Pansinin: Ang Bibliya ay naglalarawan kay Jesus 
bilang “Diyos” ng 367 na beses. 

76. 
Tinatanggap  ba na ang Kristo ang gumawa ng 
sanlibutan? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Efeso 3:9 -  Noong unaʼy inilihim ito ng Dios na 
lumikha ng lahat ng bagay. 
Colosas 1:13-20 - 13. kaharian ng minamahal 
niyang Anak... 15. ang larawan ng di-nakikitang 
Dios... 16. Sapagkat sa pamamagitan niya, at para 
sa kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at 
nasa mundo...  
Hebrews 1:1-2 & 10-12 - 1. ang Dios... 2. 
nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang 
Anak... by whom also he made the worlds... 10. 
ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:75, 116 & 118*.....75. Ang Mesia, anak na 
lalaki ni Maria, ay walang iba kundi isang 
mensahero...  
Zuhruf 43:59*.....Siya ay wala kundi isang 
tagapaglingkod na Aming pinagkalooban ng 
tangkilik, at Kami ay gumawa sa kanyang isang 
tularan para sa Mga Anak ni Israel. 
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77. 
Tinatanggap ba na ang Kristo ang isa at ang 
natatanging tagapamagitan sa Diyos at tao? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Juan 14:6 - si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, 
at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi 

sa pamamagitan ko. 

Gawa 4:12 - Walang sinuman sa mundong ito ang 
makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lang. 

1 Timoteo 2:5-6 - 5. Sapagkat iisa lang ang Dios 
at iisa lang ang tagapamagitan sa Dios at sa mga 

tao. Itoʼy walang iba kundi ang taong si Cristo 

Jesus, 6. Ibinigay niya ang buhay niya bilang 

pantubos sa lahat... 

------------------------------------------------- 
Bakara 2:48 - At bantayan ang inyong mga sarili 
laban sa isang araw na walang kaluluwang tutulong 

kahi't kaunti sa isa pa, o ang pamamagitan ay 

hindi tatanggapin galing dito. 
Yunus 10:3 - si Allah ...Walang tagapamagitan (sa Kanya) 
Zümer 39:44 -  Ang Kanya ay ang Nasasakupan ng 
mga langit at ng lupa. 

78. 
Tinatanggap ba na ang Kristo ay anak ng Diyos?  

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Mateo 16:16 -  Sumagot si Simon Pedro, “Kayo po 
ang Cristo, ang Anak ng Dios na buhay … Sinabi ni 

Jesus sa kanya, “Pinagpala ka ng Dios, Simon... 

Marcos 14:61-62 - 61. Ikaw ba ang Cristo na Anak ng 
Kapuri-puring Dios?  62. Sumagot si Jesus, Ako nga. 

Lucas 1:32 & 35 - 32. Magiging dakila siya at 
tatawaging Anak ng Kataas-taasang Dios... 35. Kaya 

ang banal na sanggol na ipapanganak mo ay tatawaging 

Anak ng Dios. 

Juan 1:29-34 - 29. nakita ni Juan si Jesus … 34. 
Nakita ko ito at nagpapatotoo ako na siya ang 

Anak ng Dios. 

------------------------------------------------- 
Tevbe 9:30-31 - 30. mga Kristiyano ay nagsabi: Ang 
Mesia ay ang anak na lalaki ni Allah… 31. Gawin 
Siyang marangal galing sa lahat na kanilang 

inihambing bilang katambal (sa Kanya)! 

Pansinin: Mayroong 92 bersikulo sa Bibliya kung 
saan inilarawan si Jesus bilang “Ang Anak ng 

Diyos” pero cf. En’am 6:101, Furkan 25:2, Zuhruf 

43:81 at Jinn 72:3. 
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79. 
Sa Banal  na Aklat kapag ang terminong “Anak ng 
Diyos” ay ginamit, ito ba ay tumutukoy bilang 
pisikal na tao na pinanganak mula sa hindi 
pagtatalik? 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Lucas 1:26-35 - 27. isang birhen na ang pangalan ay 
Maria … 35. Sasaiyo ang Banal na Espiritu at 
lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasang 
Dios. Kaya ang banal na sanggol na ipapanganak mo ay 
tatawaging Anak ng Dios. 
1 Juan 5:20  - Alam din nating ang Anak ng Dios ay naparito 
sa mundo, at binigyan niya tayo ng pang-unawa upang 
makilala natin ang tunay na Dios. At tayo nga ay nasa tunay 
na Dios sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesu-Cristo.  
------------------------------------------------- 
En'am 6:101 - Ang Tagapagpasimula ng mga langit 
at ng lupa! Paano Siya magkakaroon ng isang anak, 
samantalang para sa Kanya ay walang kabiyak, 
samantalang Siya ay Lumikha ng lahat ng mga bagay 
at Nakababatid ng lahat ng mga bagay? 
Jinn 72:3 - At (kami ay naniniwalang) Siya... ay 
kumuha ng walang asawang babae o anak na lalaki. 

80. 
Si Kristo ba ay sinamba ng mga tao at tinanggap 
ba niya ang pagsamba nila nang may kabuluhan? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Mateo 28:9-10 - 9. sinalubong sila ni Jesus …  
niyakap ang kanyang mga paa at sinamba siya... 
10. Sinabi sa kanila ni Jesus, Huwag kayong 
matakot. Puntahan ninyo ang aking mga kapatid … 
Juan 9:35-38 - 35. Sumasampalataya ka ba sa Anak ng 
Tao?… 38. Panginoon, sumasampalataya po ako sa 
inyo.” At lumuhod siya at sumamba kay Jesus.  
Juan 20:28-29 - 28. Sinabi ni Tomas sa kanya, 
“Panginoon ko at Dios ko... 29. Mapalad ang mga 
naniniwala kahit hindi nila ako nakita. 
Filipos 2:10-11 - 10. ang lahat ng nasa langit at 
lupa, at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba 
sa kanya... 11. At kikilalanin ng lahat na si 
Jesu-Cristo ang Panginoon...   
------------------------------------------------- 
Maide 5:116 & 118*.....116. At nang si Allah ay 
nagsabi: O Hesus, anak na lalaki ni Maria! Ginawa mo 
bang sabihin sa sangkatauhan: Kunin ako at ang aking 
ina bilang dalawang maykapal bukod kay Allah? Siya ay 
nagsabi: Maging kapuripuri! Hindi sa akin ang 
magsalita niyang doon ay wala akong karapatan… 118. 
Ikaw, Ikaw lamang ay ang Makapangyarihan, ang Paham. 
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81. 
Tinatanggap ba na ang Kristo ay nagpapatawad ng 
kasalanan ng tao? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Marcos 2:5-7 & 10-11 - 5. Nang makita ni Jesus ang 
kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, 
Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan … 7. 
Bakit siya nagsasalita ng ganyan? Nilalapastangan 
niya ang Dios?… 10. papatunayan ko sa inyo sa 
pamamagitan ng pagpapagaling sa taong ito na ako na 
Anak ng Tao... 11. Tumayo ka, buhatin mo ang iyong 
higaan at umuwi. 
Lucas 5:20 -  Nang makita ni Jesus ang kanilang 
pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, 
“Kaibigan, pinatawad na ang mga kasalanan mo. 
Lucas 7:48 - sinabi ni Jesus sa babae, “Pinatawad 
na ang mga kasalanan mo. 
Gawa 10:43 - Si Jesu-Cristo ang tinutukoy ng lahat 
ng propeta nang ipahayag nila na ang lahat ng 
sumasampalataya sa kanya ay patatawarin sa kanilang 
mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. 
1 Juan 2:12 -  Sumusulat ako sa inyo, mga anak, 
dahil pinatawad na ng Dios ang mga kasalanan 
ninyo dahil kay Cristo. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:135 - Sino ang magpapatawad ng mga 
kasalanan maliban kay Allah lamang? 
Maide 5:75 - 75. Sino ang magpapatawad ng mga 
kasalanan maliban kay Allah lamang...  

82. 
Tinatanggap ba na ang Kristo ay may susi sa 
kamatayan at impyerno? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Lucas 12:5 - katakutan ninyo ang Dios... may 
kapangyarihan pa siyang itapon kayo sa impyerno. 
Pahayag 1:1-18 - 1. inihayag ni Jesu-Cristo... 8 Ang 
Panginoong Dios ang makapangyarihan sa lahat. Kung 
ano siya noon, ganoon din siya ngayon at maging sa 
hinaharap. Kaya sinabi niya, “Ako ang Alpha at ang 
Omega …” 14. ang mga mata niya ay nagbabagang 
parang apoy … 17. Ako ang simula at ang katapusan; 
18. Akoʼy buhay magpakailanman. Namatay ako, pero 
masdan mo, buhay ako, at hindi na muling 
mamamatay. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang 
kamatayan at ang lugar ng mga patay. 
------------------------------------------------- 
Zuhruf 43:57 & 59*.....57. ang anak na lalaki ni 
Maria… 59. Siya ay wala kundi isang 
tagapaglingkod na Aming pinagkalooban ng 
tangkilik, at Kami ay gumawa sa kanyang isang 
tularan para sa Mga Anak ni Israel. 
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83. 
Tinatanggap ba na ang Kristo ay ang 
“Tagapagligtas” ng sanlibutan? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Isaias 43:11-13 - 11. Ako lang ang Panginoon at 
maliban sa akin ay wala nang iba pang Tagapagligtas … 
13. Mula pa noon ako na ang Dios. 
Lucas 2:11 - Sapagkat isinilang ngayon sa Betlehem, 
sa bayan ni Haring David, ang inyong Tagapagligtas, 
ang Cristo. 
Juan 4:42 - At alam naming siya nga ang Tagapagligtas 
ng mundo. 
Tito 3:4-6 - 4. Ngunit nang mahayag ang biyaya at 
pag-ibig ng Dios na ating Tagapagligtas... 6. 
Masaganang ibinigay sa atin ng Dios ang Banal na 
Espiritu sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na ating 
Tagapagligtas. 
1 Juan 4:14 - Nakita at pinatototohanan namin na 
isinugo ng Ama ang kanyang anak bilang Tagapagligtas 
ng mundo.   
------------------------------------------------- 
Nisa 4:171 - si Hesus na anak na lalaki ni Maria, 
ay isa lamang mensahero ni Allah...  

84. 
Tinatanggap ba na ang paniniwala sa Kristo bilang 
Tagapagligtas at Panginoon ay siya lamang paraan 
para makamit ang buhay na walang-hanggan? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Juan 3:16 & 36 - 16. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng 
Dios sa mga tao sa sanlibutan: Ibinigay niya ang 
kanyang Bugtong na Anak, upang ang sinumang 
sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi 
magkaroon ng buhay na walang hanggan 36. Ang 
sumasampalataya sa Anak ng Dios ay may buhay na 
walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa kanya 
ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan kundi 
mananatili sa kanya ang galit ng Dios. 
Juan 14:6 - Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang 
katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama 
kung hindi sa pamamagitan ko …  
Acts 4:10-12*.....10. ng kapangyarihan ni Jesu-
Cristo … 12. Walang sinuman sa mundong ito ang 
makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lang. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:19 & 85*.....19. ang pagsamba kay Allah 
(ay) ang Pagsuko (sa Kanyang ibig at batayan). 85. At 
sinumang naghahanap bilang pagsamba ng iba maliban sa 
Pagsuko (kay Allah) ito ay hindi tatanggapin. 
Pansinin: Mayroong mahigit 200 na mga talata sa 
Bibliya kung saan inilarawan si Jesus bilang 
Tagapagligtas ng sanlibutan. 
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Tagapagligtas at Panginoon ay siya lamang paraan 
para makamit ang buhay na walang-hanggan? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Juan 3:16 & 36 - 16. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng 
Dios sa mga tao sa sanlibutan: Ibinigay niya ang 
kanyang Bugtong na Anak, upang ang sinumang 
sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi 
magkaroon ng buhay na walang hanggan 36. Ang 
sumasampalataya sa Anak ng Dios ay may buhay na 
walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa kanya 
ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan kundi 
mananatili sa kanya ang galit ng Dios. 
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Cristo … 12. Walang sinuman sa mundong ito ang 
makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lang. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:19 & 85*.....19. ang pagsamba kay Allah 
(ay) ang Pagsuko (sa Kanyang ibig at batayan). 85. At 
sinumang naghahanap bilang pagsamba ng iba maliban sa 
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85. 
Tinatanggap ba na ang dugo ni Kristo ay binigay 
bilang pantubos para sa kasalanan ng sanlibutan? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Isaias 53:5-12 - 5. sinugatan siya dahil sa ating 
mga pagsuway; binugbog siya dahil sa ating 
kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay 
sa atin sa magandang kalagayan... 6. Pero siya 
ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat 
sana ay para sa ating lahat …  
Juan 1:29 - Sinabi niya sa mga tao, “Narito na 
ang Tupa ng Dios na ihahandog upang mag-alis ng 
kasalanan ng mga tao sa mundo. 
1 Corinto 15:3-4 - 3. si Cristoʼy namatay upang 
iligtas tayo sa ating mga kasalanan, ayon sa 
Kasulatan; 4. Inilibing siya ngunit muling 
nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa Kasulatan. 
------------------------------------------------- 
En’am 6:164 - Bawa't kaluluwa ay kumikita lamang sa 
kanyang sariling sikap, o ang aIinmang may pasanin 
ay hindi magbabata ng pasanin ng iba. 
İsra 17:15 -  Walang may dalang kaluluwa ang 
makapagbabata ng dala ng isa pa. 

86. 
Sa Banal na Aklat, sinabi ba ng mga propeta na 
ang Mesiyas (Jesus) ay mamamatay? 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Salmo 16:10 -  hindi nʼyo pababayaan na ang aking 
kaluluwa ay mapunta sa lugar ng mga patay … hindi 
nʼyo hahayaang mabulok sa libingan ang matapat n̓ yong 
lingkod. 
Isaias 53:1-12 -11. magdurusa siya para sa kanilang mga 
kasalanan … 12. Ibinilang siya na isa sa mga 
makasalanan. Nagdusa siya para sa maraming makasalanan 
at hiniling pa niya sa Dios na silaʼy patawarin. 
Daniel 9:26 - Pagkatapos ng 434 na taon, 
papatayin ang pinunong hinirang ng Dios at walang 
tutulong sa kanya... 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:55*.....si Allah ay nagsabi: O 
Hesus! O! Ako ay kumuha sa iyo at gumawa sa iyong 
umakyat sa Akin, at naglinis sa iyo sa mga yaong 
hindi naniniwala at nagtakda ng mga yaong 
sumusunod sa iyo sa ibabaw ng mga yaong hindi 
naniniwala hanggang sa Araw ng 
Pagkabuhay.(Muhammad Asad)  
Meryem 19:30 & 33*.....30. Siya ay nagbigay sa 
akin ng Kasulatan at nagtakda sa aking isang 
Propeta… 33. At Kapayapaan sa akin sa araw na ako 
ay ipinanganak, at sa araw na ako ay mamatay, at 
sa araw na ako ay itatayong buhay. 
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87. 
Inihula ba mismo ni Jesus na siya ay papatayin ng 
mga Hudyo?  

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Mateo 16:21 -  Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa 
mga tagasunod niya na dapat siyang pumunta sa 
Jerusalem at dumanas ng maraming paghihirap sa 
kamay ng mga pinuno ng mga Judio, ng mga 
namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng 
Kautusan. At siyaʼy ipapapatay nila, pero sa 
ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay.  
Juan 10:11 & 15 - 11. Ako ang mabuting pastol, at 
ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng 
kanyang buhay para sa kanyang mga tupa … 15.  At 
iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila …  
Juan 12:32-33 - 32. At kapag itinaas na ako mula 
sa lupa, ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin. 
33. Sinabi ito ni Jesus upang ipahiwatig kung paano 
siya mamamatay. 
------------------------------------------------- 
Pansinin: Sa Koran walang talata na sinabi ni 
Jesus na siya ay papatayin ng mga Hudyo.  

88. 
Tinatanggap ba na ang Kristo ay pisikal na 
namatay sa krus at siya ay bumangon mula sa mga 
patay? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Mateo 27:50 -  Muling sumigaw nang malakas si 
Jesus at nalagutan ng hininga. 
Marcos 15:37 -  Sumigaw nang malakas si Jesus at 
nalagutan ng hininga. 
Lucas 24:44 & 46 - 44. Sinabi ko na sa inyo noong 
magkasama pa tayo na kailangang matupad ang lahat 
ng nasusulat tungkol sa akin sa Kautusan ni 
Moises, sa mga isinulat ng mga propeta at sa mga 
Salmo … 46. Ayon sa Kasulatan, kailangang magtiis 
ng hirap at mamatay ang Cristo ngunit muling 
mabubuhay sa ikatlong araw... 
Juan 19:30 -  sinabi niya, “Tapos na!” Iniyuko niya ang 
kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. 
1 Corinto 15:3-4 - 3. si Cristoʼy namatay upang 
iligtas tayo sa ating mga kasalanan, ayon sa 
Kasulatan; 4. Inilibing siya ngunit muling 
nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa Kasulatan … 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:157*.....Sila ay hindi nakapaslang sa kanya o 
nagpakrus, nguni't ito ay nakitang gayon sa kanila; 
at O! ang mga yaong hindi umayon tungkol dito ay may 
pag-aalinlangan doon; sila ay walang kaalaman doon 
maliban sa paghahabol ng isang panghuhula; sila ay 
hindi nakapaslang sa kanya sa katunayan. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

87. 
Inihula ba mismo ni Jesus na siya ay papatayin ng 
mga Hudyo?  

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Mateo 16:21 -  Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa 
mga tagasunod niya na dapat siyang pumunta sa 
Jerusalem at dumanas ng maraming paghihirap sa 
kamay ng mga pinuno ng mga Judio, ng mga 
namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng 
Kautusan. At siyaʼy ipapapatay nila, pero sa 
ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay.  
Juan 10:11 & 15 - 11. Ako ang mabuting pastol, at 
ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng 
kanyang buhay para sa kanyang mga tupa … 15.  At 
iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila …  
Juan 12:32-33 - 32. At kapag itinaas na ako mula 
sa lupa, ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin. 
33. Sinabi ito ni Jesus upang ipahiwatig kung paano 
siya mamamatay. 
------------------------------------------------- 
Pansinin: Sa Koran walang talata na sinabi ni 
Jesus na siya ay papatayin ng mga Hudyo.  

88. 
Tinatanggap ba na ang Kristo ay pisikal na 
namatay sa krus at siya ay bumangon mula sa mga 
patay? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Mateo 27:50 -  Muling sumigaw nang malakas si 
Jesus at nalagutan ng hininga. 
Marcos 15:37 -  Sumigaw nang malakas si Jesus at 
nalagutan ng hininga. 
Lucas 24:44 & 46 - 44. Sinabi ko na sa inyo noong 
magkasama pa tayo na kailangang matupad ang lahat 
ng nasusulat tungkol sa akin sa Kautusan ni 
Moises, sa mga isinulat ng mga propeta at sa mga 
Salmo … 46. Ayon sa Kasulatan, kailangang magtiis 
ng hirap at mamatay ang Cristo ngunit muling 
mabubuhay sa ikatlong araw... 
Juan 19:30 -  sinabi niya, “Tapos na!” Iniyuko niya ang 
kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. 
1 Corinto 15:3-4 - 3. si Cristoʼy namatay upang 
iligtas tayo sa ating mga kasalanan, ayon sa 
Kasulatan; 4. Inilibing siya ngunit muling 
nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa Kasulatan … 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:157*.....Sila ay hindi nakapaslang sa kanya o 
nagpakrus, nguni't ito ay nakitang gayon sa kanila; 
at O! ang mga yaong hindi umayon tungkol dito ay may 
pag-aalinlangan doon; sila ay walang kaalaman doon 
maliban sa paghahabol ng isang panghuhula; sila ay 
hindi nakapaslang sa kanya sa katunayan. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

87. 
Inihula ba mismo ni Jesus na siya ay papatayin ng 
mga Hudyo?  

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Mateo 16:21 -  Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa 
mga tagasunod niya na dapat siyang pumunta sa 
Jerusalem at dumanas ng maraming paghihirap sa 
kamay ng mga pinuno ng mga Judio, ng mga 
namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng 
Kautusan. At siyaʼy ipapapatay nila, pero sa 
ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay.  
Juan 10:11 & 15 - 11. Ako ang mabuting pastol, at 
ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng 
kanyang buhay para sa kanyang mga tupa … 15.  At 
iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila …  
Juan 12:32-33 - 32. At kapag itinaas na ako mula 
sa lupa, ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin. 
33. Sinabi ito ni Jesus upang ipahiwatig kung paano 
siya mamamatay. 
------------------------------------------------- 
Pansinin: Sa Koran walang talata na sinabi ni 
Jesus na siya ay papatayin ng mga Hudyo.  

88. 
Tinatanggap ba na ang Kristo ay pisikal na 
namatay sa krus at siya ay bumangon mula sa mga 
patay? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Mateo 27:50 -  Muling sumigaw nang malakas si 
Jesus at nalagutan ng hininga. 
Marcos 15:37 -  Sumigaw nang malakas si Jesus at 
nalagutan ng hininga. 
Lucas 24:44 & 46 - 44. Sinabi ko na sa inyo noong 
magkasama pa tayo na kailangang matupad ang lahat 
ng nasusulat tungkol sa akin sa Kautusan ni 
Moises, sa mga isinulat ng mga propeta at sa mga 
Salmo … 46. Ayon sa Kasulatan, kailangang magtiis 
ng hirap at mamatay ang Cristo ngunit muling 
mabubuhay sa ikatlong araw... 
Juan 19:30 -  sinabi niya, “Tapos na!” Iniyuko niya ang 
kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. 
1 Corinto 15:3-4 - 3. si Cristoʼy namatay upang 
iligtas tayo sa ating mga kasalanan, ayon sa 
Kasulatan; 4. Inilibing siya ngunit muling 
nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa Kasulatan … 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:157*.....Sila ay hindi nakapaslang sa kanya o 
nagpakrus, nguni't ito ay nakitang gayon sa kanila; 
at O! ang mga yaong hindi umayon tungkol dito ay may 
pag-aalinlangan doon; sila ay walang kaalaman doon 
maliban sa paghahabol ng isang panghuhula; sila ay 
hindi nakapaslang sa kanya sa katunayan. 
 
 
 

87. 
Inihula ba mismo ni Jesus na siya ay papatayin ng 
mga Hudyo?  

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Mateo 16:21 -  Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa 
mga tagasunod niya na dapat siyang pumunta sa 
Jerusalem at dumanas ng maraming paghihirap sa 
kamay ng mga pinuno ng mga Judio, ng mga 
namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng 
Kautusan. At siyaʼy ipapapatay nila, pero sa 
ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay.  
Juan 10:11 & 15 - 11. Ako ang mabuting pastol, at 
ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng 
kanyang buhay para sa kanyang mga tupa … 15.  At 
iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila …  
Juan 12:32-33 - 32. At kapag itinaas na ako mula 
sa lupa, ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin. 
33. Sinabi ito ni Jesus upang ipahiwatig kung paano 
siya mamamatay. 
------------------------------------------------- 
Pansinin: Sa Koran walang talata na sinabi ni 
Jesus na siya ay papatayin ng mga Hudyo.  

88. 
Tinatanggap ba na ang Kristo ay pisikal na 
namatay sa krus at siya ay bumangon mula sa mga 
patay? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Mateo 27:50 -  Muling sumigaw nang malakas si 
Jesus at nalagutan ng hininga. 
Marcos 15:37 -  Sumigaw nang malakas si Jesus at 
nalagutan ng hininga. 
Lucas 24:44 & 46 - 44. Sinabi ko na sa inyo noong 
magkasama pa tayo na kailangang matupad ang lahat 
ng nasusulat tungkol sa akin sa Kautusan ni 
Moises, sa mga isinulat ng mga propeta at sa mga 
Salmo … 46. Ayon sa Kasulatan, kailangang magtiis 
ng hirap at mamatay ang Cristo ngunit muling 
mabubuhay sa ikatlong araw... 
Juan 19:30 -  sinabi niya, “Tapos na!” Iniyuko niya ang 
kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. 
1 Corinto 15:3-4 - 3. si Cristoʼy namatay upang 
iligtas tayo sa ating mga kasalanan, ayon sa 
Kasulatan; 4. Inilibing siya ngunit muling 
nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa Kasulatan … 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:157*.....Sila ay hindi nakapaslang sa kanya o 
nagpakrus, nguni't ito ay nakitang gayon sa kanila; 
at O! ang mga yaong hindi umayon tungkol dito ay may 
pag-aalinlangan doon; sila ay walang kaalaman doon 
maliban sa paghahabol ng isang panghuhula; sila ay 
hindi nakapaslang sa kanya sa katunayan. 
 
 
 



89. 
Tinatanggap ba na ang Kristo ay buhay ngayon at 
siya ay babalik muli? 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Juan 14:2-3 - 2. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming 
silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng 
lugar... 3. Kapag naroon na ako at naipaghanda na 
kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang 
kung nasaan ako ay naroon din kayo … 
Pahayag 2:25 -  Ipagpatuloy na lang ninyo ang inyong 
katapatan sa akin hanggang sa pagdating ko… 
Pahayag 22:12 & 20 - 12. Makinig kayo! Malapit na 
akong dumating! Dala ko ang aking gantimpala para 
sa bawa isa ayon sa mga ginawa niya... 20. 
Talagang malapit na akong dumating!” Sinabi ko naman, 
“Sana nga po! Pumarito na po kayo, Panginoong Jesus. 
-------------------------------------------------  
Nisa 4:158 - Allah ay kumuha sa kanyang pataas 
patungo sa Kanyang Sarili.   
Zuhruf 43:61 - At (si Hesus ay) magiging isang 
palatandaan ng pagdating ng Oras (ng Paghuhukom). 
Kaya huwag kayong mag-alinlangan tungkol dito, 
subali't sundin Ako... 
Pansinin: Mayroong 73 talata sa Bibliya tungkol 
sa ikalawang pagdating ng Kristo. 

90. 
Meron bang mga talata sa Bibliya kung saan  
“inihula” ang pagdating ng Hz. Muhammad?   

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Mateo 24:11 & 26 - 11. Lilitaw ang maraming huwad 
na propeta at marami ang maililigaw nila …  26. 
Kaya kung may magsabi sa inyo, ‘Naroon ang Cristo sa 
ilang!’ huwag kayong pupunta roon. At kung may 
magsabing, ‘Nariyan siya sa silid!’ huwag kayong 
maniniwala. 
Juan 5:31 - kung ako lang ang nagpapatotoo tungkol sa 
aking sarili, magduda kayo sa sinasabi ko. 
2 Corinto 13:1 -  Ang anumang kaso ng isa laban sa 
kapwa ay dapat patotohanan ng dalawa o tatlong saksi. 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:157 - Ang mga yaong sumunod sa mensahero, 
ang Propetang hindi makabasa o makasulat, na 
kanilang matatagpuang binanggit sa Tora at sa 
Gospel...  
Saf 61:6 - si Hesus na anak na lalaki ni Maria ay 
nagsabi: O Mga Anak ni Israel! O! ako ay ang 
mensahero ni Allah sa inyo, nagpapatunay niyang 
(isiniwalat) bago sa akin sa Tora, at nagdadala 
ng mabuting mga pambungad ng isang mensaherong 
dumarating matapos sa akin, na ang pangalan ay 
ang Isang Pinapurihan. 
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91. 
Kailangan  ba ni Hz. Muhammad na maging Hudyong 
may pinag-aralan upang maging kuwalipikado bilang 
propeta na maghahayag ng mga mensahe ng Diyos? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Juan 4:22 -  sa pamamagitan namin ay ililigtas ng 
Dios ang mga tao. 
Roma 3:1-2 - 1. ano ang kalamangan ng pagiging isang 
Judio? At ano ang kahalagahan ng pagiging tuli?  2. 
Totoong nakakahigit ang mga Judio sa maraming 
bagay. Una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang 
salita ng Dios. 
Roma 9:4 - 4. Bilang mga Israelita itinuring sila ng 
Dios na kanyang mga anak … gumawa ang Dios ng mga 
kasunduan sa kanila; ibinigay sa kanila ang Kautusan… 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:157-158 - 157. Ang mga yaong sumunod sa 
mensahero, ang Propetang hindi makabasa o 
makasulat… 158. Kaya maniwala kay Allah at sa 
Kanyang mensahero, ang Propetang hindi makabasa o 
makasulat. 
Shura 42:52 - 52. At sa gayon Kami ay nagbigay ng 
sigla sa iyo (Muhamad) ng isang Diwa ng Aming 
utos. Hindi mo alam kung ano ang Kasulatan. 

92. 
Ang sarili bang pagproklama ni Hz. Muhammad 
bilang propeta ay makatuwiran o patunay ng 
pagkapropeta?   

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Juan 5:31 & 36 - 31. kung ako lang ang nagpapatotoo 
tungkol sa aking sarili, magduda kayo sa sinasabi ko. 
36. Ito ang nagpapatunay na ang Ama ang nagsugo sa akin. 
1 Corinto 14:32-33 - 32. Ang nagpapahayag ng 
mensahe ng Dios ay dapat may pagpipigil sa 
sarili. 33. Sapagkat ang Dios ay hindi nagdadala 
ng kaguluhan kundi kaayusan. 
2 Corinto 13:1 - Ang anumang kaso ng isa laban sa 
kapwa ay dapat patotohanan ng dalawa o tatlong saksi. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:79 - Kami ay nagpadala sa iyo (Muhamad) bilang 
isang mensahero sa sangkatauhan at si Allah ay sapat 
bilang saksi. 
Rad 13:43*.....Silang mga hindi naniniwala ay nagsabi: 
Ikaw ay hindi mensahero (ni Allah). Sabihin: Si Allah, 
at sinumang may tunay na kaalaman ng Kasulatan, ay sapat 
na saksi sa pagitan ko at ninyo. 
Fetih 48:28*.....Siya ay itong nagpadala sa Kanyang 
mensaherong may batayan at pagsambang katotohanan, 
upang Kanyang magawa itong manaig sa ibabaw ng lahat 
ng mga pagsamba. At si Allah ay sapat bilang isang 
saksi. 
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93. 
Ang mensahe ba ni Hz. Muhammad ay magkatugmang 
magkatugma sa mga mensahe ni Jesus at ng ibang 
propeta? 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Isaias 8:20 - Kapag may mga nagsasabi ng mga 
bagay na salungat sa mga itinuturo ng Panginoon, 
nadidiliman pa ang pag-iisip ng mga taong iyon.  
1 Corinto 14:32-33 - 32. Ang nagpapahayag ng mensahe 
ng Dios ay dapat may pagpipigil sa sarili. 33. 
Sapagkat ang Dios ay hindi nagdadala ng kaguluhan 
kundi kaayusan. 
1 Juan 5:20 - Alam din nating ang Anak ng Dios ay 
naparito sa mundo… si Jesu-Cristo...  
------------------------------------------------- 
Shu’ara 26:192-197 - 192. ito ay isang 
pagsisiwalat ng Panginoon ng mga Daigdig... 196. 
ito ay nasa mga Kasulatan ng mga tao sa 
katandaan. 197. Hindi ba isang palatandaan para 
sa kanilang ang mga manggagamot ng mga Anak ni 
Israel ay alam ito? 
Fussilet 41:43 - Walang sinabi sa iyo (Muhamad) 
maliban sa anong sinabi sa mga mensahero bago sa iyo. 
Shura 42:15 - Ako ay naniniwala sa anumang Kasulatang 
ipinadalang pababa ni Allah… walang pagtatalo sa 
pagitan namin at sa inyo. 

94. 
Binigyan ba si Hz. Muhammad ng di-pangkaraniwang 
kapangyarihan para gumawa ng literal na mga 
himala tulad kay Jesus at sa ibang propeta bilang 
patotoo na siya ay sinugo ng Diyos? 

Bibliya  Hindi / Hindi  Koran 
Juan 5:36 - Ito ang nagpapatunay na ang Ama ang 
nagsugo sa akin. 
Juan 14:11 - maniwala man lang kayo dahil sa mga 
ginawa ko. 
------------------------------------------------- 
En’am 6:37-38 - 37. Bakit walang kababalaghang 
ipinadalang pababa sa kanya galing sa kanyang 
Panginoon? Sabihin: O! si Allah ay Kayang magpadalang 
pababa ng isang kababalaghan... 38. Kami ay walang 
kinalimutan sa Aklat...  
Yunus 10:20 -  At sila ay magsasabi: Kung may 
isang kababalaghan lamang na ipinadalang pababa 
sa kanya galing sa kanyang Panginoon.  
Pansinin: Mayroong 157 na mga himala si Jesus at 
ang ibang propeta na nakaulat sa Bibliya, pero 
walang ganitong nakaulat kay Hz. Muhammad sa 
Koran. 
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95. 
May kakayahan ba si Hz. Muhammad na “humula” o 
“manghula” ng hinaharap tulad kay Jesus at ng iba 
pang mga propeta?  

Bibliya  Hindi / Hindi  Koran 
Deuteronomio 18:22 - Kapag ang sinabi ng propeta 
na gumamit ng pangalan ng Panginoon ay hindi 
mangyari o magkatotoo, ang mensahe niya ay hindi 
galing sa Panginoon… huwag kayong matakot sa kanya. 
1 Samuel 9:9 - Noon sa Israel, kung may taong 
gustong makatanggap ng mensahe galing sa Dios 
sinasabi niya, “Halika, pumunta tayo sa 
manghuhula,” dahil ang mga tinatawag na propeta 
ngayon ay tinatawag na manghuhula noon. 

Isaias 41:22 - Sabihin ninyo sa amin ang mga sinabi n̓ yo 
noon na mangyayari para malaman namin kung nangyari nga 
ito. 
------------------------------------------------- 
En’am 6:50 - Sabihin (O Muhamad, sa mga hindi 
naniniwala): Hindi ko sinabi sa inyong ako ay 
nagmamay-ari ng mga kayamanan ni Allah o ako ay 
may kaalaman sa Hindi Nakikita. 
Ahkaf 46:9 - Ako ay hindi bagong bagay sa mga 
mensahero (ni Allah), o ako ay nakaaalam kung 

anong gagawin sa akin o sa inyo. Ako ay sumusunod 
lamang diyan sa binigyang sigla sa akin. 

96. 
Nais ba ng Diyos ni Abraham na palampasin ang 
paghalik ni Hz. Muhammad sa Itim na Bato sa Ka’ba 
o patawarin ang pagpaparangal sa paganong mga 
diyos ng mga Arabo?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Exodus 20:3-5 - 3. Huwag kayong sasamba sa ibang 
mga dios maliban sa akin… 5. Huwag ninyo itong 
paglilingkuran o sasambahin…  
1 Hari 19:18 - Pero ililigtas ko ang 7,000 Israelita 
na hindi lumuhod at humalik sa imahen ni Baal. 
2 Corinto 6:16 - Hindi maaaring magsama ang mga 
dios-diosan at ang Dios sa iisang templo…  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:158 -  ang (mga bundok) Al-Sapa at Al-Marwa 
ay kasama ng mga tanda ni Allah. Kaya hindi kasalanan 
para sa kanyang nasa pilgrimahe sa Tahanan (ng 
Maykapal), o dumalaw dito, na pumunta sa palibot nila.  
Nejm 53:18-20.....19. Inyo bang napag-isipan ang Al-Lat 
at AI-Usa. 20. At Manat, ang pangatlo, ang isa pa?  
Pansinin: Hadith: Bukhari 2:667, 673-680 & En’am 6:103-109. 
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97. 
Gusto ba ni Hz. Muhammad na ituring siya bilang 
normal na tao na nangangailangan ng kapatawaran 
sa kaniyang mga kasalanan? 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Mangangaral 7:20 - Wala ni isang tao rito sa mundo 
ang laging gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. 
Mateo 9:12-13 - sinabi niya sa kanila, “Hindi ang mga 
walang sakit ang nangangailangan ng doktor kundi ang 
mga may sakit.  
1 Juan 1:8 - Kung sinasabi nating wala tayong 
kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala 
sa atin ang katotohanan…  
------------------------------------------------- 
Nisa 4:106 - si Allah kailanman ay Mapagtawad. 
Yusuf 12:53 -  Ako ay hindi nagpapawalangsala sa aking 
sarili. O! ang kaluluwa (ng tao) ay humihimok sa 
kasamaan … 
Muhammad 47:19 -  humingi ng kapatawaran para sa 
iyong kasalanan. 
Pansinin: Si Hz.Muhammad ay hindi tiyak sa 
kaniyang kaligtasan. Cf. Ahkaf 46:9; Hadith: 
Bukhari Vol. 5 no. 266 & 234-236. 

98. 
Si Hz. Muhammad ay maituturing ba na huli at 
pinakadakila sa mga propeta? 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Pahayag 1:1, 8 & 17 - 1. inihayag ni Jesu-Cristo... 
8. Ang Panginoong Dios ang makapangyarihan sa 
lahat. Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon 
at maging sa hinaharap. Kaya sinabi niya, Ako ang 
Alpha at ang Omega.  
Pahayag 22:13, 16 & 20 - 13. Ako ang Alpha at ang 
Omega, na ang ibig sabihin, ang una at ang huli, o 
ang simula at ang katapusan ng lahat… 16. ako rin ang 
maningning na bituin sa umaga… 20. Talagang malapit 
na akong dumating! Sinabi ko naman, Sana nga po! 
Pumarito na po kayo, Panginoong Jesus.  
------------------------------------------------- 
Ahzab 33:40 -  Si Muhamad ay hindi ama ng alinmang tao 
sa inyo, nguni't siya ay ang mensahero ni Allah at ang 
Tatak ng mga Propeta; at si Allah ay Nakababatid ng 
lahat ng mga bagay. 
Fatih 48:28 -  Siya ay itong nagpadala sa Kanyang 
mensaherong may batayan at pagsambang katotohanan, upang 
Kanyang magawa itong manaig sa ibabaw ng lahat ng mga 
pagsamba. At si Allah ay sapat bilang isang saksi. 
Pansinin: Si Jesus ay inaasahang magbabalik. Si 
Hz. Muhammad ay hindi. 
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Fatih 48:28 -  Siya ay itong nagpadala sa Kanyang 
mensaherong may batayan at pagsambang katotohanan, upang 
Kanyang magawa itong manaig sa ibabaw ng lahat ng mga 
pagsamba. At si Allah ay sapat bilang isang saksi. 
Pansinin: Si Jesus ay inaasahang magbabalik. Si 
Hz. Muhammad ay hindi. 
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Tao At Kasalanan 
99. 

Nang magkasala si Adan at Eva, naging batayan ba 
ito ng pakakahiwalay sa pagitan ng Diyos at ng 
tao na kung saan  ay kailangang mailigtas mula sa 
paghahatol ng Diyos laban sa kasalanan? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Genesis 2:16-17 - 16. At sinabi niya sa tao, Makakakain 
ka ng kahit anong bunga ng punongkahoy sa halamanan; 17. 
maliban lang sa bunga ng punongkahoy na nagbibigay ng 
kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sapagkat sa oras 
na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. 
Roma 5:12-19 - 12. At dahil sa kasalanan, dumating din 
ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng 
tao, dahil nagkasala ang lahat.  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:35-38 - 35. Aming sinabi: O Adan!… huwag 
pumuntang malapit sa punongkahoy na ito kung 
hindi kayo ay magiging mga gumagawa ng mali.  37. 
Pagkatapos si Adan ay tumanggap galing sa kanyang 
Panginoon ng mga pananalita (ng pagsisiwalat), at 
Siya ay nahabag sa kanya. 

100. 
Mayroon bang mga talata na nagsasabing may mga 
taong ipinanganak na “likas na makasalanan”? 
(Original Sin) 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Isaias 64:6 - Kaming lahat ay naging parang 
maruming bagay, at ang lahat ng aming mabubuting 
gawa ay parang maruming basahan. Kaming lahat ay 
parang dahong natutuyo, at ang aming kasamaan ay 
parang hangin na tumatangay sa amin. 
Jeremias 13:23 - Mapapalitan ba ng taong maitim ang 
kulay ng balat niya? Maaalis ba ng leopardo ang mga 
batik sa katawan niya? Hindi! Ganyan din kayong mga 
taga-Jerusalem, hindi kayo makakagawa ng mabuti dahil 
ugali na ninyo ang gumawa ng masama.  
Jeremias 17:9 - Ang puso ng tao ay mandaraya higit sa 
lahat, at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung 
gaano ito kasama? 
Romans 3:23..... Sapagkat ang lahat ay nagkasala 
at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Dios. 
------------------------------------------------- 
Taha 20:122*..... Pagkatapos ang kanyang 
Panginoon ay pumili sa kanya, at nahabag sa 
kanya, at pumatnubay sa kanya. 
Tin 95:4*..... Talagang Aming nilikha ang taong 
pinakamagaling ang kalagayan. 
Pansinin: Itinatanggi ng Islam ang doktrina ng “likas 
na kasalanan”. 
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101. 
Lahat ba ng mga tao kasama na ang mga propeta ay 
nagkakasala? (Maliban kay Jesus) 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
1 Hari 8:46 -  Kung magkasala sila sa inyo – dahil 
wala kahit isa man na hindi nagkakasala.  
Salmo 130:3 -  Kung inililista nʼyo ang aming mga 
kasalanan sino kaya sa amin ang matitira sa 
inyong presensya?  
Kawikaan 20:9 -  Walang sinumang makapagsasabi na 
ang puso niya ay malinis, na kailanman ay hindi 
siya nakagawa ng mali.  
Mangangaral 7:20 -  Wala ni isang tao rito sa 
mundo ang laging gumagawa ng mabuti at hindi 
nagkakasala.  
Roma 3:10 - Walang matuwid sa paningin ng Dios, wala 
kahit isa.  
1 Juan 1:8 -  Kung sinasabi nating wala tayong 
kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala 
sa atin ang katotohanan.  
------------------------------------------------- 
Yusuf 12:53 -  Ako ay hindi nagpapawalangsala sa aking 
sarili. O! ang kaluluwa (ng tao) ay humihimok sa 
kasamaan. 
İbrahim 14:34 -  ang tao ay talagang isang 
gumagawa ng mali... 
Nahl 16:61 -  Kung si Allah ay kumuha sa 
sangkatauhang gumawa ng tungkulin para sa 
kanilang maling ginagawa, Siya ay hindi mag-iiwan 
dito ng isang nabubuhay na nilalang. 

102. 
Si Maria ba na ina ni Jesus ay maituturing na may 
banal na kaloob at dapat ba siyang sambahin 
bilang Ina ng Diyos? 

Bibliya  Hindi / Hindi  Koran 
Isaias 42:8 - Ako ang Panginoon! Iyan ang aking 
pangalan! Hindi ko ibibigay kaninuman o sa mga 
dios-diosan ang aking karangalan… 
John 2:3-5 - 3. Nang maubos ang alak sa handaan, 
sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, “Naubusan sila ng 
alak. 4. Sumagot si Jesus, “Babae, huwag po ninyo 
akong pangunahan. Hindi pa po dumarating ang 
panahon ko. 5. Sinabi ng ina ni Jesus sa mga 
katulong, “Sundin ninyo ang anumang iutos niya. 
------------------------------------------------- 
İsra 17:23 - Ang inyong Panginoon ay nag-utos na 
kayo ay sumamba sa wala maliban sa Kanya. 
Zariyat 51:56 -  Ako ay lumikha sa diwang 
makalupa at sangkatauhan lamang upang sila ay 
makasamba sa Akin. 
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103. 
Ang kasalanan ba ng tao ay naghihiwalay sa kaniya 
mula sa Banal na Diyos, at bilang resulta ay 
mapupunta ba siya sa Impyerno? 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Ezekiel 18:4 & 20 - 4. Ang taong nagkasala ang siyang 
mamamatay. 20. Ang taong nagkasala ang siyang dapat 
mamatay. 
Lucas 12:5 - katakutan ninyo ang Dios, dahil 
pagkatapos niyang patayin ang katawan nʼyo ay may 
kapangyarihan pa siyang itapon kayo sa impyerno. Oo, 
sinasabi ko sa inyo, siya ang dapat ninyong 
katakutan. 
Pahayag 20:13—15 - 13. At hinatulan ang lahat ayon sa 
mga ginawa nila. 14. itinapon din doon ang kamatayan 
at ang Hades... 15. ang sinumang hindi nakasulat 
ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong 
binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon 
sa lawang apoy.  
------------------------------------------------- 
A’raf 7:41 - sa ibabaw nila ay mga takip (ng 
Impiyerno). Sa gayon Aming ginawang magbayad ang 
mga gumagawa ng mali. 
Yunus 10:27 - yaong kumita ng masamang mga 
gawa... ay makatarungang mga may-ari ng Apoy; 
sila ay mamamalagi sa loob noon.  

104. 
Siniseryoso ba ng Banal na Diyos ang maliliit na 
mga kasalanan? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Mateo 5:19 -  ang sinumang lumabag sa pinakamaliit na 
bahagi ng Kautusan, at magturo sa iba na lumabag din 
ay ituturing na pinakamababa sa kaharian ng Dios. 
Mateo 12:36 - Tinitiyak ko sa inyo na sa Araw ng 
Paghuhukom, mananagot ang bawat isa sa mga walang 
kwentang salitang binitiwan niya. 
1 Corinto 5:6 - Ang kaunting pampaalsa ay 
nakakapagpaalsa sa buong masa ng harina. 
Santiago 2:10 -  Ang tumutupad sa buong Kautusan 
pero lumabag sa isa sa mga ito ay lumabag na rin sa 
buong Kautusan. 
------------------------------------------------- 
Ahzab 33:5 - At walang kasalanan para sa inyo sa mga 
pagkakamaling inyong ginawang hindi sinasadya; 
nguni't kung anong nilayon ng inyong mga puso. 
Nejm 53:31-32 -  mga yaong umiiwas sa mga kalabisan ng 
kasalanan at mga nakasusuklam, maliban sa hindi 
inibig na mga kasalanan – (para sa kanila) O! ang 
iyong Panginoon ay sa malawak na awa. 
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105. 
Angkop ba na parusa ang pagputol sa mga kamay ng 
magnanakaw?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Exodus 22:1-4 - 1. Kung nagnakaw ang isang tao ng 
baka o tupa, at kinatay niya ito o ipinagbili, 
kailangang magbayad siya. Sa isang bakang ninakaw 
niya, magbabayad siya ng limang baka. At sa isang 
tupang ninakaw niya, magbabayad siya ng apat na 
tupa… 4. Kung ang baka o asno o tupa na ninakaw niya 
ay nasa kanya pa, babayaran niya ito ng doble…  
Kawikaan 6:30-31 - 30. Minsan nauunawaan ng mga 
tao ang taong nagnakaw dahil sa gutom; 31. 
pinagbabayad naman siya ng pitong beses ng 
kanyang ninakaw kapag nahuli  
Lucas 6:35-36 - 35. Mahalin ninyo ang inyong mga 
kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Kung 
magpapahiram kayo, magpahiram kayo nang hindi 
umaasa ng anumang kabayaran. At malaking gantimpala 
ang tatanggapin ninyo… 36. Maging maawain kayo 
tulad ng inyong Ama. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:38 - Para sa magnanakaw, kapwa lalaki at 
babae, putulin ang kanilang mga kamay. Ito ay ang 
gantimpala ng kanilang sariling mga gawa, isang 
panghalimbawang parusa galing kay Allah. 

106. 
Ayos lang ba minsan sa isang mananampalataya na 
magsinungaling o manlinlang sa iba para 
maprotektahan lang ang sarili nila? (Taqiyya o 
Kitman)  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Kawikaan 6:16-17 - 16. May mga bagay na kinamumuhian 
ang Panginoon… 17. ang pagsisinungaling… 
Zefanias 3:13 - Ang mga Israelitang ito ay hindi 
gagawa ng masama; hindi sila magsisinungaling o 
mandadaya. 
Efeso 4:25 - Kaya huwag na kayong magsisinungaling… 
Pahayag 21:8 &  27 - 8. lahat ng sinungaling. 
Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at 
asupre 27. hindi makakapasok doon ang anumang … 
sinungaling …  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:225 -  Si Allah ay hindi magdadala sa inyo sa 
paggawa para diyan sa hindi sinasadya sa inyong mga 
panunumpa. 
Tahrim 66:2 -  Ginawa ni Allah na makatarungan 
para sa inyo (mga Muslim) ang kapatawaran sa 
inyong mga sumpa... 
Pansinin: Taqiyya = pagsasabi ng hindi totoo. 
Kitman = pagtatakip ng kasalanan. 
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107. 
Ang homoseksuwalidad ba ay itinuturing bilang 
kasalanan kung saan ay pinagbabawal at 
hinahatulan? 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Leviticus 18:22 - Huwag kang sumiping sa kapwa mo 
lalaki o kapwa mo babae dahil kasuklam-suklam ito. 
Leviticus 20:13 -  Kung ang isang lalaki ay sumiping 
sa kapwa lalaki, pareho silang dapat patayin dahil 
pareho silang gumawa ng kasuklam-suklam na gawain. 
Sila ang responsable sa sinapit nilang kamatayan. 
Roma 1:26-27 - 26. hinayaan na lang sila ng Dios na 
gawin ang kanilang malalaswang pagnanasa 27. 
pinarusahan sila ng Dios nang nararapat sa kanila... 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:80-81 - 80. At si Lot! (Alalahanin) nang 
kanyang sinabi sa kanyang katao: Kayo ba ay 
gagawa ng nakasusuklam na ganyang walang nilalang 
kailanmang gumawa bago sa inyo? 81. kayo ay 
dumating na may pagnanasa sa mga kalalakihan sa 
halip na mga kababaihan. Hindi, nguni't kayo ay 
mahalay na katao.” 
Neml 27:54-55 - 54. “Kayo ba ay gagawa ng 
nakasusuklam na alam? 55. Kayo ba ay 
nangangailangan ng kalaswaaan sa mga kalalakihan 
sa halip na mga kaababaihan? 

108. 
Ang pagpapalaglag ba at pagpatay ng tao ay 
kasalanan kung saan ay pinagbabawal at 
hinahatulan? 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Genesis 9:6-7 - 6. Ang sinumang pumatay sa kanyang 
kapwa ay papatayin din ng kanyang kapwa. Sapagkat ang 
tao ay ginawa ng Dios na kawangis niya. 7. magkaroon 
kayo ng mga anak para dumami at mangalat sa buong 
mundo … 
Exodus 20:13 -  Huwag kayong papatay. 
Exodus 21:12 -  Ang sinumang makakasakit ng tao 
at mapatay ito, papatayin din siya. 
Kawikaan 6:16-17 - 16. May mga bagay na kinamumuhian 
ang Panginoon …  17. ang pagpatay ng tao … 
---------------------------------------------- 
Maide 5:32 - sinumang pumatay ng isang tao 
maliban sa pagpaslang ng taong walang pag-iimbot 
o kasamaan sa lupa, ito ay magiging tulad sa siya 
ay pumatay sa lahat ng sangkatauhan … 
İsra 17:31 - Huwag paslangin ang inyong mga anak, 
natatakot sa isang pagkahulog sa kahirapan; Kami ay 
maglalaan ng pangkinabukasan para sa kanila at para 
sa inyo. O! ang pagpaslang sa kanila ay malaking 
kasalanan. 
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108. 
Ang pagpapalaglag ba at pagpatay ng tao ay 
kasalanan kung saan ay pinagbabawal at 
hinahatulan? 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
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109. 
Ang pagpaparusa ba sa kasalanan ay mabubura ng 
“mabubuting mga gawa”? (Sevap}  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Roma 3:28 - Sapagkat naniniwala tayo na 
itinuturing ng Dios na matuwid ang tao sa 
pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Cristo 
at hindi sa pagsunod sa Kautusan. 
Galacia 3:11 - walang taong ituturing na matuwid 
sa harap ng Dios sa pamamagitan ng pagsunod sa 
Kautusan dahil sinasabi sa Kasulatan, Ang taong 
itinuring na matuwid ng Dios dahil sa 
pananampalataya niya ay mabubuhay. 
Santiago 2:10 - Ang tumutupad sa buong Kautusan pero lumabag 
sa isa sa mga ito ay lumabag na rin sa buong Kautusan. 
------------------------------------------------- 
Hud 11:114 -  ang mabuting mga gawa ay nag-aalis sa 
masamang mga gawa. 
Ankebut 29:7 - yaong naniniwala at gumagawa ng 
mabuting mga gawa, Aming patatawarin sila sa 
kanilang masamang mga gawa …  
Nejm 53:32 - yaong umiiwas sa mga kalabisan ng 
kasalanan at mga nakasusuklam, maliban sa hindi 
inibig na mga kasalanan – (para sa kanila) O! ang 
iyong Panginoon ay sa malawak na awa. 

Kaligtasan 

110. 
Ipinanganak ba ang tao bilang “Kristiyano o Muslim?” 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Juan 1:12-13 - 12. lahat ng tumanggap at 
sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng 
karapatang maging anak ng Dios; 13. Naging anak 
sila ng Dios hindi sa pamamagitan ng pisikal na 
pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao kundi 
dahil sa kalooban ng Dios. 
Juan 3:5 - sumagot si Jesus… hindi mapapabilang sa 
kaharian ng Dios ang hindi ipinanganak sa pamamagitan 
ng tubig at Banal na Espiritu. 
1 Peter 1:23 - dahil ipinanganak na kayong muli. At 
ang kapanganakang itoʼy hindi sa pamamagitan ng mga 
magulang ninyong namamatay, kundi sa pamamagitan ng 
buhay at walang hanggang salita ng Dios. 
------------------------------------------------- 
Kâfirûn 109:1-6 - 1. Sabihin: O mga hindi naniniwala! 
6. Sa inyo ang inyong pagsamba, at sa akin ang 
aking pagsamba. 
Pansinin: Ayon sa Bibliya ang isa ay hindi 
ipinanganak na Kristiyano; tangi lamang ang 
“pinanganak muli” ng Espiritu ng Diyos ang magmamana 
ng Kaharian ng Diyos. Sa Islam, kung Muslim ang ama 
ng isa mula ng siya ay maipanganak, maituturing na 
siya bilang isang Muslim. 
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111. 
Nakasalalay ba ang kaligtasan ng indibidwal ayon 
sa kanilang  sariling mabubuting gawa? (Ameller)  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Roma 4:2 -  Kung itinuring siya ng Dios na matuwid 
dahil sa mga nagawa niya, sanaʼy may maipagmamalaki 
siya. Pero wala siyang maipagmamalaki sa Dios.  
Efeso 2:8-9 - 8. Dahil sa biyaya ng Dios, 
naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Cristo. 
Kaloob ito ng Dios, at hindi galing sa inyo – 9. 
Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa, 
para walang maipagmalaki ang sinuman. 
Tito 3:4-5 - 4. Ngunit nang mahayag ang biyaya at 
pag-ibig ng Dios na ating Tagapagligtas, 5. 
iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating 
mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. 
------------------------------------------------- 
Hud 11:114 - ang mabuting mga gawa ay nag-aalis sa 
masamang mga gawa. 
Ankebut 29:7 - At para sa mga yaong naniniwala at 
gumagawa ng mabuting mga gawa, Aming patatawarin 
sila sa kanilang masamang mga gawa at babayarang 
muli sila ng pinakamagaling na kanilang ginawa. 

112. 
Ang pinagkaloob ba na kaligtasan ng Diyos sa mga 
nagkasala ay laging nakadepende sa pantubos na 
dugo? (Kefaret) 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Leviticus 17:11 - Sapagkat ang buhay ng bawat nilalang ay 
nasa kanyang dugo at iniutos sa inyo ng Panginoon na ang 
dugo ay gamitin ninyo bilang pantubos sa inyong mga 
kasalanan, dahil ang dugo ang nagbibigay ng buhay, ang 
siyang pantubos ng tao sa kanyang mga kasalanan. 
Hebreo 9:12 & 22 - 12. sa pamamagitan ng kanyang 
dugo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin 
magpakailanman … 22. nililinis sa pamamagitan ng dugo 
ang halos lahat ng bagay na ginagamit sa pagsamba. At 
kung walang pagbubuhos ng dugo bilang handog sa Dios, 
wala ring kapatawaran ng mga kasalanan.  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:48 - At bantayan ang inyong mga sarili 
laban sa isang araw na walang kaluluwang tutulong 
kahi't kaunti sa isa pa, o ang pamamagitan ay 
hindi tatanggapin galing dito.  
Hajj 22:37 - Ang kanilang laman at ang kanilang 
dugo ay hindi umabot kay Allah, nguni't ang tapat 
na pananalig galing sa inyo ay umabot sa Kanya. 
Sa gayon Aming ginawa silang sakop ninyo upang 
kayo ay makapagparangal kay Allah. 
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Tito 3:4-5 - 4. Ngunit nang mahayag ang biyaya at 
pag-ibig ng Dios na ating Tagapagligtas, 5. 
iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating 
mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. 
------------------------------------------------- 
Hud 11:114 - ang mabuting mga gawa ay nag-aalis sa 
masamang mga gawa. 
Ankebut 29:7 - At para sa mga yaong naniniwala at 
gumagawa ng mabuting mga gawa, Aming patatawarin 
sila sa kanilang masamang mga gawa at babayarang 
muli sila ng pinakamagaling na kanilang ginawa. 

112. 
Ang pinagkaloob ba na kaligtasan ng Diyos sa mga 
nagkasala ay laging nakadepende sa pantubos na 
dugo? (Kefaret) 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Leviticus 17:11 - Sapagkat ang buhay ng bawat nilalang ay 
nasa kanyang dugo at iniutos sa inyo ng Panginoon na ang 
dugo ay gamitin ninyo bilang pantubos sa inyong mga 
kasalanan, dahil ang dugo ang nagbibigay ng buhay, ang 
siyang pantubos ng tao sa kanyang mga kasalanan. 
Hebreo 9:12 & 22 - 12. sa pamamagitan ng kanyang 
dugo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin 
magpakailanman … 22. nililinis sa pamamagitan ng dugo 
ang halos lahat ng bagay na ginagamit sa pagsamba. At 
kung walang pagbubuhos ng dugo bilang handog sa Dios, 
wala ring kapatawaran ng mga kasalanan.  
------------------------------------------------- 
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laban sa isang araw na walang kaluluwang tutulong 
kahi't kaunti sa isa pa, o ang pamamagitan ay 
hindi tatanggapin galing dito.  
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dugo ay hindi umabot kay Allah, nguni't ang tapat 
na pananalig galing sa inyo ay umabot sa Kanya. 
Sa gayon Aming ginawa silang sakop ninyo upang 
kayo ay makapagparangal kay Allah. 
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113. 
Ang pinagkaloob ba na kaligtasan ng Diyos ay 
matatanggap lamang sa pamamagitan ng 
pananampalataya sa pantubos ng “Kordero ng 
Diyos”? (Jesu-Kristo)  

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Juan 1:29 - Narito na ang Tupa ng Dios na 
ihahandog upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao 
sa mundo.  
Roma 3:24-28 - 24. itinuring niya tayong matuwid 
sa pamamagitan ni Cristo Jesus na siyang tumubos 
sa atin, 25. Isinugo si Cristo Jesus sa mundo 
para ialay ang kanyang buhay... at sa pamamagitan 
ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating mga 
kasalanan kung sasampalataya tayo sa kanya... 28. 
itinuturing ng Dios na matuwid ang tao sa 
pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Cristo 
at hindi sa pagsunod sa Kautusan. 
Efeso 1:7 - a pamamagitan ng dugo ni Cristo, tinubos 
tayo. 
Efeso 2:8 - Dahil sa biyaya ng Dios, naligtas kayo 
nang sumampalataya kayo kay Cristo … 
------------------------------------------------ 
En’am 6:164 - Bawa't kaluluwa ay kumikita lamang sa 
kanyang sariling sikap, o ang aIinmang may pasanin ay 
hindi magbabata ng pasanin ng iba. 
İsra 17:15 - Walang may dalang kaluluwa ang 
makapagbabata ng dala ng isa pa. 
Nejm 53:38 - Na walang isang may dalang magbabata ng 
dala ng isa pa. 

114. 
Upang makamit ng isang tao ang buhay na walang 
hanggan, kailangan ba muna nilang marinig at 
maunawaan ang Ebanghelyo ni Jesu-Kristo at 
maniwala na siya ay isinugo bilang Mesiyas, ang 
Tagapagligtas ng sanlibutan? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Roma 10:9-10 & 17 - 9. kung ipapahayag mo na si 
Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka nang buong 
puso na muli siyang binuhay ng Dios, maliligtas ka. 
10. Sapagkat itinuring ng Dios na matuwid ang taong 
sumasampalataya sa kanya nang buong puso. At kung 
ipapahayag niya na siyaʼy sumasampalataya, 
maliligtas siya. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:119-120 - 119. Kami ay nagpadala sa iyo (O 
Muhamad) kasama ang katotohanan, isang tagadala ng 
masayang mga pambungad at isang tagapagbabala. … 120. 
ang mga Hudyo ay hindi masisiyahan sa iyo, o kaya ay 
ang mga Kristiyano, hanggang ikaw ay sumunod sa 
kanilang kautusan. Sabihin: O! ang batayan ni Allah 
(Kanyang Sarili) ay ang Batayan.”  
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115. 
Tinatanggap ba na ang paniniwala kay Jesu-Kristo 
bilang Tagapagligtas ay ang tanging paraan para 
mapatawad ang kasalanan ng isa at makamit ang 
buhay na walang hanggan? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Juan 11:25 - Sinabi ni Jesus sa kanya, “Ako ang 
bumubuhay sa mga namatay, at ako rin ang 
nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin, 
kahit mamatay ay muling mabubuhay. 
Juan 14:6 -  Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. 
Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. 
Juan 17:3 - ito ang kahulugan ng buhay na walang 
hanggan: ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang 
tunay na Dios, at makilala rin nila ako na isinugo mo. 
----------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:19-20 - 19. O! ang pagsamba kay Allah (ay) 
ang Pagsuko (sa Kanyang ibig at batayan). Ang mga yaong 
(dating) tumanggap ng Kasulatan ay naiba lamang matapos 
na ang kaalaman ay dumating sa kanila … 20. kung sila ay 
makipagtalo sa iyo, (O Muhamad), sabihin: Ako ay nagsuko 
ng aking hangarin kay Allah at (pati) ang mga yaong 
sumunod sa akin. At sabihin sa mga yaong tumanggap ng 
Kasulatan at sa mga yaong hindi bumasa. 

116. 
Ang pagbawtismo ba sa tubig ay kailangan sa isang 
mananampalataya ngayon? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Mateo 28:18-20 - 18. Ibinigay sa akin ang lahat ng 
kapangyarihan sa langit at sa lupa. 19. Kaya puntahan 
ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga 
tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng 
Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. 
Marcos 16:16 - lahat ng sasampalataya at 
magpapabautismo ay maliligtas.  
Gawa 2:38 - Sumagot si Pedro sa kanila, “Magsisi 
ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at 
magpabautismo sa pangalan ni Jesu-Cristo, at 
mapapatawad ang inyong mga kasalanan at 
matatanggap ninyo ang regalo ng Dios na walang 
iba kundi ang Banal na Espiritu. 
Acts 22:16 - Ngayon, ano pa ang hinihintay mo? 
Tumayo ka na at magpabautismo, at tumawag sa 
Panginoon para maging malinis ka sa iyong mga 
kasalanan. 
------------------------------------------------- 
Pansinin: Walang talata sa Koran ang nagbabanggit 
tungkol sa pagbawtismo sa tubig.  
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tunay na Dios, at makilala rin nila ako na isinugo mo. 
----------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:19-20 - 19. O! ang pagsamba kay Allah (ay) 
ang Pagsuko (sa Kanyang ibig at batayan). Ang mga yaong 
(dating) tumanggap ng Kasulatan ay naiba lamang matapos 
na ang kaalaman ay dumating sa kanila … 20. kung sila ay 
makipagtalo sa iyo, (O Muhamad), sabihin: Ako ay nagsuko 
ng aking hangarin kay Allah at (pati) ang mga yaong 
sumunod sa akin. At sabihin sa mga yaong tumanggap ng 

Kasulatan at sa mga yaong hindi bumasa. 

116. 
Ang pagbawtismo ba sa tubig ay kailangan sa isang 
mananampalataya ngayon? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Mateo 28:18-20 - 18. Ibinigay sa akin ang lahat ng 
kapangyarihan sa langit at sa lupa. 19. Kaya puntahan 
ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga 
tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng 
Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. 
Marcos 16:16 - lahat ng sasampalataya at 
magpapabautismo ay maliligtas.  
Gawa 2:38 - Sumagot si Pedro sa kanila, “Magsisi 
ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at 
magpabautismo sa pangalan ni Jesu-Cristo, at 
mapapatawad ang inyong mga kasalanan at 
matatanggap ninyo ang regalo ng Dios na walang 
iba kundi ang Banal na Espiritu. 
Acts 22:16 - Ngayon, ano pa ang hinihintay mo? 
Tumayo ka na at magpabautismo, at tumawag sa 
Panginoon para maging malinis ka sa iyong mga 
kasalanan. 
------------------------------------------------- 
Pansinin: Walang talata sa Koran ang nagbabanggit 
tungkol sa pagbawtismo sa tubig.  
 
 

 



117. 
Kailangan ba sa ngayon na magpatuli ang lalaking 
mananampalataya? 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Gawa 15:5-11 - Bakit nʼyo pinipilit ang mga hindi 
Judiong tagasunod ni Jesus... 
1 Corinto 7:18 & 20 - 18. kung ang isang lalaki ay 
tuli nang siyaʼy tawagin ng Dios, hindi na niya dapat 
baguhin ang kanyang kalagayan. At kung hindi pa siya 
tuli nang siyaʼy tawagin, hindi na niya kailangang 
magpatuli pa… 20. mamuhay ang bawat isa ayon sa 
kanyang kalagayan nang tinawag siya ng Dios. 
Galacia 5:2 - Ako mismong si Pablo ang nagsasabi sa 
inyo na kung magpapatuli kayo para maging katanggap-
tanggap sa Dios, mawawalan ng kabuluhan ang ginawa ni 
Cristo para sa inyo … 
Galacia 5:6 - sa mga nakay Cristo, walang halaga ang 
pagiging tuli o hindi,  
------------------------------------------------- 
Nahl 16:123 - At pagkatapos Kami ay nagbigay ng 
pampasigla sa iyo (Muhamad, nagsasabi): Sundin 
ang pagsamba ni Abraham...  
Pansinin: Sa Islam, ang pagtutuli ay bahagi ng 
relihiyon ni Abraham, kaya naman maituturing ito 
bilang pagbibigkis sa mga Muslim. Makikita rin 

ito sa Hadith: Bukhari 1252, Fatih al-Bari 6:388; 
at Muslim 4:2370. 

118. 
Mayroon bang mga talata kung saan iniuutos sa mga 
tao na maging “banal” at ang “kabanalan” ang 
pangunahing kailangan para makaakyat sa Langit? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Leviticus 11:44 - dahil ako ang Panginoon na 
inyong Dios. Italaga ninyo ang inyong sarili para 
sa akin at kayoʼy magpakabanal dahil akoʼy banal.  
1 Corinto 3:16-17 - 16. ang templong iyon ay walang 
iba kundi kayo. 17. banal ang templo ng Dios. 
Hebreo 12:14 - Pagsikapan ninyong mamuhay nang 
may mabuting relasyon sa lahat ng tao, at 
magpakabanal kayo. 
1 Pedro 1:15-16 - 15. dapat magpakabanal din kayo 
sa lahat ng ginagawa ninyo, 16. Magpakabanal kayo 
dahil banal ako … 
Revelation 22:11 - ang banal ay magpapakabanal pa. 
------------------------------------------------- 
Pansinin: Wala sa mga talata ng Koran ang nag-
uutos sa mga tao na maging banal o nagpapahiwatig 
na maaari silang maging banal. 
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119. 
Maaari bang piliin ng tao na maging anak siya ng 
Diyos sa pamamagitan ng paggamit niya sa 
kalayaang magpasiya at pagkukusa? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Juan 1:12 - Ngunit ang lahat ng tumanggap at 
sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng 
karapatang maging anak ng Dios.  
Roma 8:14 & 16 - 14. Ang mga taong pinapatnubayan 
ng Espiritu ng Dios ay mga anak ng Dios … 16. Ang 
Banal na Espiritu at ang ating espiritu ay parehong 
nagpapatunay na tayoʼy mga anak ng Dios.  
Galacia 3:26 - Kayong lahat ay mga anak ng Dios 
dahil ... kay Cristo Jesus.  
Hebreo 12:5-6 - 5. ang pangaral ng Dios sa inyo 
bilang mga anak. Anak, huwag mong balewalain ang 
pagdidisiplina ng Panginoon. 6. Sapagkat 
dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya…   
------------------------------------------------- 
Maide 5:18 - Ang mga Hudyo at mga Kristiyano ay 
nagsabi: Kami ay mga anak na lalaki ni Allah at 
Kanyang mga mahal. Sabihin: Bakit sa gayon Siya 
ay nagparusa sa inyo dahil sa inyong mga 
kasalanan? Hindi, kayo ay mga makatao lamang ng 
Kanyang paglilikha.  

120. 
Ang kapalaran ba ng indibiduwal ay itinadhana o 
itinalaga na ng Diyos? (Kader or Kismet) 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 

Deuteronomio 11:26-27 - 26. Makinig kayo! 
Pinapapili ko kayo ngayon sa pagpapala o sa 
sumpa. 27. Pagpapalain kayo kung susundin ninyo 
ang mga utos ng Panginoon... 
Deuteronomio 30:19 - buhay o kamatayan, pagpapala 
o sumpa. Piliin sana ninyo ang buhay. 
Josue 24:15 - mamili kayo ngayon sa araw na ito 
kung sino ang paglilingkuran ninyo.. Pero para sa 
akin at sa pamilya ko maglilingkod kami sa Panginoon. 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:51 - Sabihin: Walang mahuhulog sa amin 
maliban diyan sa ipinag-utos ni Allah para sa amin.” 
Kasas 28:68..... Sila kailanman ay walang 
alinmang pagpili. 
Ahzab 33:38*.....38. ang kautusan ni Allah ay 
tiyak na kapalaran. 
Pansinin: Ang mga kabilang sa Kristiyanong 
Arminian ay nagsasabing “Hindi”; pero ang mga 
Calvinista ay nagsasabing “Oo.”  
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121. 
Gumagamit ba ang Diyos ng batayan upang suriin 
ang tao ayon sa mabuti at masamang mga gawa nito 
para malaman kung siya ba ay tutungo sa langit o 
impyerno? (Terazi)  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Efeso 2:8-9 - 8. sa biyaya ng Dios, naligtas kayo 
nang sumampalataya kayo kay Cristo. Kaloob ito ng 
Dios 9. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa, 
para walang maipagmalaki ang sinuman. 
Tito 3:4-5 - 4. nang mahayag ang biyaya at pag-
ibig ng Dios na ating Tagapagligtas, 5. hindi 
dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa 
kanyang awa. 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:8-9 - 8. Para sa mga yaong ang timbangan 
ay mabigat, sila ay ang matagumpay.. 9. At para 
sa mga yaong ang timbangan ay magaan, ang mga 
yaon ay silang nawaIan ng kanilang mga kaluluwa. 
Mü’minun 23:102-103 - 102. yaong ang mga sukat ay 
mabigat, sila ay ang matagumpay. 103.  ang mga 
yaong ang mga sukat ay magaan, ay ang mga yaong 
nawalan ng kanilang kaluluwa. 

122. 
Para makapasok ang indibiduwal sa Kaharian ng 
Diyos, kailangan ba ang “muling pagsilang sa 
espirituwal” o “maipanganak muli”?  

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Juan 1:12-13 - 12. ang lahat ng tumanggap at 
sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng 
karapatang maging anak ng Dios; 13. Naging anak 
sila ng Dios hindi sa pamamagitan ng pisikal na 
pagkasilang ... kundi dahil sa kalooban ng Dios. 
Juan 3:3 - Sumagot si Jesus, “Sinasabi ko sa iyo 
ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Dios 
ang hindi ipinanganak na muli. 
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123. 
Ang Diyos ba ay nangangako ng buhay na walang-
hanggan sa lahat ng naniniwala sa Kristo? 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Juan 3:36 - Ang sumasampalataya sa Anak ng Dios 
ay may buhay na walang hanggan.  
Juan 5:24 - ang sumusunod sa aking mga salita at 
sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay 
na walang hanggan. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:55 & 113-115 - 55. si Allah ay nagsabi: 
O Hesus! O! Ako ay kumuha sa iyo at gumawa sa iyong 
umakyat sa Akin, at naglinis sa iyo sa mga yaong 
hindi naniniwala at nagtakda ng mga yaong sumusunod 
sa iyo sa ibabaw ng mga yaong hindi naniniwala 
hanggang sa Araw ng Pagkabuhay…  113. Sa Mga Tao ng 
Kasulatan may isang mahigpit na pamayanang bumibigkas 
ng mga isiniwalat ni Allah… 114. Sila ay sa matuwid. 
115. At anumang mabuting kanilang ginawa, sila ay 
hindi pagkakaitan ng gantimpala doon.  
Maide 5:47 & 69 - 47. Mga Tao ng Gospel ay 
maghukom sa pamamagitan niyang isiniwalat... 69. 
at mga Sabayano at mga Kristiyano – Sinumang 
naniniwala kay Allah at sa Huling Araw at 
gumagawa ng matuwid.  

Pangyayari sa Hinaharap 
124. 

Ang mga katagang “propeta”at “hula” ba ay 
pangunang tumutukoy sa tao na may kakayahang 
makita ang hinaharap dahil sa bigay Diyos na 
kaluob? (Nebi) 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
1 Samuel 9:9 - Noon sa Israel, kung may taong 
gustong makatanggap ng mensahe galing sa Dios 
sinasabi niya, “Halika, pumunta tayo sa 
manghuhula,” dahil ang mga tinatawag na propeta 
ngayon ay tinatawag na manghuhula noon. 
Pahayag 19:10 - Sapagkat ang mga katotohanang 
itinuro ni Jesus ay siyang buod ng mga sinabi at 
isinulat ng mga propeta.  
------------------------------------------------- 
A’raf 7:158 & 188 - 158. Kaya maniwala kay Allah 
at sa Kanyang mensahero, ang Propetang hindi 
makabasa o makasulat … 188. Ako ay isa lamang 
tagapagbabala, at isang tagadala ng mabuting mga 
pambungad sa kataong naniniwala. 
Ahkaf 46:9 - Sabihin: Ako ay hindi bagong bagay sa mga 
mensahero (ni Allah), o ako ay nakaaalam kung anong 
gagawin sa akin o sa inyo. Ako ay sumusunod lamang 
diyan sa binigyang sigla sa akin, at ako ay isa lamang 
pantay na tagapagbabala. 
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125. 
Detalyadong impormasyon ba ang binigay tungkol sa 
mga pangyayari sa hinaharap hinggil sa kataposan 
ng sanlibutan? (Eschatology / Gayb Haber) 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Mateo 24:3, 14 & 25 - 3. Sabihin nʼyo po sa amin kung 
kailan mangyayari ang sinabi nʼyo? At ano po ang mga 
palatandaan ng muli nʼyong pagparito at ng katapusan 
ng mundo? 14. Ipangangaral sa buong mundo ang 
Magandang Balita tungkol sa paghahari ng Dios upang 
malaman ito ng lahat ng tao, at saka darating ang 
katapusan… 25. Binibigyan ko na kayo ng babala habang 
hindi pa nangyayari ang mga ito. 
Pahayag 1:1 - Ang sulat na ito ay tungkol sa mga 
bagay na inihayag ni Jesu-Cristo na mangyayari sa 
lalong madaling panahon.  
-------------------------------------------------  
En’am 6:50 - Sabihin (O Muhamad, sa mga hindi 
naniniwala): Hindi ko sinabi sa inyong ako ay 
nagmamay-ari ng mga kayamanan ni Allah o ako ay may 
kaalaman sa Hindi Nakikita; at ako ay hindi nagsabi sa 
inyo: O! ako ay isang anghel. Ako ay sumusunod lamang 
diyan sa ibinigay na masigla sa akin.”  

126. 
Meron bang makahulang talata sa pagdating ng 
makapangyarihang sanlibutan ni Satanas na 
mamumuno sa mga huling araw? (Anti-Kristo / Mehdi) 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Mateo 24:21-25 - 23. huwag kayong maniniwala. 24. 
Sapagkat lilitaw ang mga di tunay na Cristo at 
mga huwad na propeta… 
2 Tesalonica 2:7-9 - 8 Ngunit sa pagdating ng 
Panginoong Jesu-Cristo, papatayin niya ang 
masamang taong ito sa pamamagitan lang ng isang 
ihip niya... 9 Ihahayag ang taong masama na 
taglay ang kapangyarihan ni Satanas...      
1 Juan 2:18 - Mga anak, malapit na ang mga huling 
araw, at tulad ng narinig ninyo, malapit na ang 
pagdating ng anti-Cristo. Ngayon pa lang ay 
marami nang anti-Cristo, kaya alam nating malapit 
na ang mga huling araw. 
Revelation 6:1-2.....2. nakita ko ang isang 
puting kabayo. Ang nakasakay sa kabayo ay may 
hawak na pana. Binigyan siya ng korona. At umalis 
siya upang lumusob at magtagumpay sa 
pakikipagdigma.  
------------------------------------------------- 
Pansinin: Ang Koran ay walang binabanggit tungkol 
sa pagdating ng Anti-Kristo o ng Mehdi. 
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125. 
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ng sanlibutan? (Eschatology / Gayb Haber) 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
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127. 
Magkakaroon ba ng “Araw ng Paghatol” kapag ang 
Diyos ay nagbangon sa bawat indibiduwal mula sa 
kamatayan at hahatulan kung sila ba ay tutungo sa 
Langit o impyerno? (Ahiret Günü) 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Hebreo 9:27 - Itinakda sa mga tao ang mamatay nang 
minsan at pagkatapos nitoʼy ang paghuhukom ng Dios. 
2 Pedro 2:9 - alam ng Panginoon kung paano 
iligtas sa mga pagsubok ang mga matuwid, at kung 
paano parusahan ang masasama. 
Pahayag 20:11-15 - 12. ang bawat isa sa kanila ay 
hinatulan… 15. At ang sinumang hindi nakasulat ang 
pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan 
ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:113 - Si Allah ay maghuhukom sa pagitan 
nila sa araw ng Pagkabuhay tungkol diyang sa loob 
noon sila ay nagkaiba. 
Al-i İmran 3:185 - Bawa't kaluluwa ay titikim ng 
kamatayan. At kayo ay babayaran sa Araw ng 
Pagkabuhay lamang niyang inyong makatarungang 
kinita. Sinumang tinanggal sa Apoy at ginawang 
pumasok sa Paraiso, siya sa katunayan ay 
mapagwagi. 

128. 
Dapat bang magdusa sa loob ng maraming panahon 
ang lahat ng nasa Impyerno? 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Juan 5:24 - ang sumusunod sa aking mga salita at 
sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na 
walang hanggan. Hindi na siya hahatulan sapagkat 
inilipat na nga siya sa buhay mula sa kamatayan. 
Roma 8:1 - hindi na hahatulan ng kaparusahan ang mga 
nakay Cristo Jesus…  
1 Tesalonica 5:9 -  hindi tayo itinalaga ng Dios para 
sa kaparusahan, kundi para sa pagtatamo ng kaligtasan 
sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:185 - Sinumang tinanggal sa Apoy at 
ginawang pumasok sa Paraiso, siya sa katunayan ay 
mapagwagi... 
Meryem 19:70-72*.....70. Kami ay 
pinakanakababatid ng mga yaong pinakaangkop na 
sunugin sa loob noon. 71. Walang isa sa inyong 
hindi lalapit dito. Iyan ay isang nakatakdang 
kautusan ng iyong Panginoon. 72.  Kami ay sasagip 
sa mga yaong lumayo sa masama, at mag-iiwan sa 
mga gumagawa ng masamang gumagapang doon. 
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129. 
Kung ang isa ay nasa Impyerno, may posibilidad 
bang makalabas siya roon at mapunta sa Langit?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Mateo 25:41 & 46 - 41. Pagkatapos, sasabihin ko 
naman sa mga tao sa aking kaliwa, ‘Lumayo kayo sa 
akin, kayong mga isinumpa ng Dios! Doon kayo sa 
walang katapusang apoy na inihanda para sa 
diyablo at sa kanyang mga kampon... 46. bibigyan 
ko ang mga matuwid ng buhay na walang hanggan... 
Lucas 16:25-26 - 25. sumagot si Abraham...inaaliw 
siya rito at ikaw naman ang nahihirapan... 26. hindi 
maaari ang sinabi mo dahil may malawak na bangin sa 
pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong 

pumunta riyan ay hindi makakatawid, at ang mga 
nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito. 
------------------------------------------------- 
En’am 6:128 - Siya ay magsasabi: Ang apoy ay 
inyong tahanan. Mamalagi sa loob noon 
magpakailanman, maliban sa kanyang inibig ni 
Allah (na iligtas). 
Hud 11:106-107 - 106. yaong magiging aba (sa araw na 
iyan) sila ay magiging nasa Apoy… 107. Namamalagi 
doon habang kaya ng mga langit at ng lupa maliban 

kung para diyan sa inibig ng iyong Panginoon. 

130. 
Ang pagkabuhay muli ba ay sa pisikal na laman, 
buto at dugo?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
1 Corinto 15:35-50 - 35. Paano bubuhaying muli 
ang mga patay? Anong uri ng katawan ang 

matatanggap nila?  44. Ang katawang inilibing ay 
panlupa, ngunit kapag itoʼy muling binuhay, itoʼy 
panlangit na… 50. Ang ating katawan na binubuo ng 
laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa 

paghahari ng Dios...  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:25 & 259 - 25. Doon para sa kanila ay 
dalisay na mga kasama; doon sila mamamalagi 
magpakailanman.... 259. Tumingin lamang sa iyong 
pagkain at inuming nabulok! Tingnan ang iyong 
kasiraan.  
Zuhruf 43:70 - pumasok sa Hardin, kayo at ang 
inyong mga asawang babae, upang maging masaya. 
Vakia 56:35-38 - 35. Aming nilikha silang isang 
(bagong) nilikha, 36. At ginawa silang mga birhen. 
Nebe 78:33 - At mga kadalagahan bilang mga kasama. 
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Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
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131. 
Meron bang seksuwal na ugnayan at kasal sa 
Langit? (Houris) 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Mateo 22:28-33 - 28. sino po ba sa pito ang magiging 
asawa ng babaeng iyon dahil silang lahat ay 
napangasawa niya?... 29. Sumagot si Jesus, “Maling-
mali kayo, dahil hindi ninyo nauunawaan ang Kasulatan 

at ang kapangyarihan ng Dios.  30. Sapagkat sa muling 
pagkabuhay hindi na sila mag-aasawa. Magiging tulad 
sila ng mga anghel sa langit. 

1 Corinto 15:50 - Ang ating katawan na binubuo ng 
laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa 
paghahari ng Dios. 

------------------------------------------------- 
Tur 52:20 - At Aming ipakakasal sila sa magagandang 
may maluwang, kaakit-akit na mga mata. 

Rahman 55:55-56, 70-72 - 55. Alin ito, sa mga tulong 
ng inyong Panginoon, na inyong itatatwa?  56. Sa loob 
noon ay mga yaong may pagtinging mahinhin, na hindi 

tao o diwang makalupa ang makasasalang sa harapan nila 
… 70. Sa loob noon (ay natagpuan) ang mabuti at 
maganda … 72. Mga magaganda, malapit na binantayan sa 

mga gusali.  

132. 
Ang pandaigdigang Pagsamba ba ay maituturing na 
“Kasintahan ng Kristo”? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Efeso 5:23, 25, & 32 - 23. Cristo na ulo ng iglesya 
na kanyang katawan …  25. Mga lalaki, mahalin ninyo 

ang inyong asawa, tulad ng pagmamahal ni Cristo sa 
kanyang iglesya. Inihandog niya ang kanyang sarili 

para sa iglesya … 32. Kamangha-mangha… Isinasalarawan 
nito ang ugnayan ni Cristo at ng iglesya niya. 
Pahayag 19:7 - Magalak tayo at magsaya, at 
purihin natin siya. Sapagkat dumating na ang oras 

ng kasal ng Tupa, at nakahanda na ang kanyang nobya.  
Pahayag 21:9 - Halika, ipapakita ko sa iyo ang 
babaeng ikakasal sa Tupa. 

Revelation 22:17..... ang Banal na Espiritu at ang 
babaeng ikakasal, “Halikayo!” Ang lahat ng nakarinig 
nito ay magsabi rin, “Halikayo!” Lumapit ang 

sinumang nauuhaw at gustong uminom ng tubig na 
nagbibigay-buhay. Wala itong bayad. 
------------------------------------------------- 
Pansinin: Minsan lang nabanggit sa Koran ang 
Simbahan at walang binanggit na “Kasintahan ng 
Kristo”: Hajj 22:40.  
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Kalagayan ng Buhay 
133. 

Gusto ba ng Diyos na ang mga mananampalataya 
ngayon ay mamuhay sa ilalim ng batas? (Shariah) 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Roma 6:14 - hindi na dapat maghari pa sa inyo ang 
kasalanan, dahil wala na kayo sa ilalim ng Kautusan 
kundi sa ilalim na ng biyaya ng Dios. 
Roma 10:4 - si Cristo ang hangganan ng Kautusan. 
Dahil sa kanyang ginawa, ang lahat ng 
sumasampalataya sa kanya ay itinuturing ng Dios 
na matuwid. 
Galacia 3:11 & 25 - 11. walang taong ituturing na 
matuwid sa harap ng Dios sa pamamagitan ng 
pagsunod sa Kautusan dahil sinasabi sa Kasulatan, 
“Ang taong itinuring na matuwid ng Dios dahil sa 
pananampalataya niya ay mabubuhay … 25.  ngayong 
may pananampalataya na, wala na tayo sa patnubay 
ng Kautusan na tagapag-alaga. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:48 - Kami ay nagtakda ng isang banal na 
kautusan at isang iginuhit na landas.   
Jathiyah 45:18 - At ngayon Kami ay nagtakda sa 
iyo (O Muhamad) sa isang maliwanag na daan ng 
(Aming) kautusan; kaya sundin ito... 

134. 
Ipinagbabawal ba sa isang mananampalataya na 
uminom ng alak? 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Lucas 7:34-35 - 34. dumating naman ako na Anak ng 
Tao, nakita ninyong kumakain ako at umiinom, ang 
sabi naman ninyo, ‘Ang taong iyan ay matakaw at 
lasenggo, at kaibigan ng mga maniningil ng buwis 
at ng iba pang makasalanan! 35. taong sumusunod 
sa kalooban ng Dios ay sumasang-ayon sa 
ipinapagawa ng Dios sa amin. 
Juan 2:1-11 - Naubusan sila ng alak … Sinabi ni 
Jesus sa mga katulong, Punuin ninyo ng tubig ang 
mga tapayan … na naging alak. 
1 Timoteo 5:23 - Dahil sa madalas na pananakit ng 
sikmura mo, uminom ka ng kaunting alak. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:219 Sila ay nagtanong sa iyo tungkol sa 
matapang na inumin at mga laro ng kapalaran. 
Sabihin: Sa dalawa ay malaking kasalanan...” 
Maide 5:90-91 - 90. O kayong naniniwala! Ang 
matapang na inumin at mga laro ng kapalaran at 
mga batong itinatag at binabanal na mga palaso ay 
isa lamang pawalangpuri ng gawangkamay ni 
Satanas. Iwanan ito sa tabi upang kayo ay 
magtagumpay. 91. Kayo ba sa gayon ay makapagpipigil?  
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135. 
Ipinagbabawal ba para sa isang mananampalataya na 
kumain ng baboy? 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Gawa 10:13-15 - 13. Pedro, tumayo ka! Magkatay ka at 
kumain.  14. Sumagot si Pedro, “Panginoon, hindi ko 
magagawa iyan dahil hindi po talaga ako kumakain ng 
mga hayop na itinuturing na marumi. 15. Muling sinabi 
ng tinig, “Huwag mong ituring na marumi ang kahit 
anong bagay na nilinis na ng Dios. 
1 Corinto 10:25 - Kumain kayo ng anumang nabibili 
sa pamilihan ng karne at huwag nang magtanong 
kung ito baʼy inihandog sa mga dios-diosan o 
hindi, upang hindi na kayo usigin ng inyong 
konsensya…  
Colosas 2:16 - huwag na kayong padadala sa mga 
tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat 
kainin o inumin...  
------------------------------------------------- 
Maide 5:3 - Ipinagbabawal para sa inyo (bilang 
pagkain) iyang namatay sa sarili nito, at dugo … 
En’am 6:145 - Sabihin: Hindi ko natagpuan diyan 
sa isiniwalat sa akin ang anumang ipinagbawal sa 
isang kumakaing kanyang kainin doon, maliban kung 
ito ay naaagnas na laman ng patay na hayop, o 
dugong dumaloy sa pangmasid, o laman ng baboy – 
sapagka't iyan ay talagang masama.” 

136. 
Inaasahan ba ng Diyos na mag-ayuno ang mga 
mananampalataya ngayon? 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Joel 2:12 - Sinabi ng Panginoon na ito na ang panahon 
para magbalik-loob kayo sa kanya nang buong puso, na 
nag-aayuno, nananangis at nagdadalamhati. 
Mateo 6:17 - kung mag-aayuno kayo, maghilamos at 
mag-ayos kayo ng sarili. 
Marcos 2:20 - 20. darating ang araw na kukunin sa 
kanila ang lalaking ikakasal, at saka sila mag-aayuno. 
1 Corinthians 7:5 - upang mailaan ninyo ang 
inyong mga sarili sa pananalangin... 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:183 & 185 - 183. kayong naniniwala! Ang 
pag-aayuno ay ipinag-utos para sa inyo, tulad sa 
ito ay ipinag-utos para sa mga yaong bago sa 
inyo… 185. Ang buwan ng Ramadang diyan ay 
isiniwalat ang Kuran, batayan para sa 
sangkatauhan … At sinuman sa inyong narito, 
pabayaan siyang mag-ayuno sa buwan. 
Ahzab 33:35 - mga kalalakihang sumuko kay Allah … 
mga kalalakihang nag-ayuno at mga babaeng nag-
ayuno … Si Allah ay naghanda para sa kanila ng 
kapatawaran at isang malawak na gantimpala.. 
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137. 
Mas gusto ba ng Diyos na ang pananalangin at pag-
aayuno ay gawin kung saan nakikita ng iba? 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Mateo 6:5-8 - 6. kung mananalangin kayo, pumasok kayo 
sa inyong kwarto at isara ang pinto. At saka kayo 
manalangin sa inyong Ama na hindi nakikita. At ang 
inyong Ama na nakakakita sa ginagawa ninyo nang lihim 
ang magbibigay ng gantimpala sa inyo.   
Mateo 6:16-18 - 16. Kapag nag-aayuno kayo, huwag 
ninyong tularan ang mga pakitang-tao… 18. upang hindi 
malaman ng mga tao na nag-aayuno kayo, maliban sa 
inyong Ama na hindi nakikita. At ang inyong Ama na 
nakakakita sa ginagawa ninyo nang lihim ang 
magbibigay ng gantimpala sa inyo. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:103 - Kapag inyong naisagawa ang gawa ng 
pagsamba, alalahanin si Allah, tumatayo, umuupo, 
at humihilig. 
Jumah 62:9 - O kayong naniniwala! Nang ang tawag 
ay napakinggan para sa dalangin sa araw ng 
pagtitipon, magmadali patungo sa alaala ni Allah 
at iwanan ang inyong pangangalakal. Iyan ay higit 
na mabuti para sa inyo kung inyo lamang alam. 

138. 
Gusto ba ng Diyos na ang tao ay mag-ayuno kapag 
araw at pista sa gabi sa loob ng isang buwan 
bawat taon? (Ramadan)  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Isaias 58:3-7 - 6 upang hindi malaman ng mga tao 
na nag-aayuno kayo, maliban sa inyong Ama na 
hindi nakikita. At ang inyong Ama na nakakakita 
sa ginagawa ninyo nang lihim ang magbibigay ng 
gantimpala sa inyo.  
Mateo 6:16-18 - 16. Kapag nag-aayuno kayo, huwag 
ninyong tularan ang mga pakitang-tao … 18. upang 
hindi malaman ng mga tao na nag-aayuno kayo, 
maliban sa inyong Ama na hindi nakikita.  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:183-185 - 183. O kayong naniniwala! Ang 
pag-aayuno ay ipinag-utos para sa inyo, tulad sa 
ito ay ipinag-utos para sa mga yaong bago sa 
inyo... 185. Ang buwan ng Ramadan... At sinuman 
sa inyong narito, pabayaan siyang mag-ayuno sa 
buwan, at sinuman sa inyong maysakit o nasa isang 
paglalakbay, (pabayaan siyang mag-ayunong katulad 
ng) bilang ng ibang mga araw. Si Allah ay 
nagmithi para sa inyo ng kaluwagan; Siya ay hindi 
nagmithi ng kahirapan para sa inyo, at (Siya ay 
nagmithing) ikaw ay makatapos ng Panahon... 
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139. 
Inaasahan ba ng Diyos na ang mga mananampalataya 
ay magbigay ng ikapu at mamigay ng limos? (Zekat) 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Malakias 3:8 - maaari bang nakawan ng tao ang Dios? 
Parang imposible. Pero ninanakawan ninyo ako. At 
itinatanong inyo, ‘Paano namin kayo ninanakawan?’ 
Ninanakawan ninyo ako dahil hindi ninyo ibinibigay ang 
inyong mga ikapu at mga handog. 
Mateo 6:3 - kung magbibigay kayo ng tulong, huwag 
na ninyo itong ipaalam kahit sa pinakamatalik 
nʼyong kaibigan.  
Mateo 19:21 - umuwi ka at ipagbili ang iyong mga 
ari-arian at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap. 
At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. 
Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. 
Lucas 11:41 - kaawaan ninyo ang mga mahihirap at 
tulungan nʼyo sila sa kanilang pangangailangan. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:177 - at ang matiyaga sa paghihinagpis 
at kamalasan at sa buong panahon ng kagipitan, 
ang ganyan silang mga matapat. 
Tevbe 9:103-104 - 103. Kumuha ng kawanggawa sa 
kanilang kayamanan… 104. Allah ay Siyang tumanggap 
... at kumuha ng kawanggawa. 
Mu’minun 23:1 & 4 - 1. Matagumpay talaga ay ang mga 
naniniwala… 4. At mga nagbabayad ng nararapat sa mahirap. 

140. 
Gusto bang makinig ng Diyos sa rituwal na mga 
panalangin na paulit-ulit limang beses kada araw 
sa parehong oras araw-araw? (Namaz) 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Mateo 6:7 - kapag nananalangin kayo, huwag kayong 
gumamit ng maraming salita na wala namang 
kabuluhan, tulad ng ginagawa ng mga taong hindi 
kumikilala sa Dios. Akala nila ay sasagutin sila 
ng Dios kung mahaba ang kanilang panalangin. 
Juan 4:24 - Ang Dios ay espiritu, kaya ang 
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141. 
Inaasahan ba ng Diyos na ang mga mananampalataya 
ay maglakbay sa banal na lugar ng kahit isang 
beses lamang sa kanilang buhay? (Hajj) 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Mateo 24:24-26 - 26 kung may magsabi sa inyo, Naroon 
ang Cristo sa ilang!’ huwag kayong pupunta roon. 
Juan 4:19-24 - 21 Sinabi ni Jesus sa kanya, 
“Maniwala ka sa akin; darating ang panahon na 
hindi na kayo sasamba sa Ama sa bundok na ito o sa 

Jerusalem. 24. Ang Dios ay espiritu, kaya ang 

sumasamba sa kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng 
espiritu at katotohanan.  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:196 - Gawin ang pilgrimahe at ang 
pagdalaw (sa Meka) para kay Allah… 
Al-i İmran 3:97 - At ang pilgrimahe sa Tahanan ay 
isang tungkulin patungo kay Allah para sa 

sangkatauhan, para sa kanyang makatatagpo ng 

isang landas patungo doon. 

142. 
Nais ba ng Diyos na ang tao ay maghain pa din ng 
hayop bilang handog bawat taon? (Kurban)  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Salmo 51:16-17 - 16. Hindi naman mga handog ang 
nais nʼyo, mag-alay man ako ng mga handog na 
sinusunog, hindi rin kayo malulugod 17. Ang 

handog na nakalulugod sa inyo ay pusong 
nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. 
Ito ang handog na hindi nʼyo tatanggihan. 
Hebreo 9:11-12 & 25-28 - 11. Ngunit...si Cristo... 12. 
ang sarili niyang dugo. At sa pamamagitan ng kanyang 

dugo, tinubos niya tayo... 25. hindi na niya ito inulit-

ulit pa... 26. Pero minsan lamang siya naparito sa mundo 

para alisin ang mga kasalanan natin... 28. namatay si 

Cristo nang inihandog niya ang kanyang sarili para 
alisin ang kasalanan ng mga tao...  

------------------------------------------------- 
Bakara 2:196 - At sinuman sa inyong may sakit o may 
isang karamdaman sa ulo ay kailangang magbayad ng isang 

pantubos na pag-aayuno o kawanggawa o pag-aalay. 

Hajj 22:28 & 34*.....28. bumanggit ng pangalan ni Allah 
sa takdang mga araw sa ibabaw ng hayop na mga bakahang 

Kanyang ipinagkaloob sa kanila. Pagkatapos kumain doon 

at pakainin noon ang mahirap na kaawaawa… 34. sa bawa't 

bansa, Kami ay nagtakda ng isang kagawian...  
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143. 
Kung ang Muslim ay may tanong tungkol sa Bibliya, 
angkop ba sa kanila na magtanong sa isang 
Kristiyano o Hudyo tungkol dito? 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
1 Pedro 3:15 - Alalahanin nʼyo na si Cristo ang 
dapat ninyong parangalan at sundin. Dapat lagi 
kayong handang magpaliwanag sa sinumang 
magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. 
------------------------------------------------- 
Yunus 10:94 - At kung ikaw (Muhamad) ay may 
alinlangan tungkol diyan sa Aming isiniwalat sa 
iyo, sa gayon tanungin ang mga yaong bumasa ng 
Kasulatan (noong una) bago sa iyo. Talagang ang 
Katotohanan galing sa iyong Panginoon ay dumating 
sa iyo. Kaya ikaw ay huwag maging sa mga 
nagdadalawang-isip. 
Nahl 16:43 - At kami ay hindi nagpadala (bilang 
Aming mga mensahero) bago sa iyo maliban sa mga 
taong Aming binigyan ng sigla – Tanungin ang mga 
tagasunod ng Alaala kung hindi ninyo alam. 

144. 
Kung ang tao ay may pasubali tungkol sa isa sa 
mga Banal na Aklat, dapat bang iwasang magtanong 
ng mananampalataya kung hindi naman niya 
magugustuhan ang mga sagot? 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Gawa 17:11 - 11. Mas bukas ang kaisipan ng mga taga-
Berea kaysa sa mga taga-Tesalonica... At araw-araw 
nilang sinasaliksik ang Kasulatan para tingnan kung 
totoo nga ang mga sinasabi nina Pablo. 
1 Juan 4:1 - 1. Mga minamahal, huwag kayong basta 
maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang 
ipinangangaral nilaʼy mula sa Banal na Espiritu. 
... Sapagkat marami nang huwad at sinungaling na 
propetang nagkalat sa mundo.  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:108 - tatanungin ba ninyo ang inyong 
mensahero tulad sa pagtatanong kay Moses noong 
araw? Siyang pumili sa hindi paniniwala sa halip 
na pananalig, sa katunayan siya ay pumunta sa 
pagkaligaw galing sa isang pantay na daan. 
Maide 5:101-102*.....101. O kayong naniniwala! Huwag 
itanong ang mga bagay, na kung ang mga ito ay 
ipinaalam sa inyo, ay babagabag sa inyo; nguni't kung 
kayo ay magtanong sa kanila kung kaiIan ang Kuran ay 
isinisiwalat, sila ay gagawing kilala ninyo. 102. 
Isang katao bago sa inyo ang nagtanong (tungkol sa 
ganyang mga pagsisiwalat) at pagkatapos ay hindi 
naniwala sa loob noon. 
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143. 
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tagasunod ng Alaala kung hindi ninyo alam. 
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145. 
Bukod sa Banal na Paghahayag, ang mga tradisyonal 
na kasabihan at pagpapakahulugan ng mga tao ba ay 
mapagkakatiwalaan at kailangan ng tamang unawa sa 
Banal na mga Aklat? (Hadith)  

Bibliya  Hindi/ Oo  Koran 
Roma 3:4 - Sapagkat tapat ang Dios sa kanyang mga 
salita, maging sinungaling man ang lahat ng tao. 
Gaya nga ng sinasabi sa Kasulatan, Mapapatunayang 
tapat ka sa iyong salita, at laging tama sa iyong 
paghatol …  
------------------------------------------------- 
Nejm 52:33-34 - 33 sila ay magsasabi: Siya ba ay 
tumuklas nito?”… 34 pabayaan silang lumikha ng 
talumpating tulad roon, kung sila ay matapat. 
Pansinin: Sa Islam ang higit na pinagkakatiwalaan at 
kadalasang nagtitipon ng Hadith kasama na ang Ibn Ishaq 
(d. 768); Ebu Davud (d. 775); Ibn Hisham (d. 833); 
Muhammad al-Bukhari (d. 870); Sahih Muslim (d.875); İbn 
Maje (d. 886); al-Tirmidhi (d. 892); Ebu Jafer Taberi 
(d. 923); Wala sa mga lalaking ito ang nabuhay sa 
panahon o mas malapit kay Hz. Muhammad’s na buhay (570-
632). Mula sa 600,000 Si hadith Bukhari ay nakakolekta 
sa loob ng 16 na taon, pero 7,397 lamang ang naitago 
niyang tunay (sahih). Itinapon niya ang 99% na nakolekta 
niya mula sa relihiyosong mga Muslim dahil sa pagmamalabis o 
hindi totoo. 

146. 
Inaasahan ba ng Diyos na ang mga mananampalataya 
ngayon ay masiglang sasamba na magkakasama at 
magpapalaganap ng kanilang pananampalataya sa 
ngayon? 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Mateo 28:19 - puntahan ninyo ang lahat ng mga 
lahi at gawin silang mga tagasunod ko. 
Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng 
Anak at ng Banal na Espiritu. 
2 Corinto 5:20 - 20. mga sugo kami ni Cristo, at sa 
pamamagitan namin, nakikiusap ang Dios sa inyo na 
manumbalik na kayo sa kanya...  
1 Peter 3:15 - Dapat lagi kayong handang 
magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo 
tungkol sa pag-asa ninyo. 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:33 - Siya itong nagpadala sa Kanyang 
mensaherong may batayan at Pagsambang 
Makatotohanan, upang Kanyang magawa itong umiral 
sa ibabaw ng lahat ng pagsamba. 
Nahl 16:125 - Tumawag sa landas ng iyong Panginoong may 
katalinuhan at makatarungang paghimok, at makipagtalo sa 
kanila sa mabuting paraan…  
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147. 
Nais ba ng Diyos na ang mananampalataya ay 
humiwalay sa iba’t-ibang sekta, katawagan at 
tagapaghiwalay na mga grupo? 

Bibliya  Hindi / Hindi  Koran 
1 Corinto 1:10 – nikiusap ako sa inyo, sa pangalan 
ng ating Panginoong Jesu-Cristo, na magkaisa kayong 
lahat, na walang hidwaang mamagitan sa inyo. 

Magkaisa kayo sa isip at layunin.  
1 Corinto 3:3-4 - 3. dahil makamundo pa rin kayo. 
Nag-iinggitan kayo at nag-aaway-away. Hindi baʼt 

patunay ito na makamundo pa rin kayo at namumuhay 
ayon sa laman? 4. Kapag sinasabi ninyong “Kay Pablo 

ako,” o “Kay Apolos ako,” hindi baʼt para kayong mga 

taong makamundo na nagkakampi-kampihan? 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:103 - At humawak na mahigpit, lahat 
kayong samasama, sa tali ni Allah, at huwag maghiwa 
En’am 6:159 - yaong tumiwalag sa kanilang pagsamba at 
naging mga nakahiwalay sa pagsamba, wala kang 
pananagutang anuman sa kanila. Ang kanilang kalagayan 

ay pupunta kay Allah, Siyang pagkatapos ay magsasabi 

sa kanila ng anong kanilang dating ginagawa. 

148. 
Meron bang mga talata sa Banal na mga Aklat kung 
saan hinihikayat ang mga tao na maging masaya ang 
buhay dito sa daigdig? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Salmo 5:11 - Ngunit magalak nawa ang lahat ng 
nanganganlong sa inyo; magsiawit nawa sila sa 

kagalakan. Ingatan nʼyo silang mga nagmamahal sa inyo…  
Roma 14:17 - Sapagkat ang kaharian ng Dios ay hindi 
tungkol sa pagkain o inumin, kundi tungkol sa matuwid 

na pamumuhay, magandang relasyon sa isaʼt isa, at 

kagalakan na mula sa Banal na Espiritu.  
Filipos 4:4 - Magalak kayong lagi sa Panginoon! 
Inuulit ko, magalak kayo!  
------------------------------------------------- 
Zuhruf 43:70 - pumasok sa Hardin, kayo at ang 
inyong mga asawang babae, upang maging masaya.  
İnsan 76:11 - Sa gayon si Allah ay maglalayo sa 
kanila sa masama sa araw na iyan, at gagawa sa 
kanilang makatagpo ng ningning at kasayahan.  
Pansinin: Ang tanging mga talata sa Koran na 
nagsasabing ang pagkakaroon ng masayang buhay ay 

tumutukoy sa kabilang-buhay. 
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na pamumuhay, magandang relasyon sa isaʼt isa, at 

kagalakan na mula sa Banal na Espiritu.  
Filipos 4:4 - Magalak kayong lagi sa Panginoon! 
Inuulit ko, magalak kayo!  
------------------------------------------------- 
Zuhruf 43:70 - pumasok sa Hardin, kayo at ang 
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kanila sa masama sa araw na iyan, at gagawa sa 
kanilang makatagpo ng ningning at kasayahan.  
Pansinin: Ang tanging mga talata sa Koran na 
nagsasabing ang pagkakaroon ng masayang buhay ay 

tumutukoy sa kabilang-buhay. 
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149. 
May mga halimbawa ba sa Banal na Aklat na ang 
Diyos ay nagpagaling ng tao?  

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Exodus 15:26 - ako ang Panginoon, ang 
nagpapagaling sa inyo. 
Salmo 103:2-3 - 2. Pupurihin ko ang Panginoon, at 
hindi kalilimutan ang kanyang kabutihan 3. 
Pinatatawad niya ang lahat kong kasalanan, at 
pinagagaling ang lahat kong karamdaman.  
Mateo 4:23 - Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. 
Nangaral siya sa mga sambahan ng mga Judio at 
ipinangaral niya ang Magandang Balita tungkol sa 
paghahari ng Dios. Pinagaling din niya ang ibaʼt 
ibang uri ng sakit. 
Gawa 5:15-16 -15. dinala ng mga tao ang mga may 
sakit sa tabi ng daan at inilagay sa mga 
higaan... 16. At gumaling silang lahat. 
1 Corinto 12:28 & 30 - 28. gumagawa ng mga himala … 
30. magpagaling ng mga may sakit? 
------------------------------------------------- 
Pansinin: Mayroong 26 na ulat sa Bagong Tipan na 
si Jesus ay nagpagaling, pero walang halimbawa ng 
bigay-Diyos na pisikal na pagpapagaling sa mga 
tao sa Koran sa panahon ni Hz. Muhammad. 

150. 
Mayroon bang mga talata na kung saan ang Diyos ay 
humihimok sa mga mananampalataya na gumamit ng 
musika, sayaw at pagkanta para sa kanilang 
pagsamba?  

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Deuteronomio 31:19 - isulat mo ang awit na ito at 
ituro sa mga Israelita. Ipaawit mo ito sa kanila 
para maging saksi ito laban sa kanila. 
Salmo 100:1-2 - 1. sumigaw kayo nang may 
kagalakan sa Panginoon! … 2. Lumapit kayo sa 
kanya na umaawit sa tuwa...  
Efeso 5:18-19 - 18. mapuspos kayo ng Banal na 
Espiritu, 19. umawit kayo ng mga salmo, himno, at 
ng iba pang mga awiting espiritwal. Buong puso 
kayong umawit at magpuri sa Panginoon.  
Colosas 3:16 - Paalalahanan at turuan nʼyo ang isaʼt isa 
ayon sa karunungang kaloob ng Dios. Umawit kayo ng mga 
salmo, himno, at iba pang mga awiting espiritwal na may 
pasasalamat sa Dios sa mga puso ninyo.  
------------------------------------------------- 
Pansinin: Sa Bibliya may mahigit na 450 na 
pagpapasigla, musika, sayaw at pagkanta, pero 
walang ganitong ulat sa Koran. 
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151. 
Ayon sa layunin ng Diyos, tama ba na ang lalaki 
ay magkaroon ng higit sa isang asawa?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Deuteronomio 17:17 - Hindi siya dapat magkaroon ng 
maraming asawa dahil baka tumalikod siya sa Panginoon. 
1 Corinto 7:2 - mas mabuti pa na mag-asawa na 
lang ang bawat lalaki o babae. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:3 & 24 - 3. kung kayo ay takot na kayo ay 
hindi makapagbagayan ng makatarungan sa mga ulila, 
mag-asawa sa mga kababaihan, na sa akala ay mabuti sa 
inyo, dalawa o tatlo o apat... 24. lahat ng mga 
kababaihang may asawa (ay ipinagbabawal) sa inyo 
maliban sa mga yaong (nahuling bilanggong) pag-aari 
ng inyong mga kanang kamay...  
Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50 - 21. Talagang sa mensahero 
ni Allah, kayo ay may isang mabuting halimbawa… 32. 
kayong mga asawang babae ng Propeta! 38. Walang 
kahihiyan para sa Propeta diyan sa ginawa ni Allah na 
nararapat sa kanya… 50.  isang naniniwalang babae kung 
siya (ang babae) ay magbigay ng kanyang sarili sa 
Propeta at minithi ng Propetang hingin siya (ang babae) 
sa pag-aasawa – isang karapatan para sa iyo lamang, 
hindi para sa (iba sa) mga naniniwala. 

152. 
Posible ba na kaya ng isang lalaki na pakitaan ng 
patas na pakikitungo ang kaniyang mga asawa kung 
siya ay may higit sa isang asawa? 

Bibliya  Hindi / Hindi  Koran 
Deuteronomio 21:15 - Kung may isang lalaki na 
dalawa ang asawa, at mahal niya ang isa pero 
hindi ang isa... 
Nehemias 13:26-27 - 26. Hindi ba ito ang dahilan ng 
pagkakasala ni Haring Solomon ng Israel… nagkasala 
siya dahil sa udyok ng mga asawa niyang dayuhan. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:3 - kung kayo ay takot na kayo ay hindi 
makapagbagayan ng makatarungan sa mga ulila, mag-
asawa sa mga kababaihan, na sa akala ay mabuti sa 
inyo, dalawa o tatlo o apat; at kung takot kayong 
hindi kayo makapagbigay ng katarungan (sa gayong 
karami), sa gayon isa (lamang) o (ang mga bihag 
na) pag-aari ng inyong mga kanang kamay. Kaya 
higit na malamang na kayo ay hindi gagawa ng 
hindi makatarungan.   
Nisa 4:129*....Kayo ay hindi kayang 
makipagbagayang pantay sa pagitan ng (inyong) mga 
asawang babae, gaano man kayo magmithing (gumawa 
sa gayon).  
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153. 
Pinapayagan ba ang pansamantalang kasal?(Mut’ah / 
Batas ng Kagustohan)  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Malakias 2:16 - Sapagkat sinabi ng Panginoon, ang 
Dios ng Israel, Ayaw kong maghiwalay ang mag-
asawa. Kung hiwalayan ng lalaki ang kanyang 
asawa, itoʼy pagmamalupit sa asawang babae.  
1 Corinto 7:10-13 - 10. sa inyong mga may asawa, 
may utos ako na sinabi mismo ng Panginoon: Hindi 
dapat hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa,... 
11. at ganoon din naman ang babae sa kanyang 
asawa … 12. hindi niya dapat hiwalayan ang babae.  
------------------------------------------------- 
Nisa 4:24 - At ang mga yaong pinaghanapan ninyo 
ng kasiyahan (sa pamamagitan ng pag-aasawa sa 
kanila), ibigay sa kanila ang kanilang mga bahagi 
bilang isang tungkulin. At walang kasalanan para 
sa inyo sa anong inyong ginagawa sa pamamagitan 
ng magkasamang kasunduan matapos na ang tungkulin 
(ay magawa).  
Maide 5:87 - O kayong naniniwala! Huwag ipagbawal 
ang mabuting mga bagay na ginawa ni Allah na 
makatarungan para sa inyo… 

154. 
Sa Banal na mga Aklat, ang layunin ba ng mga 
asawang babae ay para lamang sa pagtatalik, isang 
kagamitan o pagmamay-ari ng kanilang asawang 
lalaki?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
1 Pedro 3:7 -  mga lalaki, pakisamahan ninyong 
mabuti ang inyong asawa, dahil ito ang nararapat 
bilang isang Cristiano. Igalang nʼyo sila bilang 
mga babaeng mas mahina kaysa sa inyo, dahil 
binigyan din sila ng Dios ng buhay na walang 
hanggan katulad ninyo. Kapag ginawa nʼyo ito, 
sasagutin ng Dios ang mga panalangin ninyo. 
Efeso 5:25 -  Mga lalaki, mahalin ninyo ang 
inyong asawa, tulad ng pagmamahal ni Cristo sa 
kanyang iglesya. Inihandog niya ang kanyang 
sarili para sa iglesya. 
----------------------------------------------------- 
Baqara 2:223*.....Ang inyong mga kababaihan ay 
isang lupain para sa inyo (upang linangin), kaya 
pumunta sa inyong lupain tulad sa inyong ibig. 
Al-i Imran 3:14*.....Pinaganda para sa 
sangkatauhan ang pagmamahal ng mga kasiyahang 
(nanggaling) sa mga kababaihan at anak, at 
nakatagong mga bunton ng ginto at pilak, at mga 
kabayong tinatakan (ng kanilang palatandaan), at 
bakahan at lupain. 
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155. 
Pinahihintulutan ba na ang isang lalaki ay bumili 
ng mga aliping babae at makipagtalik lamang sa 
kanila?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
1 Corinto 7:23 -  Binili kayo ng Dios sa malaking 
halaga, kaya huwag kayong basta magpaalipin sa tao. 
1 Tesalonica 4:3-7 - 3. Nais ng Dios na maging banal 
kayo, kaya lumayo kayo sa sekswal na imoralidad: 4. 
Dapat ay matutong makitungo ang bawat isa sa 
asawa niya sa banal at marangal na pamamaraan; 5. 
at hindi sa makamundong pagnanasa katulad ng 
ginagawa ng mga hindi kumikilala sa Dios:  
----------------------------------------------------- 
Nisa 4:24 -  At lahat ng mga kababaihang may 
asawa (ay ipinagbabawal) sa inyo maliban sa mga 
yaong (nahuling bilanggong) pag-aari ng inyong 
mga kanang kamay...  
Mü’minun 23:5-6 - 5. At nagbabantay ng kanilang 
pagtitimpi, 6. Maliban sa galing sa kanilang mga 
asawang babae o pagmamay-ari ng kanilang mga kanang 
kamay, sapagka't sa gayon sila ay hindi masisisi. 
Ma’arij 70:22 & 29-30 - 22. sumasamba… 29. ang mga 
yaong nangangalaga ng kanilang kapurihan, 30. yaong 
ang kanilang kanang mga kamay ay nagmamay-ari, 
sapagka't sa gayon sila ay hindi nararapat sisihin. 

156. 
Kailangan bang magsuot ng belo ang mga babae 
kapag nasa labas ng bahay? 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
1 Corinto 11:15 - karangalan ng babae ang 
pagkakaroon ng mahabang buhok. Sapagkat 
ipinagkaloob sa kanya ng Dios ang buhok bilang 
pantakip sa kanyang ulo. 
Galacia 5:1 - Pinalaya tayo ni Cristo sa ilalim ng 
Kautusan. Kaya manindigan kayo sa pananampalataya nʼyo 
at huwag na kayong magpaaliping muli… 
Colosas 2:20 - Bakit sumusunod pa rin kayo sa mga 
tuntuning … 
------------------------------------------------- 
Nur 24:30-31 - 30. Sabihin sa naniniwalang mga 
taong magbaba... 31. humila sa kanilang mga 
talukbong sa ibabaw ng kanilang mga dibdib, at 
huwag magpakita ng kanilang palamuti maliban sa 
kanilang sariling mga asawang lalaki... 
Ahzab 33:59 - O Propeta! Sabihin sa iyong mga 
asawang babae at iyong mga anak na babae at mga 
kababaihan ng mga naniniwalang magdala ng 
kanilang talukbong na malapit na nakapalibot sa 
kanila (kapag sila ay pumunta sa ibang bayan). 
Iyan ay magiging higit na mabuti, upang sa gayon 
sila ay makikilala at hindi gagambalain.  
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157. 
Ang karapatan ba ng mga babae ay pareho sa mga 
lalaki?  

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Deuteronomio 16:19 - wala silang pinapaboran sa 
paghuhukom. 
2 Cronica 19:7 - hindi pinapayagan ng Panginoon na 
ating Dios ang kawalan ng katarungan... 
Roma 2:11 - pantay-pantay ang pagtingin ng Dios sa lahat 
ng tao. 
Galacia 2:6 - walang itinatangi ang Dios …  
Galacia 3:28 - wala nang pagkakaiba ang Judio sa hindi 
Judio, ang alipin sa malaya, ang lalaki sa babae. 
Kayong lahat ay iisa na dahil kayoʼy nakay Cristo na.  
Santiago 2:9 - Ngunit kung may pinapaboran kayo, 
nagkakasala kayo at ayon sa Kautusan dapat kayong 
parusahan. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:228 & 282 - 228. ang mga kababaihan ay 
may mga karapatang tulad (sa mga kalalakihan)... 
at ang mga kalalakihan ay isang antas sa ibabaw 
nila... 282. At tawagin upang sumaksi, galing sa 
inyong mga kalalakihan, ang dalawang saksi. At 
kung walang dalawang kalalakihang (nasa kamay) sa 
gayon isang lalaki at dalawang kababaihan...  
Nisa 4:3, 11 & 176 - 3. mag-asawa sa mga 
kababaihan, na sa akala ay mabuti sa inyo, dalawa 
o tatlo o apat... 11. sa lalaki ang kapantay ng 
bahagi ng dalawang babae. 

158. 
Pinahihintulutan ba ang lalaki na bugbugin ang 
kanilang asawa? (Daraba) 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
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159. 
Pinahihintulutan ba na ang Kristiyano o Muslim ay 
mag-asawa ng hindi kapareho ng kanilang 
paniniwala?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Deuteronomio 7:3 - Huwag kayong magpapakasal sa 
kanila... 
1 Corinto 7:28 & 39 - 28. kung mag-asawa ang 
isang dalaga, hindi rin siya nagkasala… 39. 
maaari na siyang mag-asawa uli, pero dapat sa 
isang mananampalataya. 
2 Corinto 6:14 & 17 - 14. Huwag kayong makiisa sa 
mga hindi mananampalataya. Sapagkat hindi 
maaaring magkaisa ang kabutihan at kasamaan?... 
17. Kaya lumayo kayo at humiwalay sa kanila. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:5 - Sa araw na ito ang (lahat na) 
mabuting mga bagay ay ginawang makatarungan para 
sa inyo... gayon ay ang mga katangitanging mga 
kababaihan ng mga naniniwala at mga 
katangitanging mga kababaihan ng mga yaong 
tumanggap ng Kasulatan bago sa inyong 
(makatarungan para sa inyo) kapag kayo ay 
nagbigay sa kanila ng kanilang mga bahagi sa pag-
aasawa at nabuhay kasama nila sa karangalan...  

160. 
Kung ang indibiduwal ay makipagdiborsyo sa 
kanilang asawa dahil sa pangangalunya, maaari pa 
ba siyang magpakasal uli?   

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Mateo 5:32 - kapag hiniwalayan ng lalaki ang 
kanyang asawa sa anumang dahilan maliban sa 
sekswal na imoralidad, siya na rin ang nagtulak sa 
kanyang asawa na mangalunya kapag nag-asawa itong 
muli. At ang sinumang mag-asawa ng babaeng 
hiniwalayan ay nagkasala rin ng pangangalunya. 
Mateo 19:9 - kung hiwalayan ng lalaki ang asawa niya 
sa anumang dahilan maliban sa sekswal na imoralidad, 
at pagkatapos ay mag-asawa ng iba, nagkasala siya ng 
pangangalunya.  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:231 - Kapag kayo ay humiwalay sa pag-
aasawa... pawalan sila sa kabaitan.  
Tahrim 66:5*.....Maaaring mangyaring ang kanyang 
Panginoon, kung siya ay makipaghiwalay sa pag-
aasawa sa inyo, ay magbibigay sa kanya sa inyong 
kinalalagyan ng mga asawang babaeng higit na 
mabuti kaysa inyo... mga balo at mga walang 
asawang babae. 
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161. 
Layunin ba ng Kristiyano na kumilos gaya ng kay 
Kristo at ang layunin ng Muslim ay kumilos gaya 
ng kay Hz. Muhammad? 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Mateo 10:24-25 - 25 Sapat na sa isang mag-aaral na 
maging katulad ng kanyang guro. 
Lucas 6:40 -  Walang mag-aaral na mas higit sa 
kanyang guro. Ngunit kapag lubusan nang naturuan, 
magiging katulad siya ng kanyang guro. 
Juan 14:15 & 23-24 - 15. Kung mahal nʼyo ako, 
susundin nʼyo ang aking mga utos. 23. Ang nagmamahal 
sa akin ay susunod sa aking salita. Mamahalin siya ng 
aking Ama … 24. Ngunit ang hindi nagmamahal sa akin 
ay hindi sumusunod sa aking mga salita…  
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:31 - Kung kayo ay nagmamahal kay Allah, 
sumunod sa akin; si Allah ay magmamahal sa inyo at 
magpapatawad sa inyo sa inyong mga kasalanan.  
Nisa 4:80 -  Sinumang sumunod sa mensahero ay sumunod 
kay Allah … 
Ahzab 33:21 - Talagang sa mensahero ni Allah, 
kayo ay may isang mabuting halimbawa … 
Zukhruf 43:63 - si Hesus … tuparin ang inyong 
tungkulin kay Allah, at sundin ako. 

Mga Kaaway at Digmaan 
162. 

Sa Banal na Aklat, meron  bang  prominenting 
paksa na ang tunguhin ay pangibabawan ang lahat 
ng relihiyon? 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Lucas 17:20-21 - 20. Walang makikitang 
palatandaan na nagsisimula na ang paghahari ng 
Dios: 21. Walang makapagsasabing, ‘Dito maghahari 
ang Dios!’ o, ‘Doon siya maghahari!’ Dahil 
naghahari na ang Dios sa puso ninyo. 
Roma 14:17 & 22 - 17. Sapagkat ang kaharian ng Dios ay 
hindi tungkol sa pagkain o inumin, kundi tungkol sa 
matuwid na pamumuhay, magandang relasyon sa isa t̓ isa, 
at kagalakan na mula sa Banal na Espiritu. 22. anuman 
ang iyong paniniwala sa mga bagay na ito, ikaw na lang 
at ang Dios ang dapat makaalam.  
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:33 - Siya itong nagpadala sa Kanyang 
mensaherong may batayan at Pagsambang 
Makatotohanan, upang Kanyang magawa itong umiral 
sa ibabaw ng lahat ng pagsamba. 
Saf 61:8-9 - 8. itutumpak ni Allah ang Kanyang liwanag 
gaano mang ang mga hindi naniniwala ay salungat. 9. Siya 
ay itong nagpadala sa Kanyang mensaherong kasama ang 
batayan at ang katotohanang pagsamba, upang Kanyang 
magawa itong sumakop ng lahat ng pagsamba. 
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Dios: 21. Walang makapagsasabing, ‘Dito maghahari 
ang Dios!’ o, ‘Doon siya maghahari!’ Dahil 
naghahari na ang Dios sa puso ninyo. 
Roma 14:17 & 22 - 17. Sapagkat ang kaharian ng Dios ay 
hindi tungkol sa pagkain o inumin, kundi tungkol sa 
matuwid na pamumuhay, magandang relasyon sa isa t̓ isa, 
at kagalakan na mula sa Banal na Espiritu. 22. anuman 
ang iyong paniniwala sa mga bagay na ito, ikaw na lang 
at ang Dios ang dapat makaalam.  
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:33 - Siya itong nagpadala sa Kanyang 
mensaherong may batayan at Pagsambang 
Makatotohanan, upang Kanyang magawa itong umiral 
sa ibabaw ng lahat ng pagsamba. 
Saf 61:8-9 - 8. itutumpak ni Allah ang Kanyang liwanag 
gaano mang ang mga hindi naniniwala ay salungat. 9. Siya 
ay itong nagpadala sa Kanyang mensaherong kasama ang 
batayan at ang katotohanang pagsamba, upang Kanyang 
magawa itong sumakop ng lahat ng pagsamba. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

161. 
Layunin ba ng Kristiyano na kumilos gaya ng kay 
Kristo at ang layunin ng Muslim ay kumilos gaya 
ng kay Hz. Muhammad? 

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Mateo 10:24-25 - 25 Sapat na sa isang mag-aaral na 
maging katulad ng kanyang guro. 
Lucas 6:40 -  Walang mag-aaral na mas higit sa 
kanyang guro. Ngunit kapag lubusan nang naturuan, 
magiging katulad siya ng kanyang guro. 
Juan 14:15 & 23-24 - 15. Kung mahal nʼyo ako, 
susundin nʼyo ang aking mga utos. 23. Ang nagmamahal 
sa akin ay susunod sa aking salita. Mamahalin siya ng 
aking Ama … 24. Ngunit ang hindi nagmamahal sa akin 
ay hindi sumusunod sa aking mga salita…  
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:31 - Kung kayo ay nagmamahal kay Allah, 
sumunod sa akin; si Allah ay magmamahal sa inyo at 
magpapatawad sa inyo sa inyong mga kasalanan.  
Nisa 4:80 -  Sinumang sumunod sa mensahero ay sumunod 
kay Allah … 
Ahzab 33:21 - Talagang sa mensahero ni Allah, 
kayo ay may isang mabuting halimbawa … 
Zukhruf 43:63 - si Hesus … tuparin ang inyong 
tungkulin kay Allah, at sundin ako. 
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163. 
Tungkol sa relihiyon, pinahihintulutan ba  na 
gamitin ang puwersa at pamimilit? 

Bibliya  Hindi / Hindi  Koran 
2 Timoteo 2:24-25 - 24. Ang lingkod ng Dios ay 
hindi dapat nakikipag-away, kundi mabait sa 
lahat, marunong magturo at mapagtimpi. 25. 
Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga 
sumasalungat … 
Filemon 14 -  Ngunit ayaw ko itong gawin nang 
wala kang pahintulot, upang maging kusang-loob 
ang iyong pagtulong at hindi sapilitan. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:256 -  Walang pilitan sa pagsamba. 
Al-i İmran 3:20 - Kung sila ay sumuko, sa gayon 
talagang sila ay makatarungang pinatnubayan; at kung 
sila ay pumihit palayo, sa gayon iyong katungkulan 
lamang ang magpahatid ng pahatid (sa kanila). 
Kaf 50:45 - ikaw (O Muhamad) ay walang 
katalinuhang isang tagapilit sa ibabaw nila. 
Nguni't balaan sa pamamagitan ng Kuran... 

164. 
Hinihimok ba ng Diyos sa ngayon na maglaban ang 
mga mananampalataya na iba’t-ibang paniniwala 
hanggang sa magtagumpay ang kanilang relihiyon? 
(Banal na Digmaan / Jihad) 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Roma 12:17-19 - 17. Huwag ninyong gantihan ng masama 
ang mga gumagawa sa inyo ng masama... 18. Hanggaʼt 
maaari, mamuhay kayo nang mapayapa sa lahat ng tao. 
19. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya 
ninyo iyan sa Dios. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa 
Kasulatan, “Ako ang maghihiganti; ako ang magpaparusa. 
Hebreo 12:14 - Pagsikapan ninyong mamuhay nang may 
mabuting relasyon sa lahat ng tao, at magpakabanal kayo. 
-------------------------------------------------  
Bakara 2:190-193 - 190. Lumaban sa landas ni Allah... 
191. paslangin sila saanman ninyo makita sila … 
sapagka't ang pag-uusig ay higit na masahol kaysa 
pagpatay … 193. At lumaban sa kanila hanggang sa ang 
pag-uusig ay wala na …  
Tevbe 9:29 - Makipaglaban sa ganyan sa mga yaong 
binigyan ng Kasulatang hindi naniniwala kay Allah o 
sa Huling araw …  
Pansinin: Ang Jihad ang pinakamalaking paksa sa 
Koran: merong 139 sa 6,236 na talata = 1 sa kada 
45 na talata. Ang Hadith ay 21% tungkol sa Jihad: 
Ang Sirah (talambuhay ni Hz. Muhammad) ay may 67% 
tungkol sa Jihad. 64% ng Koran ay naghahangad ng 
masama laban sa “Kafir”. 
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165. 
Kung ang indibiduwal ay naging apostata sa 

kinalakhan niyang relihiyon o nagpasiyang magbago 

ng relihiyon, dapat ba siyang patayin?  
Bibliya  Hindi / Oo  Koran 

Hebreo 3:12–13 - 12. Mga kapatid, mag-ingat kayo 

at baka maging masama ang puso nʼyo na siyang 

magpapahina ng pananampalataya nʼyo hanggang sa 

lumayo kayo sa Dios na buhay. 13. Magpaalalahanan 

kayo araw-araw habang may panahon pa, para walang 

sinuman sa inyo ang madaya ng kasalanan na 

nagpapatigas sa puso nʼyo. 

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

Nisa 4:89 - kung sila ay pumihit pabalik (sa 

pakikipag-away) sa gayon kunin sila at patayin 

sila saanman ninyo sila matagpuan.  

Pansinin: Ito ang binanggit ni Hz. Muhammad 

tungkol sa mga apostata mula sa Hadith: Apostol 

ni Ala, “Ang sinumang magbabago ng relihiyong 

Islam, dapat patayin”.(Sahih Bukhari: Vol. 9, 

Book 84, No. 57-58, Cf. Vol. 4, Book 56, No. 808) 

166. 
Ang pakikipag-away ba laban sa pamilya, mga 

kaibigan o maging sa kapanalig ay hinahatulan? 
Bibliya  Hindi / Oo  Koran 

1 Corinto 7:13-24 - 13. kung ang isang babae 

naman ay may asawang hindi mananampalataya na 

gusto namang magsama sila, hindi niya dapat 

hiwalayan ang lalaki. 14. Sapagkat ang lalaking 

hindi mananampalataya ay tinatanggap ng Dios 

dahil sa kanyang mananampalatayang asawa … 16. 

Kung sabagay, hindi naman kayo nakasisiguro kung 

ang inyong pagsasama ay magiging kasangkapan ng 

Dios para maligtas ang inyong asawa?  

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

Mujadila 58:22 - sa Huling Araw na nagmamahal sa 

mga yaong kumalaban kay Allah at sa Kanyang 

mensahero, kahi't na sila ay maging kanilang mga 

ama o kanilang mga anak na lalaki o kanilang mga 

kapatid na lalaki o kanilang kamag-anak.... 

Taghabun 64:14 - kayong naniniwala! O! sa inyong 
mga asawang babae at inyong mga anak ay may mga 

kaaway para sa inyo.  
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Kung sabagay, hindi naman kayo nakasisiguro kung 

ang inyong pagsasama ay magiging kasangkapan ng 

Dios para maligtas ang inyong asawa?  

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

Mujadila 58:22 - sa Huling Araw na nagmamahal sa 

mga yaong kumalaban kay Allah at sa Kanyang 

mensahero, kahi't na sila ay maging kanilang mga 

ama o kanilang mga anak na lalaki o kanilang mga 

kapatid na lalaki o kanilang kamag-anak.... 

Taghabun 64:14 - kayong naniniwala! O! sa inyong 
mga asawang babae at inyong mga anak ay may mga 

kaaway para sa inyo.  

 

 

 

165. 
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167. 
Gusto ba ng Diyos na pumatay ang mga 
mananampalataya ngayon ng hindi nila kapareho ng 
paniniwala kahit pa labag ito sa kanilang budhi?   

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Gawa 24:16 - Kaya pinagsisikapan ko na laging 
maging malinis ang aking konsensya sa harap ng 
Dios at sa mga tao.  
1 Timoteo 1:5 - layunin ng utos kong ito ay 
magmahalan sila. At magagawa lang nila ito kung 
malinis ang kanilang puso at konsensya, at kung 
tunay ang pananampalataya nila.  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:216 - Ang pandirigma ay iniutos para inyo, 
bagama't ito ay nakagagalit sa inyo; nguni't maaaring 
mangyaring galit kayo sa isang bagay na mabuti para sa 
inyo, at maaaring mangyaring mahal ninyo ang isang bagay 
na masama para sa inyo. Si Allah ay nakaaalam, kayo ay 
hindi nakaaalam. 
Enfal 8:17 - Kayo (mga Muslim) ay hindi pumaslang sa 
kanila, subali't si Allah ay pumaslang sa kanila. At 
ikaw (Muhamad) ay hindi pumukol nang ikaw ay pumukol 
(sa kalaban); nguni't si Allah ay ang pumukol, upang 
Siya ay makasubok sa mga naniniwala sa pamamagitan ng 
isang makatarungang pagsubok galing sa Kanya.  
Pansinin: Cf. Hadith, Sahih Muslim, 4661-4662, Ch. 789. 

168. 
Ang pakikipagpunyagi at pakikipag-away ba laban 
sa mga tao na iba ang paniniwala ay nagdudulot ng 
kabutihan?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Galacia 5:19-21 - 19. mga taong sumusunod sa 
ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila... 20. 
pagkapoot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, 
pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati… 21. Ang mga 
namumuhay nang ganito ay hindi mapapabilang sa 
kaharian ng Dios.. 
James 4:1 & 8 - 1. Ano ba ang pinagmumulan ng mga pag-
aaway at alitan ninyo? Hindi baʼt ang masasamang 
kagustuhan na naglalaban-laban sa puso nʼyo?... 8. 
Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo nang malinis… 
------------------------------------------------- 
Tebve 9:41*..... Pumunta sa pangmasid, may sandatang 
magaan at may sandatang mabigat, at magsumikap sa inyong 
kayamanan at sa inyong mga buhay sa landas ni Allah! 
Iyan ay pinakamabuti para sa inyo kung inyo lamang alam. 
Ankebut 29:6..... At sinumang magsumikap, ay 
nagsumikap lamang para sa kanyang sarili.  
Saf 61:11*.... Kayo ay dapat maniwala... dapat 
magsumikap para sa kadahilanan ni Allah sa inyong 
kayamanan at inyong mga buhay. Iyan ay higit na 
mabuti para sa inyo, kung inyo lamang alam. 
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169. 
Hinimok ba ng Diyos si Hz. Muhammad na magsimula 
ng mga kaguluhan sa pagpapalaganap ng Islam?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Juan 18:36 - Sinabi ni Jesus sa kanya, “Ang 
kaharian ko ay wala rito sa mundo. Kung nandito 
ang kaharian ko, makikipaglaban sana ang mga 
tagasunod ko.  
2 Corinto 10:3-5 - 3. hindi kami nakikipaglaban sa 
mga kumokontra sa katotohanan nang ayon sa 
pamamaraan ng mundo 4. ang kapangyarihan ng Dios ang 
aming armas…   
------------------------------------------------- 
1. Ang Labanan ng Badr:  (March 624) 
   Al-i İmran 3:13 & 123; Anfâl 8:5-19 & 41-44 
2. Ang Labanan ng Uhud:    (March 625) 
   Al-i İmran 3:121-122, 3:140 & 165-172  
3. Ang Labanan ng Hendek: (May 627) The Trench 
   Ahzab 33:9-12 & 25-27 
4. Ang Labanan ng Hudeybiye: (March 628) 
   Fetih 48:1-3 & 22-27  
5. Ang Labanan ng Muta: (629) Baqara 2:191-193 
6. Ang Labanan ng Hunayn: (August 630) 
   Tevbe 9:25-27  
7. Ang Labanan ng Tebük: (630) Tevbe 9:38-40,   
   42-52, 65-66, 81-83, 86-87,90, 93, 117  
8. Ang Labanan ng Mekka: (630)  Tevbe 9:12, Kasas 
   28:85, Saf 61:13, Nasr, 110:1-3.  

170. 
Sa Banal na Aklat, hinihimok ba ang pakikipag-
away laban sa mga Tao na nasa Kasulatan?   

Bible  No / Yes  Qur’an 
Romans 12:18 - Hanggaʼt maaari, mamuhay kayo nang 
mapayapa sa lahat ng tao. 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:29 -  Makipaglaban sa ganyan sa mga yaong 
binigyan ng Kasulatang hindi naniniwala kay Allah o 
sa Huling araw, at hindi nagbabawal niyang 
ipinagbawal ni Allah sa pamamagitan ng Kanyang 
mensahero, at hindi sumusunod sa Pagsambang 
Makatotohanan, hanggang sa sila ay magbayad ng 
pasasalamat na madalian, ginawang dinalang mababa.  
Ahzab 33:26 - Siya ay nagdalang pababa sa mga 
yaon sa mga Tao ng Kasulatang tumangkilik pababa 
sa kanila galing sa kanilang mga tanggulan, at 
naghasik ng kaguluhan sa kanilang mga puso. Ang 
ilan ay inyong pinaslang, at inyong ginawang 
bilanggo ang ilan.  
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------------------------------------------------- 
Tevbe 9:29 -  Makipaglaban sa ganyan sa mga yaong 
binigyan ng Kasulatang hindi naniniwala kay Allah o 
sa Huling araw, at hindi nagbabawal niyang 
ipinagbawal ni Allah sa pamamagitan ng Kanyang 
mensahero, at hindi sumusunod sa Pagsambang 
Makatotohanan, hanggang sa sila ay magbayad ng 
pasasalamat na madalian, ginawang dinalang mababa.  
Ahzab 33:26 - Siya ay nagdalang pababa sa mga 
yaon sa mga Tao ng Kasulatang tumangkilik pababa 
sa kanila galing sa kanilang mga tanggulan, at 
naghasik ng kaguluhan sa kanilang mga puso. Ang 
ilan ay inyong pinaslang, at inyong ginawang 
bilanggo ang ilan.  
 
 
 



171. 
Ang agresibo at nakakasakit na labanan at 
pakikipag-away ba laban sa di-kapananampalataya 
ay hinihikayat sa Banal na Aklat para sa mga 
mananampalataya ngayon? (Jihad) 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Efeso 6:12 - Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga 

tao kundi masasamang espiritu sa himpapawid – mga 
pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng 
kadilimang namamayani sa mundong ito.  
1 Timoteo 2:1-2 - 1. Una sa lahat, ipinapakiusap 
kong ipanalangin nʼyo … 2. ang mga hari at mga 
may kapangyarihan para makapamuhay tayo nang 
tahimik at mapayapa 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:76-77 - 76. Ang mga yaong naniniwala ay 
nakipaglaban para sa kadahilanan ni Allah... 77. 
nguni't nang ang paglaban ay ipinag-utos para sa 
kanila, masdan!... “Aming Panginoon! Bakit Ikaw ay 
nag-utos sa paglaban para sa amin? Ikaw ba ay 
magbibigay sa amin ng pahinga kahi't sa isang 
sumandali:… “Ang kaginhawahan ng daigdig na ito ay 
kaunti; ang Kabilangbuhay ay magiging higit na 
mabuti para sa kanyang nagtakwil (sa masama).” 
Pansinin: Ang Jihad ang pinakamalaking paksa sa 
Koran: Merong 139 sa 6,236 na talata = 1 sa kada 45 
na talata sa Koran ay tungol sa mga digmaan. Ang 
agresibong labanan ay iniulat sa Tevbe 9:29 & 123.  

172. 
Hinihimok ba ng Diyos ang mga mananampalataya 
ngayon na magnakaw sa mga taong di nila 
kapananampalataya?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Genesis 14:23 - hindi ako kukuha ng kahit anumang 
ari-arian na galing sa iyo ... para hindi mo 
masabing ikaw ang nagpayaman sa akin.  
Exodus 20:15 & 17 - 15. Huwag kayong magnanakaw… 
17. Huwag ninyong pagnanasahan ang bahay ng inyong 
kapwa, o ang kanyang asawa… 
Efeso 4:28 - Ang magnanakaw ay huwag nang 
magnakaw, sa halip ay maghanapbuhay siya nang 
marangal para makatulong din siya sa mga 
nangangailangan. 
------------------------------------------------- 
Enfal 8:1 & 41 - 1. Sila ay nagtanong sa iyo (O 
Muhamad) tungkol sa mga samsam sa labanan. Sabihin: 
Ang mga samsam sa labanan ay pagmamay-ari ni Allah 
at ng mensahero … 41. alaming anumang inyong kinuha 
bilang mga samsam sa labanan, O! isang panglima 
doon ay para kay Allah, at para sa mensahero... 
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173. 
Gusto ba ng Diyos na ang mga mananampalataya 
ngayon ay manindak at pagmalupitan ang kanilang 
kaaway?   

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Jeremias 22:3 - Pairalin nʼyo ang katarungan at 
katuwiran. Tulungan nʼyo ang mga ninakawan, iligtas 
nʼyo sila sa kamay ng mga taong umaapi sa kanila… 
2 Timoteo 2:24-25 - 24. Ang lingkod ng Dios ay 
hindi dapat nakikipag-away, kundi mabait sa 
lahat, marunong magturo at mapagtimpi. 25. 
Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga 
sumasalungat sa kanya… 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:4 - Ilang isang kabayanan ang Aming winasak! 
Bilang isang pagsalakay sa gabi, o habang sila ay 
tulog sa katanghalian, ang Aming sindak ay kumuha sa 
kanila. 
Enfal 8:12 -  Ako ay maghahasik ng takot sa mga puso 
ng mga yaong hindi naniniwala. Pagkatapos pukulin 
ang mga leeg at pukulin sa kanila ang bawa't daliri. 
Enfal 8:67 -  Hindi para sa alinmang Propeta ang 
magkaroon ng mga bilanggo hanggang sa siya ay 
lumaban at magtagumpay sa lupain.  

174. 
Nais ba ng Diyos na isakatuparan ng 
mananampalataya ngayon ang batas ng paghihiganti? 
(mata sa mata, ngipin sa ngipin / Kisas)  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Mateo 5:39 - Ngunit sinasabi ko sa inyo na huwag 
ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng 
masama. Kung sampalin ka sa kanang pisngi, iharap mo 
pa ang kaliwa.  
Roma 12:19-20 - 19. ga minamahal, huwag kayong 
maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyan sa Dios. Sapagkat 
sinabi ng Panginoon sa Kasulatan, Ako ang 
maghihiganti; ako ang magpaparusa… 20. Kung nagugutom 
ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung siyaʼy nauuhaw, 
painumin mo… 21. Huwag kayong patatalo sa masama 
kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng 
paggawa ng mabuti.  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:194 -  At ang isang lumusob sa inyo, lusubin 
siyang tulad sa pamamaraang siya ay lumusob sa 
inyo.. 
Shura 42:40-41 - 40. Ang kabayaran ng isang 
masamang gawa ay isang masamang katulad roon... 
41. sinumang magtanggol sa kanyang sarili matapos 
na siya ay makaranas ng kamalian – para sa 
ganyan, walang landas ng paninisi laban sa 
kanila. 
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175. 
Hinihimok ba ng Banal na Diyos ang 
mananampalataya na sila mismo ay gumanti? 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Deuteronomio 32:35-36 - 35. Ako ang maghihiganti 
at magpaparusa sa kanila... 36. Ipagtatanggol ng 
Panginoon ang kanyang mga mamamayan... 
Roma 2:1 - Ngayon, masasabi mong dapat lang hatulan 
ang mga taong ito dahil sa kanilang kasamaan. Pero 
maging ikaw na humahatol ay walang maidadahilan. 
Sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay hinahatulan mo 
rin ang iyong sarili,... 
Roma 12:14-18 - 14. Idalangin ninyo sa Dios na 
pagpalain ang mga taong umuusig sa inyo... 17. Huwag 
ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo 
ng masama...  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:179 - At may buhay para sa inyo sa 
pagbawi, O mga taong nakauunawa, upang kayo ay 
makapagtakwil (sa masama). 
Maide 5:45 - Aming ipinag-utos para sa kanila sa loob 
noon: Ang buhay para sa buhay, at ang mata para sa 
mata, at ang ilong para sa ilong, at ang tenga para 
sa tenga, at ang ngipin para sa ngipin, at para sa 
mga sugat ay pagbawi.  

176. 
Hinihimok ba ng Banal na Diyos ang 
mananampalataya na sumpain ang kanilang mga 
kaaway?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Lucas 6:27-28 - 27. Ngunit sinasabi ko sa inyo na 
mga nakikinig sa akin: Mahalin ninyo ang inyong mga 
kaaway. Maging mabuti kayo sa mga galit sa inyo. 
28. Pagpalain ninyo ang mga umaalipusta sa inyo. At 
idalangin ninyo ang mga nagmamalupit sa inyo.  
Santiago 3:10 - Mula sa iisang bibig nanggagaling 
ang pagpupuri at pagsumpa. Mga kapatid, hindi dapat 
ganyan. 
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Bakara 2:159 - ang ganyan ay mga kinasuklaman ni 
Allah at kinasuklaman ng mga yaong may 
kapangyarihang masuklam. 
Al-i İmran 3:61 - sinumang makipagtalo sa iyo tungkol 
sa kanya, matapos ang kaalamang dumating sa iyo, 
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ng pagkasuklam ni Allah sa mga yaong nagsisinungaling. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

175. 
Hinihimok ba ng Banal na Diyos ang 
mananampalataya na sila mismo ay gumanti? 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
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ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo 
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177. 
Itinuturing ba ng Diyos na ang mga Hudyo ay 
mapasailalim ng sumpa bilang bansa?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Jeremias 31:37 - Kung paanong hindi masusukat ang 
langit... ganoon din naman, hindi ko maitatakwil ang 
lahat ng angkan ng Israel kahit na marami silang 
nagawang kasalanan. 
Roma 11:1-2 - 1. Ang tanong ko ngayon, itinakwil 
na ba ng Dios ang mga taong pinili niya? Aba, 
hindi!… 2. Hindi itinakwil ng Dios ang kanyang 
mga mamamayan na sa simula paʼy pinili na niya.  
-------------------------------------------------  
Bakara 2:88-89 - 88. nguni't si Allah ay nasuklam 
sa kanila dahil sa kanilang hindi paniniwala... 
89. Ang pagkasuklam ni Allah ay sa mga hindi 
naniniwala! 
Maide 5:12-13 - 12. Si Allah ay gumawa ng isang 
kasunduan sa katandaan sa Mga Anak ni Israel … 
13. At dahil sa kanilang pagsira sa kanilang 
kasunduan, Kami ay nasuklam sa kanila at gumawang 
matigas ang kanilang mga puso. 
Pansinin: Ang bahagi ng Medina sa Koran ay 11% na 
Anti-Jewish. Ang Hitler’s Mein Kampf ay may 7% lang 
na Anti-Jewish. 

178. 
Ang nakikipaglaban ba ay maituturing na mas 
mabuti kaysa sa mga hindi lumalaban?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
1 Samuel 30:23-24 - 23. Sumagot si David… Huwag 
ninyong ipagdamot ang ibinigay ng Panginoon sa 
atin. Iningatan niya tayo at tinulungang 
magtagumpay sa ating mga kaaway… 24. Pareho lang 
ang bahagi ng mga nagpaiwan para magbantay sa 
kagamitan at ng mga sumama sa labanan. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:95 -  mga yaon sa mga naniniwalang umupong 
tahimik, bukod sa mga yaong may isang 
(nakababaldadong) sakit, ay hindi nasa isang 
pantay sa mga yaong nagsusumikap sa landas ni 
Allah sa kanilang kayamanan at mga buhay. Si 
Allah ay nagbigay sa mga yaong nagsusumikap sa 
kanilang kayamanan at mga buhay ng isang 
katungkulang higit na mataas kaysa umuupo lamang. 
Tevbe 9:20 - yaong naniniwala, at nag-iwan sa 
kanilang mga tahanan, at nagsumikap sa kanilang 
kayamanan at kanilang mga buhay sa landas ni 
Allah ay napakahigit na malaki ang halaga sa 
paningin ni Allah. Ang mga ito ay silang 
matagumpay.  
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179. 
Hinihikayat ba ng Banal na mga Aklat ang 
pakikidigma sa pamamagitan ng turo na pupunta sa 
Impyerno ang hindi makikidigma habang may 
garantiya naman sa Langit yaong lalaban hanggang 
sa kamatayan para sa Diyos o Ala? (Jihad)  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Santiago 1:20 - Sapagkat ang galit ay hindi 
nakakatulong sa tao para maging matuwid sa 
paningin ng Dios...  
Santiago 4:1 & 8 - 1. Ano ba ang pinagmumulan ng 
mga pag-aaway at alitan ninyo? Hindi baʼt ang 
masasamang kagustuhan na naglalaban-laban sa puso 
nʼyo?… 8. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo nang 
malinis… 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:77 - “ Aming Panginoon! Bakit Ikaw ay nag-utos 
sa paglaban para sa amin?... Sabihin (sa kanila, O 
Muhamad): Ang kaginhawahan ng daigdig na ito ay 
kaunti; ang Kabilangbuhay ay magiging higit na 
mabuti para sa kanyang nagtakwil (sa masama). 
Fath 48:16 - Sabihin sa mga yaon sa mapaglagalag na mga 
Arab na iniwan sa likuran: Kayo ay tatawagin laban sa 
isang kataong may makapangyarihang lakas, lumaban sa 
kanila hanggang sa sila ay sumuko… kung kayo ay pumihit 
palayo tulad sa kayo ay pumihit palayo noon, Siya ay 
magpaparusa sa inyo ng isang masakit na wakas. 

Pangyayari sa Kasaysayan 
180. 

Pagkatapos lalangin ang sanlibutan, ang Diyos ba 
ay nagpahinga sa ikapitong araw bilang halimbawa 
na dapat sundin ng mga tao? (Sabbath o Shabbat) 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Exodus 20:8-10 - 8. Alalahanin ninyo ang Araw ng 
Pamamahinga, at gawin ninyo itong natatanging 
araw.  9. Magtrabaho kayo sa loob ng anim na 
araw; 10. pero ang ikapitong araw, ang Araw ng 
Pamamahinga ay italaga ninyo para sa akin, ang 
Panginoon na inyong Dios. Huwag kayong 
magtatrabaho sa araw na iyon, pati ang inyong mga 
anak, mga alipin, mga hayop, o ang mga dayuhan na 
naninirahang kasama ninyo… 
Hebrews 4:4 & 10 - 4. Sapagkat sinasabi ng Kasulatan 
tungkol sa ikapitong araw Sa ikapitong araw, 
nagpahinga ang Dios sa kanyang  paglikha… 9. Kaya may 
kapahingahan pang nakalaan sa mga taong sakop ng Dios.   
------------------------------------------------- 
Kaf 50:38 - talagang Kami ay lumikha sa mga langit at 
lupa, at lahat na nasa pagitan nila, sa anim na Araw, 
at wala sa pagkapagod ang dumampi sa Amin. 
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ay nagpahinga sa ikapitong araw bilang halimbawa 
na dapat sundin ng mga tao? (Sabbath o Shabbat) 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Exodus 20:8-10 - 8. Alalahanin ninyo ang Araw ng 
Pamamahinga, at gawin ninyo itong natatanging 
araw.  9. Magtrabaho kayo sa loob ng anim na 
araw; 10. pero ang ikapitong araw, ang Araw ng 
Pamamahinga ay italaga ninyo para sa akin, ang 
Panginoon na inyong Dios. Huwag kayong 
magtatrabaho sa araw na iyon, pati ang inyong mga 
anak, mga alipin, mga hayop, o ang mga dayuhan na 
naninirahang kasama ninyo… 
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tungkol sa ikapitong araw Sa ikapitong araw, 
nagpahinga ang Dios sa kanyang  paglikha… 9. Kaya may 
kapahingahan pang nakalaan sa mga taong sakop ng Dios.   
------------------------------------------------- 
Kaf 50:38 - talagang Kami ay lumikha sa mga langit at 
lupa, at lahat na nasa pagitan nila, sa anim na Araw, 
at wala sa pagkapagod ang dumampi sa Amin. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

179. 
Hinihikayat ba ng Banal na mga Aklat ang 
pakikidigma sa pamamagitan ng turo na pupunta sa 
Impyerno ang hindi makikidigma habang may 
garantiya naman sa Langit yaong lalaban hanggang 
sa kamatayan para sa Diyos o Ala? (Jihad)  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
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malinis… 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:77 - “ Aming Panginoon! Bakit Ikaw ay nag-utos 
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kaunti; ang Kabilangbuhay ay magiging higit na 
mabuti para sa kanyang nagtakwil (sa masama). 
Fath 48:16 - Sabihin sa mga yaon sa mapaglagalag na mga 
Arab na iniwan sa likuran: Kayo ay tatawagin laban sa 
isang kataong may makapangyarihang lakas, lumaban sa 
kanila hanggang sa sila ay sumuko… kung kayo ay pumihit 
palayo tulad sa kayo ay pumihit palayo noon, Siya ay 
magpaparusa sa inyo ng isang masakit na wakas. 

Pangyayari sa Kasaysayan 
180. 

Pagkatapos lalangin ang sanlibutan, ang Diyos ba 
ay nagpahinga sa ikapitong araw bilang halimbawa 
na dapat sundin ng mga tao? (Sabbath o Shabbat) 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Exodus 20:8-10 - 8. Alalahanin ninyo ang Araw ng 
Pamamahinga, at gawin ninyo itong natatanging 
araw.  9. Magtrabaho kayo sa loob ng anim na 
araw; 10. pero ang ikapitong araw, ang Araw ng 
Pamamahinga ay italaga ninyo para sa akin, ang 
Panginoon na inyong Dios. Huwag kayong 
magtatrabaho sa araw na iyon, pati ang inyong mga 
anak, mga alipin, mga hayop, o ang mga dayuhan na 
naninirahang kasama ninyo… 
Hebrews 4:4 & 10 - 4. Sapagkat sinasabi ng Kasulatan 
tungkol sa ikapitong araw Sa ikapitong araw, 
nagpahinga ang Dios sa kanyang  paglikha… 9. Kaya may 
kapahingahan pang nakalaan sa mga taong sakop ng Dios.   
------------------------------------------------- 
Kaf 50:38 - talagang Kami ay lumikha sa mga langit at 
lupa, at lahat na nasa pagitan nila, sa anim na Araw, 
at wala sa pagkapagod ang dumampi sa Amin. 
 
 
 

179. 
Hinihikayat ba ng Banal na mga Aklat ang 
pakikidigma sa pamamagitan ng turo na pupunta sa 
Impyerno ang hindi makikidigma habang may 
garantiya naman sa Langit yaong lalaban hanggang 
sa kamatayan para sa Diyos o Ala? (Jihad)  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Santiago 1:20 - Sapagkat ang galit ay hindi 
nakakatulong sa tao para maging matuwid sa 
paningin ng Dios...  
Santiago 4:1 & 8 - 1. Ano ba ang pinagmumulan ng 
mga pag-aaway at alitan ninyo? Hindi baʼt ang 
masasamang kagustuhan na naglalaban-laban sa puso 
nʼyo?… 8. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo nang 
malinis… 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:77 - “ Aming Panginoon! Bakit Ikaw ay nag-utos 
sa paglaban para sa amin?... Sabihin (sa kanila, O 
Muhamad): Ang kaginhawahan ng daigdig na ito ay 
kaunti; ang Kabilangbuhay ay magiging higit na 
mabuti para sa kanyang nagtakwil (sa masama). 
Fath 48:16 - Sabihin sa mga yaon sa mapaglagalag na mga 
Arab na iniwan sa likuran: Kayo ay tatawagin laban sa 
isang kataong may makapangyarihang lakas, lumaban sa 
kanila hanggang sa sila ay sumuko… kung kayo ay pumihit 
palayo tulad sa kayo ay pumihit palayo noon, Siya ay 
magpaparusa sa inyo ng isang masakit na wakas. 

Pangyayari sa Kasaysayan 
180. 

Pagkatapos lalangin ang sanlibutan, ang Diyos ba 
ay nagpahinga sa ikapitong araw bilang halimbawa 
na dapat sundin ng mga tao? (Sabbath o Shabbat) 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Exodus 20:8-10 - 8. Alalahanin ninyo ang Araw ng 
Pamamahinga, at gawin ninyo itong natatanging 
araw.  9. Magtrabaho kayo sa loob ng anim na 
araw; 10. pero ang ikapitong araw, ang Araw ng 
Pamamahinga ay italaga ninyo para sa akin, ang 
Panginoon na inyong Dios. Huwag kayong 
magtatrabaho sa araw na iyon, pati ang inyong mga 
anak, mga alipin, mga hayop, o ang mga dayuhan na 
naninirahang kasama ninyo… 
Hebrews 4:4 & 10 - 4. Sapagkat sinasabi ng Kasulatan 
tungkol sa ikapitong araw Sa ikapitong araw, 
nagpahinga ang Dios sa kanyang  paglikha… 9. Kaya may 
kapahingahan pang nakalaan sa mga taong sakop ng Dios.   
------------------------------------------------- 
Kaf 50:38 - talagang Kami ay lumikha sa mga langit at 
lupa, at lahat na nasa pagitan nila, sa anim na Araw, 
at wala sa pagkapagod ang dumampi sa Amin. 
 
 
 



181. 
Nilikha ba ng Diyos ang tao ayon sa Kanyang 
larawan at anyo? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Genesis 1:26-27 - 26. sinabi ng Dios, “Likhain 
natin ang tao ayon sa ating wangis… 27. Kaya 
nilikha ng Dios ang tao, lalaki at babae ayon sa 
wangis niya.  
1 Corinto 11:7 - Hindi dapat magtakip ng ulo ang 
lalaki kapag sumasamba dahil siyaʼy larawan at 
karangalan ng Dios. Ngunit ang babae ang karangalan 
ng lalaki. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:28 - sapagka't ang tao ay nilikhang mahina. 
İbrahim 14:34 - ang tao ay talagang isang 
gumagawa ng mali, isang walang utang na loob.  
Shura 42:11 - Siya ay gumawa para sa inyo ng mga 
katambal ng inyong mga sarili... Siya ay walang 
katulad; at Siya ay ang Tagarinig, ang Tagatingin. 
Asr 103:2 - O! ang tao ay nasa isang kalagayan ng 
pagkatalo. 

182. 
Nang palayasin sina Adan at Eva sa Hardin ng 
Eden, sinabi ba Niyang magkakaroon ng alitan sa 
pagitan ng lalaki at babae? 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Genesis 3:13-15 - 13. Tinanong ng Panginoong Dios 
ang babae, “Bakit mo ginawa iyon?” Sumagot ang 
babae, Nilinlang po kasi ako ng ahas, kaya kumain po 
ako. 15. Ikaw at ang babae ay mag-aaway. Ang lahi mo 
at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya 
ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya. 
----------------------------------------------------- 
A’raf 7:23-25 - 23. Sila ay nagsabi: Aming 
Panginoon! Kami ay nagkamali sa aming mga sarili. 
Kung lkaw ay hindi magpapatawad sa amin at hindi 
magkakaroon ng awa sa amin, talagang kami ay sa 
nawawala!” 24. Siya (si Allah) ay nagsabi: 
Pumuntang pababa (simula ngayon), isa sa inyo 
isang kalaban sa isa pa. Magkakaroon para sa inyo 
sa lupa ng isang pamalagian at laang 
pangkinabukasan para sa sumandali.” 25. Siya (si 
Allah) ay nagsabi: Doon kayo ay mabubuhay, at 
doon kayo ay mamamatay.” 
Taha 20:123..... Siya ay nagsabi: Pumuntang pababa 
magmula ngayon, kayong dalawa, isa sa inyo isang 
kaaway sa isa. 
Pansinin: Sa Bibliya, ang alitan na binigkas ng 
Diyos ay hindi sa pagitan ni Adan at Eva kundi 
kay Satanas at sa sangkatauhan. 
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183.* 
Sa kasaysayan ng Baha, matapos malunod ang isa sa 
mga anak ni Noe, ang arka ba ni Noe ay sumadsad 
sa ibabaw sa Bundok ng Judi?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Genesis 7:7 - Pumasok siya sa barko kasama ang asawa 
niya, mga anak na lalaki, at mga manugang para hindi 
sila mamatay sa baha...  
Genesis 8:4 & 18 - 4. sumadsad ang barko sa Bundok ng 
Ararat... 
Genesis 10:1 - Ito ang salaysay tungkol sa mga pamilya 
ng mga anak ni Noe na sina Shem, Ham at Jafet. 
Nagkaroon sila ng mga anak pagkatapos ng baha. 
1 Pedro 3:20 - Ngunit walong tao lang ang sumampalataya 
at pumasok sa barko at nakaligtas sa tubig. 
------------------------------------------------- 
Hud 11:42-44 - 42. At ito ay naglayag kasama nila sa 
gitna ng mga along tulad sa mga bundok, at si Noa ay 
tumawag sa kanyang anak na lalaki – at siya ay 
nakatayong malayo – O aking anak na lalaki! Halikang 
sumakay kasama namin, at huwag maging kasama ng mga 
hindi naniniwala!” 43. Siya ay nagsabi: Ako ay 
magdadala sa akin sa ilang bundok na magliligtas sa 
akin sa tubig.”… At ang alon ay dumating sa pagitan 
nila, kaya siya ay sa mga nalunod … 44. ito (ang 

sasakyangdagat) ay dumating upang mamahinga sa 
(bundok ng) AI-Hudi. 

184. 
Sinabi ba ng Diyos na ang ipinangakong mga inapo 
kay Abraham ay manggagaling sa lahi ni Isaac at 
hindi kay Ismael? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Genesis 16:11-12 - 11. At sinabi pa ng anghel ng 
Panginoon sa kanya, Buntis ka na at hindi 
magtatagal ay magkakaanak ka ng lalaki, 
Pangangalanan mo siyang Ishmael… 12. Ang anak mo 
ay mabubuhay na katulad ng isang asnong-gubat. 
Kakalabanin niya ang lahat, at ang lahat ay 
lalaban sa kanya. 
Genesis 17:18-21 - 21. ang kasunduan ko sa iyo ay 
tutuparin ko lang kay Isaac at sa mga lahi niya. 
Ipapanganak ni Sara si Isaac sa ganito ring 
panahon sa susunod na taon. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:163*..... Kami ay nagpasigla kay Abraham 
at kay Ismael... at kay Hesus... 
Meryem 19:54*.....Ismael... Siya ay isang 
mensahero (ni Allah), isang Propeta.  
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------------------------------------------------- 
Nisa 4:163*..... Kami ay nagpasigla kay Abraham 
at kay Ismael... at kay Hesus... 
Meryem 19:54*.....Ismael... Siya ay isang 
mensahero (ni Allah), isang Propeta.  
 
 
 

183.* 
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------------------------------------------------- 
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185. 
Naglakbay ba si Abraham patungong Mecca para 
maghandog sa Ka’ba?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
 1. Ur of the Chaldees (Gen. 11:31; Gawa 7:2-4) 

 2. Haran  (Gen. 12:1-4; Gawa 7:4) 
 3. Damascus  (Gen. 15:2) 
 4. Shechem  (Gen. 12:6, 7) 

 5. Bethel  (Gen. 12:8) 
 6. Egypt  (Gen. 12:9-20) 
 7. Bethel  (Gen. 13:1-9) 

 8. Hebron   (Gen. 13:10-18) 
 9. Dan  (Gen. 14:1-14)  
10. Hobah  (Gen. 14:15, 16) 

11. Salem  (Gen. 14:17-21)  
12. Hebron  (Gen. 15:1-21; 17:1-27, Gen. 16)  
13. Gerar  (Gen. 20:1-18) 

14. Beersheba  (Gen. 21:1-34) 
15. Moriah  (Gen. 22:1-18) 
16. Hebron  (Gen. 23:1-20)  

------------------------------------------------- 
Hajj 22:26 - Kami ay naghanda para kay Abraham ng 
lugar ng (banal na) Tahanan... padalisayin ang 

Aking Tahanan para sa mga yaong gumagawa ng mga 

paglibot... 
Pansinin:  Pinapakita ng Bibliya na hindi kailanman 
nagpunta ng Mecca si Abraham. Namatay siya sa 

Hebron sa edad na 175. 

186. 
Handa ba si Abraham na ihandog ang kaniyang anak 
na si Isaac bilang hain sa Diyos? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Genesis 22:2 & 9-12 - 2. Dalhin mo ang kaisa-isa at 
pinakamamahal mong anak na si Isaac, at pumunta kayo sa 

lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa 
iyo at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog... 
------------------------------------------------- 
Saaffat 37:100-107 - 102. nang (ang kanyang anak na 
lalaki ay) umabot sa wastong gulang na lumakad kasama 

niya, (si Abraham ay) nagsabi: O aking mahal na anak 
na lalaki, aking nakita sa isang panaginip na dapat 
kong lhandog ikaw. Kaya tingnan, anong nasa isip mo? 

Siya ay nagsabi: O, aking ama! Gawin iyang ipinag-
utos sa iyo...  107. Pagkatapos Kami ay tumubos sa 
kanyang kasama ng isang napakalaking kapalit. 

Pansinin:  Sa Koran hindi malinaw kung sinong 
anak ni Abraham ang ihahandog.   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

185. 
Naglakbay ba si Abraham patungong Mecca para 
maghandog sa Ka’ba?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
 1. Ur of the Chaldees (Gen. 11:31; Gawa 7:2-4) 

 2. Haran  (Gen. 12:1-4; Gawa 7:4) 
 3. Damascus  (Gen. 15:2) 
 4. Shechem  (Gen. 12:6, 7) 

 5. Bethel  (Gen. 12:8) 
 6. Egypt  (Gen. 12:9-20) 
 7. Bethel  (Gen. 13:1-9) 

 8. Hebron   (Gen. 13:10-18) 
 9. Dan  (Gen. 14:1-14)  
10. Hobah  (Gen. 14:15, 16) 

11. Salem  (Gen. 14:17-21)  
12. Hebron  (Gen. 15:1-21; 17:1-27, Gen. 16)  
13. Gerar  (Gen. 20:1-18) 

14. Beersheba  (Gen. 21:1-34) 
15. Moriah  (Gen. 22:1-18) 
16. Hebron  (Gen. 23:1-20)  

------------------------------------------------- 
Hajj 22:26 - Kami ay naghanda para kay Abraham ng 
lugar ng (banal na) Tahanan... padalisayin ang 

Aking Tahanan para sa mga yaong gumagawa ng mga 

paglibot... 
Pansinin:  Pinapakita ng Bibliya na hindi kailanman 
nagpunta ng Mecca si Abraham. Namatay siya sa 

Hebron sa edad na 175. 

186. 
Handa ba si Abraham na ihandog ang kaniyang anak 
na si Isaac bilang hain sa Diyos? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Genesis 22:2 & 9-12 - 2. Dalhin mo ang kaisa-isa at 
pinakamamahal mong anak na si Isaac, at pumunta kayo sa 

lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa 
iyo at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog... 
------------------------------------------------- 
Saaffat 37:100-107 - 102. nang (ang kanyang anak na 
lalaki ay) umabot sa wastong gulang na lumakad kasama 

niya, (si Abraham ay) nagsabi: O aking mahal na anak 
na lalaki, aking nakita sa isang panaginip na dapat 
kong lhandog ikaw. Kaya tingnan, anong nasa isip mo? 

Siya ay nagsabi: O, aking ama! Gawin iyang ipinag-
utos sa iyo...  107. Pagkatapos Kami ay tumubos sa 
kanyang kasama ng isang napakalaking kapalit. 

Pansinin:  Sa Koran hindi malinaw kung sinong 
anak ni Abraham ang ihahandog.   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

185. 
Naglakbay ba si Abraham patungong Mecca para 
maghandog sa Ka’ba?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
 1. Ur of the Chaldees (Gen. 11:31; Gawa 7:2-4) 

 2. Haran  (Gen. 12:1-4; Gawa 7:4) 
 3. Damascus  (Gen. 15:2) 
 4. Shechem  (Gen. 12:6, 7) 

 5. Bethel  (Gen. 12:8) 
 6. Egypt  (Gen. 12:9-20) 
 7. Bethel  (Gen. 13:1-9) 

 8. Hebron   (Gen. 13:10-18) 
 9. Dan  (Gen. 14:1-14)  
10. Hobah  (Gen. 14:15, 16) 

11. Salem  (Gen. 14:17-21)  
12. Hebron  (Gen. 15:1-21; 17:1-27, Gen. 16)  
13. Gerar  (Gen. 20:1-18) 

14. Beersheba  (Gen. 21:1-34) 
15. Moriah  (Gen. 22:1-18) 
16. Hebron  (Gen. 23:1-20)  

------------------------------------------------- 
Hajj 22:26 - Kami ay naghanda para kay Abraham ng 
lugar ng (banal na) Tahanan... padalisayin ang 

Aking Tahanan para sa mga yaong gumagawa ng mga 

paglibot... 
Pansinin:  Pinapakita ng Bibliya na hindi kailanman 
nagpunta ng Mecca si Abraham. Namatay siya sa 

Hebron sa edad na 175. 

186. 
Handa ba si Abraham na ihandog ang kaniyang anak 
na si Isaac bilang hain sa Diyos? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Genesis 22:2 & 9-12 - 2. Dalhin mo ang kaisa-isa at 
pinakamamahal mong anak na si Isaac, at pumunta kayo sa 

lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa 
iyo at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog... 
------------------------------------------------- 
Saaffat 37:100-107 - 102. nang (ang kanyang anak na 
lalaki ay) umabot sa wastong gulang na lumakad kasama 

niya, (si Abraham ay) nagsabi: O aking mahal na anak 
na lalaki, aking nakita sa isang panaginip na dapat 
kong lhandog ikaw. Kaya tingnan, anong nasa isip mo? 

Siya ay nagsabi: O, aking ama! Gawin iyang ipinag-
utos sa iyo...  107. Pagkatapos Kami ay tumubos sa 
kanyang kasama ng isang napakalaking kapalit. 

Pansinin:  Sa Koran hindi malinaw kung sinong 
anak ni Abraham ang ihahandog.   
 
 
 

185. 
Naglakbay ba si Abraham patungong Mecca para 
maghandog sa Ka’ba?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
 1. Ur of the Chaldees (Gen. 11:31; Gawa 7:2-4) 

 2. Haran  (Gen. 12:1-4; Gawa 7:4) 
 3. Damascus  (Gen. 15:2) 
 4. Shechem  (Gen. 12:6, 7) 

 5. Bethel  (Gen. 12:8) 
 6. Egypt  (Gen. 12:9-20) 
 7. Bethel  (Gen. 13:1-9) 

 8. Hebron   (Gen. 13:10-18) 
 9. Dan  (Gen. 14:1-14)  
10. Hobah  (Gen. 14:15, 16) 

11. Salem  (Gen. 14:17-21)  
12. Hebron  (Gen. 15:1-21; 17:1-27, Gen. 16)  
13. Gerar  (Gen. 20:1-18) 

14. Beersheba  (Gen. 21:1-34) 
15. Moriah  (Gen. 22:1-18) 
16. Hebron  (Gen. 23:1-20)  

------------------------------------------------- 
Hajj 22:26 - Kami ay naghanda para kay Abraham ng 
lugar ng (banal na) Tahanan... padalisayin ang 

Aking Tahanan para sa mga yaong gumagawa ng mga 

paglibot... 
Pansinin:  Pinapakita ng Bibliya na hindi kailanman 
nagpunta ng Mecca si Abraham. Namatay siya sa 

Hebron sa edad na 175. 

186. 
Handa ba si Abraham na ihandog ang kaniyang anak 
na si Isaac bilang hain sa Diyos? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Genesis 22:2 & 9-12 - 2. Dalhin mo ang kaisa-isa at 
pinakamamahal mong anak na si Isaac, at pumunta kayo sa 

lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa 
iyo at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog... 
------------------------------------------------- 
Saaffat 37:100-107 - 102. nang (ang kanyang anak na 
lalaki ay) umabot sa wastong gulang na lumakad kasama 

niya, (si Abraham ay) nagsabi: O aking mahal na anak 
na lalaki, aking nakita sa isang panaginip na dapat 
kong lhandog ikaw. Kaya tingnan, anong nasa isip mo? 

Siya ay nagsabi: O, aking ama! Gawin iyang ipinag-
utos sa iyo...  107. Pagkatapos Kami ay tumubos sa 
kanyang kasama ng isang napakalaking kapalit. 

Pansinin:  Sa Koran hindi malinaw kung sinong 
anak ni Abraham ang ihahandog.   
 
 
 



187. 
Maituturing bang propeta ang anak ni Abraham na 

si Ismael?  
Bibliya  Hindi / Oo  Koran 

Genesis 16:7-15 - 8. Hagar… 11. Buntis ka na at 

hindi magtatagal ay magkakaanak ka ng lalaki. 

Pangangalanan mo siyang Ishmael... 12. Pero ang 

anak mo ay mabubuhay na katulad ng isang asnong-

gubat. Kakalabanin niya ang lahat, at ang lahat ay 

lalaban sa kanya… 

Galacia 4:22-31 - 22. Sinasabi roon na may dalawang 

anak si Abraham. Ang isaʼy anak niya sa kanyang alipin 

na si Hagar, at ang isa naman ay anak niya sa asawa 

niya na si Sara. 31. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo 

anak ng babaeng alipin, kundi anak ng babaeng hindi 

alipin.  

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

Nisa 4:163 - Kami ay nagpasigla sa iyo tulad sa 
Kami ay nagpasigla kay… Abraham at kay Ismael... 

Meryem 19:54 - At gumawa ng pagbanggit sa 
Kasulatan kay Ismael. O! siya ay isang 

tagapagtago ng kanyang pangako, at Siya ay isang 

mensahero (ni Allah), isang Propeta. 

188. 
Si Abraham ba ang inihagis sa apoy dahil tumanggi 

siyang sumamba sa mga idolo?  
Bibliya  Hindi / Oo  Koran 

Daniel 3:1-30 - 19. Dahil sa sagot nilang iyon, 

lalo pang nagalit ang hari sa kanila, at kitang-

kita ito sa kanyang mukha. Kaya iniutos niyang 

painitin pa ang hurno ng pitong ulit.  

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

Enbiya 21:51-71 - 66. Siya ay nagsabi: Kayo ba sa 

gayon ay sumasamba, sa haIip na kay Allah, diyan sa 

hindi kayo makikinabang man lamang, o makasasakit sa 

inyo?...”  68. Sila ay nagsabi: Sunugin siya at 

tumayo sa tabi ng inyong mga maykapaI, kung kayo ay 

gagawa (ng anuman)..  69. O apoy, maging maIamig at 

mapayapa para kay Abraham!”  

Pansinin:  Sa Bibliya, hindi si Abraham ang 

inihagis sa apoy dahil tumanggi siyang sumamba sa 

mga idolo; ang kasaysayang ito ay tumutukoy  kina 

Sadrac, Mesac at Abednego. Cf. Ankebut 29:16-24 

at Saffat 37:83 at 97. 
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189. 
Nang humingi ng pahintulot si Moises na makita 
ang kaluwalhatian ng Diyos, pinahintulutan ba si 
Moises na makita ang kaanyuan ng Diyos sa tulad-
taong kalagayan? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Exodus 33:18-23 - 18. Sinabi ni Moises, Ipakita 
po ninyo sa akin ngayon ang makapangyarihang 
presensya ninyo. 22. At habang dumadaan ang 
makapangyarihan presensya ko, ipapasok kita sa 
siwang ng bato at tatakpan kita ng aking kamay 
hanggang sa makadaan ako: 23. Pagkatapos, 
tatanggalin ko ang kamay ko at makikita mo ang 
likod ko, pero hindi ang aking mukha. 
------------------------------------------------- 
A'raf 7:143 - At nang si Moses ay dumating sa Aming 
itinakdang pagpupulong at ang kanyang Panginoon ay 
nagsalita sa kanya, siya ay nagsabi: Aking Panginoon! 
Ipakita sa akin (ang Iyong Sarili), upang ako ay 
makatunghay sa Iyo. Siya ay nagsabi: Hindi mo Ako 
makikita, subali't tunghayan ang bundok! Kung ito ay 
tumayong walang kilos sa kinalalagyan nito, sa gayon 
ikaw ay makakakita sa Akin. At nang ang kanyang 
Panginoon ay nagsiwalat ng (Kanyang) karangalan sa 
bundok, Siya ay nagpadala nitong bumubulusok pababa; 
at si Moses ay bumagsak pababang walang malay. At 
nang siya ay magising siya ay nagsabi: Ang karangalan 
ay sa Iyo! Ako ay pumihit sa Iyong nagsisisi, at ako 
ay ang una sa (tunay na) mga naniniwala..” 

190. 
Nabuhay ba si Haman kasabay ng panahon nina 
Moises at Paraon?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Exodus 2:9-10 - 9. Sinabi ng prinsesa sa ina ng bata, 
Dalhin mo ang sanggol na ito at pasusuhin para sa 
akin... 10. Pinangalanan ng prinsesa ang bata na 
Moises, dahil sinabi niya, Kinuha ko siya sa tubig.  
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na anak ni Hamedata na Agageo. Ginawa siyang 
pinakamataas na pinuno sa kaharian niya.  
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Mü'min 40:23-24 & 36-37 - 23. talagang Kami ay nagpadala 
kay Moses ng Aming mga isiniwalat at isang maliwanag na 
panagutan 24. Sa Parao at kay Haman …” 36. At ang Parao 
ay nagsabi: O Haman! Magtayo para sa akin ng isang moog 
upang sana ako ay makaabot sa mga daan.”   
Pansinin: Si Moises at Paraon ay nabuhay mga 1450 
B.C.; Pero si Haman ayon sa aklat ng Ester ay nabuhay 
1000 taon makalipas, sa panahon ng pamamahala ni 
Haring Ahasuero. (King Xerxes) 486-474 B.C.  
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191. 
Ang Diyos ba ang nagpasimula ng Paskuwa sa pag-
aalala sa panganay ng Israel sa pagkakaligtas 
nito habang dumadaan ang anghel na may dalang 
kamatayan sa ikasampung salot na ipinadala ng 
Diyos sa Ehipto? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Exodus 12:1-24 - 12. Sa gabing iyon, dadaan ako sa 
Egipto at papatayin ko ang lahat ng panganay na 
lalaki ng mga Egipcio... 14. Dapat ninyong tandaan 
ang araw na ito magpakailanman. Ipagdiwang ninyo ito 
taun-taon bilang pista ng pagpaparangal sa akin;  
Mateo 26:17-19 - 18. gusto niyang ipagdiwang ang 
Pista ng Paglampas ng Anghel sa iyong bahay, 
kasama ang mga tagasunod niya. 
------------------------------------------------- 
Isra 17:101 -  Kami ay nagbigay kay Moses ng 
siyam na mga palatandaan... pagkatapos ang Parao 
ay nagsabi sa kanya: O! ako ay nag-isip sa iyong 
isang ginayuma, O Moses.” 
Neml 27:12 - (Ito ay magiging isa) sa siyam na 
mga palatandaan sa Parao at sa kanyang mga tao. 
O! sila ay kataong nabubuhay sa masama 
kailanman.”  

192. 
Bago isugo sa labanan, si Saul ba (Talut) ang 
sumubok sa kaniyang mga sundalo kung paano sila 
uminom ng tubig? 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Hukom 7:2-6 - 5. sinabi ng Panginoon, “Ibukod ang 
lahat ng umiinom ng tubig sa kanilang kamay na parang 
umiinom na aso, at ibukod din ang umiinom nang 
nakaluhod.  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:247-252 - 247. Ang kanilang Propeta ay 
nagsabi sa kanila: O! si Allah ay nagtaas patayo 
kay Saul upang maging isang hari para sa inyo."… 
249. nang si Saul ay naghandang palabas kasama 
ang hukbo, siya ay nagsabi: O! si Allah ay 
susubok sa inyo sa pamamagitan ng (mahirap na 
pagsubok sa) isang ilog. Sinuman kung gayon ang 
uminom doon siya ay hindi sa akin, at sinumang 
hindi tumikim nito siya ay akin, maliban sa 
kanyang kumuha (doon) sa lubog ng kanyang kamay." 
Pansinin: Sa Bibliya, hindi ito si Saul kundi si 
Gideon ang sumubok sa kaniyang mga sundalo kung paano 
uminom ng tubig. Si Saul ay nabuhay kasabay ni David 
mga 1010 < 971 B.C. Samantalang si Gideon ay mas 
naunang nabuhay sa kanila mga 1162 < 1122 B.C. 
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193. 
Isinilang ba si Jesus sa kuwadra sa Bethlehem?  

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Micas 5:2 - Betlehem Efrata, kahit na isa ka sa 
pinakamaliit na bayan sa Juda, manggagaling sa iyo 

ang taong maglilingkod sa akin bilang pinuno ng 

Israel. Ang kanyang mga ninuno ay kilalang-kilala 
noong unang panahon. 

Mateo 2:1-11 - 1. Ipinanganak si Jesus sa bayan ng 
Betlehem sa lalawigan ng Judea noong si Herodes ang 

hari… 3. Nang mabalitaan ito ni Herodes, nabagabag 

siya… 5. Sumagot sila, “Sa Betlehem na sakop ng Juda, 
dahil ganito ang isinulat ng propeta… 
Lucas 2:4-16 - 4. pumunta si Jose sa Betlehem ... 
sa bayang sinilangan ni Haring David, dahil 
nagmula siya sa angkan ni David... 5. Kasama niya 

sa pagpapalista ang magiging asawa niyang si 
Maria, na noon ay malapit nang manganak. 6. At 

habang naroon sila sa Betlehem, dumating ang oras 

ng panganganak ni Maria.  
------------------------------------------------- 
Meryem 19:23 - 23. At ang mga hirap ng 
panganganak ay nagtaboy sa kanya (ang babae) sa 
katawan ng punongkahoy ng palma...  

194. 
Sinundan ba ng tatlong lalaki mula sa Silangan 
ang bituin ng Mesiyas kung saan nila natagpuan 
ang sanggol na si Jesus at nagpatirapa para siya 
ay sambahin? 

Bibliya  Oo / Hindi  Koran 
Mateo 2:1-11 - 1. Ipinanganak si Jesus sa bayan ng 
Betlehem sa lalawigan ng Judea noong si Herodes ang 

hari. Isang araw, dumating sa Jerusalem ang ilang 

taong dalubhasa, 2. Nagtanong sila, “Saan ba 

ipinanganak ang hari ng mga Judio? Nakita namin ang 

kanyang bituin sa silangan, at naparito kami upang 
sambahin siya... 9. Pagkatapos nilang marinig ang 

bilin ng hari, umalis na sila. 10 Habang sila ay 

naglalakbay, muling lumitaw ang bituin na nakita nila 
sa silangan, at lubos ang kanilang kagalakan. 

11.  Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol 

at ang ina nitong si Maria. Lumuhod sila at sumamba 
sa sanggol.  

------------------------------------------------- 
Pansinin: Walang anumang makikitang ulat ng 
ganiyan sa Koran. 
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Mateo 2:1-11 - 1. Ipinanganak si Jesus sa bayan ng 
Betlehem sa lalawigan ng Judea noong si Herodes ang 

hari. Isang araw, dumating sa Jerusalem ang ilang 
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kanyang bituin sa silangan, at naparito kami upang 
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bilin ng hari, umalis na sila. 10 Habang sila ay 

naglalakbay, muling lumitaw ang bituin na nakita nila 
sa silangan, at lubos ang kanilang kagalakan. 

11.  Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol 

at ang ina nitong si Maria. Lumuhod sila at sumamba 
sa sanggol.  

------------------------------------------------- 
Pansinin: Walang anumang makikitang ulat ng 
ganiyan sa Koran. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

193. 
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195. 
Binanggit ba ng mga manunulat ng Banal na Aklat 
ang mga katha ng mga Hudyo bilang makasaysayang 
pangyayari?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
1 Timoteo 1:4 - huwag pag-aksayahan ng panahon 
ang mga walang kabuluhang alamat... Hindi ito 
makakatulong para malaman nila ang kalooban ng Dios. 
2 Timoteo 4:4 - Hindi na nila pakikinggan ang 
katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa 
lang ng tao.   
2 Pedro 1:16 - Ang mga ipinangaral namin sa inyo 
tungkol sa kapangyarihan at pagdating ng ating 
Panginoong Jesu-Cristo ay hindi kwentong gawa-gawa 
lang. Nasaksihan namin mismo ang kadakilaan niya.  
------------------------------------------------- 
Enfal 8:31 - nang ang Aming mga isiniwalat ay 
binigkas sa kanila, sila ay nagsabi... “ito ay 
walang iba kundi mga pahula ng mga tao sa 
katandaan.”  
Pansinin: Para sa higit na akusasyon sa paggamit 
ng mga katha tignan ang: En’am 6:25, Nahl 16:24, 
Mu’m’nun 23:83, Furkan 25:4-5, Neml 27:68, Akhaf 
46:17, Kalem 68:15 at Mutaffifin 83:13.  

196. 
May mga ulat ba na si Jesus ay gumawa ng mga 
himala noong siya ay bata pa?  

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
Lucas 3:21-23 - 21. pagkatapos mabautismuhan ni 
Juan ang mga tao, nagpabautismo rin si Jesus… 23. 
Mga 30 taong gulang na si Jesus nang magsimula 
siya sa kanyang gawain...  
Juan 2:9-11 - 9. ang tubig na naging alak... 11.  
Ang nangyaring ito sa Cana, Galilea ay ang unang 
himala na ginawa ni Jesus. Sa ginawa niyang ito, 
ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:49 - (na nagsasabi): O! ako ay nagpunta 
sa inyong may isang. tanda galing sa inyong 
Panginoon. O! ako ay humubog para sa inyo galing sa 
putik ng katulad sa isang ibon, at ako ay huminga 
dito at ito ay isang ibon, sa pamamagitan ng 
pahintulot ni Allah.   
Maide 5:110 - “O Hesus, anak na lalaki ni Maria!... 
Ako nagpalakas sa iyo sa pamamagitan ng banal na 
Diwa, upang ikaw ay makipag-usap sa sangkatauhan sa 
duyan tulad sa sapat na gulang; at kung paano Ako 
nagturo sa iyo ng Kasulatan at Katalinuhan at ng Tora 
at ng Gospel; at kung paano mo ginawang hubugin ang 
putik tulad sa katularan ng isang ibon sa pamamagitan 
ng Aking pahintulot...   
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197. 
Ang pitong lalaki ba at isang aso ay gumising sa 
kuweba makalipas ang 309 na taon ng pagkakatulog? 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
1 Timoteo 4:7 - Huwag mong pag-aksayahan ng 
panahon ang mga walang kabuluhang alamat. 

Tito 1:14 - huwag nang pansinin ang mga kathang-
isip ng mga Judio o mga kautusang gawa-gawa 

lamang ng mga taong tumalikod sa katotohanan.  
2 Timoteo 4:4 - Hindi na nila pakikinggan ang 
katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-

gawa lang ng tao. 
------------------------------------------------- 
Kehf 18:9-25 - 9. ikaw ba ay mag-aakalang ang mga 
Tao ng Yungib at ang Nakasulat ay isang 
kababalaghan sa Aming mga kababalaghan?... 25. 

sila ay namahinga sa kanilang Yungib ng 
tatlundaang taon at dagdag na siyam.  
Pansinin: Ang pinakaunang kuwento nito ay 
lumilitaw sa Jacob ng Sarong (c. 450-521) at 
Gregory ng Tours (538-594 A.D.) Wikipedia: “Seven 

Sleepers of Ephesus.” 

198. 
Pinagsama-sama ba ni Solomon ang hukbo ng mga 
demonyo (jinn), mga tao at mga ibon para 
maglaban? 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
1 Timoteo 4:7 - Huwag mong pag-aksayahan ng 
panahon ang mga walang kabuluhang alamat. 

2 Timoteo 4:4 - Hindi na nila pakikinggan ang 
katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-
gawa lang ng tao.   
2 Pedro 1:16 - Ang mga ipinangaral namin sa inyo 
tungkol sa kapangyarihan at pagdating ng ating 

Panginoong Jesu-Cristo ay hindi kwentong gawa-

gawa lang. Nasaksihan namin mismo ang kadakilaan 
niya. 
------------------------------------------------- 
Neml 27:17 - doon ay tinipong samasama kay 
Solomon ang kanyang mga hukbo ng diwang makalupa 

at sangkatauhan, at mga ibon, at sila ay 

nakahanda sa kaayusan ng paglaban...  
Pansinin: Ang kuwento tungkol kay Haring Solomon, 
ang Hooppe na ibon, at ang Reyna ng Sheba sa Neml 

27:15-44 ay isang katha ng Hudyo na kinuha mula 

sa II Targum of Esther 2nd Cent. A.D.   
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lamang ng mga taong tumalikod sa katotohanan.  
2 Timoteo 4:4 - Hindi na nila pakikinggan ang 
katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-

gawa lang ng tao. 
------------------------------------------------- 
Kehf 18:9-25 - 9. ikaw ba ay mag-aakalang ang mga 
Tao ng Yungib at ang Nakasulat ay isang 
kababalaghan sa Aming mga kababalaghan?... 25. 

sila ay namahinga sa kanilang Yungib ng 
tatlundaang taon at dagdag na siyam.  
Pansinin: Ang pinakaunang kuwento nito ay 
lumilitaw sa Jacob ng Sarong (c. 450-521) at 
Gregory ng Tours (538-594 A.D.) Wikipedia: “Seven 

Sleepers of Ephesus.” 

198. 
Pinagsama-sama ba ni Solomon ang hukbo ng mga 
demonyo (jinn), mga tao at mga ibon para 
maglaban? 

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
1 Timoteo 4:7 - Huwag mong pag-aksayahan ng 
panahon ang mga walang kabuluhang alamat. 

2 Timoteo 4:4 - Hindi na nila pakikinggan ang 
katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-
gawa lang ng tao.   
2 Pedro 1:16 - Ang mga ipinangaral namin sa inyo 
tungkol sa kapangyarihan at pagdating ng ating 

Panginoong Jesu-Cristo ay hindi kwentong gawa-

gawa lang. Nasaksihan namin mismo ang kadakilaan 
niya. 
------------------------------------------------- 
Neml 27:17 - doon ay tinipong samasama kay 
Solomon ang kanyang mga hukbo ng diwang makalupa 

at sangkatauhan, at mga ibon, at sila ay 

nakahanda sa kaayusan ng paglaban...  
Pansinin: Ang kuwento tungkol kay Haring Solomon, 
ang Hooppe na ibon, at ang Reyna ng Sheba sa Neml 
27:15-44 ay isang katha ng Hudyo na kinuha mula 

sa II Targum of Esther 2nd Cent. A.D.   

 
 

 



199. 
Ginawa bang unggoy ng Diyos ang tao dahil sa 
paglabag sa Sabbath?   

Bibliya  Hindi / Oo  Koran 
1 Timoteo 1:4 - huwag pag-aksayahan ng panahon 
ang mga walang kabuluhang alamat... Nagdudulot 

lang ng pagtatalo-talo ang mga bagay na ito. 
1 Timoteo 4:7 - Huwag mong pag-aksayahan ng panahon 
ang mga walang kabuluhang alamat. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:65-66 - 65. At inyong alam ang mga yaon 
sa inyong sumira ng Sabado, kung paano Namin 
sinabi sa kanila: Maging mga bakulaw kayo, 

hinamak at kinapootan.” 66. Aming ginawang isang 

halimbawa ito sa kanilang sarili at sa mga 
sumusunod na mga salinlahi, at isang 

pagpapaalaala sa natatakot sa Maykapal. 
Pansinin: Sa salin ni Yusuf Ali, Ang Kahulugan ng 
Banal na Koran, ay nagpapakita na ito ay isang 

katha lamang: p. 34, footHindite 79). 

200. 
Ipinangako ba ng Diyos sa mga Hudyo na para lang 
sa kanila ang lupain ng Palestina?   

Bibliya  Oo / Oo  Koran 
Ezekiel 37:21-25 - 21. At sabihin mo sa kanila, ‘Ito 
ang sinasabi ng Panginoong Dios: Titipunin ko ang mga 
Israelita mula sa lahat ng bansang pinangalatan nila, 

at ibabalik ko sa sarili nilang lupain. 22. Gagawin ko 
silang isang bansa sa lupain ng Israel … 25. 

Maninirahan sila sa lupaing ibinigay ko sa lingkod 

kong si Jacob, ang lupaing tinirhan ng kanilang mga 
ninuno. Sila at ang mga anak nila ay titira roon 

habang panahon. At maghahari sa kanila ang haring mula 

sa lahi ni David na lingkod ko magpakailanman … 

------------------------------------------------- 
Maide 5:20-21 - 20. At (alalahanin) nang si Moses ay 
nagsabi sa kanyang mga tao: O aking mga tao! 

Alalahanin ang tulong ni Allah sa inyo, paanong Siya 

ay naglagay sa inyo ng mga Propeta, at Siya ay 
gumawa sa inyong mga hari, at nagbigay sa inyo 

niyang Kanyang hindi ibinigay sa alinman (na iba) sa 

(Kanyang) mga nilalang. 21. O aking mga tao! Pumunta 
sa banal na lupaing ipinag-utos ni Allah para sa 

inyo… 

İsra 17:104 - Kami ay nagsabi sa Mga Anak ni Israel 
pagkatapos niya: Mamalagi sa lupain (ng Canaan). 
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Karagdagang Bersikulo 
 

Gawa 17:11 

Mas bukas ang kaisipan ng mga taga-

Berea kaysa sa mga taga-Tesalonica. 

Gustong-gusto nilang makinig sa mga 

itinuturo nina Pablo. At araw-araw 

nilang sinasaliksik ang Kasulatan para 

tingnan kung totoo nga ang mga sinasabi 

nina Pablo. 
 

1 Timoteo 4:15-16 

Maging maingat ka sa pamumuhay at 

pagtuturo mo. Patuloy mong gawin ang mga 

bagay na ito para maligtas ka at ang mga 

nakikinig sa iyo. 
 

2 Timoteo 2:15 

Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa 

Dios, bilang isang manggagawa na walang 

dapat ikahiya, at tapat na nagtuturo ng 

katotohanan. 
 

Al-i Imran 3:79 

Maging matapat na mga katulong kayo ng 

Panginoon dahil sa inyong walang 

pagbabagong pagtuturo ng Kasulatan at sa 

inyong tuluyang pag-aaral doon. 
 

Zumar 39:9 

Ang mga yaon bang nakaaalam ay kapantay 

ng mga yaong hindi nakaaalam? Nguni't 

mga tao lamang ng pagkakaunawa ang 

magbabayad ng pansin. 
 

Zuhruf 43:61 

At (si Hesus ay) magiging isang 

palatandaan ng pagdating ng Oras (ng 

Paghuhukom). Kaya huwag kayong mag-

alinlangan tungkol dito, subali't 

sundin Ako.” 
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