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পচিত্র গ্রন্থগুর া
1.*
আল্লাহ্চিরন্তন এিং অপচরিততনশী - এই কথাটি চক গ্রহণরিাগয?
(ফ হ-ই-মাহেুজ)
িাইরি
্্হাাঁ্্/্্হাাঁ্্কুরআন
ইসাইয়া 40:8*..... হযাাঁ সমস্ত ললাক ঘাবসর মবতা| ঘাস মবর, বু বনা ফুল ঝবর পব়ে| র্কন্তু আমাবের
ঈশ্ববরর বাকয র্ির কাল লেবক যাে|”
ফিাহন 1:1-3*.....1.আর্েবত বাকযর্িবলন, বাকয ঈশ্ববরর সবে র্িবলন আর, লসই
বাকযই ঈশ্বর র্িবলন৷ 2.লসই বাকয আর্েবত ঈশ্ববরর সবে র্িবলন৷ 3.তাাঁর মাধ্যবমই
সব র্কিু র সৃ র্ি হবের্িল এবং এর মবধ্য তাাঁবক িা়ো লকান র্কিু রই সৃ র্ি হে র্ন৷
চপতররর্১ম্পত্র 1:23..... লকান নশ্বর বীজ লেবক লতামাবের এই নতু ন জন্ম হে র্ন৷
এই জীবন সন্ভব হবেবি এক অর্বনশ্বর বীজ লেবক৷ ঈশ্ববরর লসই জীবন্ত ও র্িরস্থাযী
বাকয দ্বারাই লতামাবের নতু ন জন্ম হবেবি৷
------------------------------------------------------------------------------------Yunus 10:64*.....তাবের জনয সু সংবাে পার্েিব জীববন ও পরকালীন জীববন।
আল্লাহর কোর কখবনা লহর-লফর হে না। এটাই হল মহা সফলতা।
মন্তবয: ইসলাবমর ইর্তহাবস এই র্বষেটি র্নবে দুই ধ্রবনর পক্ষ র্িল যা র্নবে তাবের মবধ্য
যু দ্ধও হবতা। মু ’তাবজর্লতরা এই প্রশ্নটির লনর্তবািক উত্তর লেন এবং আস’আর্রতরা এর পবক্ষ
উত্তর লেন। যর্েও বতিমান সমবে প্রাে সকল মু সর্লমই এর পবক্ষই উত্তর র্েবব।
2.*
এটি চক গ্রহণরিাগয ফি, পচিত্র িাইরি ঈশ্বররর কথাগুর ার িস্তুগত রূপ?
(তাওরাত, িািু র ও ইনচজ )
িাইরি
্্হাাঁ্্/্্হাাঁ্্কুরআন
ফরামীয় 15:4*..... শাবে বহু আবেই লে সব কো ললখা হবেবি তা আমাবের র্শক্ষা লেবার
জনযই ললখা হবেবি৷ তা ললখা হবেবি লেন তার লেবক ধধ্যিয ও শর্ি আবস এবং অন্তবর
প্রতযাশা জন্মাে৷
কচরন্থীয়্১ 14:37*..... যর্ে লকউ র্নবজবক ভাববােী ববল বা আর্িক বরোন লাভ কবরবি ববল
মবন কবর, তবব লস স্বীকার করুক লে আর্ম লতামাবের কাবি যা র্লখর্ি লস সব প্রভুরই আবেশ
------------------------------------------------------------------------------------Nisa 4:136*.....লহ ঈমানোরেণ, আল্লাহর উপর পর্রপূণি র্বশ্বাস স্থাপন কর এবং
র্বশ্বাস স্থাপন কর তাাঁর রসূ লও তাাঁর র্কতাববর উপর, যা র্তর্ন নার্যল কবরবিন স্বীে
রসূ বলর উপর এবং লসসমস্ত র্কতাববর উপর, লযগুবলা নার্যল করা হবের্িল ইর্তপূববি।
Ankebut 29:46*.....আমাবের প্রর্ত ও লতামাবের প্রর্ত যা নার্যল করা হবেবি, তাবত আমরা
র্বশ্বাস স্থাপন কবরর্ি। আমাবের উপাসয ও লতামাবের উপাসয একই এবং আমরা তাাঁরই আজ্ঞাবহ।
Shura 42:15..... বলু ন, আল্লাহ লয র্কতাব নার্যল কবরবিন, আর্ম তাবত র্বশ্বাস স্থাপন কবরর্ি। আর্ম

3.
ঈশ্বর চক ইহুেীরের মাধ্যম চহরসরি িযিহার করর িাইরির চ চিত চিচভন্ন
আকাশিাণীর সাহারিয ফিাগারিাগ কররত ফিরয়চির ন?
িাইরি
্্হাাঁ্্/্্হাাঁ্্কুরআন
ফরামীয় 3:1-2*.....1.তাহবল ইহুেীবের এমন র্ক সু র্বধ্া আবি যা অনয ললাকবের লনই?
সু ন্নবতরই বা মূ লয র্ক? হযাাঁ, সব র্েক র্েবেই ইহুেীবের অবনক সু র্বধ্া আবি৷ তাবের মবধ্য লেবক
গুরুত্বপূ ণি র্বষে এই; 2.ঈশ্বর তাাঁর র্শক্ষা প্রেবম ইহুেীবেরই র্েবের্িবলন৷
ফরামীয় 9:4*..... তারা ইস্রাবেল বংবশরই মানু ষ৷ ঈশ্বর তাবের পু ত্র হবার অর্ধ্কার
র্েবেবিন, র্নবজর মর্হমা লের্খবেবিন, ধ্মি র্নেম র্েবেবিন৷ ঈশ্বর তাবেরই লমার্শর
লেওো র্বর্ধ্-বযবস্থা, সঠিক উপাসনা পদ্ধর্ত এবং তাাঁর প্রর্তশ্রুর্ত র্েবের্িবলন৷
------------------------------------------------------------------------------------Ankebut 29:27*..... আর্ম তাবক োন করলাম ইসহাক ও ইোকুব, তাাঁর বংশধ্রবের
মবধ্য নবু ওেত ও র্কতাব রাখলাম এবং দুর্নোবত তাাঁবক পুরস্কৃত করলাম। র্নশ্চে
পরকাবল ও লস সৎবলাকের অন্তভূিি হবব।
Jathiyah 45:16*..... আর্ম বনী ইসরাঈলবক র্কতাব, রাজত্ব ও নবুওেত োন কবরর্িলাম
এবং তাবেরবক পর্রচ্ছন্ন র্রর্যক র্েবের্িলাম এবং র্বশ্ববাসীর উপর লেষ্ঠত্ব র্েবের্িলাম।
4.*
ঈশ্বর চক িাইরির র ধ্মত প্রিক্তারের এমন ফকান ক্ষমতা চেরয়রিন িার মাধ্যরম
তারা ফিরকারনা অর ৌচকক চকিু কররত পাররি এিং এর মাধ্যরম সকর িু ঝরি
ফি তারেররক স্বয়ং ঈশ্বরই ফপ্ররণ করররিন?
িাইরি
্্হাাঁ্্/্্হাাঁ্্কুরআন
িাত্রাপু স্তক 10:1—2*.....1. তারপর প্রভু লমার্শবক বলবলন, “ফবরৌবণর কাবি যাও,
আর্ম তাবক ও তার কমিিারীবের লজেী কবর তু বলর্ি যাবত আর্ম আমার অবলৌর্কক
শর্ি তাবের লেখাবত পার্র| 2.আর্ম এটা এই কারবণও কবরর্ি যাবত লতামরা,
লতামাবের সন্তান এবং নার্ত-নাতর্নবের আর্ম র্মশরীেবের র্বরুবদ্ধ র্ক র্ক কবরর্িলাম
এবং র্মশবর লকমন কবর র্িহ্ন-কার্য়্েিগুর্ল কবরর্িলাম তার সম্ববে বলবত পাবরা|
তাহবল লতামরা সবাই জানবত পারবব লে আর্মই প্রভু|”
চহব্রুরের্কারি্পত্র 2:4*.....ঈশ্বরও নানা সবেত, আশ্চযিজনক কাজ, অবলৌর্কক ঘটনা ও
মানু ষবক লেওো পর্বত্র আিার নানা বরোবনর মাধ্যবম তাাঁর ইচ্ছানু োযী এর্বষবে সাক্ষয
লরবখবিন৷
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:92.....্সুস্পি মু ’লজযাসহ মূ সা লতামাবের কাবি এবসবিন। এরপর তার
অনু পর্স্থর্তবত লতামরা লোবৎস বার্নবেি। বাস্তর্বকই লতামরা অতযািারী।
Al-i İmran 3:49*..... আর আর্ম সু স্থ কবর তু র্ল জন্মােবক এবং লশ্বত কুষ্ঠ
লরােীবক। আর আর্ম জীর্বত কবর লেই মৃ তবক আল্লাহর হুকুবম। আর আর্ম
লতামাবেরবক ববল লেই যা লতামরা লখবে আস এবং যা লতামরা ঘবর লরবখ আস। এবত
প্রকৃি র্নেশিন রবেবি, যর্ে লতামরা র্বশ্বাসী হও।বস সমস্ত ললাক, যারা ববল লয, আল্লাহ
আমার্েেবক এমন লকান রসূ বলর ওপর র্বশ্বাস না করবত ববল লরবখবিন যতক্ষণ না
তারা আমাবের র্নকট এমন লকারবানী র্নবে আসববন যাবক আগুন গ্রাস কবর লনবব।

5.*
সৃ চিকতত া চক তাাঁর সক পচিত্র গ্রন্থ ফিরকারনা ধ্ররনর পচরিততন িা চিকৃত ফথরক
রক্ষা কররত কররত ‘িান’?্(উরেশয/ চনয়ত)
িাইরি
্্হাাঁ্্/্্হাাঁ্্কুরআন
ইসাইয়া 14:24 & 26-27*..... 24.প্রভু সবিশর্িমান প্রর্তশ্রুর্ত র্েবে বলবলন, “আর্ম শপে
করর্ি লয এই সব ঘটনাগুর্ল আমার ভাবনা, পর্রকল্পনা এবং সেল্প মবতা ঘটববই| 26.পৃর্েবীবযাপী
আমার সমস্ত ললাকবের আর্ম এগুর্ল করার পর্রকল্পনা কবরর্ি| সমস্ত লেশবক শার্স্ত লেওোর জনয
আর্ম আমার ক্ষমতাবক কাবজ লাোব|” 27.প্রভু যখন লকান পর্রকল্পনা কবরন তখন কারও
পবক্ষই তা বযেি করা সম্ভব নে| যখন প্রভু ললাকবের শার্স্ত লেওোর জনয তাাঁর হাত লতাবলন তখন
কারও পবক্ষই তাাঁবক োমাবনা সম্ভব নে|
মর্ে 24:35*..... আকাশ ও সমগ্র পৃর্েবী র্বলু প্ত হবে যাবব, র্কন্তু আমার লকান কো র্বলু প্ত হবব না৷
------------------------------------------------------------------------------------Hijr 15:9*.... আর্ম স্বেং এ উপবেশ গ্রন্থ অবতারণ কবরর্ি এবং আর্ম র্নবজই এর
সংরক্ষক।
Saffat 37:3 & 7*.... 3.অতঃপর মু খস্থ আবৃ র্ত্তকারীবের- 7. এবং তাবক সংরর্ক্ষত
কবরর্ি প্রবতযক অবাধ্য শেতান লেবক।
6.*
সৃ চিকতত া চক তাাঁর সক পচিত্র গ্রন্থ ফিরকারনা ধ্ররনর পচরিততন িা চিকৃত ফথরক
রক্ষা কররত কররত ‘সক্ষম’?্(ক্ষমতা/ কুেরত)
িাইরি
্্হাাঁ্্/্্হাাঁ্্কুরআন
ইসাইয়া 46:9-10*.....9.অবনক কাল আবে যা ঘবটর্িল তা স্মরণ কর| স্মরণ কর আর্মই লসই
ঈশ্বর| অনয লকান ঈশ্বর লনই| আমার মত লকউ লনই| 10.“লশবষ র্ক হবব শুরুবতই আর্ম লতামাবের
ববল র্েবের্ি| অবনকর্েন আবে, আর্ম যা ববলর্ি তা র্কন্তু সব এখনও ঘবটর্ন| আমার যা পর্রকল্পনা তা
র্কন্তু ঘটববই| আর্ম যা করবত িাই তাই র্কন্তু কর্র|
মাকত 12:24*.....যীশু তাবের বলবলন, ‘লতামরা লকন এই ভুবলর মবধ্য রবেি? লতামরা না জান
শাে, না জান ঈশ্ববরর শর্ির কো৷
ু ক 21:33.....আকাশ ও পৃর্েবীর ললাপ পাবব, র্কন্তু আমার বাকয কখনও ললাপ পাবব
না৷
ফিাহন 10:35..... শাবে তাবেরই ঈশ্বর ববলর্িল যাবের কাবি ঈশ্ববরর বাণী এবসর্িল; আর শাে
সব সমেই সতয৷
------------------------------------------------------------------------------------En'am 6:115..... আপনার প্রর্তপালবকর বাকয পূণি সতয ও সু ষম। তাাঁর বাবকযর
লকান পর্রবতি নকারী লনই। র্তর্নই েবণকারী, মহাজ্ঞানী।
Yunus 10:64*.....তাবের জনয সু সংবাে পার্েিব জীববন ও পরকালীন জীববন। আল্লাহর কোর
কখবনা লহর-লফর হে না। এটাই হল মহা সফলতা।
Jinn 72:26-28*.....26.র্তর্ন অদৃবশযর জ্ঞানী। পরন্ত র্তর্ন অদৃশয চিষয় কারও কাবি
প্রকাশ কবরন না।….27.তাাঁর মবনানীত রসূ ল বযতীত। তখন র্তর্ন তার অবগ্র ও
পশ্চাবত প্রহরী র্নযু ি কবরন।….28.যাবত আল্লাহ তা’আলা লজবন লনন লয, রসূ লেণ

7.*
আল্লাহ্চক কিরনা শয়তান, অপরেিতা অথিা মানিজাচতরক তাাঁর সক পচিত্র গ্ররন্থর
কথা ও ফ িাগুর া পচরিততন িা অিক্ষয় করার মতন সু রিাগ চেরিন িারত করর তাাঁর
সক ‘উরেশয’্ও ‘ক্ষমতা’্িাধ্াপ্রাপ্ত হয়? (তাহরীে চি’ - ােস)
িাইরি ্
্না্্/্্না্্কুরআন
ইসাইয়া 55:11*.....ঠিক লস ভাববই আমার মুখ র্নঃসৃ ত বাণী র্নবজবক বাস্তবার্েত না কবর
র্ফবর আবস না| আর্ম যা করবত িাই আমার কো তাই কবর| আর্ম যা করবত পাঠাই আমার
কো সফল ভাবব তাই কবর র্ফবর আবস|
ু ক 16:17*.....তবব র্বর্ধ্-বযবস্থার এক র্বন্দু বাে প়োর লিবে বরং আকাশ ও পৃ র্েবীর ললাপ
------------------------------------------------------------------------------------Hajj 22:52*.....আর্ম আপনার পূ ববি লয সমস্ত রাসূ ল ও নবী লপ্ররণ কবরর্ি, তারা
যখনই র্কিু কল্পনা কবরবি, তখনই শেতান তাবের কল্পনাে র্কিু র্মেণ কবর র্েবেবি।
অতঃপর আল্লাহ দূর কবর লেন শেতান যা র্মেণ কবর। এরপর আল্লাহ তাাঁর
আোতসমূ হবক সু -প্রর্তর্ষ্ঠত কবরন এবং আল্লাহ জ্ঞানমে, প্রজ্ঞামে।
Saffat 37:3 & 7.....3.অতঃপর মু খস্থ আবৃ র্ত্তকারীবের- 7.এবং তাবক সংরর্ক্ষত
কবরর্ি প্রবতযক অবাধ্য শেতান লেবক।
Hakka 69:44-47 & 51*..... 44.লস যর্ে আমার নাবম লকান কো রিনা করত, 45.তবব আর্ম
তার ের্ক্ষণ হস্ত ধ্বর লফলতাম, 46.অতঃপর লকবট র্েতাম তার গ্রীবা। 47.লতামাবের লকউ তাবক
রক্ষা করবত পারবত না। 51.র্নশ্চে এটা র্নর্শ্চত সতয।
8.
ভু ভারি উদ্ধৃত করা িা ভু ভারি িযািযা করর পচিত্র গ্রন্থগুর ারক চিকৃত করা চক
মানিজাচতর পরক্ষ সম্ভি? (তাহরীে চি’ -মা’না)
িাইরি
্্হাাঁ্্/্্হাাঁ্্কুরআন
তীত 1:10—11*.....10.কারণ অবনবক আবি যাাঁরা অবাধ্য স্বভাববর মানু ষ৷ যাাঁরা অসার কোবাতিা
ববল লব়োে ও অবনকবক ভ্রান্ত পবে র্নবে যাে৷ র্ববশষ কবর আর্ম লসই ললাকবের কো বলর্ি, যাাঁরা
বলবি লে সব অইহুেী খ্রীিীোনবের সু ন্নত হওো িাই৷ 11.একজন প্রািীন র্নশ্চেই লের্খবে র্েবত
পারববন লে এইসব ললাবকবের র্িন্তা ভুল ও তাবের কোবাতিা অসার, অবশযই তাবের মু খ বে কবর
র্েবত পারববন, কারণ তারা তাবের লে র্বষবে র্শক্ষা লেওো উর্িত নে তা র্শক্ষা র্েবে তারা বহু
পর্রবাবরর সবাইবক র্বপেিস্ত কবরবি৷ তারা অসত্ উপাবে অেি লাবভর জনয এইরকম কবর লব়োে৷
------------------------------------------------------------------------------------Ali-İmran 3:78*.....আর তাবের মবধ্য একেল রবেবি, যারা র্বকৃত উচ্চারবণ মু খ বাাঁর্কবে র্কতাব
পাঠ কবর, যাবত লতামরা মবন কর লয, তার র্কতাব লেবকই পাঠ করবি। অেি তারা যা আবৃ র্ত্ত করবি
তা আবেৌ র্কতাব নে। এবং তারা ববল লয, এসব কো আল্লাহর তরফ লেবক আেত। অেি এসব
আল্লাহর তরফ লেবক লপ্রর্রত নে। তারা ববল লয, এটি আল্লাহর কো অেি এসব আল্লাহর কো নে।

9.
ফিসি মানু ষ ির ফি, িাইরি আসর পচরিচততত িা চিকৃত হরয়রি, তারা চক আসর
আল্লাহ্র স্বভাি িা িাচরচত্রক বিচশিযরক অপমাচনত করার মরতা কারজ ক ু চষত? কারন
এর মাধ্যরম তারা এটাই প্রকাশ কররি ফি, আল্লাহ্হয় চকিু ই জানরতন না, চতচন ফকান
চকিু িযাপাররই ফকান চিন্তা কররতন না অথিা িাইরির র পচরিততন িা চিকৃত হওয়ার
িযাপারর চতচন চকিু ই কররত পাররনচন। (আ -আচ ম, আর-রহমান, আর-রাচহম, আ কাচের)
িাইরি
্্হাাঁ্্/্্হাাঁ্্কুরআন
ইসাইো 14:24 & 27*.....24.প্রভু সবিশর্িমান প্রর্তশ্রুর্ত র্েবে বলবলন, “আর্ম শপে করর্ি
লয এই সব ঘটনাগুর্ল আমার ভাবনা, পর্রকল্পনা এবং সেল্প মবতা ঘটববই| 27.প্রভু যখন লকান
পর্রকল্পনা কবরন তখন কারও পবক্ষই তা বযেি করা সম্ভব নে| যখন প্রভু ললাকবের শার্স্ত লেওোর
জনয তাাঁর হাত লতাবলন তখন কারও পবক্ষই তাাঁবক োমাবনা সম্ভব নে|
------------------------------------------------------------------------------------Baqara 2:20, 255*.....20.আল্লাহ যাবতীে র্বষবের উপর সবিমে ক্ষমতাশীল। 255.আল্লাহ
িা়ো অনয লকান উপাসয লনই, র্তর্ন জীর্বত, সবর্কিু র ধ্ারক। তাাঁবক তন্দ্রাও স্পশি করবত পাবর
না এবং র্নদ্রাও নে। আসমান ও যমীবন যা র্কিু রবেবি, সবই তাাঁর। লক আি এমন, লয সু পার্রশ
করবব তাাঁর কাবি তাাঁর অনু মর্ত িা়ো? দৃর্ির সামবন র্কংবা র্পিবন যা র্কিু রবেবি লস সবই
র্তর্ন জাবনন।
10.
ফিসি মানু ষ ির ফি, িাইরি আসর পচরিচততত িা চিকৃত হরয়রি, তারা চক আসর
শয়তানরক আল্লাহ্র ফিরয় উরে অিস্থান ফেয়ার মরতা কারজ ক ু চষত? কারন এর
মাধ্যরম তারা এটাই প্রকাশ কররি ফি, িাইরির র জনয িু রদ্ধ সিত শচক্তমান আল্লাহ্রক
হাচররয় শয়তান জয় াভ করররি। (আ -আচজজ, আ -গাচ ি, আ -জব্বার, আ মু ক্তাচের)
িাইরি
্্হাাঁ্্/্্হাাঁ্্কুরআন
সামসেীত 94:7-9*.....7.ওরা ববল, ওরা লে সব মন্দ কাজ কবর প্রভু তা লেবখন না! ওরা ববল
র্ক ঘবটবি ইস্রাবেবলর ঈশ্বর তাও জাবন না| 8.লতামরা র্নষ্ঠুর ললাকরা সতযই র্নববিাধ্ মানু ষ! আর
কবব লতামরা র্শক্ষা লাভ করবব? লতামরা মন্দ ললাকরা সর্তয অপেণ্ড! লতামরা অবশযই লবাঝবার
লিিা কর| 9.ঈশ্বর আমাবের কান সৃ র্ি কবরবিন, তাই র্নশ্চেই তাাঁরও কান রবেবি এবং র্তর্ন
শুনবতও পান র্ক ঘটবি! ঈশ্বর আমাবের লিাখ র্েবেবিন, তাই র্নর্শ্চতভাবব র্ক ঘটবি তা র্তর্ন
লেখবত পান!
------------------------------------------------------------------------------------Yunus 10:21*.....আর যখন আর্ম আস্বােন করাই স্বীে রহমত লস কবির পর, যা তাবের লভাে
করবত হবের্িল, তখনই তারা আমার শর্িমত্তার মাবঝ নানা রকম িলনা ধতরী করবত আরম্ভ
করবব। আপর্ন ববল র্েন, আল্লাহ সববিবে দ্রুত কলা-লকৌশল ধতরী করবত পাবরন। র্নশ্চেই
আমাবের লফবরশতারা র্লবখ রাবখ লতামাবের িল-িাতুরী।
Taha 20:5 & 51-52* .....5.মূ সা বলবলনঃ লহ আমার পালনকতিা আমার বক্ষ প্রশস্ত কবর
র্েন। 51.লফরাউন বললঃ তাহবল অতীত যু বের ললাকবের অবস্থা র্ক? 52.মূ সা বলবলনঃ তাবের
খবর আমার পালনকতিার কাবি র্লর্খত আবি। আমার পালনকতিা ভ্রান্ত হন না এং র্বস্মৃতও হন না।

11.
পচিত্র গ্রন্থসমূ রহর মরধ্য আল্লাহ্র শুধ্ুমাত্র চকিু চিরশষ গ্রন্থ পচরিততন িা চিকৃত ফথরক
রক্ষা করার মরতা মন-মানচসকতা িচে থাকরতা? (আ -আে , আ -হাচে, আ মু চমম, আ -মু কচসত)
িাইরি ্
্না্্/্্না্্কুরআন
সামসঙ্গীত 12:6-7*.....6.প্রভুর কোগুর্ল, জ্বলন্ত আগুবন েলাবনা রূবপার মত সতয ও খাাঁটি| কোগুর্ল
লসই রূবপার মত খাাঁটি যাবক সাতবার ের্লবে শুদ্ধ করা হবেবি| 7.লহ প্রভু, র্নঃসহাে মানু বষর লেখাশুনা
করুন| তাবের এখন এবং র্িরর্েবনর জনয রক্ষা করুন!
লু ক 21:33*.....ঐ র্েনগুবলাবত যাবের প্রসবকাল ঘর্নবে এবসবি ও যাবের লকাবল দুবধ্র বাচ্চা
আবি, লসই সব েীবলাকবের ভেের দুেিশা হবব৷ আর্ম একো বলর্ি কারণ লেবশ মহাসংকট
আসবি ও এই ললাকবের ওপর ঈশ্ববরর লরাধ্ লনবম আসবি৷
------------------------------------------------------------------------------------Tevbe 9:111*.....আল্লাহ রে কবর র্নবেবিন মু সলমানবের লেবক তাবের জান ও মাল এই
মূ বলয লয, তাবের জনয রবেবি জান্নাত। তারা যু দ্ধ কবর আল্লাহর রাবহঃ অতঃপর মাবর ও মবর।
তওরাত, ইর্িল ও লকারআবন র্তর্ন এ সতয প্রর্তশ্রুর্তবত অর্বিল। আর আল্লাহর লিবে প্রর্তশ্রুর্ত
রক্ষাে লক অর্ধ্ক? সু তরাং লতামরা আনর্ন্দত হও লস ললন-লেবনর উপর, যা লতামরা করি তাাঁর
সাবে। আর এ হল মহান সাফলয।
İbrahim 14:47*.....অতএব আল্লাহর প্রর্ত ধ্ারণা কবরা না লয, র্তর্ন রসূ লেবণর সাবে কৃত
ওোো ভে করববন র্নশ্চে আল্লাহ পরারমশালী, প্রর্তবশাধ্ গ্রহণকারী।
Hajj 22:47.....তারা আপনাবক আযাব ত্বরার্িত করবত ববল। অেি আল্লাহ কখনও তাাঁর ওোো ভে
কবরন না। আপনার পালনকতিার কাবি একর্েন লতামাবের েণনার এক হাজার বিবরর সমান।
12.
আল্লাহ্র কথাগুর াই চক অপচরিততনীয় ও একমাত্র মানেণ্ড। িার মাধ্যরম
চিিাররর চেরন সক মানিজাচতর চিিার করা হরি? (আ -হাচকম, আ -হাক্ক,
আ -হাচেজ, আ -হাচসি)
িাইরি
্্হাাঁ্্/্্হাাঁ্্কুরআন
লযাহন 12:48..... লে লকউ আমাবক অগ্রাহ্যে কবর ও আমার কো গ্রহণ না কবর, তার
র্বিার করার জনয একজন র্বিারক আবিন৷ আর্ম লে বাতি া র্েবের্ি লশষ র্েবন লসই
বাতি াই তার র্বিার করবব৷
पপ্রতযাবেশর 20:12..... আর্ম লেখলাম, ক্ষুদ্র অেবা মহান সমস্ত মৃ ত ললাক লসই
র্সংহাসবনর সামবন োাঁর়্েবে আবি৷ পবর কবেকটি গ্রন্থ লখালা হল এবং আরও একটি
গ্রন্থ লখালা হল৷ লসই গ্রন্থটির নাম জীবন পুস্তক৷ লসই গ্রন্থগুর্লবত মৃ তবের প্রবতযবকর
কাবজর র্ববরণ র্লর্পবদ্ধ র্িল এবং লসই অনু সাবর তাবের র্বিার হল৷
------------------------------------------------------------------------------------Hijr 15:9-10.....9.আর্ম স্বেং এ উপবেশ গ্রন্থ অবতারণ কবরর্ি এবং আর্ম র্নবজই এর
সংরক্ষক।….10.আর্ম আপনার পূববি পূবিবতী সম্প্রোবের মবধ্য রসূ ল লপ্ররণ কবরর্ি।
Zumar 39:69-70*....69.পৃর্েবী তার পালনকতি ার নূ বর উদ্ভার্সত হবব, আমলনামা
স্থাপন করা হবব, পেেম্বরেণ ও সাক্ষীেণবক আনা হবব এবং সকবলর মবধ্য নযাে র্বিার

13.*
ধ্মত মরত চিশ্বাসীরের এমন ফকান সু রিাগ চক ফেয়া হরয়রি, িার মাধ্যরম তারা
িাইরির র ফকান এক অংশ চিশ্বাস কররি, চকন্তু ফসই সারথ অনয ফকান এক
অংশ চিশ্বাস কররি না?
িাইরি ্
্না্্/্্না্্কুরআন
पচশষযিচরত 20:27.....আর্ম এসব কো বলবত পার্র লে ঈশ্বর লতামাবের যা র্কিু
জানাবত লিবের্িবলন, লস সবই আর্ম লতামাবের জার্নবের্ি৷
চতমচথ্২ 3:16*.....সমস্ত শােই ঈশ্বর র্েবেবিন এবং অনু বোে, সংবশাধ্ন ও
নযােপরােণ জীবনযাপবনর জনয প্রর্তটি বাকযই সঠিক র্নবেি শ র্েবত পাবর৷
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:85*....তবব র্ক লতামরা গ্রবন্থর র্কেেংশ র্বশ্বাস কর এবং র্কেেংশ অর্বশ্বাস কর?
Bakara 2:136 & 285*....136. লতামরা বল, আমরা ঈমান এবনর্ি আল্লাহর উপর এবং যা
অবতীণি হবেবি আমাবের প্রর্ত এবং যা অবতীণি হবেবি ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইোকুব
এবং তেীে বংশধ্বরর প্রর্ত এবং মূ সা, ঈসা, অনযানয নবীবক পালনকতিার পক্ষ লেবক যা োন করা
হবেবি, তৎসমু েবের উপর। আমরা তাবের মবধ্য পােিকয কর্র না। আমরা তাাঁরই
আনু েতযকারী।…...285. তারা ববল আমরা তাাঁর পেেম্বরবের মবধ্য লকান তারতময কর্রনা।
তারা ববল, আমরা শুবনর্ি এবং কবু ল কবরর্ি।্্
Al-i İmran 3:84 & 119..... 84.আমরা তাাঁবের কাবরা মবধ্য পােিকয কর্র না। 119. আর
লতামরা সমস্ত র্কতাববই র্বশ্বাস কর।
মন্তবয: সর্তযকার মু সর্লমবের র্কিু ধ্মিগ্রবন্থর উপর অতযাবশযকীে-ভাবব মবণ-প্রাবন
র্বশ্বাস করবত হে, লযগুবলা হল- তাওরাত, যাবু র, ইনর্জল ও আল-কুরআন। বাইবববল
এসকল পর্বত্র গ্রবন্থর প্রাে ৯০ ভাবেরও লবর্শ অন্তভুিি রবেবি।
14.
সৃ চিকততা চক িান ফি, ধ্মত মরত চিশ্বাসীরা িততমান সমরয় তাাঁর সক পচিত্র গ্রন্থগুর া
িিতা কররি এিং িথািথভারি ফমরন ি রি?
িাইরি
্্হাাঁ্্/্্হাাঁ্্কুরআন
চতমচথ্১ 4:15-16.....15. ঐসব কাজ কবর যাও৷ ঐ কাবজর উবেবশয লতামার জীবন উত্সেি
কর৷ তাবত সব ললাক লেখবত পাবব লতামার কাজ লকমন এবোবচ্ছ৷ 16.র্নবজর জীবন ও তুর্ম
যা র্শক্ষা োও লস সম্ববে সাবধ্ান লেবকা৷ লতামার ঐ সব োর্যত্ব তুর্ম পালন কবরই িল; কারণ তা
করবল তুর্ম র্নবজবক ও যাাঁরা লতামার কো লশাবন, তাবেরও উদ্ধার করবত পারবব৷
চতমচথ্২ 2:15.....লে কমী সঠিকভাবব সতয র্শক্ষাবক বযবহার কবর এবং র্নবজর
কাজকমি সম্ববে লর্িত নে এমন একজন কমী র্হবসবব ঈশ্ববরর অনু বমােন পাবার
জনয আপ্রাণ লিিা কর৷
------------------------------------------------------------------------------------Al-i Imran 3:79..... লকানমানু ষবকআল্লাহ র্কতাব, লহকমত ও নবুওেত োন করার পর লস বলবব লয,
‘লতামরা আল্লাহবক পর্রহার কবর আমার বান্দা হবে যাও’-এটা সম্ভব নে। বরং তারা বলবব, ‘লতামরা
আল্লাহওোলা হবে যাও, লযমন, লতামরা র্কতাব র্শখাবত এবং লযমন লতামরা র্নবজরা ও প়েবত।

15.
একজন মানু রষর জীিরন সৃ চিকতত ার আশীিত াে পাওয়ার জনয তাাঁর কথাগুর া
ফমরন ি াটা চক প্রধ্ান শতত?
বাইববল হাাঁ / হাাঁ কুরআন
্চিতীয়্চিিরণ 11:26-27.... 26.“আজ আর্ম লতামাবের আশীবিাে অেবা অর্ভশাপ এ দুটির মবধ্য লে
লকাবনা একটি পিন্দ করবত র্ের্চ্ছ| 27.আজ আর্ম লতামাবের লেগুবলা ববলর্ি, প্রভু লতামাবের
ঈশ্ববরর লসই আজ্ঞাগুবলা যর্ে লতামরা লশান এবং মানয কবরা তাহবল লতামরা আশীবিাে পাবব|
্চিতীয়্চিিরণ 28:13*.....প্রভু লতামাবের মস্তক স্বরূপ করববন, পুচ্ছ স্বরূপ করববন না|
লতামরা অবনত না হবে উন্নত হবব| এই সমস্তই ঘটবব যর্ে প্রভু, লতামাবের ঈশ্ববরর, লে সব
আবেশ আর্ম আজ বলর্ি তা লতামরা লশান এবং যত্ন সহকাবর এই সব আবেশ পালন কবরা|
র্দ্বতীে র্ববরণ 30:19..... “আজ এই দুই পবের মবধ্য লে লকান একটি লববি লনওোর সু বযাে
লতামাবের হবেবি আর আকাশ ও পৃ র্েবীবক আর্ম এই র্বষবে সাক্ষী রাখর্ি| লতামরা জীবন বা
মৃ তুয লববি র্নবত পাবরা| প্রেমটি মবনানীত করবল লতামরা আশীবিাে পাবব| যর্ে লতামরা
অপরটি মবনানীত কর তাহবল আসবব অর্ভশাপ| সু তরাং জীবন মবনানীত কর, তাহবল লতামরা
এবং লতামাবের সন্তানরা বাাঁিবব|
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:2-4*.....2.এ্লসই র্কতাব যাবত লকানই সবন্দহ লনই। পে প্রেশিনকারী পরবহযোরবের
জনয….3.যারা অবেখা র্বষবের উপর র্বশ্বাস স্থাপন কবর এবং নামায প্রর্তষ্ঠা কবর। আর আর্ম
তাবেরবক লয রুযী োন কবরর্ি তা লেবক বযে কবর….4. এবং যারা র্বশ্বাস স্থাপন কবরবি লসসব
র্বষবের উপর যা র্কিু লতামার প্রর্ত অবতীণি হবেবি এবং লসসব র্বষবের উপর যা লতামার
পূবিবতীবের প্রর্ত অবতীণি হবেবি। আর আবখরাতবক যারা র্নর্শ্চত ববল র্বশ্বাস কবর।
16.*
িারা িাইরির র কথা অনু িায়ী ি রত অস্বীকৃচত জানায়, তারা চক
অচিশ্বাসীরের মরতা অচভশপ্ত হয়? (কাচের)
বাইববল হাাঁ / হাাঁ কুরআন
ফিররচময়া 11:3*.....প্রভু, ইস্রাবেবলর ঈশ্বর এইগুর্ল বলবলন: ‘যারা এই িুর্ি মানবব
না তাবের অমেল হবব|’
চহব্রুরের্কারি্পত্র 12:25-29*.....সাবধ্ান, ঈশ্বর যখন কো ববলন তা শুনবত অসম্মত হবযা
না৷ র্তর্ন পৃ র্েবীবত যখন সতকিবাণী উচ্চারণ করবলন যাাঁরা তাাঁর কো শুনবত অসম্মত হল তারা
রক্ষা লপল না৷ এখন ঈশ্বর স্বেি লেবক বলবিন, তাাঁর কো না শুনবল লতামাবের অবস্থা ঐ
ললাকবের লেবকও ভোবহ হবব একো সু র্নর্শ্চত লজবনা৷ লসই সমে তাাঁর কোে পৃর্েবী লেঁবপ
কারণ আমাবের ঈশ্বর সবিগ্রাসী অর্িস্বরূপ৷
------------------------------------------------------------------------------------A’raf 7:36 & 40-49*..... 36.যারা আমার আোতসমূ হবক র্মেযা বলবব এবং তা লেবক
অহংকার করবব, তারাই লোযখী এবং তোে র্িরকাল োকবব।….40. র্নশ্চেই যারা আমার
আোতসমূ হবক র্মেযা ববলবি এবং এগুবলা লেবক অহংকার কবরবি, তাবের জবনয
আকাবশর দ্বার উম্মুি করা হবব না এবং তারা জান্নাবত প্রববশ করবব না। লয পযিন্ত না
সূ বির র্িদ্র র্েবে উট প্রববশ কবর। আর্ম এমর্নভাবব পাপীবেরবক শার্স্ত প্রোন

17.
এটি চক গ্রহণরিাগয ফি, ‘চে িু ক অে ফরচভর শন’- িইরয়র ফশরষর সারথই িাইরির র
অনু শাসনও িন্ধ হরয় িায়?
িাইরি
্্হাাঁ্্/্্না্্কুরআন
पপ্রতযারেশর 22:18-19*....18.এই পুস্তবকর সব ভাববাণী যাাঁরা শুনবব, আর্ম
তাবের দৃঢ়ভাবব বলর্ি, এই পুস্তবক যা র্কিু ললখা হল, লকউ যর্ে তার সবে র্কিু লোে
কবর তবব ঈশ্বর এই পুস্তবক লে সব সন্তাবপর উবল্লখ আবি তা তার জীববন লোে
করববন৷ 19.লকউ যর্ে এই ভাববাণী পুস্তবকর বাকয লেবক র্কিু বাে লেে, তবব ঈশ্বর
এই পুস্তবক লে জীবনবৃ বক্ষর কো ললখা আবি তা লেবক ও পর্বত্র নের লেবক তার
অংশ বাে লেববন৷
------------------------------------------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20*.....19.র্নঃসবন্দবহ আল্লাহর র্নকট গ্রহণবযােয দ্বীন একমাত্র
ইসলাম। এবং যাবের প্রর্ত র্কতাব লেো হবেবি তাবের র্নকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও
ওরা মতর্ববরাবধ্ র্লপ্ত হবেবি, শুধ্ু মাত্র পরস্পর র্ববদ্বষবশতঃ, যারা আল্লাহর
র্নেশিনসমূ বহর প্রর্ত কুফরী কবর তাবের জানা উর্িত লয, র্নর্শ্চতরূবপ আল্লাহ র্হসাব
গ্রহবণ অতযন্ত দ্রুত। 20.যর্ে তারা লতামার সাবে র্বতবকি অবতীণি হে তবব ববল োও,
"আর্ম এবং আমার অনু সরণকারীেণ আল্লাহর প্রর্ত আত্নসমপিণ কবরর্ি।" আর আহবল
র্কতাববের এবং র্নরক্ষরবের ববল োও লয, লতামরাও র্ক আত্নসমপিণ কবরি? তখন
যর্ে তারা আত্নসমপিণ কবর, তবব সরল পে প্রাপ্ত হবলা, আর যর্ে মু খ ঘু র্রবে লনে,
তাহবল লতামার োর্েত্ব হবলা শুধ্ু লপৌবি লেো। আর আল্লাহর দৃর্িবত রবেবি সকল
বান্দা।
18.*
কুরআরনর কথাগুর া আল্লাহ্র কথা চহরসরি ফমরন ফনয়ার জনয এর সারথ
ঐচতহাচসক িাইরির র পু ররাপু চর সাদৃশয থাকাটা চক জরুরী, ফকননা পূ িতিতী
সমরয় িাইরির এই কথা ি া হরয়রি?
িাইরি
্্হাাঁ্্/্্না্্কুরআন
কচরন্থীয়্১ 14:32-33*.....32.ভাববােীবের আিা ও ভাববােীবের র্নেন্ত্রবণ োবক৷
33.কারণ ঈশ্বর কখনও র্বশৃ ঙ্খলা সৃ র্ি কবরন না, র্তর্ন শার্ন্তর ঈশ্বর, যা ঈশ্ববরর পর্বত্র
ললাকবের মণ্ডলীগুর্লবত সতয৷
গা াতীয় 1:8..... আমরা লতামাবের কাবি লে সতয সু সমািার প্রিার কবরর্ি তার লেবক
র্ভন্ন লকান সু সমািার যর্ে আমাবের লকউ বা লকান স্বেিদূত এবসও প্রিার কবর, তবব লস
অর্ভশপ্ত লহাক্৷
লযাহবনর ২ে পত্ 1:9..... লকবল খ্রীবির র্শক্ষারই অনু সরণ করা উর্িত, যর্ে লকউ খ্রীবির
র্শক্ষাবক পর্রবর্তিত কবর তবব লস ঈশ্বরবক পাে না; র্কন্তু লে লকউ লসই র্শক্ষানু সাবর িবল লস
র্পতা ও পুত্র উভেবকই পাে৷
------------------------------------------------------------------------------------Al-i İmran 3:85*.....লয ললাক ইসলাম িা়ো অনয লকান ধ্মি তালাশ কবর, কর্স্মণকাবলও তা

19.
কুরআরন চক এমন চকিু ফমৌচ ক মতিাে সংক্রান্ত িা ঐচতহাচসক অসামঞ্জসয
পাওয়া িায়, িা সম্পূণত ভারি িাইরির র কথাগুর া চিররাচধ্তা করর?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
ফিাহরনর্১ম্পত্র 2:22-24*.....23. লে পুত্রবক অস্বীকার কবর, লস র্পতা ঈশ্বরবকও পাে না৷ র্কন্তু
লে পুত্রবক গ্রহণ কবর, লস র্পতা ঈশ্বরবকও লপবেবি৷ 24.শুরু লেবক লতামরা যা শুবন আসি,
লসই সব র্বষে অবশযই লতামাবের অন্তবর লরবখা৷
ফিাহরনর্২য়্পত্ 1:9.....আমরা যর্ে র্নবজবের পাপ স্বীকার কর্র, র্বশ্বস্ত ও ধ্ার্মিক ঈশ্বর
আমাবের সমস্ত পাপ ক্ষমা করববন ও সকল অধ্ার্মিকতা লেবক আমাবের শুদ্ধ করববন৷
------------------------------------------------------------------------------------Shuara 26:196-197*....196.র্নশ্চে এর উবল্লখ আবি পূবিবতী র্কতাবসমূ বহ।…
197.তাবের জবনয এটা র্ক র্নেশিন নে লয, বনী-ইসরাঈবলর আবলমেণ এটা অবেত আবি?
Fussilat41:43*.....আপনাবক লতা তাই বলা হে, যা বলা হত পূবিবতী রসূ লেনবক। র্নশ্চে আপনার
পালনকতি ার কাবি রবেবি ক্ষমা এবং রবেবি যন্ত্রণাোেক শার্স্ত।
20.
‘অনু রপ্ররণা’্ও ‘বেিিাণী’- এই শব্দ দুইটি সম্পরকত কুরআন ও িাইরি চক একই
রকরমর ধ্ারণা ফেয়?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
চতমচথ্২ 3:16*.....সমস্ত শােই ঈশ্বর র্েবেবিন এবং অনু বোে, সংবশাধ্ন ও
নযােপরােণ জীবনযাপবনর জনয প্রর্তটি বাকযই সঠিক র্নবেি শ র্েবত পাবর৷
চপতররর্২য়্পত্রর 1:20-21*.....20.এটা লতামাবের র্ববশষভাবব জানা েরকার লে শাবের
ভাববাণী কখনই মানু বষর ইচ্ছারবম আবস র্ন, 21.র্কন্তু পর্বত্র আিার পর্রিালনাে
ভাববােীরা ঈশ্ববরর কো ববলবিন৷
------------------------------------------------------------------------------------Nisa 4:163*.....আর্ম আপনার প্রর্ত ওহী পাঠিবের্ি, লযমন কবর ওহী পাঠিবের্িলাম নূ বহর
প্রর্ত এবং লস সমস্ত নবী-রসূ বলর প্রর্ত যাাঁরা তাাঁর পবর লপ্রর্রত হবেবিন। আর ওহী পাঠিবের্ি,
ইসমাঈল, ইব্রাহীম, ইসহাক, ইোকুব, ও তাাঁর সন্তাববেির প্রর্ত এবং ঈসা, আইেুব, ইউনূ স,
হারুন ও সু লােমাবনর প্রর্ত। আর আর্ম োউেবক োন কবরর্ি যবু র গ্রন্থ।
En'am 6:19 & 93.....19.আপর্ন র্জবজ্ঞস করুনঃ সবিবৃহৎ সাক্ষযোতা লক? ববল র্েনঃ
আল্লাহ আমার ও লতামাবের মবধ্য সাক্ষী। আমার প্রর্ত এ লকারআন অবতীণি হবেবি-যাবত
আর্ম লতামাবেরবক এবং যাবের কাবি এ লকারআন লপৌাঁবি সবাইবক ভীর্ত প্রেশিন কর্র।

21.
ইহুেী িা চিস্টানরা চক কুরআনরক তারের জীিরন একটি পচিত্র ধ্মত গ্রন্থ চহরসরি
গ্রহণ কররত পাররি?
িাইরি
্্না্্/্্হাাঁ্্কুরআন
চিতীয়্চিিরণ 18:20-22*.....20.“র্কন্তু একজন ভাববােী এমন র্কিু বলবত পাবর যা আর্ম
তাবক বলার জনয বর্ল র্ন| এবং লস ললাকবের এও বলবত পাবর লে লস আমার হবেই তা বলবি|
যর্ে এরকম ঘটনা ঘবট তাহবল লসই ভাববােীবক অবশযই হতযা করা উর্িত্|
ইসাইয়া 8:20*..... র্শক্ষামালা এবং িুর্ি লতামাবের লমবন িলা উর্িত্| লতামরা এই
আবেশগুবলা না মানবল লতামাবের হেবতা ভুল আবেশ অনু সরণ করবত হবব| গুণীন
এবং েণত্কারবের কাি লেবক লয আবেশ উপবেশ আবস লসগুবলা ভুল| এর লকান
মূ লয লনই| এই আবেশ লমবন িলবল লতামাবের র্কিু লাভ হবব না|
------------------------------------------------------------------------------------Nisa 4:82*....এরা র্ক লক্ষয কবর না লকারআবনর প্রর্ত? পক্ষান্তবর এটা যর্ে আল্লাহ
বযতীত অপর কারও পক্ষ লেবক হত, তবব এবতা অবশযই বহু ধবপর্রতয লেখবত লপত।
Shu’ara 26:196-197.....196.র্নশ্চে এর উবল্লখ আবি পূবিবতী র্কতাবসমূ বহ। 197.তাবের
জবনয এটা র্ক র্নেশিন নে লয, বনী-ইসরাঈবলর আবলমেণ এটা অবেত আবি?
22.
পচিত্র ধ্মত গ্রন্থ ফপ্রররণর পর সৃ চিকতত ার চক পরিতীরত কিরনা গ্রন্থটির চকিু
আয়াত িা অংশ িাচত করার প্ররয়াজন মরন হরত পারর? (মানসু হ ও নাচসহ)
িাইরি
্্না্্/্্হাাঁ্্কুরআন
সামসঙ্গীত 89:34*.....োেূবের সবে আর্ম কখনও আমার িুর্ি ভে করববা না| আর্ম
আমাবের িুর্ির পর্রবতিনও করববা না|
ু ক 16:17.....তবব র্বর্ধ্-বযবস্থার এক র্বন্দু বাে প়োর লিবে বরং আকাশ ও পৃর্েবীর ললাপ পাওযা সহজ৷
ফিাহন 10:35*.....শাবে তাবেরই ঈশ্বর ববলর্িল যাবের কাবি ঈশ্ববরর বাণী
এবসর্িল; আর শাে সব সমেই সতয৷
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:106*.....আর্ম লকান আোত রর্হত করবল অেবা র্বস্মৃত কর্রবে র্েবল
তেবপক্ষা উত্তম অেবা তার সমপযিাবের আোত আনেন কর্র। তু র্ম র্ক জান না লয,
আল্লাহ সব র্কিু র উপর শর্িমান?
Ra'd 13:39*.....আল্লাহ যা ইচ্ছা র্মটিবে লেন এবং বহাল রাবখন এবং মূ লগ্রন্থ তাাঁর কাবিই রবেবি।
Nahl 16:101*.....এবং যখন আর্ম এক আোবতর স্থবল অনয আোত উপর্স্থত কর্র এবং আল্লাহ
যা অবতীণি কবরন র্তর্নই লস সম্পবকি ভাল জাবনন; তখন তারা ববলঃ আপর্ন লতা মনে়ো উর্ি
কবরন; বরং তাবের অর্ধ্কাংশ ললাকই জাবন না।
İsra 17:86*.....আর্ম ইচ্ছা করবল আপনার কাবি ওহীর মাধ্বম যা লপ্ররণ কবরর্ি তা অবশযই

23.*
কুরআন িচে সক চিরশ্বর পা নকততার কাি ফথরক আমারের কারি এরস থারক এিং
পরিতীরত তা চকিু জীন িা অপরেিতারের মাধ্যরমও সমচথত ত হয়, তাহর এটা চক
ফকান ভার া ইচঙ্গত হরি ফি এটি ফসই পা নকততার কাি ফথরকই এরসরি?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
ফিাহন 14:30*.....আর্ম লতামাবের সবে আর লবশীক্ষণ কো বলব না, কারণ এই
জেবতর অর্ধ্পর্ত আসবি৷ আমার ওপর তার লকান োবী লনই৷
কচরন্থীয়্২ 4:3—4*.....3.র্কন্তু আমরা লে সু সমািার প্রিার কর্র তা যর্ে ঢাকা োবক,
তবব যাাঁরা ধ্বংবসর পবে িবলবি তাবের কাবিই ঢাকা লেবক যাে৷ 4.এই যু বের লেবতা
অর্বশ্বাসীবের মন অে কবরবি, যাবত ঈশ্ববরর প্রর্তমূ র্ত্তি লে খ্রীি, তাাঁর মর্হমার
সু সমািাবরর আবলা তারা লেখবত না পাে৷
------------------------------------------------------------------------------------Fatih 1:1.... শুরু করর্ি আল্লাহর নাবম র্যর্ন পরম করুণামে, অর্ত েোলু ।
Yunus 10:37.... আর লকারআন লস র্জর্নস নে লয, আল্লাহ বযতীত লকউ তা বার্নবে লনবব।
অবশয এটি পূবিবতী কালাবমর সতযােন কবর এবং লস সমস্ত র্বষবের র্ববেষণ োন কবর যা লতামার
প্রর্ত লেো হবেবি, যাবত লকান সবন্দহ লনই-লতামার র্বশ্বপালনকতিার পক্ষ লেবক।
Ahkaf 46:29-30..... 29. যখন আর্ম একেল র্জনবক আপনার প্রর্ত আকৃি কবরর্িলাম,
তারা লকারআন পাঠ শুনর্িল,। এ র্কতাব পূবিবতী সব র্কতাববর প্রতযােন কবর, সতযধ্মি ও
সরলপবের র্েবক পর্রিার্লত কবর।
24.*
লকান পর্বত্র ধ্মিগ্রবন্থর শেতাবনর কাি লেবক আসার বযপারটি বারবার অস্বীকৃর্ত
জানাবনার প্রবোজন মবন হওো র্ক উর্িৎ?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
মচথ্7:15-20*.....15.‘ভণ্ড ভাববােীবের লেবক সাবধ্ান৷ 20.তাই আর্ম লতামাবের আবার
বলর্ি, তারা যা কবর তা লেবখইবতামরা তাবের র্িনবত পারবব৷
লযাহন 8:44-49*.....র্েযাবল লতামাবের র্পতা এবং লতামরা তার পু ত্র৷ লতামরা লতামাবের
র্পতার ইচ্ছাই পূণি করবত িাও৷ র্েযাবল শুরু লেবকই খু নী; আর সবতযর পবক্ষ লস কখনও
োাঁ়োে র্ন, কারণ তার মবধ্য লতা সবতযর ললশমাত্র লনই৷ লস যখন র্মেযা কো ববল, তখন
স্বাভার্বকভাববই তার মধ্য লেবক তা লবর হে, কারণ লস র্মেযাবােী ও র্মেযার র্পতা৷ আর্ম সতয
বর্ল ববল লতামরা আমাে র্বশ্বাস কবরা না৷ লতামাবের মবধ্য লক আমাবক পাপী ববল লোষী
করবত পাবর? আর্ম যখন সতয বলর্ি তখন লতামরা লকন র্বশ্বাস করি না?
------------------------------------------------------------------------------------Nahl 16:98*.....অতএব, যখন আপর্ন লকারআন পাঠ কবরন তখন র্বতার়্েত
শেতান লেবক আল্লাহর আেে গ্রহণ করুন।
Sebe 34:8 & 46*..... লস আল্লাহ সম্পবকি র্মেযা ববল, না হে লস উম্মাে এবং যারা
পরকাবল অর্বশ্বাসী, তারা আযাবব ও লঘার পেভ্রিতাে পর্তত আবি। বলু ন, আর্ম
লতামাবেরবক -লতামাবের সেীর মবধ্য লকান উম্মােনা লনই।
Tekvir 81:22 & 25*.....এবং লতামাবের সােী পােল নন। এটা র্বতার়্েত
শেতাবনর উর্ি নে।

ঈশ্বর এিং আল্লাহ্
25.*
ইহুেীরা, চিিানরা এিং মু সচ ম সকর ই চক মরন করর ফি সিচকিু র সৃ চিকতত া
শুধ্ু মাত্র একজনই?
বাইববল হাাঁ / হাাঁ কুরআন
চিতীয়্চিিরণ 6:4*.....“ইস্রাবেবলর ললাকরা লশাবনা! প্রভু, আমাবের ঈশ্বর হবলন একমাত্র প্রভু!
এরেসীয় 4:4-6.....লেহ এক ও আিা এক, ঠিক লসইরকমই ঈশ্বর লতামাবের সকলবক এক
প্রতযাশার জনয আহ্বান কবরবিন৷ লকবল একই প্রভু, এক র্বশ্বাস ও এক বার্প্তস্ম রবেবি; আর
আবিন এক ঈশ্বর র্যর্ন সকবলর র্পতা৷ র্যর্ন সকবলর ওপবর কতৃিত্ত্ব কবরন৷ র্তর্ন সবিত্র আবিন ও
সবর্কিু বত আবিন৷
চতমচথ্১ 2:5-6.....কারণ একমাত্র ঈশ্বর আবিন আর ঈশ্ববরর ও মানু বষর মবধ্য লকবল একমাত্র
পে আবি, যার মাধ্যবম মানু ষ ঈশ্ববরর কাবি লপৌাঁিবত পাবর৷
িারকারির্পত্রর 2:19....তুর্ম র্ক র্বশ্বাস কর লে এক ঈশ্বর রবেবিন? এমনর্ক ভূতরাও তা
র্বশ্বাস কবর ও ভবে কাাঁবপ৷
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:163*.....আর লতামাবের উপাসয একইমাত্র উপাসয। র্তর্ন িা়ো মহা
করুণামে েোলু লকউ লনই।
Nisa 4:87 & 171*..... র্নঃসবন্দবহ আল্লাহ একক উপাসয।
Maide 5:73..... অেি এক উপাসয িা়ো লকান উপাসয লনই।
İhlas 112:1.....বলু ন, র্তর্ন আল্লাহ, এক,
26.*
কুরআন ফথরক পাওয়া আল্লাহ্র সক িচরত্র ও স্বভাি বিচশিয এিং িাইরি
ফথরক পাওয়া ঈশ্বররর সক িচরত্র ও স্বভাি বিচশরিযর চক সম্পূ ণত সাদৃশয
পাওয়া িায়?(আসমাউ হুসনা)
বাইববল হাাঁ / হাাঁ কুরআন
ইসাইয়া 40:28*.....লতামরা র্নশ্চেই শুবনবিা এবং জাবনা লয প্রভু ঈশ্বর অতযন্ত
জ্ঞানী| র্তর্ন যা জাবনন মানু ষ তা র্শখবত পাবর না| প্রভু কখনও ক্লান্ত হন না এবং তাাঁর
র্বোবমর প্রবোজন লনই| প্রভু পৃ র্েবীর সমস্ত প্রতযন্ত অঞ্চল সৃ র্ি কবরবিন|
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:255*.....আল্লাহ িা়ো অনয লকান উপাসয লনই, র্তর্ন জীর্বত, সবর্কিু র
ধ্ারক। তাাঁবক তন্দ্রাও স্পশি করবত পাবর না এবং র্নদ্রাও নে। আসমান ও যমীবন যা র্কিু
রবেবি, সবই তাাঁর। লক আি এমন, লয সু পার্রশ করবব তাাঁর কাবি তাাঁর অনু মর্ত িা়ো?
দৃর্ির সামবন র্কংবা র্পিবন যা র্কিু রবেবি লস সবই র্তর্ন জাবনন। তাাঁর জ্ঞানসীমা
লেবক তারা লকান র্কিু বকই পর্রববর্িত করবত পাবর না, র্কন্তু যতটুকু র্তর্ন ইচ্ছা
কবরন। তাাঁর র্সংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনবক পর্রববর্িত কবর আবি। আর
লসগুবলাবক ধ্ারণ করা তাাঁর পবক্ষ কঠিন নে। র্তর্নই সববিাচ্চ এবং সবিাবপক্ষা মহান।
Hashr 59:23*.....র্তর্নই আল্লাহ র্তর্ন বযর্তত লকান উপাসয লনই। র্তর্নই একমাত্র মার্লক,

27.
ইরির র ঈশ্বর এিং কুরআরন ি া আল্লাহ্উভয়ই চক একমাত্র এিং একই
সত্ত্বা?
িাইরি
্্না্্/্্হাাঁ্্কুরআন
িাত্রাপু স্তক 3:14..... তখন ঈশ্বর লমার্শবক বলবলন, “তাবের ববলা, ‘আর্ম আর্মই|’ যখনই তুর্ম
ইস্রাবেলীেবের কাবি যাবব তখনই তাবের বলবব, ‘আর্মই’ আমাবক পাঠিবেবিন|”
ফিাহরনর্১ম্পত্র 5:20*.....আমরা জার্ন লে ঈশ্ববরর পুত্র এবসবিন, আর র্তর্ন
আমাবের লসই লবাধ্ বু র্দ্ধ র্েবেবিন যার দ্বারা আমরা লসই সতযমে ঈশ্বরবক জানবত
পার্র৷ এখন আমরা সতয ঈশ্ববর আর্ি, কারণ আমরা তাাঁর পুত্র যীশু খ্রীবিবত আর্ি৷
র্তর্নই সতয ঈশ্বর ও অনন্ত জীবন৷
লযাহবনর ২ে পত্ 9*.....লকবল খ্রীবির র্শক্ষারই অনু সরণ করা উর্িত, যর্ে লকউ খ্রীবির র্শক্ষাবক
পর্রবর্তিত কবর তবব লস ঈশ্বরবক পাে না; র্কন্তু লে লকউ লসই র্শক্ষানু সাবর িবল লস র্পতা ও পু ত্র
উভেবকই পাে৷
------------------------------------------------------------------------------------Ankebut 29:46*.....লতামরা র্কতাবধ্ারীবের সাবে তকি -র্বতকি করবব না, র্কন্তু
উত্তম পন্থাে; তবব তাবের সাবে নে, যারা তাবের মবধ্য লব-ইনসাফ। এবং বল,
আমাবের প্রর্ত ও লতামাবের প্রর্ত যা নার্যল করা হবেবি, তাবত আমরা র্বশ্বাস স্থাপন
কবরর্ি। আমাবের উপাসয ও লতামাবের উপাসয একই এবং আমরা তাাঁরই আজ্ঞাবহ।
Safat 37:126..... র্যর্ন আল্লাহ লতামাবের পালনকতিা এবং লতামাবের পূ বিপুরুষবের পালনকতিা?
28.
ঈশ্বররর চিরন্তন এিং অপচরিততনশী নাম চক ‘ইয়াওরয়হ’?
িাইরি
্্হাাঁ্্/্্না্্কুরআন
িাত্রাপু স্তক 3:15*.....ঈশ্বর লমার্শবক আরও বলবলন, “তু র্ম অবশযই তাবের একো
বলবব: ‘র্েবহাবা হবলন লতামাবের পূবিপুরুষবের ঈশ্বর, অব্রাহাবমর ঈশ্বর, ইস্হাবকর
ঈশ্বর এবং যাবকাববর ঈশ্বর| আমার নাম সবিো হবব র্েবহাবা| এই নাবমই আমাবক
ললাবক বংশ পরম্পরায র্িনবব|’ ললাকবের ববলা, ‘র্েবহাবা লতামাবক পাঠিবেবিন!”‘
ফিাহন 8:58*.....যীশু তাবের বলবলন, ‘আর্ম লতামাবের সর্তয বলর্ি৷ অব্রাহাবমর
জবন্মর আবে লেবকই আর্ম আর্ি৷’
------------------------------------------------------------------------------------A'raf 7:180*.....আর আল্লাহর জনয রবেবি সব উত্তম নাম। কাবজই লস নাম ধ্বরই তাাঁবক
ড্াক। আর তাবেরবক বজিন কর, যারা তাাঁর নাবমর বযাপাবর বাাঁকা পবে িবল। তারা র্নবজবের
কৃতকবমির ফল শীঘ্রই পাবব।
Isra 17:110*.....বলু নঃ আল্লাহ ববল আহবান কর র্কংবা রহমান ববল, লয নাবমই আহবান কর
না লকন, সব সু ন্দর নাম তাাঁরই। আপর্ন র্নবজর নামায আোেকাবল স্বর উচ্চগ্রাবস র্নবে র্েবে
প়েববন না এবং র্নঃশবব্দও প়েববন না। এতদুভবের মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন।
মন্তিয: ঈশ্ববরর র্ববশষ নাম ‘ইোওবেহ’ সবিবমাট 6,823 বার বাইবববল পাওো র্েবেবি, র্কন্তু

29.
পচিত্র গ্রন্থগুর ারত চক এমন ফকান আয়াত িা অংশ ররয়রি ফিিারন ঈশ্বররক
‘পচিত্র’্ি া হরয়রি? (আ -কুেুস)
িাইরি
্্হাাঁ্্/্্হাাঁ্্কুরআন
ইসাইয়া 6:3.... এই দূতরা এবক অপরবক লড্বক বলবত লােল, “পর্বত্র, পর্বত্র, পর্বত্র|
প্রভু সবিশর্িমান খু বই পর্বত্র| তাাঁর মর্হমায পৃর্েবী পর্রপূণি|”
ইসাইয়া 40:25..... পর্বত্র ঈশ্বর ববলন: “আমার সবে কারও তু লনা করবত পারবব
র্ক? না! লকউ আমার সমান নে|
ইসাইয়া 57:15*.... তাাঁর নাম পর্বত্র| ঈশ্বর ববলন, আর্ম অবনক উঁিু ও পর্বত্র স্থাবন বাস
করবলও যারা দুঃখীত ও র্বনীত তাবের সবেও আর্ম োর্ক|
ফিাহন 17:11..... ‘আর্ম আর এই জেবত োকর্ি না, র্কন্তু তারা এই জেবত োকবি,
আর্ম লতামারই কাবি যার্চ্ছ৷ পর্বত্র র্পতা,
पপ্রতযারেশর 4:8*.....এই িারটি প্রাণীর প্রবতযবকর িটি কবর পাখা র্িল, লসই
প্রাণীগুর্লর সবিাবে, লভতবর ও বাইবর র্িল লিাখ, আর তাাঁরা র্েন-রাত সব সমে র্বরত
না হবে এই কো বলর্িবলন:‘পর্বত্র, পর্বত্র, পর্বত্র প্রভু ঈশ্বর সবিশর্িমান, র্যর্ন র্িবলন,
র্যর্ন আবিন ও র্যর্ন আসবিন৷’
------------------------------------------------------------------------------------Hashr 59:23*......র্তর্নই আল্লাহ র্তর্ন বযর্তত লকান উপাসয লনই। র্তর্নই একমাত্র
মার্লক, পর্বত্র,
Jum’a 62:1*.....রাজযার্ধ্পর্ত, পর্বত্র, পরারমশালী ও প্রজ্ঞামে আল্লাহর পর্বত্রতা
লঘাষণা কবর, যা র্কিু আবি নবভামন্ডবল ও যা র্কিু আবি ভূমন্ডবল।
মন্তবয: এই গুনটির কো পর্বত্র কুরআবন লকবলমাত্র ২বার বলা হবেবি, র্কন্তু বাইবববল
এর কো বলা হবেবি 450 এর লবর্শ।
30.
ঈশ্বররর িচরত্র ও স্বভাি বিচশিযগুর ার মরধ্য ফকাথাও চক ঈশ্বর চনরজরক
‘চপতা’্চহরসরি পচরিয় চেরয়রি?
িাইরি
্্হাাঁ্্/্্না্্কুরআন
ইসাইয়া 63:16*.....লেখু ন, আপর্ন আমাবের র্পতা! অব্রাহাম আমাবের জাবন না| ইস্রাবেল
(যাবকাব) আমাবের স্বীকার কবর না| প্রভু, আপর্ন আমাবের র্পতা! আপর্ন আমাবের ঈশ্বর র্যর্ন
সবিো আমাবের রক্ষা কবরন|
মচথ 5:45 & 48..... লেন লতামরা স্ববেির র্পতার সন্তান হবত পার৷ তাই লতামাবের
স্ববেির র্পতা লেমন র্সদ্ধ লতামরাও লতমন র্সদ্ধ হও৷
ফিাহন 8:41..... ঈশ্বর হবচ্ছন আমাবের একমাত্র র্পতা৷’
------------------------------------------------------------------------------------En'am 6:101*.....র্তর্ন নবভামন্ডল ও ভূমন্ডবলর আর্ে স্রিা। র্করূবপ আল্লাহর পু ত্র
হবত পাবর, অেি তাাঁর লকান সেী লনই ? র্তর্ন যাবতীে র্কিু সৃ র্ি কবরবিন। র্তর্ন সব
বস্তু সম্পবকি সু র্বজ্ঞ।
Furkan 25:2.....্র্তর্ন লকান সন্তান গ্রহণ কবরনর্ন। রাজবত্ব তাাঁর লকান অংশীোর লনই।

31.*
ঈশ্বর চক গচিত ত ফিাধ্ করর এিং গচিত ত ফিাধ্ করা চক ঈশ্বররর িচরত্র ও স্বভাি
বিচশিযগুর ার মরধ্য পরর? (আ -মু তাকাচব্বর)
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
প্রিিন 6:16*.....প্রভু, সাতটি নে, িেটি র্জর্নসবক ঘৃণা কবরন:
ইসাইয়া 57:15.....ঈশ্বর ওপবর, আবরা ওপবর| র্তর্ন োকববন র্িরকাল| তাাঁর নাম
পর্বত্র| ঈশ্বর ববলন, আর্ম অবনক উঁিু ও পর্বত্র স্থাবন বাস করবলও যারা দুঃখীত ও
র্বনীত তাবের সবেও আর্ম োর্ক| যাবের আিা অর্নিকারী তাবের আর্ম নতু ন জীবন
লেব| যাবের মবন দুঃখ রবেবি আর্ম তাবের নতু ন জীবন লেব|
ফিাহরনর্১ম্পত্র 2:16*.....কারণ এই সংসাবর যা র্কিু আবি,যা আমাবের পাপ প্রকৃর্ত
লপবত ইচ্ছা কবর,যা আমাবের িক্ষু লপবত ইচ্ছা কবর,আর পৃর্েবীর যা র্কিু বত ললাবক েবি
কবর৷বস সবই র্পতা ঈশ্ববরর কাি লেবক আবস না, আবস জেত লেবক৷
------------------------------------------------------------------------------------Hashr 59:23*.....র্তর্নই আল্লাহ র্তর্ন বযর্তত লকান উপাসয লনই। র্তর্নই একমাত্র
মার্লক, পর্বত্র, শার্ন্ত ও র্নরাপত্তাোতা, আেেোতা, পরারান্ত, প্রতাপার্িত,
মাহাত্ন?486;ীীল। তারা যাবক অংশীোর কবর আল্লাহ তা’ আলা তা লেবক পর্বত্র।
32.*
ঈশ্বররর িচরত্র ও স্বভাি বিচশিযগুর ার মরধ্য ফকাথাও চক ঈশ্বর চনরজরক
‘ত্রাণকতত া’্চহরসরি পচরিয় চেরয়রি?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
ইসাইয়া 43:3 & 11*.....কারণ আর্ম, প্রভু লতামার ঈশ্বর| আর্ম ইস্রাবেবলর পর্বত্রতম
লতামার রক্ষাকতি া| আর্ম লতামার জনয মূ লয র্েবত র্মশরবক র্েবের্িলাম| আর্ম লতামাবক
আমার করবত কূশ ও সবা র্েবের্িলাম| আর্ম র্নবজই হলাম প্রভু| অনয লকান পর্রত্রাতা লনই,
আর্মই একমাত্র পর্রত্রাতা|
ফহারসয়া 13:4.....“যখন লেবক লতামরা র্মশবরর মাটিবত আবিা তখন লেবকই আর্ম
লতামাবের প্রভু ঈশ্বর| লতামরা আমাবক িা়ো অনয লকান ঈশ্বরবক র্িনবত না| আর্ম িা়ো আর
লকান ত্রাণকতি া লনই|
ু ক 2:11*.....কারণ রাজা োযূ বের নেবর আজ লতামাবের জনয একজন ত্রাণকতি ার জন্ম
হবেবি৷ র্তর্ন খ্রীি প্রভু৷
িু রের্পত্র 1:25.... .র্তর্নই একমাত্র ঈশ্বর, আমাবের উদ্ধারকতি া৷
-------------------------------------------------------------------------------------

33.*
পচিত্র গ্রন্থগুর ারত ফিিারন ঈশ্বর চনরজর িযপারর কথা ির রিন, ফসিারন চক চতচন
‘প্রথম িযাচক্তর’্িহুিািক শব্দ অথত াৎ,‘আমরা’্িযিহার করররিন?
বাইববল হাাঁ / হাাঁ কুরআন
আচেপু স্তক্- 1:26*.....তখন ঈশ্বর বলবলন,্“এখন এস, আমরা মানু ষ সৃ র্ি কর্র|
আমাবের আেবল আমরা মানু ষ সৃ র্ি করব| মানু ষ হবব ঠিক আমাবের মত|
İsaiah 6:8.....তারপর আর্ম আমার প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনবত লপলাম| র্তর্ন বলবলন,
“আর্ম কাবক পাঠাব? আমাবের পবক্ষ লক যাবব?”তখন আর্ম বললাম, “এই লয, আর্ম
আর্ি, আমাবক পাঠান!”
ফিাহন 17:11*.....‘আর্ম আর এই জেবত োকর্ি না, র্কন্তু তারা এই জেবত োকবি, আর্ম
লতামারই কাবি যার্চ্ছ৷ পর্বত্র র্পতা, লে নাম তু র্ম আমাে র্েবেি, লতামার লসই নাবমর
শর্িবত তু র্ম তাবের রক্ষা কর৷ আমরা লেমন এক, লতমর্ন তারা লেন সকবল এক হবত পাবর৷
------------------------------------------------------------------------------------Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72*.....আর্ম সৃ র্ি কবরর্ি লতামাবেরবক। অতঃপর লকন
লতামরা তা সতয ববল র্বশ্বাস কর না। লতামরা র্ক লভবব লেবখি, লতামাবের বীযিপাত
সম্পবকি । লতামরা তাবক সৃ র্ি কর, না আর্ম সৃ র্ি কর্র?
İnsan 76:23.....আর্ম আপনার প্রর্ত পযিােরবম লকারআন নার্যল কবরর্ি।
34.*
‘ত্রয়ী’্তরত্ত্বর ধ্ারণা চক গ্রহণরিাগয? (িািা, ফির ও পচিত্র সত্ত্বা)
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
মচথ 28:19-20*.....তাই লতামরা যাও, লতামরা র্েবে সকল জার্তর মানু ষবক আমার
র্শষয কর৷ র্পতা, পুত্র ও পর্বত্র আিার নাবম বার্প্তস্ম োও৷ আর্ম লতামাবের লেসব
আবেশ র্েবের্ি, লসসব তাবের পালন করবত লশখাও আর লেখ যু োন্ত পযিন্ত প্রর্তর্েন
আর্ম সবিোইবতামাবের সবে সবে আর্ি৷’
------------------------------------------------------------------------------------Al-i İmran 3:64*.....্তাাঁর সাবে লকান শরীক সাবযস্ত করব না এবং একমাত্র
আল্লাহবক িা়ো কাউবক পালনকতি া বানাব না।
Maide 5:72-73.....্তারা কাবফর, যারা ববল লয, মর্রমে-তনে মসীহ-ই আল্লাহ;
জাহান্নাম। অতযািারীবের লকান সাহাযযকারী লনই। র্নশ্চে তারা কাবফর, যারা ববলঃ
আল্লাহ র্তবনর এক; অেি এক উপাসয িা়ো লকান উপাসয লনই।

35.*
ঈশ্বর চক কিরনা চিশুচিস্টরক ফকান ভু কাজ করার জনয অনযায়ভারি
ফোষাররাপ কররিন িা চিশুচিস্ট চক কিরনা তাাঁর ফকান অনযায় কাজ ফগাপন
করার জনয ঈশ্বররর কারি চমথযা কথা ি রিন?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
ফিাহন 8:46*.....লতামাবের মবধ্য লক আমাবক পাপী ববল লোষী করবত পাবর? আর্ম যখন
সতয বলর্ি তখন লতামরা লকন র্বশ্বাস করি না?
তীত 1:2.....অনন্ত জীববনর প্রতযাশা লেবকই আমাবের লসই র্বশ্বাস ও জ্ঞান লাভ হে৷ সমে
শুরুর পূববিই ঈশ্বর লসই জীববনর প্রর্তশ্রুর্ত র্েবের্িবলন আর ঈশ্বর র্মেযা ববলন না৷
চপতররর্১ম্পত্র 2:21-23*.....্খ্রীিও লতামাবের জনয কিবভাে কবরবিন, আর
এইভাবব র্তর্ন লতামাবের কাবি এক আেশি লরবখ লেবিন, লেন লতামরা তাাঁর পোে
অনু সরণ কর৷ ‘র্তর্ন কখনও লকান পাপ কবরন র্ন,
ফশানা্িায়্চন৷’চিশাইয়্53 :9. তাাঁবক অপমান করবল, র্তর্ন তার জবাবব কাউবক
অপমান কবরন র্ন৷ তাাঁর কিবভাবের সমে র্তর্ন প্রর্তবশাধ্ লনবার ভে লেখান র্ন৷ র্কন্তু
র্যর্ন নযাে র্বিার কবরন, তাাঁরই ওপর র্বিাবরর ভার র্েবের্িবলন৷
------------------------------------------------------------------------------------Ma’ida 5:116*.....যখন আল্লাহ বলবলনঃ লহ ঈসা ইববন মর্রেম! তু র্ম র্ক ললাকবেরবক
ববল র্েবের্িবল লয, আল্লাহবক লিব়ে আমাবক ও আমার মাতাবক উপাসয সাবযস্ত কর?
ঈসা বলববন; আপর্ন পর্বত্র! আমার জবনয লশাভা পাে না লয, আর্ম এমন কো বর্ল, যা
বলার লকান অর্ধ্কার আমার লনই। যর্ে আর্ম ববল োর্ক, তবব আপর্ন অবশযই পর্রজ্ঞাত;
আপর্ন লতা আমার মবনর কো ও জাবনন এবং আর্ম জার্ন না যা আপনার মবন আবি।
র্নশ্চে আপর্নই অদৃশয র্বষবে জ্ঞাত।
36.*
ঈশ্বর চক এমন একজন দূরিতী ও অপ্রতযক্ষ সৃ চিকতত া চিচন িু ি সহরজই তাাঁর
অসীম ক্ষমতা প্রেশত ন কররন না এিং মানিজাচতর ইচতহারস তাাঁর ফকান চিহ্ন
ফররি িান না?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
িাত্রাপু স্তক 13:21*.....প্রভু লসই সমে তাবের পে লের্খবে র্নবে এবলন| লসই যাত্রার
সমে প্রভু পে লেখাবনার জনয র্েবনর লবলাে লম্বা লমঘ স্তম্ভ এবং রাবতর লবলায্
আগুবনর র্শখা বযবহার করবতন| ঐ আগুবনর র্শখা রাবতর লবলাে তাবের পে িলার
আবলা লজাোবতা|
িাত্রাপু স্তক 16:9-10.... বলর্িল তখন সবাই র্পিন র্ফবর মরুভূর্মর র্েবক তার্কবে
লেখবত োকল লমবঘর র্ভতর র্েবে প্রভুর মর্হমা প্রকার্শত হবচ্ছ|
সামু রয় ্১ 12:16.....“এখন র্স্থর হবে োাঁ়োও এবং প্রভু লতামাবের লিাবখর সামবন
লয সব মহান র্জর্নসগুর্ল করববন তা লেবখা|
------------------------------------------------------------------------------------En'am 6:37-38*.....তারা ববলঃ তার প্রর্ত তার পালনকতি ার পক্ষ লেবক লকান র্নেশিন
অবতীণি হের্ন লকন? ববল র্েনঃ আল্লাহ র্নেশিন অবতরণ করবত পূনি সক্ষম; র্কন্তু তাবের
অর্ধ্কাংশই জাবন না। আর যত প্রকার প্রাণী পৃর্েবীবত র্বিরণশীল রবেবি এবং যত প্রকার পাখী

37.
ঈশ্বর চক কিরনা মানিজাচতর সামরন চনরজরক দৃশযত অিস্থায় প্রকাশ
করররিন? (চথওোচন অথিা রু’ইয়াতুল্লাহ)
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
িাত্রাপু স্তক 33:11 & 18-23*..... এভাববই প্রভু লমার্শর সবে মু বখামু র্খ কো বলত| তখন
লমার্শ বলল, “েযা কবর আপনার মর্হমা আমাে লেখান|” তখন প্রভু আর্ম লতামাবের ঐ
পােবরর একটি র্বশাল ফাটবল লরবখ লেব এবং আর্ম যখন ওখান র্েবে যাব তখন আমার হাত
লতামাবের লঢবক লেবব| এরপর আর্ম লতামাবের ওপর লেবক হাত সর্রবে লনব এবং লতামরা
আমার র্পিন র্েক লেখবত পাবব র্কন্তু আমার মু খ লেখবত পাবব না|”
গণনা্পুস্তক 12:7-8..... র্কন্তু আমার োস লমার্শ লসরকম নে| লমার্শ আমার র্বশ্বস্ত
লসবক| আমার বা়েীর প্রবতযবকই তাবক র্বশ্বাস কবর| আর্ম যখন তার সবে কো বর্ল,
তখন তার সবে মু বখামু র্খ কো বর্ল| আর্ম এমন লকাবনা ধ্াাঁধ্ার সাহাযয র্নই না যার
লভতবর লকাবনা অেি লু র্কবে আবি;
------------------------------------------------------------------------------------En'am 6:103*.....দৃর্িসমূ হ তাাঁবক লপবত পাবর না, অবশয র্তর্ন দৃর্িসমূ হবক লপবত
পাবরন। র্তর্ন অতযন্ত সু ক্ষেশী, সু র্বজ্ঞ।
A'raf 7:143*..... তারপর মূ সা যখন আমার প্রর্তশ্রুত সমে অনু যােী এবস হার্যর
হবলন এবং তাাঁর সাবে তার পরওোরবেোর কো বলবলন, তখন র্তর্ন বলবলন, লহ
আমার প্রভু, লতামার েীোর আমাবক োও, লযন আর্ম লতামাবক লেখবত পাই।
বলবলন, তু র্ম আমাবক কর্স্মনকাবলও লেখবত পাবব না, তবব তু র্ম পাহাব়ের র্েবক
লেখবত োক, লসটি যর্ে স্বস্থাবন োঁ র়্েবে োবক তবব তু র্মও আমাবক লেখবত পাবব।
Hajj 22:63....তু র্ম র্ক লেখ না লয, আল্লাহ আকাশ লেবক পার্ন বষিণ কবরন, অতঃপর ভূপৃি
সবু জ-শযামল হবে উবঠ। র্নশ্চে আল্লাহ সু ক্ষেশী, সবির্বষবে খবরোর।
Lokman 31:16.....লহ বৎস, লকান বস্তু যর্ে সর্রষার োনা পর্রমাণও হে অতঃপর তা যর্ে োবক
প্রস্তর েবভি অেবা আকাবশ অেবা ভূ-েবভি, তবব আল্লাহ তাও উপর্স্থত করববন। র্নশ্চে আল্লাহ
লোপন লভে জাবনন, সবর্কিু র খবর রাবখন।
মন্তবয: বাইবববলর অনযানয র্েওফার্নস। লজন 12:7-9; 18:1-33; 32:22-30; এক্স. 3:2-4:17;
এক্স. 24:9-11; োউত. 31:14-15; যব 38-42.
38.*
ঈশ্বররর চ চিত বেিিাণী িাড়া, চতচন চক সরাসচর ফকান মানু রষর সারথ কথা ির ন?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
ফিারয় 2:28*.....“এখন লেবক আর্ম আমার আিা সবার মবধ্য লঢবল লেব| এর ফবল
লতামাবের লিবলবমবেরা ভাববাণী বলবব| বেস্ক ললাকরা স্বপ্ন লেখবব আর লতামাবের কর্ণষ্ঠরা
েশিন পাবব|
কচরন্থীয়্১ 14:1-4 & 24-25*..... লতামরা ভালবাসার জনয লিিা কর এবং অনয
আর্িক বরোনগুর্ল লাভ করার জনয একান্তভাবব লিিা কর৷ র্ববশষ কবর লে বরোন
পাবার জনয লতামাবের লিিা করা উর্িত, লতা হল ভাববাণী. র্কন্তু লে ভাববাণী বলার
ক্ষমতা লপবেবি লস মণ্ডলীবক েব়ে লতাবল৷র্কন্তু
-------------------------------------------------------------------------------------

39.*
ঈশ্বররর সন্তান’্কথাটির পচররপ্রচক্ষরত অসীম ঈশ্বর চক মানিজাচতর সারথ
a ঘচনষ্ঠ ও ভার ািাসা-পূ ণত সম্পকত গরড় ফতা ার িাসনা ফপাষণ কররন?
একটি
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
ফহারসয়া 1:10*.....“ভর্বষযবত, ইস্রাবেল জার্তর ললাকসংখযা সমু বদ্রর বার্লর মবতা অসংখয
হবব| তু র্ম বার্ল পর্রমাপ করবত পার না অেবা তার সংখযা গুনবতও পার না| তখন এটা লযখাবন
তাবের বলা হবের্িল, ‘লতামরা আমার ললাক নও,’ লসই জােোবতই তাবের বলা হবব,
‘লতামরা জীবন্ত ঈশ্ববরর সন্তান|’
গা াতীয় 4:6.....লতামরা সকবলই ঈশ্ববরর সন্তান, লসইজনযই তাাঁর পুবত্রর আিাবক র্তর্ন
লতামাবের অন্তবর পাঠিবেবিন৷ লসই আিা লড্বক ওবঠ, ‘র্পতা, র্পতা’ ববল৷
ফিাহরনর্১ম্পত্র 3:1-2..... লভবব লেখ, র্পতা ঈশ্বর আমাবের কত ভাবলাই না লববসবিন৷
যাবত আমরা ঈশ্ববরর সন্তান ববল অর্ভর্হত হই; বাস্তর্বক আমরা তাই৷ জেবতর ললাক
আমাবের লিবন না লে আমরা ঈশ্ববরর সন্তান, কারণ তারা ঈশ্বরবক জাবন না৷ র্প্রে বেু রা, এখন
লতা আমরা ঈশ্ববরর সন্তান,
------------------------------------------------------------------------------------Maide 5:18*.....ইহুেী ও খ্রীিানরা ববল, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাাঁর র্প্রেজন।
আপর্ন বলু ন, তবব র্তর্ন লতামাবেরবক পাবপর র্বর্নমবে লকন শার্স্ত োন করববন?
মন্তবয: যর্েও কুরআবন মানবজার্তবক আল্লাহর সন্তান র্হবসবব অগ্রাহয কবর হবেবি,
র্কন্তু এটাও বলা হবেবি লয আল্লাহ মানু বষর খু ব কািাকার্ি রবেবিন। র্সএফ. আনফাল
8:24; হুে 11:90 & 92; এবং কাফ 50:16.
40.*
ঈশ্বররর ভার ািাসা চক চনঃশতত? (আ -ভাদুে)
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
ফরামীয় 5:8*.....র্কন্তু আমরা যখন পাপী র্িলাম খ্রীি তখনও আমাবের জনয প্রাণ
র্েবলন; আর এইভাবব ঈশ্বর লেখাবলন লে র্তর্ন আমাবের ভালবাবসন৷
ফিাহরনর্১ম্পত্র 4:8-10*.....লে ভালবাসবত জাবন না, লস ঈশ্বরবক জাবন না, কারণ ঈশ্বর
স্বেং হবলন ভালবাসা৷ ঈশ্বর আমাবের প্রর্ত তাাঁর ভালবাসা এইভাববই লের্খবেবিন, র্তর্ন তাাঁর
একমাত্র পু ত্রবক এ জেবত পাঠাবলন লেন তাাঁর মাধ্যবম আমরা জীবন লাভ কর্র৷ ঈশ্ববরর প্রর্ত
আমাবের ভালবাসা নে, বরং আমাবের প্রর্ত ঈশ্ববরর ভালবাসাই হল প্রকৃত ভালবাসা৷
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:195 & 276*.....195.আর বযে কর আল্লাহর পবে, তবব র্নবজর
জীবনবক ধ্বংবসর সম্মুখীন কবরা না। আর মানু বষর প্রর্ত অনু গ্রহ কর। আল্লাহ
অনু গ্রহকারীবেরবক ভালবাবসন।…276.আল্লাহ তা’আলা সু েবক র্নর্শ্চহ্ন কবরন এবং
োন খেরাতবক বর্ধ্িত কবরন। আল্লাহ পিন্দ কবরন না লকান অর্বশ্বাসী পাপীবক।
Al-i İmran 3:57 & 159*.....57.আর আল্লাহ অতযািারীবেরবক ভালবাবসন না।…159.
আর আল্লাহ অতযািারীবেরবক ভালবাবসন না।
Nisa 4:107.....যারা মবন র্বশ্বাস ঘাতকতা লপাষণ কবর তাবের পক্ষ লেবক র্বতকি করববন না।
আল্লাহ পিন্দ কবরন না তাবক, লয র্বশ্বাস ঘাতক পাপী হে।
Rum 30:45.....যারা র্বশ্বাস কবরবি ও সৎকমি কবরবি যাবত, আল্লাহ তা’আলা তাবেরবক

41.*
ঈশ্বর চক তাাঁর উপর চিশ্বাসী মানু ষরের শুধ্ু পিত রিক্ষণই করর িান, ফকননা তারা
ফকি মাত্র ঈশ্বররর িান্দা িা ফগা াম?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
ফিাহন 15:15*.....আর্ম লতামাবের আর োস বলর্ি না, কারণ মর্নব র্ক কবর, তা োস
জাবন না৷ র্কন্তু আর্ম লতামাবের বেু বলর্ি, কারণ আর্ম র্পতার কাি লেবক যা যা
শুবনর্ি লস সবই লতামাবের জার্নবের্ি৷
চপতররর্১ম্পত্র 2:5 & 9-10*.....5.লতামরাও এক একটি জীবন্ত প্রস্তর সু তরাং লসই আর্িক
ধ্মিধ্াম ে়েবার জনয লতামাবের বযবহার করবত োও, যাবত পর্বত্র যাজক র্হসাবব লতামরা আর্িক
বর্ল উত্সেি করবত পার, যা খ্রীবির মাধ্যবম ঈশ্ববরর কাবি গ্রহণীে হবব৷…9 .র্কন্তু লতামরা
লসরকম নও, লতামরা মবনানীত মানববোষ্ঠী, রাজকীে যাজককুল, এক পর্বত্র জার্ত৷ লতামরা
ঈশ্ববরর আপন জনবোষ্ঠী, তাই লতামরা ঈশ্ববরর আশ্চযি কমিকাবণ্ডর কো বলবত পাবরা৷
------------------------------------------------------------------------------------Sad 38:83.....তবব তাবের মবধ্য যারা আপনার খাাঁটি বান্দা, তাবেরবক িা়ো।
Zulmer 39:16-17*.....16.এ শার্স্ত দ্বারা আল্লাহ তাাঁর বান্দাবেরবক সতকি কবরন লয,
লহ আমার বান্দােণ, আমাবক ভে কর।…
Shura 42:19*.....আল্লাহ তাাঁর বান্দাবের প্রর্ত েোলু । র্তর্ন যাবক ইচ্ছা, র্রর্যক োন
কবরন। র্তর্ন প্রবল, পরারমশালী।
42.*
ঈশ্বর চক তাাঁর িান্দারের মরধ্য ফকান পক্ষপাত কররন িা একজনরক
আররকজরনর উপর প্রাধ্ানয ফেন?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
মাকত 12:14.....তারা এবস তাাঁবক বলল, ‘লহ গুরু, আমরা জার্ন আপর্নই সত্, এবং আপর্ন লকান
ললাকবক ভে কবরন না৷ আপর্ন ঈশ্ববরর পবের র্বষবে সতয র্শক্ষা লেন৷ আচ্ছা, ধকসর
সরকারবক কর লেওযা র্ক উর্িত? আমরা লেব, র্ক লেব না?’
োলাতীে 3:28*.....এখন খ্রীি যীশুবত যাাঁরা আবি তাবের মবধ্য পুরুষ বা েীবত লকান
লভোবভে লনই, ইহুেী র্ক গ্রীক, স্বাধ্ীন র্ক োবসর মবধ্য লকান পােিকয লনই৷ কারণ খ্রীি
যীশুবত লতামরা এক৷
এরেসীয় 6:9*.....রীতোবসর মর্নবরা, লতামাবের বর্ল, লতামাবের োসবের সবে ভাল
বযবহার কবরা৷ তাবের ক়ো কো ববলা না৷ মবন লরবখা, তাবের ও লতামাবের প্রভু স্ববেি
আবিন; আর লসই প্রভু সকলবকই সমানভাবব র্বিার কবরন৷
------------------------------------------------------------------------------------En'am 6:165*.....র্তর্নই লতামাবেরবক পৃর্েবীবত প্রর্তর্নর্ধ্ কবরবিন এবং এবক অবনযর
উপর মযিাো সমু ন্নত কবরবিন, যাবত লতামাবের লক এ র্বষবে পরীক্ষা কবরন, যা লতামাবেরবক
র্েবেবিন। আপনার প্রর্তপালক দ্রুত শার্স্ত োতা এবং র্তর্ন অতযন্ত ক্ষমাশীল, েোলু ।
Nahl 16:71 & 75*.....75.আল্লাহ একটি দৃিান্ত বণিনা কবরবিন, অপবরর
মার্লকানাধ্ীন লোলাবমর লয, লকান র্কিু র উপর শর্ি রাবখ না এবং এমন একজন

43.*
ঈশ্বর চক চিরশষভারি চকিু পাপীরের ঘৃ ণা কররন এিং তারেররক নড়রক
পাঠারত িান?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
এরজচকরয় 18:23 & 32*.....23.প্রভু আমার সোপ্রভু ববলন, “দুি ললাবকর মরণ লহাক এ
আর্ম িাই না| আর্ম িাই তারা লযন জীবন পর্রবতি ন কবর এবং বাাঁবি… 32. আর্ম লতামাবের
হতযা করবত িাইনা| লতামরা র্ফবর এবসা, বাাঁবিা| প্রভু আমার সোপ্রভু এই কো ববলন|
চপতররর্২য়্পত্রর 3:9*.....প্রভু তাাঁর প্রর্তশ্রুর্ত পূণি করবত সর্তয লেরী করবিন না৷
যর্েও লকউ লকউ লসরকমই মবন করবি; র্কন্তু র্তর্ন লতামাবের জনয ধধ্েি ধ্বর
আবিন৷ লকউ লে ধ্বংস হে তা ঈশ্বর িান না, ঈশ্বর িান লে প্রবতযবক মন পর্রবতি ন
করুক ও পাবপর পে তযাে করুক৷
------------------------------------------------------------------------------------Maide 5:41*.....আল্লাহ যাবক পেভ্রি করবত িান, তার জবনয আল্লাহর কাবি আপর্ন র্কিু
করবত পারববন না। এরা এমর্নই লয, আল্লাহ এবের অন্তরবক পর্বত্র করবত িান না।
Tevbe 9:55*.....সু তরাং তাবের ধ্ন-সম্পে ও সন্তান-সন্তর্ত লযন আপনাবক র্বর্স্মত
না কবর। আল্লাহর ইচ্ছা হল এগুবলা দ্বারা দুর্নোর জীববন তাবের আযাবব র্নপর্তত রাখা
এবং প্রাণর্ববোে হওো কুফরী অবস্থাে।
44.
ঈশ্বরই চক ‘ভার া’্ও ‘িারারপর’্সৃচিকতত া এিং উভরয়র জনয উচনই োয়ী?
(হাচয়র এিং ফসর)
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
িারকারির্পত্রর 1:13*.....লকউ যখন প্রলুদ্ধ হে তখন লেন লস না ববল, ‘ঈশ্বর আমাবক
প্রলু দ্ধ কবরবিন৷’ মন্দ ঈশ্বরবক প্রবলার্ভত করবত পাবর না এবং ঈশ্বরও র্নবজ কাউবক
প্রবলাভবন লফবলন না৷
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:26.....্এ দ্বারা আল্লাহ তা’আলা অবনকবক র্বপেোমী কবরন, আবার অবনকবক
সঠিক পেও প্রেশিন কবরন।
Nisa 4:78-79*.....78.্না। 79. আর যর্ে তাবের লকান অকলযাণ হে, তবব ববল,
এটা হবেবি লতামার পক্ষ লেবক, ববল োও,
Maide 5:14*.....যারা ববলঃ আমরা নািারা, অতঃপর আর্ম লকোমত পযিন্ত তাবের মবধ্য
পারস্পর্রক শত্রুতা ও র্ববদ্বষ সঞ্চার্রত কবর র্েবের্ি।
Enbiya 21:35*..... আর্ম লতামাবেরবক মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা কবর োর্ক
মন্তবয: বাইবববল বলা হবেবি লয, এমন র্কিু জােো রবেবি লযখাবন ঈশ্বর মানু বষর জনয প্রর্তকূল অবস্থা
এবং র্বপবের (ধনর্তক র্েক লেবক খারাপ র্কিু না) সৃ র্ি কবরন। ঈসা. 45:7, লজর. 4:6 & আবমাস 3:6.
র্কন্তু শেতানবকই ‘খারাপ’-এর উদ্ভাবক র্হবসবব লেখা হে। যণ. 8:44, 1 যণ.

45.
ঈশ্বররক চক ফেষ্ঠ ‘িক্রান্তকারী’্ও ‘কুশ ী’্ি া ফিরত পারর? (মাকারা)
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
হািাকুক 1:13.....আপনার লিাখগুর্ল খু বই শুদ্ধ! আপর্ন র্ক কবর মবন্দর র্েবক তাকাবত
পারববন?
জািাচরয়া 8:17*.....লতামার প্রর্তববশীবক আঘাত করার জনয লকান পর্রকল্পনা কবরা না|
র্মেযা প্রর্তশ্রুর্ত লকার না! এইসব কাজ কবর আনন্দ লপও না কারণ আর্ম এইসব র্জর্নষ
ঘৃণা কর্র!” প্রভু এইসব কো ববলবিন|
------------------------------------------------------------------------------------Al-i İmran 3:54*.....এবং কাবফবররা িরান্ত কবরবি আর আল্লাহও লকৌশল অবলম্বন
কবরবিন। বস্তুতঃ আল্লাহ হবচ্ছন সববিাত্তম কুশলী।
Ra’d 13:42*....তাবের পূববি যারা র্িল, তারা িরান্ত কবরবি। আর সকল িরান্ত লতা আল্লাহর
হাবতই আবি। র্তর্ন জাবনন প্রবতযক বযর্ি যা র্কিু কবর। কাবফররা লজবন লনবব লয, পর জীববনর
আবাসস্থল কাবের জনয রবেবি।
মন্তবয: বাইবববল ‘িরান্তকারী’ ও ‘কুশলী’ উভেবকই খারাপ বা অসৎ বলা হবেবি, যা
শেতাবনর িার্রর্ত্রক ধবর্শিয। ঈশ্ববরর নে। র্সএফ. 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.
চভন্ন ধ্রমত চিশ্বাসকারীরের মরধ্য শত্রুতা ও ঘৃ ণা সৃ চি করার চপিরন চক ঈশ্বর
োয়ী?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
ফিররচময়া 29:11*....আর্ম আমার পর্রকল্পনাগুবলা র্ক তা জার্ন| তাই এগুবলা লতামাবের
বললাম|” এই হল প্রভুর বাতি া| “আর্ম লতামাবের সু র্নর্শ্চত র্নরাপে ভর্বষযত্ র্েবত িাই|
লতামাবের জনয আমার ভাল ভাল পর্রকল্পনা আবি| লতামাবের আঘাত করবার লকান
পর্রকল্পনা আমার লনই| আর্ম লতামাবের আশা এবং সু -ভর্বষযত্ র্েবত িাই|
হািাকুক 1:13.....আপনার লিাখগুর্ল খু বই শুদ্ধ! আপর্ন র্ক কবর মবন্দর র্েবক
তাকাবত পারববন? ললাকরা লে পাপ কবর তা আপর্ন সহয করবত পাবরন না| তাহবল ঐ
অসত্ ললাকরা লে জেী হবচ্ছ তা আপর্ন র্ক কবর লেখববন? আপর্ন যখন লেবখন লে
ভাবলা ললাকরা আমাবের লিবেও দুি ললাকবের দ্বারা পরার্জত হবচ্ছ তখন লকন লকান
প্রর্তকার কবরন না?
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:10.....তাবের অন্তঃকরণ বযর্ধ্গ্রস্ত আর আল্লাহ তাবের বযর্ধ্ আবরা বার়্েবে
র্েবেবিন। বস্তুতঃ তাবের জনয র্নধ্িার্রত রবেবি ভোবহ আযাব, তাবের র্মেযািাবরর
েরুন।
Nisa 4:88......অতঃপর লতামাবের র্ক হল লয, মু নার্ফকবের সম্পবকি লতামরা দু’েল
হবে লেবল? অেি আল্লাহ তা’আলা তাবেরবক ঘু র্রবে র্েবেবিন তাবের মন্দ কাবজর
কারবন! লতামরা র্ক তাবেরবক পে প্রেশিন করবত িাও, যাবেরবক আল্লাহ পেভ্রি
কবরবিন? আল্লাহ যাবক পেভ্রান্ত কবরন, তু র্ম তার জনয লকান পে পাবব না।
Maide 5:14*..... যারা ববলঃ আমরা নািারা, আর্ম তাবের কাি পযিন্ত তাবের

47.*
চকিু মানু রষর মনরক কঠিন করর তারের চিপরথ চনরয় িাওয়া চক ঈশ্বররর
উরেশযগুর ার মরধ্য পরর?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
মচথ 18:11-14*.....14. ঠিক লসই ভাবব, লতামাবের র্পতা র্যর্ন স্ববেি আবিন, র্তর্ন
িান না, লে এই লিাট্টবের মবধ্য একজনও হার্রবে যাে৷
চতমচথ্১ 2:3-4*.....3.এরকম করা ভাল, এবত আমাবের ত্রাণকতি া সন্তি হন৷…
4.তাাঁর ইচ্ছা এই লযন সমস্ত মানু ষ উদ্ধার পাে ও সতয জানবত পাবর৷
------------------------------------------------------------------------------------Baqara 2:7, 15 & 26*.....26. 7. আল্লাহ তাবের অন্তকরণ এবং তাবের কানসমূ হ
বে কবর র্েবেবিন, আর তাবের লিাখসমূ হ পেি াে লঢবক র্েবেবিন। আর তাবের জনয
রবেবি কবঠার শার্স্ত।…15. বরং আল্লাহই তাবের সাবে উপহাস কবরন। এ দ্বারা আল্লাহ
তা’আলা অবনকবক র্বপেোমী কবরন, আবার অবনকবক সঠিক পেও প্রেশিন কবরন।
Nisa 4:119..... তাবেরবক পেভ্রি করব, তাবেরবক আশ্বাস লেব;
A’raf 7:186.....্আল্লাহ যাবক পেভ্রি কবরন। তার লকান পেপ্রেশিক লনই। আর আল্লাহ
তাবেরবক তাবের দুিামীবত মত্ত অবস্তাে লিব়ে র্েবে রাবখন।
48.
ঈশ্বররর িচরত্র ও িযিহার চক কিরনা িামরিয়াচ পূ ণত হয়?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
সামসঙ্গীত 119:90.....র্িরর্েবনর জনযই আপর্ন র্বশ্বস্ত| প্রভু, আপর্ন এই পৃর্েবী সৃ র্ি কবরবিন
এবং এখনও তা রবেবি|
মা াচি 3:6.....“আর্মই প্রভু, আমার পর্রবতি ন লনই| লতামরা যাবকাববর সন্তানরা তাই
সম্পূ ণিরূবপ র্বনি হচ্ছ না|
চতমচথ্২ 2:13*.....আমরা যর্ে অর্বশ্বস্ত হই, র্তর্ন র্কন্তু র্বশ্বস্ত োবকন; কারণ র্তর্ন
র্নবজবক অস্বীকার করবত পাবরন না৷
------------------------------------------------------------------------------------Hud 11:106-108*.....106. অতএব যারা হতভােয তারা লোযবখ যাবব, লসখাবন
তারা আতি নাে ও র্িৎকার করবত োকবব।…107. তারা লসখাবন র্িরকাল োকবব,
যতর্েন আসমান ও যমীন বতি মান োকবব। তবব লতামার প্রর্তপালক অনয র্কিু ইচ্ছা
করবল র্ভন্ন কো। র্নশ্চে লতামার পরওোরবেোর যা ইচ্ছা করবত পাবরন।…
Hajj 22:14*..... আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই কবরন।
Fatir 35:8.....যাবক মন্দকমি লশাভনীে কবর লেখাবনা হে, লস তাবক উত্তম মবন
কবর, লস র্ক সমান লয মন্দবক মন্দ মবন কবর। র্নশ্চে আল্লাহ যাবক ইচ্ছা্ পেভ্রি
কবরন এবং যাবক ইিিা সৎপে প্রেশিন কবরন। সু তরাং আপর্ন তাবের জবনয অনু তাপ
কবর র্নবজবক ধ্বংস করববন না। র্নশ্চেই আল্লাহ জাবনন তারা যা কবর।

49.*
ঈশ্বর িাড়া অনয কাররা কারি নত হউয়ার িযপারর চক চনচষদ্ধ করা হরয়রি?
বাইববল হাাঁ / হাাঁ কুরআন
িাত্রাপু স্তক 20:2-5.... 2্“আর্মই প্রভু, লতামাবের ঈশ্বর|্্3্“আমাবক িা়ো লতামরা
আর লকানও লেবতাবক উপাসনা করবব না|্4্“লতামরা অবশযই অনয লকান মূ র্তি
ে়েবব না লেগুবলা আকাবশর, 5 লকান মূ র্ত্তির উপাসনা বা লসবা করবব না| কারণ,
আর্মই প্রভু, লতামাবের ঈশ্বর| যারা অনয লেবতার উপাসনা করবব তাবের আর্ম ঘৃ ণা
চিতীয়্চিিরণ 5:7-9..... 7 “লতামরা অবশযই আমাবক িা়ো অনয লকাবনাও লেবতার পূজা
করবব না| 9 লতামরা অনয লকাবনাও প্রকার মূ র্ত্তির পূজা অেবা লসবা করবব না| লকন?
------------------------------------------------------------------------------------İsra 17:23*.....লতামার পালনকতি া আবেশ কবরবিন লয, তাাঁবক িা়ো অনয কারও
এবােত কবরা না এবং র্পতা-মাতার সাবে সদ্ব-বযবহার কর। তাবের মবধ্য লকউ অেবা
উভবেই যর্ে লতামার জীবেশাে বাধ্িবকয উপনীত হে; তবব তাবেরবক ‘উহ’ শব্দটিও
ববলা না এবং তাবেরবক ধ্মক র্েও না এবং বল তাবেরবক র্শষ্ঠািারপূণি কো।
Zariyat 51:56*.....আমার এবােত করার জনযই আর্ম মানব ও র্জন জার্ত সৃ র্ি কবরর্ি।
50.*
‘ফতামরা আেরমর সামরন নত হউ’- ফেররশতারেররক এই আরেশ ফেয়ার
মাধ্যরম ঈশ্বর চক উনার চনরজর চিরন্তন চনয়মগুর ার চিররাচধ্তা করররিন?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
ইসাইয়া 14:12-17*.....12 তু র্ম সকাবলর তারার মবতা র্িবল| র্কন্তু এখন লতামার আকাশ
লেবক পতন হবেবি| 13 তু র্ম সবিো র্নবজবক বলবত: “আর্ম হব পরাত্পবরর মবতা| আর্ম
স্বেিাবরাহণ করব| 14 আর্ম লমবঘর লবেীবত উঠব| আর্ম পরাত্পবরর তু লয হব|”
এরজচকরয় 28:11-19*.....13 তু র্ম ঈশ্ববরর উদ্োন্এেবন র্িবল| লতামার কাবি
সব ধ্রবণর মূ লযবান পাের- িুর্ন, পীতমর্ন, হীবর, ধবদুর্য়্েিমর্ণ লোবমেক সূ েিকান্ত,
নীলকান্ত, হর্রম্মর্ণ ও মরকত র্িল| প্রর্তটি পােরই স্বনিখর্িত র্িল| লতামার সৃ র্ির র্েবন
তু র্ম ঐ লসৌন্দবর্য়্েি ভূর্ষত হবের্িবল|
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:31-34*......34.এবং যখন আর্ম হযরত আেম (আঃ)-লক লসজো করার জনয
লফবরশতােণবক র্নবেি শ র্েলাম, তখনই ইবলীস বযতীত সবাই র্সজো করবলা। লস (র্নবেি শ) পালন
করবত অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রেশিন করল। ফবল লস কাবফরবের অন্তভূিি হবে লেল।
İsra 17:61-65*.....61.স্মরণ কর, যখন আর্ম লফবরশতাবেরবক বললামঃ আেমবক
লসজো কর, তখন ইবলীস বযতীত সবাই লসজোে পব়ে লেল। র্কন্তু লস বললঃ আর্ম

পচিত্র সত্তা, ফেররশতাগণ, অপরেিতা এিং শয়তান
51.*
ঈশ্বররক চক পচিত্র সত্ত্বা চহরসরি গ্রহণ করা হরয়রি? (রুহ উ -কুদুস)
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
সামসঙ্গীত 139:7..... লযখাবন লযখাবন আর্ম যাই সবিত্রই আপনার আিা র্বরাজ কবর| লহ
প্রভু, আর্ম আপনার কাি লেবক পালাবত পার্র না|
ফিাহন 4:24.....ঈশ্বর আিা, যাাঁরা তাাঁর উপাসনা কবর তাবেরবক আিাে ও সবতয
উপাসনা করবত হবব৷’
पচশষযিচরত 5:3-4*.....3 তখন র্পতর বলবলন, ‘অনর্নে তু র্ম লকন শেতানবক লতামার
অন্তবর কাজ করবত র্েবল? মানু বষর কাবি নে র্কন্তু তু র্ম ঈশ্ববরর কাবি র্মেযা বলবল৷’
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:87 & 253*..... 87. আর্ম মর্রেম তনে ঈসাবক সু স্পি লমাবজযা োন
কবরর্ি এবং পর্বত্র রূবহর মাধ্যবম তাবক শর্িোন কবরর্ি।
Maide 5:110*.....যখন আল্লাহ বলববনঃ লহ ঈসা ইববন মর্রেম, লতামার প্রর্ত ও লতামার
মাতার প্রর্ত আমার অনু গ্রহ স্মরণ কর, যখন আর্ম লতামাবক পর্বত্র আিার দ্বারা
মন্তিয: বাইবববল লমাট 113 জােোে পর্বত্র সত্তাবক ঈশ্বর র্হবসবব বণিনা করা হবেবি।
52.*
পচিত্র সত্ত্বার চক চকিু সৃ চি করার ক্ষমতা ররয়রি?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
আচেপু স্তক্- 1:1-2..... 1 শুরুবত, ঈশ্বর আকাশ ও পৃর্েবী সৃ র্ি করবলন| প্রেবম পৃর্েবী
সম্পূ ণি শূনয র্িল; পৃর্েবীবত র্কিু ই র্িল না| 2 অেকাবর আবৃ ত র্িল জলরার্শ আর ঈশ্ববরর
আিা লসই জলরার্শর উপর র্েবে লভবস লব়োর্চ্ছল|
ফিাি 33:4*.....ঈশ্ববরর আিা আমাে সৃ র্ি কবরবি| ঈশ্বর সবিশর্িমাবনর র্নঃশ্বাস
আমাবক জীবন র্েবেবি|
সামসঙ্গীত 104:30.....র্কন্তু যখন আপর্ন আপনার আিাবক পাঠাবলন, প্রভু, তখন
ওরা আবার স্বাস্যেবান হল| লেশটিবক আপর্ন আবার নতু ন্কবর লতাবলন!
------------------------------------------------------------------------------------Maide 5:118*..... 118. যর্ে আপর্ন তাবেরবক শার্স্ত লেন, তবব তারা আপনার োস
এবং যর্ে আপর্ন তাবেরবক ক্ষমা কবরন, তবব আপর্নই পরারান্ত, মহার্বজ্ঞ।
Meryem 19:17-19..... 17. অতঃপর আর্ম তার কাবি আমার রূহ লপ্ররণ করলাম,

লস তার র্নকট পু ণি মানবাকৃর্তবত আত্নপ্রকাশ করল।…19. লস বললঃ আর্ম
লতা শুধ্ু লতামার পালনকতি া লপ্রর্রত, যাবত লতামাবক এক পর্বত্র পু ত্র োন

53.
পচিত্র সত্ত্বা ও ফেররশতা চজিরাঈ চক এক ও অচভন্ন?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
ু ক 1:11-35*.....11 এমন্সময়্প্রভুর্এক্স্বগত দূত্সিচরয়র্সামরন্এরস্উপচস্থত্হরয়্
ধ্ূ পরিেীর্ডানচেরক্োাঁড়ার ন৷ 19 এর্উত্তরর্স্বগত দূত্তাাঁরক ি র ন,্‘আচম্
গাচিরয় , ঈশ্বররর্সামরন্োাঁচড়রয়্থাচক; আর্ফতামার্সরঙ্গ্কথা ি ার্জনয্ও্
ফতামারক্এই্সুিির্ফেিার্জনযই্আমারক্পাঠারনা্হরয়রি৷ 30 স্বগত দূত্তাাঁরক্
ি র ন,্‘মচরয়ম্তুচম্ভয়্ফপও্না, কারণ্ঈশ্বর্ফতামার্ওপর্সন্তুি্হরয়রিন৷
ফিাহন 4:24.....ঈশ্বর্আত্মা, িাাঁরা্তাাঁর্উপাসনা্করর্তারেররক্আত্মায়্ও্
সরতয্উপাসনা্কররত্হরি৷’
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98*.....87. অিশযই্আচম্মূসারক্চকতাি্চেরয়চি।্এিং্তার্পরর্
পিত ায়ক্ররম্রসূ ্পাঠিরয়চি।্আচম্মচরয়ম্তনয়্ঈসারক্সুস্পি্ফমারজিা্োন্
কররচি্এিং্পচিত্র্রূরহর্মাধ্যরম্তারক্শচক্তোন্কররচি।্…98. ফি্িযচক্ত্আল্লাহ্
তাাঁর্ফেররশতা্ও্রসূ গণ্এিং্চজিরাঈ ্ও্চমকাঈর র্শত্রু্হয়, চনচিতই্আল্লাহ্
ফসসি্কারেররর্শত্রু।
মন্তিযঃ ইস ারম সাধ্ারণত ফেররশতা চজিরাঈ রক পচিত্র সত্ত্বা ি া হয়।
54.*
পচিত্র সত্ত্বার প্রচত চনন্দা করাই চক একমাত্র ক্ষমার অরিাগয পাপ?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
মচথ 12:31-32*.....32 মানিপু রত্রর্চিরুরদ্ধ্ফকউ্িচে ফকান্কথা্ির , তারক্
ক্ষমা্করা্হরি, চকন্তু্পচিত্র্আত্মার্চিরুরদ্ধ্কথা্ি র তার্ক্ষমা্ফনই্,
এিু রগ্িা্আগামী্িুরগ্কিনইনা৷
------------------------------------------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168*.....48. চনঃসরন্দরহ আল্লাহ্তারক্ক্ষমা্কররন্না, ফি্
ফ াক্তাাঁর্সারথ্শরীক্করর।্চতচন্ক্ষমা্কররন এর্চনম্ন্পিত ারয়র্পাপ, িার্
জনয্চতচন্ইচ্ছা্কররন।্আর্ফি্ফ াক্অংশীোর সািযস্ত্কর ্আল্লাহর্সারথ,
ফস্ফিন্অপিাে্আররাপ্কর ।…168. িারা্কুেরী্অি ম্বন্করররি্এিং্
সতয্িাপা্চেরয়্ফররিরি, আল্লাহ্কিনও্তারের্ক্ষমা্কররিন্না্এিং্সর ্
পথ্ফেিারিন্না।

55.
পচিত্র ধ্মত গ্রন্থসমূ হ চক ফকি মাত্র আত্তা িা সত্ত্বার উপধ্ানগুর ারকই ফকন্দ্র করর
আর ািনা করর?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
ফরামীয় 1:11.....আর্ম লতামাবের লেখার জনয ব়েই উত্সু ক৷ লতামাবের শর্িশালী
কবর লতালার জনয আর্ম সকলবক র্কিু আর্িক বর র্েবত িাই৷
ফরামীয় 8:9.....র্কন্তু লতামরা লতামাবের ধের্হক প্রবৃ র্ত্তর দ্বারা িার্লত নও বরং আিা দ্বারা
িার্লত; অবশয যর্ে ঈশ্ববরর আিা লতামাবের অন্তবর র্বরাজ কবরন তাহবল তু র্ম আিার দ্বারা
িার্লত হবব; র্কন্তু যার মবধ্য খ্রীবির আিা লনই লস খ্রীবির নে৷
পারর?’্চিশাইয়্40 : 13….. র্কন্তু খ্রীবির মন আমাবের আবি৷
যু বের পত্র 18-19*.....18 তারা লতা লতামাবের বলবতন, ‘লশবষর সমে এমন সব উপহাসকরা
উঠবব যাাঁরা র্নবজবের ইচ্ছানু যাযী ঈশ্বর-র্বরুদ্ধ কাজ করবব৷’ 19 মবধ্য র্ববভে সৃ র্ি কবর৷
তারা তাবের পাপ প্রবৃ র্ত্তর োস৷ তাবের লসই আিা লনই৷
------------------------------------------------------------------------------------İsra 17:85*.....তারা আপনাবক রূহ সম্পবকি র্জবজ্ঞস কবর। ববল র্েনঃ রূহ আমার
পালনকতি ার আবেশ ঘটিত। এ র্বষবে লতামাবেরবক সামানয জ্ঞানই োন করা হবেবি।
56.*
ঈশ্বররর পচিত্র সত্ত্বা চক মানু রষর চভতরর িাস করর এিং তারের আধ্যাচত্মক
ক্ষমতা োরনর মাধ্যরম আরও শচক্তশা ী করর ফতার ?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
ফিাহন 20:21-23..... 21 এরপর যীশু আবার তাাঁবের বলবলন, ‘লতামাবের শার্ন্ত লহাক! র্পতা
লেমন আমাবক পাঠিবেবিন, আর্মও লতমর্ন লতামাবের পাঠার্চ্ছ৷’ 22 এই ববল র্তর্ন তাাঁবের
ওপর ফুাঁ র্েবলন, আর বলবলন, ‘লতামরা পর্বত্র আিা গ্রহণ কর৷
पচশষযিচরত 1:8.... র্কন্তু যখন পর্বত্র আিা লতামাবের কাবি আসববন, তখন
লতামরা শর্ি পাবব আর লতামরা আমার সাক্ষী
কচরন্থীয়্১ 12:1, 4-11 & 13*.....1 আমার ভাই ও লবাবনরা, আর্ম িাই লে লতামরা
সঠিকভাবব এগুর্ল বু বঝ নাও৷
------------------------------------------------------------------------------------মন্তিয: কুরআবন মানু বষর লকান আধ্যার্িক ক্ষমতা বা পর্বত্র সত্ত্বার মানু বষর র্ভতবর
বাস করার মবতা লকান কো বলা হের্ন।

57.
হাত রািার মাধ্যরম আধ্যাচত্মক ক্ষমতা চক একজরনর কাি ফথরক অনয জরনর
কারি ফিরত পাররি?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
র্তমর্ে ১ 4:14-16*......14 লতামার মবধ্য লে আর্িক বরোন রবেবি তা বযবহার
করবত ভুবলা না৷ এক সমে মণ্ডলীর প্রািীনরা লতামার ওপর হস্তাপিণ কবরর্িবলন, লসই
সমে ভাববােীর দ্বারা লসই োন লতামাবত অর্পিত হবের্িল৷ 15 ঐসব কাজ কবর যাও৷
ঐ কাবজর উবেবশয লতামার জীবন উত্সেি কর৷ তাবত সব ললাক লেখবত পাবব
লতামার কাজ লকমন এবোবচ্ছ৷
র্তমর্ে ২ 1:6...... লসই জনয আর্ম লতামাবক মবন কর্রবে র্ের্চ্ছ লে, লতামার মবধ্য
ঈশ্ববরর লেওো র্ববশষ োন রবেবি৷ আর্ম যখন লতামার ওপর হস্তাপিন কবরর্িলাম
তখন লসই োন ঈশ্বর লতামাবক র্েবের্িবলন৷
------------------------------------------------------------------------------------মন্তিয: কুরআবন হাত রাখার মাধ্যবম আধ্যার্িক ক্ষমতা একজবনর কাি লেবক অনয
জবনর কাবি যাওোর বযপাবর র্কিু বলা হের্ন। Cf. লরামানস 1:11, 2 লেসালর্নোন্স
2:8 & 1 র্তমর্ে 4:14-16.
58.
ঈশ্বর চিশুচিরস্টর অনু গামীরের চক এমন ক্ষমতা চেরয়রিন িার মাধ্যরম তারা
অর ৌচকক কাজ কররত পাররিন, ঠিক ফিমনটি চতচন চিশুচিস্টরক চেরয়রিন?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
ু ক 10:17*....এরপর লসই বাহাত্তরজন আনবন্দর সবে র্ফবর এবস বলবলন, ‘প্রভু,
আপনার নাবম এমন র্ক ভূতরাও আমাবের বশযতা স্বীকার কবর!’
ফিাহন 14:12*.....আর্ম লতামাবের সর্তয বলর্ি, লে আমার ওপর র্বশ্বাস রাবখ, আর্ম
লে কাজই কর্র না লকন, লসও তা করবব, বলবত র্ক লস এর লেবকও মহান মহান কাজ
করবব, কারণ আর্ম র্পতার কাবি যার্চ্ছ৷
पচশষযিচরত 6:8.....র্স্তফান ঈশ্ববরর শর্ি ও অনু গ্রবহ পর্রপূণি র্িবলন; র্তর্ন জনসাধ্ারবণর
মবধ্য নানান অবলৌর্কক ও পরারম কাজ করবত লােবলন৷
पচশষযিচরত 8:6.....ললাবকরা যখন র্ফর্লবপর কো শুনল এবং র্তর্ন লে সব
অবলৌর্কক কাজ করর্িবলন তা লেখল, তখন তাাঁর কোে আবরা মন র্েল৷
------------------------------------------------------------------------------------মন্তিয: কুরআবন র্যশুর্খ্রবের পর এমন কাবরা কো বলা হের্ন লয লকান রকম

59.
ঈশ্বর চক কাওরক তাাঁর জাচতসত্তার মাধ্যরম এমন ফকান ক্ষমতা চেরয়রিন িার
ের ফস অজানা ফকান ভাষায় কথা ি রত পাররি?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
কচরন্থীয়্১ 14:2, 5*.....2 লে বযর্ি র্ববশষ ভাষাে কো বলার ক্ষমতা লপবেবি, লস লকান
মানু বষর সবে নে ঈশ্ববরর সবেই কো ববল, কারণ লস র্ক ববল তা লকউ বু ঝবত পাবর না, বরং
লস আিার মাধ্যবম র্নেূ ঢ় তবত্ত্বর র্বষে ববল৷ 5 আমার ইচ্ছা লে লতামরা সকবল র্ববশষ র্ববশষ
ভাষাে কো বলার ক্ষমতা
লরামীে 8:26-27*.....26 একইভাবব আমাবের দুবিলতাে পর্বত্র আিাও আমাবের সাহাযয
করবত এর্েবে আবসন, কারণ আমরা র্কবসর জনয প্রােিনা করব জার্ন না, তাই স্বেং পর্বত্র
আিা আমাবের হবে অবযি আতি স্ববর আববেন জার্নবে োবকন৷
------------------------------------------------------------------------------------মন্তিয: কুরআবনর লকাোও এমন র্কিু বলা হে র্ন লয, মানু ষ তার অজানা লকান
ভাষাে কো বলবব।
60.*
ফেররশতারা আল্লাহ্র িান্দা িা ফগা াম এিং অপরেিতা িা জীন শয়তারনর
ফগা াম, এই িযপারটি সম্পরকত চক ফকান পচরষ্কার ফকান িযিা ররয়রি?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
মচথ 25:41*.....‘এরপর রাজা তাাঁর বাম র্েবকর ললাকবের বলববন, ‘ওবহ অর্ভশপ্তরা, লতামরা
আমার কাি লেবক দূর হও, র্েোবল ও তার দূতবের জনয লে ভযাবহ অনন্ত আগুন প্রস্তুত করা
হবেবি, তার মবধ্য র্েবে প়ে৷
पপ্রতযারেশর 12:9*.....লসই র্বরাট নােবক স্বেি লেবক পৃ র্েবীবত িুাঁ ব়ে লফলা হল৷ এই র্বরাট
নাে হল লসই পুরাবনা নাে যাবক র্েোবল বা শেতান বলা হে, লস সমগ্র জেতবক ভ্রান্ত পবে
র্নবে যাে৷ লসই নাে ও তার সেী অপদূতবের পৃর্েবীবত িুাঁ ব়ে লফলা হল৷
------------------------------------------------------------------------------------Jinn 72:1—16*.....1. বলু নঃ আমার প্রর্ত ওহী নার্যল করা হবেবি লয, র্জনবের
একটি েল লকারআন েবণ কবরবি, অতঃপর তারা ববলবিঃ আমরা র্বস্মেকর লকারআন
েবণ কবরর্ি;…2. যা সৎপে প্রেশিন কবর। ফবল আমরা্তাবত র্বশ্বাস স্থাপন কবরর্ি।্
আমরা কখনও আমাবের পালনকতি ার সাবে কাউবক শরীক করব 11.আমাবের লকউ
লকউ সৎকমিপরােণ এবং লকউ লকউ এরূপ নে। আমরা র্িলাম র্বর্ভন্ন পবে
র্বভি।…12. আমরা বু ঝবত লপবরর্ি লয, আমরা পৃর্েবীবত আল্লাহ তা’আলাবক পরাস্ত

61.
শয়তারনর পরক্ষ চক তার ভুর র জনয অনু রশািনা করর ভার া হরয় িাওয়া
সম্ভি?
বাইববল না / না কুরআন
पপ্রতযারেশর 12:9-10*.....9 লসই র্বরাট নােবক স্বেি লেবক পৃর্েবীবত িুাঁ ব়ে লফলা
হল৷ এই র্বরাট নাে হল লসই পু রাবনা নাে যাবক র্েোবল বা শেতান বলা হে, লস সমগ্র
জেতবক ভ্রান্ত পবে র্নবে যাে৷ লসই নাে ও তার সেী অপদূতবের পৃ র্েবীবত িুাঁ ব়ে
লফলা হল৷ 10 তখন আর্ম স্ববেি এক উচ্চস্বর শুনবত লপলাম, ‘এখন আমাবের ঈশ্ববরর
জে, পরারম, রাজত্ব, ধ্বর্ন ও তাাঁর খ্রীবির কতৃি ত্ত্ব এবস পব়েবি৷ এসবই সন্ভব হবেবি
কারণ আমাবের ভাইবের র্বরুবদ্ধ লে লোষাবরাপকারী, তাবক নীবি িুাঁ ব়ে লফবল লেওো
হবেবি৷ লস র্েন রাত আমাবের ঈশ্ববরর সামবন তাবের নাবম লোষাবরাপ করত৷
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:208*......ইসলাবমর অন্তভুিি হবে যাও এবং শেতাবনর পোংক অনু সরণ
কর না। র্নর্শ্চত রূবপ লস লতামাবের প্রকাশয শত্রু।
Zukhruf 43:36-39.....36.লয বযর্ি েোমে আল্লাহর স্মরণ লেবক লিাখ র্ফর্রবে
লনে, আর্ম তার জবনয এক শেতান র্নবোর্জত কবর লেই, অতঃপর লস-ই হে তার
সেী।…39. লতামরা যখন কুফর করর্িবল, তখন লতামাবের আজবকর আযাবব শরীক
হওো লকান কাবজ আসবব না।
62.
অপরেিতা িা চকিু জীরনর পরক্ষ চক তার ভুর র জনয অনু রশািনা করর ভার া
হরয় িাওয়া সম্ভি?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
িু রের্পত্র 6-7*....6 আর্ম লতামাবের স্মরণ কর্রবে র্েবত িাই, লে লসই স্বেিদূতরা
যাাঁরা র্নবজবের আর্ধ্পতয রক্ষা না কবর র্নজ বাসস্থান তযাে কবরর্িল, তাবের র্তর্ন
(ঈশ্বর) লঘার অেকার কারাোবর অনন্তকালীন লশকবল লবাঁবধ্ লরবখবিন আর
মহার্বিাবরর র্েবন তাবের র্বিার করা হবব৷ 7 আগুবন শার্স্ত লভাে কবর তারা আমাবের
সামবন দৃিান্তস্বরূপ হবে রবেবি৷
------------------------------------------------------------------------------------Jinn 72:1, 11, 13 & 14*.....1.বলু নঃ আমার প্রর্ত ওহী নার্যল করা হবেবি লয, র্জনবের
একটি েল লকারআন েবণ কবরবি, অতঃপর তারা ববলবিঃ আমরা্র্বস্মেকর লকারআন েবণ
কবরর্ি;…11. আমাবের লকউ লকউ সৎকমিপরােণ এবং লকউ লকউ এরূপ নে। আমরা র্িলাম
র্বর্ভন্ন পবে র্বভি।…13. আমরা যখন সু পবের র্নবেি শ শুনলাম, তখন তাবত র্বশ্বাস স্থাপন

63.*
পচিত্র গ্রন্থগুর ারত চক মানু রষর মধ্য ফথরক জীন ফির করর আনার ফকান কথা
ি া হরয়রি?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
মচথ 9:33.....লসই ভূতবক তার লভতর লেবক তার়্েবে লেবার পর লবাবা ললাকটি কো
বলবত লােল৷ তাবত সমববত সব ললাক আশ্চযি হবে লেল৷ তারা বলল, ‘ইস্রাবেবল
এমন কখনও লেখা যাে র্ন৷’
মচথ 17:18.....তখন যীশু লসইভূতবক র্তরস্কার করবল ভূতটি লিবলটির মধ্য লেবক
লবর হবে লেল, আর লসই মু হূত্তি লেবকইবিবলটি সম্পূ ণি সু স্থ হবে লেল৷
------------------------------------------------------------------------------------মন্তিয: কুরআবনর লকাোও মানু বষর মধ্য লেবক জীন লবর কবর আনার কো বলা হের্ন।
র্কন্তু, বাইবববল এই বযপাবর 89 বার বলা হবেবি।
64.
শয়তারনর ি িা প্রতারণা করার ক্ষমতারক চক দুিত ও অকািত কর ি া
হরয়রি?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
ু ক 4:6*.....র্েযাবল যীশুবক বলল, ‘এই সব রাবজযর পরারম ও মর্হমা আর্ম
লতামাে লেব, কারণ এই সমস্তই আমাবক লেওযা হবেবি, আর আর্ম যাবক িাই
তাবকই এসব র্েবত পার্র৷
কচরন্থীয়্২ 4:3—4..... 3 র্কন্তু আমরা লে সু সমািার প্রিার কর্র তা যর্ে ঢাকা োবক,
তবব যাাঁরা ধ্বংবসর পবে িবলবি তাবের কাবিই ঢাকা লেবক যাে৷ 4 এই যু বের লেবতা
অর্বশ্বাসীবের মন অে কবরবি, যাবত ঈশ্ববরর প্রর্তমূ র্ত্তি লে খ্রীি, তাাঁর মর্হমার
সু সমািাবরর আবলা তারা লেখবত না পাে৷
------------------------------------------------------------------------------------Nisâ 4:76*.....যারা ঈমানোর তারা লয, লজহাে কবর আল্লাহর রাবহই। পক্ষান্তবর
যারা কাবফর তারা ল়োই কবর শেতাবনর পবক্ষ সু তরাং লতামরা লজহাে করবত োক
শেতাবনর পক্ষালম্বনকারীবের্র্বরুবদ্ধ, (লেখবব) শেতাবনর িরান্ত একান্তই দুবিল।
İbrahim 14:22.....্লতামাবের উপর লতা আমার লকান ক্ষমতা র্িল না, র্কন্তু এতটুকু লয,
আর্ম লতামাবেরবক লড্বকর্ি, অতঃপর লতামরা আমার কো লমবন র্নবেি।্্
Nahl 16:98....অতএব, যখন আপর্ন লকারআন পাঠ কবরন তখন র্বতার়্েত শেতান
লেবক আল্লাহর আেে গ্রহণ করুন।

65.*
শয়তানরক চক এই দুচনয়ার ‘অচধ্পচত’্ও ‘শাসক’্চহরসরি ধ্রা হয়?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
ু ক 4:6.....্র্েযাবল যীশুবক বলল, ‘এই সব রাবজযর পরারম ও মর্হমা আর্ম লতামাে লেব,
কারণ এই সমস্তই আমাবক লেওযা হবেবি, আর আর্ম যাবক িাই তাবকই এসব র্েবত পার্র৷
ফিাহন 12:31.....এখন জেবতর র্বিাবরর সমে৷ এই জেবতর শাসকবক দূবর র্নবক্ষপ করা হবব৷
ফিাহন 14:30*.....আর্ম লতামাবের সবে আর লবশীক্ষণ কো বলব না, কারণ এই
জেবতর অর্ধ্পর্ত আসবি৷ আমার ওপর তার লকান োবী লনই৷
কচরন্থীয়্২ 4:3-4*..... 3 র্কন্তু আমরা লে সু সমািার প্রিার কর্র তা যর্ে ঢাকা োবক,
তবব যাাঁরা ধ্বংবসর পবে িবলবি তাবের কাবিই ঢাকা লেবক যাে৷ 4 এই যু বের লেবতা
অর্বশ্বাসীবের মন অে কবরবি, যাবত ঈশ্ববরর প্রর্তমূ র্ত্তি লে খ্রীি, তাাঁর মর্হমার
সু সমািাবরর আবলা তারা লেখবত না পাে৷
------------------------------------------------------------------------------------Nisa 4:76.....্যারা ঈমানোর তারা লয, লজহাে কবর আল্লাহর রাবহই। পক্ষান্তবর যারা
কাবফর তারা ল়োই কবর শেতাবনর পবক্ষ সু তরাং লতামরা লজহাে করবত োক
শেতাবনর পক্ষালম্বনকারীবের র্বরুবদ্ধ, (লেখবব) শেতাবনর িরান্ত একান্তই দুবিল।
Shuara 26:210-211..... 210.এই লকারআন শেতানরা অবতীণি কবরর্ন।…211.
তারা এ কাবজর উপযু ি নে এবং তারা এর সামেি?
চিশুচিস্ট ও হিরত ফমাহাম্মাে (সঃ)
66.*
এটি চক গ্রহণরিাগয ফি, চিশুচিরস্টর জন্ম একজন সতী নারীর ফথরক হরয়রি?
বাইববল হাাঁ / হাাঁ কুরআন
ইসাইয়া 7:14*.....ঈশ্বর আমার প্রভু, লতামাবের একটা র্িহ্ন লেখাববন:ঐ যু বতী মর্হলাটি
েভিবতী হবব এবং লেখ লস একটি পু ত্র সন্তাবনর জন্ম লেবব| তার নাম রাখা হবব ইম্মানূ বযল|
মচথ 1:18*.....এই হল যীশু খ্রীবির জন্ম সংরান্ত র্ববরণ: লোবষবফর সবে তাাঁর মা
মর্রেবমর বােোন হবের্িল; র্কন্তু তাাঁবের র্ববের আবেই জানবত পারা লেল লে পর্বত্র
আিার শর্িবত মর্রেম েভিবতী হবেবিন৷
------------------------------------------------------------------------------------Meryem 19:16-22*.....20. মর্রইোম বললঃ র্করূবপ আমার পুত্র হবব, যখন লকান
মানব আমাবক স্পশি কবরর্ন এবং আর্ম বযর্ভিার্রণীও কখনও র্িলাম না?... 22.
অতঃপর র্তর্ন েবভি সন্তান ধ্ারণ করবলন এবং তৎসহ এক দূরবতী স্থাবন িবল লেবলন।

67.*
এটি চক গ্রহণরিাগয ফি, চিশুচিস্ট চনষ্পাপ চির ন?
10
বাইববল হাাঁ / হাাঁ কুরআন
মাকত 1:24..... ‘লহ নাসরতীে যীশু! আপর্ন আমাবের কাবি র্ক িান? আপর্ন র্ক আমাবের
ধ্বংস করবত এবসবিন? আর্ম জার্ন আপর্ন লক, আপর্ন ঈশ্ববরর লসই পর্বত্র বযর্ি!’
ফিাহন 8:46*.....লতামাবের মবধ্য লক আমাবক পাপী ববল লোষী করবত পাবর? আর্ম যখন
সতয বলর্ি তখন লতামরা লকন র্বশ্বাস করি না?
কচরন্থীয়্ ২ 5:21.....খ্রীি লকান পাপ কবরন র্ন; র্কন্তু ঈশ্বর খ্রীবির ওপর আমাবের
পাবপর সব লোষ িার্পবে র্েবেবিন, লেন খ্রীবির মবধ্য ঈশ্ববরর সবে আমাবের
সু সম্পকি স্থার্পত হে৷
ফিাহরনর্১ম্পত্র 3:5*.....লতামরা জান, মানু বষর পাপ তু বল লনবার জনযই খ্রীি প্রকার্শত
হবলন; আর খ্রীবির র্নবজর লকান পাপ লনই৷
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:253*..... উচ্চতর কবরবিন এবং আর্ম মর্রেম তনে ঈসাবক প্রকৃি মু ’লজযা োন
কবরর্ি এবং তাবক শর্ি োন কবরর্ি ‘রুহূল কুেুস’ অেিৎ র্জবরাঈবলর মাধ্যবম।
Meryem 19:19*.....লস বললঃ আর্ম লতা শুধ্ু লতামার পালনকতি া লপ্রর্রত, যাবত
লতামাবক এক পর্বত্র পু ত্র োন কবর যাব।
68.*
এটি চক গ্রহণরিাগয ফি, চিশুচিস্ট অচতপ্রাকৃত চিজ্ঞতা ও জ্ঞারনর অচধ্কারী
চির ন?
বাইববল হাাঁ / হাাঁ কুরআন
মচথ 9:4..... তারা র্ক র্িন্তা করবি, তা জানবত লপবর যীশু বলবলন, ‘লতামরা মবন মবন
লকন এমন মন্দ র্িন্তা করি?
ফিাহন 7:45-46*.....45 তখন মর্ন্দবরর লসই পোর্তকরা, প্রধ্ান যাজক ও ফরীশীবের
কাবি র্ফবর লেল৷ তাাঁরা মর্ন্দবরর লসই পোর্তকবক র্জবজ্ঞস করবলন, ‘লতামরা তাাঁবক্
ধ্বর আনবল না লকন?’্46্পোর্তকরা বলল,্‘উর্ন লে সব কো বলর্িবলন লকান মানু ষ
কখনও লসই ধ্রবণর কো ববলর্ন!’
ফিাহন 16:30*.....এখন আমরা বু ঝলাম লে আপর্ন সব র্কিু ই জাবনন৷ লকান বযর্ি প্রশ্ন
করার আবেই আপর্ন তার উত্তর র্েবত পাবরন৷ এজনযই আমরা র্বশ্বাস কর্র লে আপর্ন
ঈশ্ববরর কাি লেবক এবসবিন৷’
------------------------------------------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-48*.....45.যখন লফবরশতােণ বলবলা, লহ মারইোম আল্লাহ
লতামাবক তাাঁর এক বানীর সু সংবাে র্েবচ্ছন, যার নাম হবলা মসীহ-মারইোম-তনে ঈসা,
দুর্নো ও আবখরাবত র্তর্ন মহাসম্মাবনর অর্ধ্কারী এবং আল্লাহর ঘর্নষ্ঠবের
অন্তভূিি।48. আর তাবক র্তর্ন র্শর্খবে লেববন র্কতাব, র্হকমত, তওরাত, ইর্িল।
Zuhruf 43:63*.....ঈসা যখন স্পি র্নেশিনসহ আেমন করল, তখন বলল, আর্ম

69.*
এটি র্ক গ্রহণবযােয লয, র্যশুর্খ্রবের অবলৌর্কক র্কিু করার মবতা এবং মৃ তবক জীর্বত
কবর লতালার মবতা অর্তপ্রাকৃত ক্ষমতা র্িল?
িাইরি
্্হাাঁ্্/্্হাাঁ্্কুরআন
মাকি 1:40-45..... 40 একর্েন এক কুষ্ঠবরােী তাাঁর কাবি এবস হাাঁটু লেব়ে র্বনীতভাবব
তাাঁর সাহাযয িাইল৷ লস যীশুবক বলল,্‘আপর্ন ইবচ্ছ করবল আমাবক ভাল কবর র্েবত
পাবরন৷’ 41 যীশু তার প্রর্ত মমতাে পূ ণি হবে হাত্বার়্েবে তাবক স্পশি কবর বলবলন,
‘আর্ম তা-ই িাই, তু র্ম ভাল হবে যাও৷’
লযাহন 11:14-44*.....14 তাই যীশু তখন তাবের স্পি কবর বলবলন,্‘লাসার মারা লেবি৷ 21
মােিা যীশুবক বলবলন,্‘প্রভু, আপর্ন যর্ে এখাবন োকবতন তাহবল আমার ভাই মরত না৷ 23
যীশু তাাঁবক বলবলন,্‘লতামার ভাই আবার উঠবব৷’ 24 মােিা তাাঁবক বলবলন,্‘আর্ম জার্ন লশষ
র্েবন পুনরুত্থাবনর সমে লস আবার উঠবব৷’
------------------------------------------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-50*.....45.যখন লফবরশতােণ বলবলা, লহ মারইোম আল্লাহ লতামাবক
তাাঁর এক বানীর সু সংবাে র্েবচ্ছন, যার নাম হবলা মসীহ-মারইোম-তনে ঈসা, দুর্নো ও
আবখরাবত র্তর্ন মহাসম্মাবনর অর্ধ্কারী এবং আল্লাহর ঘর্নষ্ঠবের অন্তভূিি। …49.্আর আর্ম
সু স্থ কবর তু র্ল জন্মােবক এবং লশ্বত কুষ্ঠ লরােীবক। আর আর্ম জীর্বত কবর লেই মৃ তবক
আল্লাহর হুকুবম।
Maide 5:110*....্ফবল তা আমার আবেবশ পাখী হবে লযত এবং তু র্ম আমার
আবেবশ জন্মাে ও কুিবরােীবক র্নরামে কবর র্েবত এবং যখন আর্ম বনী-ইসরাঈলবক
লতামা লেবক র্নবৃ ত্ত লরবখর্িলাম, যখন তু র্ম তাবের কাবি প্রমাণার্ে র্নবে এবসর্িবল,
মন্তবয: ইনর্জবল র্যশুর্খ্রবের 37টি অবলৌর্কক ঘটনার কো বলা হবেবি।
70.*
এটি র্ক গ্রহণবযােয লয, র্যশুর্খ্রেবক মানু বষর মবধ্য র্বশ্বাস ও আনু েতয োকবত বলার
োর্েত্ব লেো হবেবি?
িাইরি
্্হাাঁ্্/্্হাাঁ্্কুরআন
মর্ে 23:10*....লকউ লেন লতামাবের ‘আিার্য্েি ববল না ড্াবক, কারণ লতামাবের আিার্য়্েি
একজনই, র্তর্ন খ্রীি৷
লযাহন 14:15 & 21-24*.....15্‘লতামরা যর্ে আমাে ভালবাস তবব লতামরা আমার সমস্ত
আবেশ পালন করবব৷ 21 লে আমার র্নবেি শ জাবন এবং লসগুর্ল সব পালন কবর, লসই
আমাে প্রকৃত ভালবাবস৷
------------------------------------------------------------------------------------Al-i İmran 3:50 & 55*.....50. আর আর্ম লতামাবের র্নকট এবসর্ি লতামাবের
পালনকতি ার র্নেশিনসহ। কাবজই আল্লাহবক ভে কর এবং আমার অনু সরণ কর। 55. আর
স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বলববন, লহ ঈসা! আর্ম লতামাবক র্নবে লনববা এবং লতামাবক
র্নবজর র্েবক তু বল র্নববা-কাবফরবের লেবক লতামাবক পর্বত্র কবর লেববা। আর যারা
লতামার অনু েত রবেবি তাবেরবক র্কোমবতর র্েন পযিন্ত যারা অস্বীকৃর্ত জ্ঞাপন কবর
তাবের উপর জেী কবর রাখববা।
Zuhruf 43:61 & 63*.....61. সু তরাং তা হল লকোমবতর র্নেশিন। কাবজই লতামরা
লকোমবত সবন্দহ কবরা না এবং আমার কো মান। এটা এক সরল পে।…63. ঈসা
যখন স্পি র্নেশিনসহ আেমন করল, তখন বলল, আর্ম লতামাবের কাবি প্রজ্ঞা র্নবে
এবসর্ি্এবং লতামরা লয, লকান লকান র্বষবে মতবভে করি তা বযি করার জবনয
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এটি চক গ্রহণরিাগয ফি, চিশুচিস্টরক ‘’মাচসয়াহ’’্চহরসরি চিচহ্নত করা হয়?
(উিচততত)
বাইববল হাাঁ / হাাঁ কুরআন
মচথ 26:63-64..... 63 র্কন্তু যীশু নীরব োকবলন৷তখন মহাযাজক তাাঁবক বলবলন,
‘আর্ম লতামাবক জীবন্ত ঈশ্ববরর নাবম র্ের্বয র্ের্চ্ছ , আমাবের বল, তু র্ম র্ক লসইখ্রীি,
ঈশ্ববরর পুত্র?’ 64 যীশু তাাঁবক বলবলন, ‘হযাাঁ, তু র্মই একো বলবল৷
ফিাহন 1:41*.....আন্দর্রে সবে সবে তাাঁর ভাই র্শবমাবনর লেখা লপবে তাবক
বলবলন,্‘আমরা মশীবহর লেখা লপবের্ি৷’ ‘মশীহ’ কোটির অেি ‘খ্রীি৷’
ফিাহন 4:25-26*.....25 তখন লসই েীবলাকটি তাাঁবক বলল, ‘আর্ম জার্ন, মশীহ আসবিন৷
মশীহবক তারা খ্রীি ববল৷ যখন র্তর্ন আসববন, তখন আমাবের সব র্কিু জানাববন৷’ 26 যীশু
তাবক বলবলন, ‘লতামার সবে লে কো বলবি আর্মই লসই মশীহ৷’
------------------------------------------------------------------------------------Al-i İmran 3:45*..... যখন লফবরশতােণ বলবলা, লহ মারইোম আল্লাহ লতামাবক তাাঁর এক
বানীর সু সংবাে র্েবচ্ছন, যার নাম হবলা মসীহ-মারইোম-তনে ঈসা, দুর্নো ও আবখরাবত র্তর্ন
মহাসম্মাবনর অর্ধ্কারী এবং আল্লাহর ঘর্নষ্ঠবের অন্তভূিি।
Nisa 4:171-172*.....171. লহ আহবল-র্কতাবেণ! লতামরা দ্বীবনর বযাপাবর
বা়োবার়্ে কবরা না এবং আল্লাহর শাবন র্নতান্ত সেত র্বষে িা়ো লকান কো ববলা না।
র্নঃসবন্দবহ মর্রেম পুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহর রসূ ল এবং তাাঁর বাণী যা র্তর্ন লপ্ররণ
কবরবিন মর্রেবমর র্নকট এবং রূহ-তাাঁরই কাি লেবক আেত।
মন্তিয: বাইবববলর নতুন অংবশ ‘মার্সোহ’ ও ‘র্খ্রে’ এই শব্দ দুইটির কো লমাট 558 বার
বযবহার করা হবেবি এবং কুরআবন বযবহার করা হবেবি 10 বার লযখাবন র্যশুর্খ্রেবক
মার্সোহ বলা হবেবি।
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এটি চক গ্রহণরিাগয ফি, চিশুচিস্টরক ঈশ্বররর িানী চহরসরি সরম্বাধ্ন করা
হরয়রি? ( গস/কাচ মু ল্লাহ)
বাইববল হাাঁ / হাাঁ কুরআন
ফিাহন 1:1-3 & 14*.....1 আর্েবত বাকযর্িবলন, বাকয ঈশ্ববরর সবে র্িবলন আর লসই
বাকযই ঈশ্বর র্িবলন৷ 14 বাকয মানু বষর রূপ ধ্ারণ করবলন এবং আমাবের মবধ্য বসবাস করবত
লােবলন৷ র্পতা ঈশ্ববরর একমাত্র পু ত্র র্হসাবব তাাঁর লে মর্হমা, লসই মর্হমা আমরা লেবখর্ি৷ লস
বাকয অনু গ্রহ ও সবতয পর্রপূ ণি র্িবলন৷
पপ্রতযারেশর 19:13-16*..... 13 রবি লড্াবাবনা লপাশাক তাাঁর পরবণ; তাাঁর নাম ঈশ্ববরর বাকয৷
------------------------------------------------------------------------------------Al-i İmran 3:39*.....যখন র্তর্ন কামরার লভতবর নামাবয োাঁর়্েবের্িবলন, তখন
লফবরশতারা তাাঁবক লড্বক বলবলন লয, আল্লাহ লতামাবক সু সংবাে র্েবচ্ছন ইোহইো
সম্পবকি , র্যর্ন সাক্ষয লেববন আল্লাহর র্নবেি বশর সতযতা সম্পবকি , র্যর্ন লনতা হববন এবং
নারীবের সংস্পবশি যাববন না, র্তর্ন্অতযন্ত সৎকমিশীল নবী হববন।
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এটি চক গ্রহণরিাগয ফি, চিশুচিরস্টর জরন্মর পূ রিত চতচন ঈশ্বররর িানী চহরসরি
চিেযমান চির ন?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
ইসাইয়া 9:6*.....একটি র্ববশষ র্শশু জন্মগ্রহণ করার পরই এটা ঘটবব| ঈশ্বর আমাবের
একটি পুত্র লেববন| ললাকবের লনতৃ ত্ব লেওোর ভার তার ওপর োকবব| তার নাম হবব
“আশ্চর্য়্েি মন্ত্রী, ক্ষমতাবান ঈশ্বর, র্িরজীর্ব র্পতা, শার্ন্তর রাজকুমার|”
চমিা 5:2*.....র্কন্তু ধবত্বলহম-ইফ্রাো, তু র্ম র্যহূোর সববিবে লিাট শহর| লতামার
পর্রবার লোনার পবক্ষ খু বই লিাট| র্কন্তু আমার জবন্ে “ইস্রাবযবলর শাসক” লতামার
মধ্য লেবকই লবর্রবে আসবব| তার উত্পর্ত্ত প্রািীনকাল লেবক বহু প্রািীনকাল লেবক|
ফিাহন 8:58.....যীশু তাবের বলবলন, ‘আর্ম লতামাবের সর্তয বলর্ি৷ অব্রাহাবমর
জবন্মর আবে লেবকই আর্ম আর্ি৷’
চহব্রুরের্কারি্পত্র 13:8.....যীশু খ্রীি কাল, আজ আর র্িরকাল একই আবিন৷
पপ্রতযারেশর 1:1, 8 & 17-18..... 1 এই হল যীশু খ্রীষ্টের বাক্য৷ প্রভু ঈশ্বর
ববলন, ‘আর্মই আল্ফা ও ওর্মো; আর্মই লসই সবিশর্িমান৷ আর্মই লসই জন র্যর্ন আবিন,
র্যর্ন র্িবলন এবং র্যর্ন আসবিন৷’
------------------------------------------------------------------------------------Al-i İmran 3:59*.....র্নঃসবন্দবহ আল্লাহর র্নকট ঈসার দৃিান্ত হবচ্ছ আেবমরই
মবতা। তাবক মাটি র্েবে ধতরী কবরর্িবলন এবং তারপর তাবক ববলর্িবলন হবে যাও,
সবে সবে হবে লেবলন।
74.*
এটি চক গ্রহণরিাগয ফি, ঈশ্বররর চিরন্তন িানী চিশুচিরস্টর মাধ্যরম মানু ষ
চহরসরি রূপ চনরয়রি? (ফকরনাচসস অথিা হু ু )
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
মচথ 1:18-24..... 23 লশান! "এক কুমারী েভিবতী হবব, আর লস এক পুত্র সন্তান প্রসব করবব,
তারা তাাঁবক ইম্মানূ বেল যার অেি ‘আমাবের সবে ঈশ্বর’ ববল ড্াকবব৷
ফিাহন 1:1 & 14..... 1 আর্েবত বাকযর্িবলন, বাকয ঈশ্ববরর সবে র্িবলন আর লসই
বাকযই ঈশ্বর র্িবলন৷ 14 বাকয মানু বষর রূপ ধ্ারণ করবলন এবং আমাবের মবধ্য বসবাস
করবত লােবলন৷
ক সীয় 1:3 & 15..... 3 আমরা প্রােিনা করার সমে সব সমেই লতামাবের হবে প্রভু যীশু
খ্রীবির র্পতা ঈশ্বরবক ধ্নযবাে জানাই৷ 15 লকউই ঈশ্বরবক লেখবত পাে না; র্কন্তু যীশুই
অদৃশয ঈশ্ববরর প্রর্তমূ র্তি এবং সমস্ত সৃ র্ির প্রেমজাত৷
-------------------------------------------------------------------------------------
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এটি চক গ্রহণরিাগয ফি, চিশুচিস্ট ‘ঐশ্বচরক’্িা মানু ষরূপী ঈশ্বর?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
ফিাহন 1:1 & 14..... 1 আর্েবত বাকযর্িবলন, বাকয ঈশ্ববরর সবে র্িবলন আর লসই
বাকযই ঈশ্বর র্িবলন৷ 14 বাকয মানু বষর রূপ ধ্ারণ করবলন এবং আমাবের মবধ্য বসবাস
করবত লােবলন৷
ফিাহন 5:17-18..... 17 তখন যীশু তাবের বলবলন, ‘আমার র্পতা সব সমে কাজ কবর
িবলবিন, তাই আর্মও কাজ কর্র৷’ 18 র্তর্ন ঈশ্বরবক তাাঁর র্পতা ববল সবম্বাধ্ন কবরর্িবলন৷
আর এইভাবব র্তর্ন র্নবজবক ঈশ্ববরর সমান জার্হর করর্িবলন৷
ফিাহন 10:25-33..... 30 আর্ম ও র্পতা, আমরা এক৷’ 31 ইহুেীরা তাাঁবক মারবার জনয আবার
পাের তু লল৷
ফিাহন 20:28-29*.....28 এর উত্তবর লোমা তাাঁবক বলবলন, ‘প্রভু, আমার, ঈশ্বর আমার৷’ 29
যীশু তাাঁবক বলবলন, ‘তু র্ম আমাে লেবখি তাই র্বশ্বাস কবরি৷ ধ্নয তারা, যাাঁরা আমাবক না
লেবখও র্বশ্বাস কবর৷’
------------------------------------------------------------------------------------Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118*.....17.র্নশ্চে তারা কাবফর, যারা ববল, মসীহ ইববন
মর্রেমই আল্লাহ।
Zuhruf 43:57-59*.....59. লস লতা এক বান্দাই ববট আর্ম তার প্রর্ত অনু গ্রহ কবরর্ি
এবং তাবক কবরর্ি বণী-ইসরাঈবলর জবনয আেশি।
মন্তিয: বাইবববল র্যশুর্খ্রেবক 367 বার ঈশ্বর র্হবসবব বলা হবেবি।
76.*
এটি চক গ্রহণরিাগয ফি, চিশুচিস্ট পু ররা জগতটি সৃ চি করররিন?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
এরেসীয় 3:8-9..... 9 ঈশ্ববরর র্নেূ ঢ় পর্রকল্পনার কো সকলবক জানাবার ভার ঈশ্বর
আমাে র্েবেবিন৷
ক সীয় 1:13-20*.....13 র্তর্নই অেকাবরর কতৃি ত্ত্ব লেবক আমাবের উদ্ধার কবর
তাাঁর র্প্রে পুবত্রর রাজবত্ব স্থান র্েবেবিন৷ 16 তাাঁর পরারবম সবর্কিু ই সৃ র্ি হবেবি৷
স্ববেি ও মিবর্য়্ত,
চহব্রুরের্কারি্পত্র 1:1-2 & 10-12*..... 2 বলবলন৷ ঈশ্বর তাাঁর পুবত্রর দ্বারাই
সমগ্র জেত সৃ র্ি কবরবিন৷
------------------------------------------------------------------------------------Maide 5:75, 116 & 118*.....75. মর্রেম-তনে মসীহ রসূ ল িা়ো আর র্কিু নন।
তাাঁর পূববি অবনক রসূ ল অর্তরান্ত হবেবিন আর তার জননী একজন ওলী। তাাঁরা
উভবেই খােয ভক্ষণ করবতন। লেখু ন, আর্ম তাবের জবনয র্করূপ যু র্ি-প্রমাণ বনিনা
কর্র, আবার লেখু ন, তারা উল্টা লকান র্েবক যাবিি।…্

77.*
এটি চক গ্রহণরিাগয ফি, চিশুচিস্ট ঈশ্বর এিং মানিজাচতর মরধ্য একমাত্র
ফিাগারিারগর মাধ্যম?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
ফিাহন 14:6*.....যীশু তাাঁবক বলবলন, ‘আর্মই পে, আর্মই সতয ও জীবন৷ র্পতার
কাবি যাবার আর্মই একমাত্র পে৷
पচশষযিচরত 4:12*.....যীশুই একমাত্র বযর্ি, র্যর্ন মানু ষবক উদ্ধার করবত পাবরন৷ জেবত
তাাঁর নামই একমাত্র শর্ি যা মানু ষবক উদ্ধার করবত পাবর৷’
চতমচথ্১ 2:5-6*.....5 কারণ একমাত্র ঈশ্বর আবিন আর ঈশ্ববরর ও মানু বষর মবধ্য
লকবল একমাত্র পে আবি, যার মাধ্যবম মানু ষ ঈশ্ববরর কাবি লপৌাঁিবত পাবর৷ লসই পে
যীশু খ্রীি, র্যর্ন র্নবজও একজন মানু ষ র্িবলন৷
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:48*.....আর লস র্েবনর ভে কর, যখন লকউ কারও সামানয উপকাবর
আসবব না এবং তার পবক্ষ লকান সু পার্রশও কবু ল হবব না; কারও কাি লেবক
ক্ষর্তপূরণও লনো হবব না এবং তারা লকান রকম সাহাযযও পাবব না।
Yunus 10:3*..... লকউ সু পার্রশ করবত পাবব না তবব তাাঁর অনু মর্ত িা়ো
Zümer 39:44.....বলু ন, সমস্ত সু পার্রশ আল্লাহরই ক্ষমতাধ্ীন, আসমান ও যমীবন
তাাঁরই সাম্রাজয। অতঃপর তাাঁরই কাবি লতামরা প্রতযাবর্তিত হবব।
78.*
এটি চক গ্রহণরিাগয ফি, চিশুচিস্ট ঈশ্বররর সন্তান??
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
মচথ 16:16..... এর উত্তবর র্শবমান র্পতর বলবলন, ‘আপর্ন লসইমশীহ (খ্রীি), জীবন্ত
ঈশ্ববরর পুত্র৷’
মাকত 14:61-62..... 61 আবার মহাযাজক তাাঁবক র্জবজ্ঞস করবলন, ‘তু র্ম র্ক লসই
পরম খ্রীি পরম ধ্নয, ঈশ্ববরর পুত্র?’ 62 যীশু বলবলন, ‘হযাাঁ, আর্মই ঈশ্ববরর পুত্র৷
------------------------------------------------------------------------------------Tevbe 9:30-31*.....30. ইহুেীরা ববল ওযাইর আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা ববল ‘মসীহ
আল্লাহর পুত্র’। এ হবচ্ছ তাবের মু বখর কো। 31. তারা তাবের পর্ন্ডত ও সংসারর্বরােীর্েেবক তাবের পালনকতিারূবপ গ্রহণ কবরবি আল্লাহ বযতীত এবং মর্রেবমর পুত্রবকও।
অেি তারা আর্েি র্িল একমাত্র মাবু বের এবােবতর জনয। র্তর্ন িা়ো লকান মাবু ে লনই, তারা
তাাঁর শরীক সাবযস্ত কবর, তার লেবক র্তর্ন পর্বত্র।

79.
পচিত্র গ্রন্থগুর ারত িিন চিশুচিস্টরক ‘ঈশ্বররর পু ত্র’্ি া হয় তিন এটি চক িারা চক
ফিাঝান হয় ফি, শারীচরক চম রনর মাধ্যরম শরীরগত কাররা জন্ম হরয়রি?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
ু ক 1:26-35*..... 35 এর উত্তবর স্বেিদূত বলবলন, ‘পর্বত্র আিাবতামার ওপর অর্ধ্ষ্ঠান
করববন আর পরবমশ্ববরর শর্ি লতামাবক আবৃ ত করবব; তাই লে পর্বত্র র্শশুটি জন্মগ্রহণ
করবব তাাঁবক ঈশ্ববরর পুত্র বলা হবব৷
ফিাহরনর্১ম্পত্র5:20*.....আমরা জার্ন লে ঈশ্ববরর পুত্র এবসবিন,আর র্তর্ন আমাবের লসই লবাধ্ বু র্দ্ধ
র্েবেবিন যার দ্বারা আমরা লসই সতযমে ঈশ্বরবক জানবত পার্র৷ এখনআমরাসতয ঈশ্ববর আর্ি, কারণ আমরা
তাাঁর পুত্র যীশু খ্রীবিবত আর্ি৷ র্তর্নই সতয ঈশ্বরও অনন্ত জীবন৷
------------------------------------------------------------------------------------En'am 6:101*..... র্তর্ন নবভামন্ডল ও ভূমন্ডবলর আর্ে স্রিা। র্করূবপ আল্লাহর পুত্র
হবত পাবর, অেি তাাঁর লকান সেী লনই ? র্তর্ন যাবতীে র্কিু সৃ র্ি কবরবিন। র্তর্ন সব
বস্তু সম্পবকি সু র্বজ্ঞ।
Jinn 72:3*..... এবং আরও র্বশ্বাস কর্র লয, আমাবের পালনকতি ার মহান মযিাো সবার
উবধ্বি। র্তর্ন লকান পত্নী গ্রহণ কবরনর্ন এবং তাাঁর লকান সন্তান লনই।
80.
মানু ষ চক আসর ই চিশুচিরস্টর পূ জা িা উপাসনা কররতা এিং চিশুচিস্ট চক
তারের পূ জা বিধ্ চহরসরি গণয কররতন?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
লযাহন 9:35-38..... 35 ‘তু র্ম র্ক মানবপুবত্রর ওপর র্বশ্বাস কর?’38 তখন লস বলল, ‘প্রভু,
আর্ম র্বশ্বাস করর্ি৷’ এবং লস তাাঁর সামবন নতজানু হবে উপাসনা করল৷
লযাহন 20:28-29*..... 28 এর উত্তবর লোমা তাাঁবক বলবলন, ‘প্রভু, আমার, ঈশ্বর
আমার৷’ 29 যীশু তাাঁবক বলবলন, ‘তু র্ম আমাে লেবখি তাই র্বশ্বাস কবরি৷ ধ্নয তারা,
যাাঁরা আমাবক না লেবখও র্বশ্বাস কবর৷’
র্ফর্লপ্পীে 2:10-11..... 10 11 আর প্রবতযবক লেন মু বখ স্বীকার কবর, ‘লে যীশু খ্রীিই প্রভু৷’
এবতই র্পতা ঈশ্বর মর্হমার্িত হববন৷
------------------------------------------------------------------------------------Maide 5:116 & 118*.....116. যখন আল্লাহ বলবলনঃ লহ ঈসা ইববন মর্রেম! তুর্ম র্ক
ললাকবেরবক ববল র্েবের্িবল লয, আল্লাহবক লিব়ে আমাবক ও আমার মাতাবক উপাসয সাবযস্ত
কর? ঈসা বলববন; আপর্ন পর্বত্র! আমার জবনয লশাভা পাে না লয, আর্ম এমন কো বর্ল, যা বলার
লকান অর্ধ্কার আমার লনই। যর্ে আর্ম ববল োর্ক, তবব আপর্ন অবশযই পর্রজ্ঞাত; আপর্ন লতা

81.*
এটি চক গ্রহণরিাগয ফি, চিশুচিস্ট মানু ষরক তারের পারপর জনয ক্ষমা োন
কররত পাররিন?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
মাকত 2:5-7 & 10-11*..... 5 তাবের র্বশ্বাস লেবখ যীশু লসই পেু ললাকটিবক বলবলন, ‘বািা,
লতামার সব পাবপর ক্ষমা হল৷’ 6 লসখাবন র্কিু বযবস্থার র্শক্ষক ববস র্িবলন, তাাঁরা মবন মবন
ভাববত লােবলন, 7 ‘এ ললাকটি এমন কো বলবি লকন? এ লে ঈশ্বর র্নন্দা করবি; ঈশ্বর িা়ো
আর লক পাপ ক্ষমা করবত পাবরন?’
ু ক 5:20..... তাবের এই র্বশ্বাস লেবখ যীশু বলবলন, ‘লতামার পাপ ক্ষমা করা হল৷’
पর্শষযির্রত 10:43*..... লে লকউ যীশুবক র্বশ্বাস করবব, লস পাবপর ক্ষমা পাবব৷ যীশুর নাবম
ঈশ্বর লসইসব ললাবকবের পাপ ক্ষমা করববন৷ সমস্ত ভাববােী ববল লেবিন লে এ সতয৷’
पচশষযিচরত 13:38..... তাই ভাইবেরা, আর্ম িাই আপনারা জানু ন লে, এই যীশুর
মাধ্যবমই পাবপর ক্ষমা লাবভর কো আপনাবের কাবি লঘাষণা কবর হবচ্ছ৷ লমার্শর র্বর্ধ্বযবস্থাে আপনারা পাপ লেবক মু ি হবত পারবতন না; র্কন্তু প্রবতযক বযর্ি লে যীশুর ওপর
র্বশ্বাস কবর, লস পাপ লেবক মু ি হবত পাবর৷
ফিাহরনর্ ১ম্ পত্র 2:12.....র্প্রে সন্তানেণ, আর্ম লতামাবের র্লখর্ি কারণ খ্রীবির
মাধ্যবম লতামাবের পাপ ক্ষমা করা হবেবি৷
------------------------------------------------------------------------------------Al-i İmran 3:135*..... আল্লাহ িা়ো আর লক পাপ ক্ষমা করববন?
Maide 5:75*..... মর্রেম-তনে মসীহ রসূ ল িা়ো আর র্কিু নন। তাাঁর পূববি অবনক
রসূ ল অর্তরান্ত হবেবিন আর তার জননী একজন ওলী। তাাঁরা উভবেই খােয ভক্ষণ
করবতন। লেখু ন, আর্ম তাবের জবনয র্করূপ যু র্ি-প্রমাণ বনিনা কর্র, আবার লেখু ন,
তারা উল্টা লকান র্েবক যাবিি।
82.
এটি চক গ্রহণরিাগয ফি, চিশুচিরস্টর কারি জন্ম ও মৃতুযর িাচি-কাঠি ররয়রি?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
ু ক 12:5.... তবব কাবক ভে করবব তা আর্ম লতামাবের ববল র্ের্চ্ছ৷ লতামাবের লমবর লফলার পর
নরবক পাঠাবার ক্ষমতা োাঁর আবি, তাাঁবকই ভে কর৷ হযাাঁ, আর্ম লতামাবের বলর্ি, তাাঁবকই ভে লকার৷
पপ্রতযারেশর 1:11-18*..... 17 তাাঁবক লেবখ আর্ম মু র্চ্ছ
ি ত হবে তাাঁর িরবণ লু টিবে প়েলাম৷
তখন র্তর্ন আমার োবে তাাঁর ড্ান হাত লরবখ বলবলন, ‘ভে কবরা না! আর্ম প্রেম ও লশষ৷ 18
আর্ম লসই র্ির জীবন্ত, আর্ম মবরর্িলাম, আর লেখ আর্ম র্িরকাল যুবে যু বে জীর্বত আর্ি৷
মৃ তুয ও পাতাবলরিার্বগুর্ল আর্ম ধ্বর আর্ি৷
------------------------------------------------------------------------------------Zuhruf 43:57 & 59*.....57.যখনই মর্রেম তনবের দৃিান্ত বণিনা করা হল, তখনই

83.*
এটি চক গ্রহণরিাগয ফি, চিশুচিস্ট এই দুচনয়ার রক্ষক?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
ইসাইয়া 43:11-13..... 11 আর্ম র্নবজই হলাম প্রভু| অনয লকান পর্রত্রাতা লনই, আর্মই একমাত্র
পর্রত্রাতা|
ু ক 2:11..... কারণ রাজা োযূ বের নেবর আজ লতামাবের জনয একজন ত্রাণকতিার জন্ম হবেবি৷
র্তর্ন খ্রীি প্রভু৷
ফিাহন 4:42*.....তারা লসই েীবলাকটিবক বলল, ‘প্রেবম লতামার কো শুবন আমরা র্বশ্বাস
কবরর্িলাম, র্কন্তু এখন আমরা র্নবজরা তাাঁর কো শুবন র্বশ্বাস কবরর্ি ও বু ঝবত লপবরর্ি লে ইর্ন
সর্তযই জেবতর উদ্ধারকতিা৷’
তীত 1:4..... এই র্িঠি তীবতর প্রর্ত ললখা হবেবি৷ একই র্বশ্বাবসর ভােীোর হওোে
তু র্ম আমার প্রকৃত সন্তান৷ র্পতা ঈশ্বর ও আমাবের ত্রাণকতি া যীশু খ্রীি লতামাে অনু গ্রহ
ও শার্ন্ত র্েন৷
ফিাহরনর্ ১ম্ পত্র 4:14*..... আমরা লেবখর্ি র্পতা তাাঁর পু ত্রবক জেবতর ত্রাণকতিারূবপ
পাঠিবেবিন৷ লসই বাতিাই আমরা ললাকবের কাবি বলর্ি৷
------------------------------------------------------------------------------------Nisa 4:171*.... পুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহর রসূ ল এবং তাাঁর বাণী যা র্তর্ন লপ্ররণ
কবরবিন মর্রেবমর র্নকট এবং রূহ-তাাঁরই কাি লেবক আেত।
84.*
এটি চক গ্রহণরিাগয ফি, অনন্ত জীিন অজতরনর একমাত্র উপায় হরচ্ছ চিশুচিস্টরক রক্ষক ও
প্রভু চহরসরি চিশ্বাস করা?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
ফিাহন 3:16 & 36..... 16 কারণ ঈশ্বর এই জেতবক এবতাই ভালবাবসন লে র্তর্ন তাাঁর একমাত্র
পুত্রবক র্েবলন, লেন লসই পুবত্রর ওপর লে লকউ র্বশ্বাস কবর লস র্বনি না হে বরং অনন্ত জীবন
লাভ কবর৷ 36 লে লকউ পুবত্রর ওপর র্বশ্বাস কবর লস অনন্ত জীববনর অর্ধ্কারী হে; র্কন্তু লে
পুত্রবক অমানয কবর লস লসই জীবন কখনও লাভ কবর না, বরং তার ওপবর ঈশ্ববরর লরাধ্ োবক৷’
ফিাহন 14:6*..... যীশু তাাঁবক বলবলন, ‘আর্মই পে, আর্মই সতয ও জীবন৷ র্পতার কাবি যাবার আর্মই
একমাত্র পে৷
पচশষযিচরত 4:10-12*..... 10 তাহবল আপনারা সকবল ও ইস্রাবেবলর সকল ললাক
একো জানু ক, লে এটা লসই নাসরতীে যীশু খ্রীবির শর্িবত হল! 12 যীশুই একমাত্র
বযর্ি, র্যর্ন মানু ষবক উদ্ধার করবত পাবরন৷ জেবত তাাঁর নামই একমাত্র শর্ি যা
মানু ষবক উদ্ধার করবত পাবর৷’
------------------------------------------------------------------------------------Al-i İmran 3:19 & 85*.....19. র্নঃসবন্দবহ আল্লাহর র্নকট গ্রহণবযােয দ্বীন একমাত্র ইসলাম।
এবং যাবের প্রর্ত র্কতাব লেো হবেবি তাবের র্নকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতর্ববরাবধ্
র্লপ্ত হবেবি, শুধ্ুমাত্র পরস্পর র্ববদ্বষবশতঃ, যারা আল্লাহর র্নেশিনসমূ বহর প্রর্ত কুফরী কবর
তাবের জানা উর্িত লয, র্নর্শ্চতরূবপ আল্লাহ র্হসাব গ্রহবণ অতযন্ত দ্রুত।…..85. লয ললাক

85.*
এটি চক গ্রহণরিাগয ফি, চিশুচিরস্টর রক্ত চিসজতন ফেয়া চি এই জগরতর
সকর র পারপর প্রায়চিরত্তর জনয একটি তযাগ?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
ইসাইয়া 53:5-12.... 5 র্কন্তু আমাবেরই ভুল কাবজর জনয তাবক আহত হবত
হবের্িল| আমাবের পাবপর জনয লস ক্ষত-র্বক্ষত হবের্িল| আমাবের কার্ঙ্খত শার্স্ত লস
লপবের্িল| তার আঘাবতর জনয আমাবের আঘাত লসবর উবঠর্িল| 6 আমরা সবাই
হার্রবয যাওো লমবষর মত ঘুবর লবর়্েবযর্িলাম| আমরা সবাই আমাবের র্নবজবের পবে
র্েবের্িলাম যখন প্রভু আমাবের সব শার্স্ত তাবক র্েবে লভাে করার্চ্ছবলন|
ফিাহন 1:29*..... পবরর র্েন লোহন যীশুবক তাাঁর র্েবক আসবত লেবখ বলবলন, ‘ঐ
লেখ, ঈশ্ববরর লমষশাবক, র্যর্ন জেবতর পাপরার্শ বহন কবর র্নবে যান!
কচরন্থীয়্১ 15:3-4..... 3 আর্ম লে বাতি া লপবের্ি তা গুরুত্বপূ ণি মবন কবর লতামাবের
কাবি লপৌাঁবি র্েবের্ি৷ লসগুর্ল এইরকম: শাবের কো মবতা খ্রীি আমাবের পাবপর
জনয মরবলন, 4 এবং তাাঁবক কবর লেওো হবের্িল৷ আবার শাবের কো মবতা মৃ তুযর
র্তন র্েন পর তাাঁবক মৃ তবের মবধ্য লেবক জীর্বত করা হল৷
------------------------------------------------------------------------------------En’am 6:164*..... লয বযর্ি লকান লোনাহ কবর, তা তারই োর্েবত্ব োবক। লকউ
অপবরর লবাঝা বহন করবব না।
İsra 17:15..... লকউ অপবরর লবাঝা বহন করবব না।
Nejm 53:38*..... র্কতাবব এই আবি লয, লকান বযর্ি কারও লোনাহ র্নবজ বহন করবব না।
86.
নিীরা িা ধ্মত প্রিক্তারা চক চিচভন্ন পচিত্র গ্ররন্থ ি রিন ফি, মাচসয়াহ (িীশু) মারা
িারিন?
বাইববল হাাঁ / হাাঁ কুরআন
সামসঙ্গীতs 16:10..... লকন? কারণ লহ প্রভু পাতাবল আপর্ন আমার আিা লিব়ে
িবল যাববন না| আপনার র্বশ্বস্ত জনবক আপর্ন কববর পিবত লেববন না|
ইসাইয়া 53:1-12*.... 11 লস তাবের অপরাবধ্র েরুণ শার্স্ত লভাে করবব| 12 আর্ম
এটা তার জনয করব কারণ লস ললাবকর জনয র্নবজর জীবন উত্সেি কবর মারা
র্েবের্িল| তাবক এক জন অপরাধ্ী র্হবসবব েণয করা হত| র্কন্তু সতযটা হল লস অবনক
ললাবকর পাপ বহন কবর র্িল| এবং এখন লস পাপী ললাকবের সপবক্ষ কো বলবি|
োর্নবেল 9:26*..... বাষট্টি সপ্তাবহর পর র্নবিার্িত বযর্িবক হতযা করা হবব এবং তাাঁর
র্কিু ই োকবব না|
------------------------------------------------------------------------------------Al-i İmran 3:55*..... আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বলববন, লহ ঈসা! আর্ম
লতামাবক র্নবে লনববা এবং লতামাবক র্নবজর র্েবক তু বল র্নববা-কাবফরবের লেবক
লতামাবক পর্বত্র কবর লেববা। আর যারা লতামার অনু েত রবেবি তাবেরবক র্কোমবতর
র্েন পযিন্ত যারা অস্বীকৃর্ত জ্ঞাপন কবর তাবের উপর জেী কবর রাখববা। বস্তুতঃ
লতামাবের সবাইবক আমার কাবিই র্ফবর আসবত হবব। তখন লয র্বষবে লতামরা র্ববাে
করবত, আর্ম লতামাবের মবধ্য তার ফেসালা কবর লেববা।

87.
চিশুচিস্ট চক চনরজ ভচিষযিাণী কররচির ন ফি চতচন এক সময় ইহুেীরের হারত
মারা িারিন?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
মচথ 16:21-23*.....21 লসই সমে লেবক যীশু তাাঁর র্শষযবের জানাবত লােবলন লে তাাঁবক
অবশযইবজরুশাবলবম লেবত হবব৷ আর লসখাবন র্কভাবব তাাঁবক ইহুেী লনতা, প্রধ্ান যাজক
ও বযবস্থার র্শক্ষকবের কাি লেবক অবনক কি লভাে করবত হবব৷ তাাঁবক লমবর লফলা হবব
ও র্তন র্েবনর মাোে র্তর্ন মৃ তুযবলাক লেবক লবাঁ বি উঠববন৷ 22 তখন র্পতর তাাঁবক
একপাবশ লড্বক র্নবে ভত্িসনার সু বর বলবলন, ‘প্রভু, এসববর হাত লেবক ঈশ্বর আপনাবক
রক্ষা করুন৷ এর লকান র্কিু ই আপনার প্রর্ত ঘটবব না৷’ 23 যীশু র্পতবরর র্েবক র্ফবর
বলবলন, ‘আমার কাি লেবক দূর হও শেতান! তুর্ম আমার বাধ্া স্বরূপ! তুর্ম মানু বষর
দৃর্িভেী র্েবে এ র্বষে র্িন্তা করি, ঈশ্ববরর যা তা তুর্ম ভাবি না৷’
ফিাহন 10:11 & 15*.....11 ‘আর্মই উত্তম লমষপালক৷ উত্তম পালক লমষবের জনয
তার জীবন সমপিণ কবর৷
ফিাহন 12:32-33..... 32 আর যখন আমাবক মাটি লেবক উঁিুবত লতালা হবব, তখন
আর্ম আমার কাবি সকলবকই লটবন আনব৷’ 33 যীশুর র্কভাবব মৃ তুয হবত যাবচ্ছ,
তাই জানাবত যীশু এই কো বলবলন৷
------------------------------------------------------------------------------------মন্তিয: কুরআবনর লকাোও বলা হের্ন লয, র্যশুর্খ্রে ইহুেীবের হাবত মারা যাববন।
88.*
এটি চক গ্রহণরিাগয ফি, চিশুচিস্ট সশরীরর ক্রুরশর উপরর মারা িান এিং ফস
আিার মৃ ত অিস্থা ফথরক উচেত হন?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
মচথ 27:50..... পবর যীশু আর একবার খু ব লজাবর র্িত্কার কবর প্রাণ তযাে করবলন৷
মাকত 15:37..... পবর যীশু লজাবর র্িত্কার কবর উবঠ লশষ র্নঃশ্বাস তযাে করবলন৷
ু ক 24:44 & 46*.....44 র্তর্ন তাাঁবের বলবলন, ‘আর্ম যখন লতামাবের সবে
র্িলাম, তখনই লতামাবের এসব কো ববলর্িলাম, আমার সম্ববে লমার্শর র্বর্ধ্-বযবস্থাে,
ভাববােীবের পুস্তবক ও েীতসংর্হতাে যা র্কিু ললখা হবেবি তা পূণি হবতই হবব৷’ 46
যীশু তাাঁবের বলবলন, ‘একো ললখা আবি খ্রীিবক অবশযই কি লভাে করবত হবব,
আর র্তর্ন মৃ তুযর র্তন র্েবনর র্েন মৃ তবের মধ্য লেবক জীর্বত হবে উঠববন৷’
ফিাহন 19:30..... যীশু লসই র্সরকার স্বাে লনবার পর বলবলন, ‘সমাপ্ত হল!’ এরপর
র্তর্ন মাো নীিু কবর প্রাণ তযাে করবলন৷
কচরন্থীয়্১ 15:3-4*.....3 আর্ম লে বাতিা লপবের্ি তা গুরুত্বপূণি মবন কবর লতামাবের কাবি
লপৌাঁবি র্েবের্ি৷ লসগুর্ল এইরকম: শাবের কো মবতা খ্রীি আমাবের পাবপর জনয মরবলন,
4 এবং তাাঁবক কবর লেওো হবের্িল৷ আবার শাবের কো মবতা মৃ তুযর র্তন র্েন পর তাাঁবক
মৃ তবের মবধ্য লেবক জীর্বত করা হল৷
------------------------------------------------------------------------------------Nisa 4:157*.....আর তাবের একো বলার কারবণ লয, আমরা মর্রেম পুত্র ঈসা মসীহবক হতযা
কবরর্ি র্যর্ন র্িবলন আল্লাহর রসূ ল। অেি তারা না তাাঁবক হতযা কবরবি, আর না শুলীবত
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এটি চক গ্রহণরিাগয ফি, চিশুচিস্ট এিনও জীচিত আরিন এিং চতচন আিার
আমারের সামরন আসরিন?
বাইববল হাাঁ / হাাঁ কুরআন
ফিাহন 14:2-3*..... 3 লসখাবন র্েবে জােো ঠিক করার পর আর্ম আবার আসব ও লতামাবের
আমার কাবি র্নবে যাব, যাবত আর্ম লেখাবন োর্ক লতামরাও লসখাবন োকবত পার৷
पপ্রতযারেশর 2:25..... যা লতামাবের আবি, তা আর্ম র্ফবর না আসা পযিন্ত শি
কবর ধ্বর োক৷
पপ্রতযারেশর 22:12 & 20*.....12 ‘লশান! আর্ম র্শর্ির আসর্ি! আর্ম লেবার জনয পু রস্কার
র্নবে আসর্ি, যার লেমন কাজ লসই অনু সাবর লস পুরস্কার পাবব৷ 20 যীশু র্যর্ন বলবিন এই
র্বষেগুর্ল সতয, এখন র্তর্নই বলবিন, ‘হযাাঁ, আর্ম র্শর্ির আসর্ি৷’আবমন৷ এস, প্রভু যীশু!
------------------------------------------------------------------------------------Nisa 4:158*.....বরং তাাঁবক উঠিবে র্নবেবিন আল্লাহ তা’আলা র্নবজর কাবি। আর
আল্লাহ হবচ্ছন মহাপরারমশালী, প্রজ্ঞামে।
Zuhruf 43:61*.....সু তরাং তা হল লকোমবতর র্নেশিন। কাবজই লতামরা লকোমবত
সবন্দহ কবরা না এবং আমার কো মান। এটা এক সরল পে।
মন্তিয: বাইবববল 73টি আোত বা অংশ রবেবি লযখাবন র্যশুর্খ্রবের পুনরাে আসার কো বলা হবেবি।
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িাইরির এমন ফকান আয়াত ররয়রি ফিিারন হিরত ফমাহাম্মাে (সঃ)-এর আসার
িযপারর ভচিষযিাণী করা হরয়রি?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
মচথ 24:11 & 26*.....11 অবনক ভণ্ড ভাববােীর আর্বভিাব হবব, যাাঁরা বহু ললাকবক ঠকাবব৷ 26
‘তাইতারা যর্ে লতামাবের ববল, ‘লেখ, খ্রীি প্রান্তবর আবিন!’ তবব লতামরা লসখাবন লেও না,
অেবা যর্ে ববল লেখ, ‘র্তর্ন লভতবরর ঘবর লু র্কবে আবিন, তাবের কোে র্বশ্বাস কবরা না৷
ফিাহন 5:31*.....‘আর্ম যর্ে আমার র্নবজর পবক্ষ সাক্ষয র্েই তবব আমার লসই সাক্ষয
সতয ববল েৃ হীত হবব না৷
কচরন্থীয়্২ 13:1*.....এই তৃ তীেবার আর্ম লতামাবের কাবি যার্চ্ছ৷ ‘দুই বা র্তন জন
সাক্ষীর প্রমাণ দ্বারা প্রবতযক মামলার র্নষ্পর্ত্ত হওো উর্িত৷’
------------------------------------------------------------------------------------A’raf 7:157*..... লসসমস্ত ললাক, যারা আনু েতয অবলম্বন কবর এ রসূ বলর, র্যর্ন
উম্মী নবী, যাাঁর সম্পবকি তারা র্নবজবের কাবি রর্ক্ষত তওরাত ও ইর্িবল ললখা লেখবত
পাে, র্তর্ন তাবেরবক র্নবেি শ লেন সৎকবমির, বারণ কবরন অসৎকমি লেবক;
Saf 61:6*.....স্মরণ কর, যখন মর্রেম-তনে ঈসা (আঃ) বললঃ লহ বনী ইসরাইল!
আর্ম লতামাবের কাবি আল্লাহর লপ্রর্রত রসূ ল, আমার পূবিবতী তওরাবতর আর্ম
সতযােনকারী এবং আর্ম এমন একজন রসূ বলর সু সংবােোতা, র্যর্ন আমার পবর
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একজন নিী চহরসরি ফিাগযতাসম্পন্ন হরত এিং আল্লাহ্র িানী মানু রষর কারি
ফপৌাঁিারনার জনয চক হিরত ফমাহাম্মাে (সঃ)-এর একজন চশচক্ষত ইহুেী হিার
প্ররয়াজন চি ?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
ফিাহন 4:22..... কারণ ইহুেীবের মধ্য লেবকই পর্রত্রাণ আসবি৷
ফরামীয় 3:1-2*.....1 তাহবল ইহুেীবের এমন র্ক সু র্বধ্া আবি যা অনয ললাকবের লনই?
সু ন্নবতরই বা মূ লয র্ক? 2 হযাাঁ, সব র্েক র্েবেই ইহুেীবের অবনক সু র্বধ্া আবি৷ তাবের মবধ্য লেবক
গুরুত্বপূ ণি র্বষে এই; ঈশ্বর তাাঁর র্শক্ষা প্রেবম ইহুেীবেরই র্েবের্িবলন৷
ফরামীয় 9:4*.....তারা ইস্রাবেল বংবশরই মানু ষ৷ ঈশ্বর তাবের পু ত্র হবার অর্ধ্কার র্েবেবিন,
র্নবজর মর্হমা লের্খবেবিন, ধ্মি র্নেম র্েবেবিন৷ ঈশ্বর তাবেরই লমার্শর লেওো র্বর্ধ্-বযবস্থা, সঠিক
উপাসনা পদ্ধর্ত এবং তাাঁর প্রর্তশ্রুর্ত র্েবের্িবলন৷
------------------------------------------------------------------------------------A’raf 7:157-158*..... 157. লসসমস্ত ললাক, যারা আনু েতয অবলম্বন কবর এ
রসূ বলর, র্যর্ন উম্মী নবী, যাাঁর সম্পবকি তারা র্নবজবের কাবি রর্ক্ষত তওরাত ও ইর্িবল
ললখা লেখবত পাে, 158….. সবাই র্বশ্বাস স্থাপন কবরা আল্লাহর উপর তাাঁর লপ্রর্রত
উম্মী নবীর উপর, র্যর্ন র্বশ্বাস রাবখন আল্লাহর এবং তাাঁর সমস্ত কালাবমর উপর।
Shura 42:52*..... এমর্নভাবব আর্ম আপনার কাবি এক লফবরশতা লপ্ররণ কবরর্ি
আমার আবেশরবম। আপর্ন জানবতন না, র্কতাব র্ক এবং ঈমান র্ক?
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হিরত ফমাহাম্মাে (সঃ)-এর একজন নিী হওয়ার স্ব-ফঘাষণা চক তাাঁর নিু ওয়াত ারভর
একটি বিধ্ প্রমাণ?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
ফিাহন 5:31 & 36*.....31 ‘আর্ম যর্ে আমার র্নবজর পবক্ষ সাক্ষয র্েই তবব আমার লসই সাক্ষয
সতয ববল েৃ হীত হবব না৷ 36 র্পতা লে সব কাজ আমাে করবত র্েবেবিন, লস সব কাজ
আর্মই করর্ি, আর লসই সব কাজই প্রমাণ করবি লে র্পতা আমাে পাঠিবেবিন৷
কচরন্থীয়্১ 14:32-33..... 32 ভাববােীবের আিা ও ভাববােীবের র্নেন্ত্রবণ োবক৷ 33
কারণ ঈশ্বর কখনও র্বশৃঙ্খলা সৃ র্ি কবরন না, র্তর্ন শার্ন্তর ঈশ্বর, যা ঈশ্ববরর পর্বত্র
ললাকবের মণ্ডলীগুর্লবত সতয৷
কচরন্থীয়্২ 13:1*.....এই তৃতীেবার আর্ম লতামাবের কাবি যার্চ্ছ৷ ‘দুই বা র্তন জন সাক্ষীর
প্রমাণ দ্বারা প্রবতযক মামলার র্নষ্পর্ত্ত হওো উর্িত৷’
------------------------------------------------------------------------------------Rad 13:43*.....কাবফররা ববলঃ আপর্ন লপ্রর্রত বযর্ি নন। ববল র্েন, আমার ও লতামাবের মবধ্য
প্রকৃি সাক্ষী হবচ্ছন আল্লাহ এবং ঐ বযর্ি, যার কাবি গ্রবন্থর জ্ঞান আবি।
Fetih 48:28*.....র্তর্নই তাাঁর রসূ লবক লহোবেত ও সতয ধ্মিসহ লপ্ররণ কবরবিন, যাবত
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হিরত ফমাহাম্মাে (সঃ)-এর িাততা চক িীশু এিং অনযানয নিীরের িাততার সারথ সাদৃশযপূ ণত?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
ইসাইয়া 8:20*.....র্শক্ষামালা এবং িুর্ি লতামাবের লমবন িলা উর্িত্| লতামরা এই
আবেশগুবলা না মানবল লতামাবের হেবতা ভুল আবেশ অনু সরণ করবত হবব| গুণীন
এবং েণত্কারবের কাি লেবক লয আবেশ উপবেশ আবস লসগুবলা ভুল| এর লকান
মূ লয লনই| এই আবেশ লমবন িলবল লতামাবের র্কিু লাভ হবব না|
কচরন্থীয়্১ 14:32-33*.....32 ভাববােীবের আিা ও ভাববােীবের র্নেন্ত্রবণ োবক৷ 33
কারণ ঈশ্বর কখনও র্বশৃঙ্খলা সৃ র্ি কবরন না, র্তর্ন শার্ন্তর ঈশ্বর, যা ঈশ্ববরর পর্বত্র
ললাকবের মণ্ডলীগুর্লবত সতয৷
------------------------------------------------------------------------------------Shu’ara 26:192-197*.....196.র্নশ্চে এর উবল্লখ আবি পূবিবতী
র্কতাবসমূ বহ।…197.তাবের জবনয এটা র্ক র্নেশিন নে লয, বনী-ইসরাঈবলর
আবলমেণ এটা অবেত আবি?
Fussilet 41:43*.....আপনাবক লতা তাই বলা হে, যা বলা হত পূ বিবতী রসূ লেনবক।
র্নশ্চে আপনার পালনকতি ার কাবি রবেবি ক্ষমা এবং রবেবি যন্ত্রণাোেক শার্স্ত।
Shura 42:15..... বলু ন, আল্লাহ লয র্কতাব নার্যল কবরবিন, আর্ম তাবত র্বশ্বাস স্থাপন
কবরর্ি। আমাবের মবধ্য ও লতামাবের মবধ্য র্ববাে লনই।
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চিচভন্ন অর ৌচকক কাজ করার জনয সৃ চিকতত া চক হিরত ফমাহাম্মাে (সঃ)-ফক
এমন ফকান আধ্যাচত্মক ক্ষমতা চেরয়রিন, ঠিক ফিমনটি চতচন চিশুচিস্ট ও
অনযানয নিীরের চেরয়রিন, িার মাধ্যরম এটা প্রমাচণত হয় ফি তাাঁরক সৃ চিকতত া
ফপ্ররণ করররিন?
বাইববল না / না কুরআন
ফিাহন 5:36*.....‘র্কন্তু লোহবনর সাক্ষয লেবক আবরা ব়ে সাক্ষয আমার আবি; কারণ র্পতা লে সব
কাজ আমাে করবত র্েবেবিন, লস সব কাজ আর্মই করর্ি, আর লসই সব কাজই প্রমাণ করবি লে
র্পতা আমাে পাঠিবেবিন৷
ফিাহন 14:11*.....যখন আর্ম বর্ল লে আর্ম র্পতার মবধ্য আর্ি আর র্পতাও আমার মবধ্য
আবিন, তখন আমাবক র্বশ্বাস কর৷ যর্ে তা না কর, তবব আমার দ্বারা কৃত সব অবলৌর্কক
কাবজর কারবণই র্বশ্বাস কর৷
------------------------------------------------------------------------------------En’am 6:37-38*.....37. তারা ববলঃ তার প্রর্ত তার পালনকতিার পক্ষ লেবক লকান র্নেশিন
অবতীণি হের্ন লকন? ববল র্েনঃ আল্লাহ র্নেশিন অবতরণ করবত পূনি সক্ষম; র্কন্তু তাবের
অর্ধ্কাংশই জাবন না।…38. আর যত প্রকার প্রাণী পৃ র্েবীবত র্বিরণশীল রবেবি এবং যত প্রকার
পাখী দু’ ড্ানাবযাবে উব়ে লব়োে তারা সবাই লতামাবের মতই এবককটি লেণী। আর্ম লকান র্কিু
র্লখবত িার়্ের্ন। অতঃপর সবাই স্বীে প্রর্তপালবকর কাবি সমববত হবব।
Yunus 10:20*.....বস্তুতঃ তারা ববল, তাাঁর কাবি তাাঁর পরওোরবেোবরর পক্ষ লেবক
লকান র্নবেি শ এল না লকন? ববল োও োবেববর কো আল্লাহই জাবনন। আর্ম ও
লতামাবের সাবে অবপক্ষাে রইলাম।

95.*
চিশুচিস্ট ও অনযানয নিীরের মতন হিরত ফমাহাম্মাে (সঃ)-এরও চক
ভচিষযিাণী করার ক্ষমতা ররয়রি?
বাইববল না / না কুরআন
চিতীয়্চিিরণ 18:22*.....যর্ে লকাবনা ভাববােী ববল লে লস প্রভুর জনয বলবি, র্কন্তু যা
বলবি তা না ঘবট, তাহবলই লতামরা জানবব লে প্রভু লসটি ববলন র্ন| লতামরা বু ঝবত পারবব
লে, এই ভাববােী তার র্নবজর ধ্ারণার কোই বলবি| লতামরা তাবক ভে লপও না|
সামু রয় ্১ 9:9*..... (অতীবত ইস্রাবেবলর ললাকরা ভাববােীবক “েশিনকারী” ববলও
ড্াকত| তাই ঈশ্ববরর কাবি র্কিু র্বষবয প্রশ্ন করবত িাইবল তারা বলত, “িবলা
েশিনকারীর কাবি যাই|”)
ইসাইয়া 41:22*.....লতামাবের মূ র্ত্তিবের এবস আমাবের বলা উর্িত্ র্ক ঘবটবি| “শুরুবত র্ক র্ক
ঘবটর্িল? ভর্বষযবত র্ক ঘটবব? বলু ক আমাবের! আমরা তাবের কাি লেবক শুনব| তখন আমরা
জানবত পারব পবর র্ক ঘটবব|
------------------------------------------------------------------------------------En’am 6:50*.....আপর্ন বলু নঃ আর্ম লতামাবেরবক বর্ল না লয, আমার কাবি
আল্লাহর ভান্ডার রবেবি। তািা়ো আর্ম অদৃশয র্বষে অবেতও নই। আর্ম এমন বর্ল না
লয, আর্ম লফবরশতা। আর্ম লতা শুধ্ু ঐ ওহীর অনু সরণ কর্র, যা আমার কাবি আবস।
আপর্ন ববল র্েনঃ অে ও িক্ষুমান র্ক সমান হবত পাবর? লতামরা র্ক র্িন্তা কর না?
Ahkaf 46:9*.....বলু ন, আর্ম লতা লকান নতু ন রসূ ল নই। আর্ম জার্ন না, আমার ও
লতামাবের সাবে র্ক বযবহার করা হবব। আর্ম লকবল তারই অনু সরণ কর্র, যা আমার
প্রর্ত ওহী করা হে। আর্ম স্পি সতকি কারী ধব নই।
96.
ক্বািার কার া পাথরর হিরত ফমাহাম্মাে (সঃ)-এর িুমু িাওয়া িা আররির
ফপৌত্তচ ক ফেিতারের সম্মাচনত করারক চক আিরাহারমর ঈশ্বর কিরনা
উরপচক্ষত িা ক্ষমা কররতা?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
যাত্রাপুস্তক 20:3-5..... 3 “আমাবক িা়ো লতামরা আর লকানও লেবতাবক উপাসনা
করবব না|
রাজাবর্ল ১ 19:18*.....এর্লে ইস্রাবেবল তুর্মই একমাত্র একর্নষ্ঠ ভাবব আমার লসবা কবরা র্ন|
লসখাবন আবরা 7,000 ললাক আবি যারা কখনও বাল মূ র্ত্তির কাবি মাো নত কবর র্ন এবং এরা
কখনও বাল মূ র্ত্তি িুম্বন কবর র্ন|
কর্রন্থীে ২ 6:16*..... ঈশ্ববরর মর্ন্দবরর সাবে প্রর্তমারই বা র্ক সম্পকি ?
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:158*.....র্নঃসবন্দবহ সাফা ও মারওো আল্লাহ তা’আলার র্নেশিন গুবলার অনযতম।
সু তরাং যারা কা’বা ঘবর হজ্ব বা ওমরাহ পালন কবর, তাবের পবক্ষ এ দুটিবত প্রের্ক্ষণ করাবত
লকান লোষ লনই। বরং লকউ যর্ে লস্বচ্ছাে র্কিু লনকীর কাজ কবর, তবব আল্লাহ তা’আলার
অবশযই তা অবেত হববন এবং তার লস আমবলর সঠিক মু লয লেববন।

97.
হিরত ফমাহাম্মাে (সঃ)-ফক চক একজন সাধ্ারণ মানু ষ চহরসরি চিরিিনা করা
িায়, িার অনয সিার মরতা তাাঁর ভুর র জনয ক্ষমা প্রাথত না কররত হরি?
বাইববল হাাঁ / হাাঁ কুরআন
উপরেশক 7:20*.....র্নর্শ্চত ভাবব, এই ভূমণ্ডবল এমন এক জনও ধ্ার্মিক বযর্ি লনই লে লকান
অনযাে কবর র্ন|
ফিাহরনর্১ম্পত্র 1:8 & 10..... 8 আমরা যর্ে বর্ল লে আমাবের লকান পাপ লনই, তাহবল
আমরা র্নবজবেরই ঠকাই এবং তাাঁর সতয আমাবের মবধ্য লনই৷ 10 আর যর্ে বর্ল, আমরা পাপ
কর্রর্ন, তবব আমরা ঈশ্বরবক র্মেযাবােী প্রর্তপন্ন কর্র এবং তাাঁর বাতিা আমাবের অন্তবর লনই৷
------------------------------------------------------------------------------------Nisa 4:106..... এবং আল্লাহর কাবি ক্ষমা প্রােিনা করুন।
Yusuf 12:53*.....আর্ম র্নবজবক র্নবেিাষ বর্ল না। র্নশ্চে মানু বষর মন মন্দ কমিপ্রবণ র্কন্তু লস
নে-আমার পালনকতিা যার প্রর্ত অনু গ্রহ কবরন। র্নশ্চে আমার পালনকতিা ক্ষমাশীল, েোলু ।
Muhammad 47:19..... ক্ষমাপ্রােিনা করুন, আপনার রটির জবনয
মন্তিয: হযরত লমাহাম্মাে (সঃ) র্নবজই তাাঁর মু র্ির বযপাবর র্নর্শ্চত র্িবলন না। Cf. আহকাফ 46:9;
হার্েস: বুখার্র Vol. 5 no. 266 & 234-236.
98.
হিরত ফমাহাম্মাে (সঃ)-ফক চক সিত রশষ এিং সিত রেষ্ঠ নিী চহরসরি চিরিিনা
করা হরি ?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
पপ্রতযারেশর 1:1, 8 & 17*.....1 এই হল যীশু খ্রীবির বাকয৷ 8 প্রভু ঈশ্বর ববলন,
‘আর্মই আল্ফা ও ওর্মো;আর্মই লসই সবিশর্িমান৷ আর্মই লসই জন র্যর্ন আবিন, র্যর্ন
র্িবলন এবং র্যর্ন আসবিন৷’ 17 তাাঁবক লেবখ আর্ম মু র্চ্ছ
ি ত হবে তাাঁর িরবণ লু টিবে
প়েলাম৷ তখন র্তর্ন আমার োবে তাাঁর ড্ান হাত লরবখ বলবলন, ‘ভে কবরা না! আর্ম প্রেম
ও লশষ৷
पপ্রতযারেশর 22:13, 16 & 20*.....13 আর্ম আল্ফাও ওবমো, প্রেম ও লশষ, আর্ে ও অন্ত৷
16 আর্ম যীশু, আর্ম আমার স্বেিদূতবক পাঠালাম লেন লস মণ্ডলীবের জনয লতামাবক এসব কো
ববল৷ আর্ম োযূ বের মূ ল ও বংশধ্র৷ আর্ম উজ্জ্বল প্রভাতী তারা৷’ 20 যীশু র্যর্ন বলবিন এই
র্বষেগুর্ল সতয, এখন র্তর্নই বলবিন, ‘হযাাঁ, আর্ম র্শর্ির আসর্ি৷’আবমন৷ এস, প্রভু যীশু!
------------------------------------------------------------------------------------Ahzab 33:40*.....মু হাম্মে লতামাবের লকান বযর্ির র্পতা নন; বরং র্তর্ন আল্লাহর
রাসূ ল এবং লশষ নবী। আল্লাহ সব র্বষবে জ্ঞাত।
Fatih 48:28*.....র্তর্নই তাাঁর রসূ লবক লহোবেত ও সতয ধ্মিসহ লপ্ররণ কবরবিন, যাবত এবক
অনয সমস্ত ধ্বমির উপর জেযু ি কবরন। সতয প্রর্তষ্ঠাতারূবপ আল্লাহ যবেি।

মানু ষ এিং তারের গুনাহ
99.
আেম এিং ইভ িিন অপরাধ্ কররন তিন ঈশ্বর এিং মানিজাচতর মরধ্য অচত
গুরুত্বপূ ণত একটি িযিধ্ান ও চিরভরের সৃ চি হয় িার ের ঈশ্বররর চিিার এিং
িারাপ কাজ ফথরক মানিজাচতর চনরজরের রক্ষা করা প্ররয়াজন হরয় পরর?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
আচেপু স্তক্- 2:16-17..... 16 প্রভু ঈশ্বর মানু ষটিবক এই আবেশ র্েবলন, “বাোবনর লে লকানও
বৃ বক্ষর ফল তুর্ম লখবত পাবরা| 17 র্কন্তু লে বৃ ক্ষ ভাবলা আর মন্দ র্বষবয জ্ঞান লেয লসই বৃ বক্ষর ফল
কখনও লখও না| যর্ে তুর্ম লসই বৃ বক্ষর ফল খাও, লতামার মৃ তুয হবব!”
ফরামীয় 5:12-19*..... 12 একজবনর মধ্য র্েবে লেমন পৃর্েবীবত পাপ এবসর্িল, লতমর্ন পাবপর সাবে
এবসবি মৃ তুয৷ সকল মানুষ পাপ কবরবি আর পাপ করার জনযই সকবলর কাবি মৃ তুয এল৷
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:35-38*.....35. এবং আর্ম আেমবক হুকুম করলাম লয, তু র্ম ও লতামার
েী জান্নাবত বসবাস করবত োক এবং ওখাবন যা িাও, লযখান লেবক িাও, পর্রতৃ র্প্তসহ
লখবত োক, র্কন্তু এ োবির র্নকটবতী হবো না। অনযোে লতামরা যার্লমবের অন্তভূিি
হবে প়েবব।….37. অতঃপর হযরত আেম (আঃ) স্বীে পালনকতি ার কাি লেবক
কবেকটি কো র্শবখ র্নবলন, অতঃপর আল্লাহ পাক তাাঁর প্রর্ত (করুণাভবর) লক্ষয
করবলন। র্নশ্চেই র্তর্ন মহা-ক্ষমাশীল ও অসীম েোলু ।….
100.
চকিু মানু ষ ‘পাপী স্বভাি’্চনরয় জন্ম হয়, এমন কথা চক ফকান আয়ারত আরি?
(মূ পাপ)
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
ইসাইয়া 64:6*.....আমরা সবাই পাবপর জনয লনাংরা হবে উবঠর্ি| এমন র্ক আমাবের ভাল
কাজও অশুদ্ধ| আমাবের ভাবলা কাজগুবলা রবি রর্িত লপাশাবকর মত| আমরা সবাই মরা
পাতার মত| আমাবের পাপ আমাবের বাতাবসর মবতা ববে র্নবে িবলবি|
লযবরর্মো 13:23..... এক জন কাবলা িাম়োর মানু ষ কখনও তার োবের রি
পালটাবত পাবর না| এবং র্িতাও তার োবের োে পালটাবত পাবর না| লসই রকম ভাবব
লজরুশাবলম তু র্ম লকানর্েন পালটাবব না এবং ভাল কাজ করবত পারবব না| তু র্ম
সবিোই খারাপ কাজ করবব|
ফিররচময়া 17:9..... “মানু বষর মন খু বই লকৌশলপূণি| তার অসু স্থ অবস্থার লকান র্ির্কত্সা লনই|
ফরামীয় 3:23..... সকবলই পাপ কবরবি এবং ঈশ্ববরর মর্হমা লেবক বর্ঞ্চত হবেবি৷
------------------------------------------------------------------------------------Taha 20:122*.....এরপর তার পালনকতি া তাবক মবনানীত করবলন, তার প্রর্ত
মবনাবযােী হবলন এবং তাবক সু পবে আনেন করবলন।
Tin 95:4*.....আর্ম সৃ র্ি কবরর্ি মানু ষবক সু ন্দরতর অবেবব।

101.
মানু ষ এিং নিীরা সকর ই চক ফকান পাপ করার জনয অপরাধ্ী? (চিশুচিস্টরক
িাে চেরয়)
বাইববল হাাঁ / হাাঁ কুরআন
রাজািচ ্১ 8:46..... আপনার ললাকরা আপনার র্বরুবদ্ধ পাপািরণ করবব| একো
আর্ম জার্ন কারণ মানু ষ মাবত্রই পাপ কবর|
সামসঙ্গীত 130:3..... লহ প্রভু, আপর্ন যর্ে ললাকবের তাবের পাপ সমূ বহর জনয
শার্স্ত লেন তাহবল লকউই আর জীর্বত োকবব না|
প্রিিন 20:9..... লকউ র্ক একো বলবত পাবর লে তার একটি স্বচ্ছ র্বববক আবি?
এবং লস লকান পাপ কবরর্ন? না!
ফরামীয় 3:10*.....শাবে লেমন ববল: ‘এমন লকউ লনই লে ধ্ার্মিক; এমনর্ক একজনও লনই৷
ফিাহরনর্১ম্পত্র 1:8..... আমরা যর্ে বর্ল লে আমাবের লকান পাপ লনই, তাহবল আমরা
র্নবজবেরই ঠকাই এবং তাাঁর সতয আমাবের মবধ্য লনই৷
------------------------------------------------------------------------------------Yusuf 12:53..... আর্ম র্নবজবক র্নবেিাষ বর্ল না। র্নশ্চে মানু বষর মন মন্দ কমিপ্রবণ র্কন্তু লস
নে-আমার পালনকতিা যার প্রর্ত অনু গ্রহ কবরন। র্নশ্চে আমার পালনকতিা ক্ষমাশীল, েোলু ।
İbrahim 14:34*....লয সকল বস্তু লতামরা লিবেি, তার প্রবতযকটি লেবকই র্তর্ন
লতামাবেরবক র্েবেবিন। যর্ে আল্লাহর লনোমত েণনা কর, তবব গুবণ লশষ করবত
পারবব না। র্নশ্চে মানু ষ অতযন্ত অনযােকারী, অকৃতজ্ঞ।
Nahl 16:61*.....যর্ে আল্লাহ ললাকবেরবক তাবের অনযাে কাবজর কারবণ পাক়োও
করবতন, তবব ভুপৃবষ্ঠ িলমান লকান র্কিুবকই িা়েবতন না।
Shu’ara 26:82..... আর্ম আশা কর্র র্তর্নই র্বিাবরর র্েবন আমার রটি-র্বিুযর্ত মাফ
করববন।
Muhammad 47:19..... লজবন রাখু ন, আল্লাহ বযতীত লকান উপাসয লনই। ক্ষমাপ্রােিনা
করুন, আপনার রটির জবনয এবং মু র্মন পুরুষ ও নারীবের জবনয। আল্লাহ, লতামাবের
ের্তর্বর্ধ্ ও অবস্থান সম্পবকি জ্ঞাত।
102.
চিশুচিরস্টর মা, ফমরীরক চক জন্মগত চকিু ঐশ্বচরক গুরণর অচধ্কারী চহরসরি চিরিিনা
করা হরতা এিং এজনয তাাঁরক চক ঈশ্বররর মাতা চহরসরি েদ্ধা করা উচিৎ?
বাইববল না / না কুরআন
ইসাইয়া 42:8*.....“আর্মই প্রভু| আমার নাম র্েবহাবা| আমার মর্হমা আর্ম অপরবক
লেব না| লয মর্হমা আমার পাওো উর্িত্ লসই প্রশংসা মূ র্ত্তিবের আর্ম র্নবত লেব না|
লযাহন 2:3-5*.....3 যখন সমস্ত দ্রাক্ষারস ফুর্রবে লেল, তখন যীশুর মা তাাঁর কাবি এবস বলবলন,
‘এবের আর দ্রাক্ষারস লনই৷’ 4 যীশু বলবলন, ‘লহ নারী, তুর্ম আমাে লকন বলি র্ক করা উর্িত?
আমার সমে এখনও আবসর্ন৷’ 5 তাাঁর মা িাকরবের বলবলন, ‘ইর্ন লতামাবের যা র্কিু করবত
ববলন লতামরা তাই কর৷’
------------------------------------------------------------------------------------İsra 17:22-23*..... 23. লতামার পালনকতি া আবেশ কবরবিন লয, তাাঁবক িা়ো অনয

103.
একজন মানু রষর পাপ িা অপরাধ্ চক তাাঁরক পচিত্র ঈশ্বর ফথরক আ াো করর
ফেয় এিং এর সাধ্ারণ ে স্বরূপ চহরসরি সক পাপী ও অপরাধ্ীরের চক
নররক ফিরত হয়?
বাইববল হাাঁ / হাাঁ কুরআন
এরজচকরয় 18:4 & 20..... 4 প্রবতযক জবনর সবে আর্ম একই রকম বযবহার করব| লস বযর্ি
র্পতা লহাক অেবা পু ত্রই লহাক না লকন| লয বযর্ি পাপ কবর লস মারা যাবব| 20 লয বযর্ি পাপ
কবর লকবল লসই মারা যাবব| পু ত্রবক তার র্পতার পাবপর জনয শার্স্ত লভাে করবত হবব না; আবার
র্পতাবকও তার পু বত্রর পাবপর শার্স্ত লভাে করবত হবব না| ভাল ললাবকর ধ্ার্মিকতা তার র্নবজর
হাবত; লতমনই মন্দ ললাবকর মন্দতাও লকবল তারই অর্ধ্কারেত|
ু ক 12:5*.....তবব কাবক ভে করবব তা আর্ম লতামাবের ববল র্ের্চ্ছ৷ লতামাবের লমবর লফলার
পর নরবক পাঠাবার ক্ষমতা োাঁর আবি, তাাঁবকই ভে কর৷ হযাাঁ, আর্ম লতামাবের বলর্ি, তাাঁবকই ভে
লকার৷
पপ্রতযারেশর 20:13—15*.....13 তাবের কৃতকমি অনু সাবর তাবের র্বিার হল৷ 14 পবর মৃ তুয
ও পাতাল আগুবনর হ্রবে িুাঁ ব়ে লফলা হল৷ এই আগুবনর হ্রেই হল আসবল র্দ্বতীে মৃ তুয৷ 15 জীবন
পুস্তবক যাবের নাম ললখা লেখবত পাওো লেল না, তাবের সকলবক আগুবনর হ্রবে িুাঁ ব়ে লফলা হল৷
------------------------------------------------------------------------------------A’raf 7:41*.....তাবের জবনয নরকার্ির শযযা রবেবি এবং উপর লেবক িাের। আর্ম
এমর্নভাবব জাবলমবেরবক শার্স্ত প্রোন কর্র।
Yunus 10:27*.....
104.*
একজন পচিত্র ঈশ্বর চক একটি ফিাট অপরাধ্রকও গভীরভারি ফেরি?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
মচথ 5:19..... তাই লকউ যর্ে এইসব আবেবশর মবধ্য অর্ত সামানয আবেশও অমানয কবর আর
অপরবক তা করবত র্শক্ষা লেে, তবব লস স্বেিরাবজয সব লেবক তুচ্ছ ববল েনয হবব৷ র্কন্তু যাাঁরা র্বর্ধ্বযবস্থা পালন কবর ও অপরবক তা পালন করবত র্শক্ষা লেে, তারা স্বেিরাবজয মহান ববল েনয হবব৷
মচথ 12:36*.....আর্ম লতামাবের বলর্ি, ললাবক যত লবর্হবসবী কো ববল, র্বিাবরর র্েবন তার
প্রর্তটি কোর র্হসাব তাবের র্েবত হবব৷
কচরন্থীয়্১ 5:6*.....লতামাবের েবি করা লশাভা পাে না, লতামরা লতা এ কো জান লে,
‘একটুখার্ন খার্মর মেোর সমস্ত তালটাবক ফাাঁর্পবে লতাবল৷’
িারকারির্পত্রর 2:10..... আর যারা সঞ্চে কবরবি অকলযাণ অসৎ কবমির বেলাে লস
পর্রমাণ অপমান তাবের লিহারাবক আবৃ ত কবর লফলবব। এরা হল লোযখবাসী। এরা
এবতই োকবব অনন্তকাল।
------------------------------------------------------------------------------------Ahzab 33:5*..... এ বযাপাবর লতামাবের লকান র্বিুযর্ত হবল তাবত লতামাবের লকান
লোনাহ লনই, তবব ইচ্ছাকৃত হবল র্ভন্ন কো।

105.*
িুচরর শাচস্ত চহরসরি একজন ফিাররর হাত ফকরট ফেয়াটা চক িথািথ শাচস্ত?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
িাত্রাপু স্তক 22:1-4*...1 “লে বযর্ি ষাাঁ়ে বা লমষ িুর্র কবরবি তাবক র্কভাবব শার্স্ত
লেবব? যর্ে লস প্রাণীটিবক হতযা কবর বা র্বর্র কবর লেে তবব লস লসটা লফরত্ র্েবত
পারবব না, তাই তাবক একটা িুর্র করা ষাাঁব়ের বেবল পাাঁিটা ষাাঁ়ে র্কবন র্েবত হবব বা
একটা লমবষর বেবল িারটি লমষ র্েবত হবব| তাবক িুর্রর জনয জর্রমানা র্েবত হবব|
প্রিিন 6:30-31*.....30 ক্ষুধ্াতি বযর্ি খােয িুর্র করবত পাবর| িুর্র করার সমে ধ্রা প়েবল, লস যা
িুর্র কবরবি তার সাতগুণ মূ লয তাবক র্েবত হবব! ঐ মূ লয র্েবত র্েবে হেবতা লস সবিস্বান্ত হবব!
র্কন্তু যারা তার প্রকৃত অবস্থা লবাবঝ তারা তার প্রর্ত েদ্ধা হারাবব না|
ু ক 6:35-36..... 35 র্কন্তু লতামরা লতামাবের শত্রুবের ভালবববসা, তাবের মেল লকার,
আর র্কিু ই র্ফবর পাবার আশা না লরবখ ধ্ার র্েও৷ তাহবল লতামাবের মহাপু রস্কার লাভ হবব,
আর লতামরা হবব পরবমশ্ববরর সন্তান, কারণ র্তর্ন অকৃতজ্ঞ ও দুিবের প্রর্তও েযা কবরন৷
36 লতামাবের র্পতা, লেমন েযালু লতামরাও লতমন েযালু হও৷
------------------------------------------------------------------------------------Maide 5:38*.....লয পু রুষ িুর্র কবর এবং লয নারী িুর্র কবর তাবের হাত লকবট োও তাবের
কৃতকবমির সাজা র্হবসবব। আল্লাহর পক্ষ লেবক হুর্শোরী। আল্লাহ পরারান্ত, জ্ঞানমে।
106.
চনরজরক িাাঁিারনার জনয মারঝমরধ্য চক চমথযা ি া িা অনযরক প্রতাচরত করা
িায়?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
প্রিিন 6:16-17..... 16 প্রভু, সাতটি নে, িেটি র্জর্নসবক ঘৃণা কবরন: 17 লে লিাখগুবলা এক জন
ললাবকর েবি লেখাে, লে র্জহ্বা র্মবেয কো ববল, হাতগুবলা লেগুবলা র্নবেিাষ ললাকবের হতযা কবর,
ফজোচনয়া 3:13*.....ইস্রাবেলীেরা োরা লবাঁবি আবি, তারা মন্দ কাজ করবব না| তারা কখনই
প্রবর্ঞ্চত করার লিিা করবব না| তারা লমবষর মত হবব যারা খাে আর শার্ন্তবত শুবে োবকএবং লকউই তাবের র্বরি কবর না|”
এবফসীে 4:25..... তাই এবক অপবরর কাবি র্মেযা বলা বে কর, কারণ আমরা পরস্পর এক
লেবহরই অে প্রতযে৷
पপ্রতযারেশর 21:8 & 27*.....8 র্কন্তু যাাঁরা ভীরু, অর্বশ্বাসী ঘৃনযবলাক, নরঘাতক,
লেৌনপাবপ পাপগ্রস্ত, মাোবী, প্রর্তমাপূজারী, যাাঁরা র্মেযাবােী, এবের সকবলর স্থান হবব
লসই আগুন ও জ্বলন্ত েেবকর হ্রবে; এই হল র্দ্বতীে মৃ তুয৷’ 27 অশুর্ি লকান র্কিু
শহবর প্রববশ করবত পারবব না৷ লকান মানু ষ লে ঘৃনয কাজ কবর অেবা লে অসত্ লস
কখনও নেবর প্রববশ করবত পারবব না৷ লকবল যাবের নাম লমষশাববকর জীবন পুস্তবক
ললখা আবি শুধ্ু তারাই লসখাবন প্রববশ করবত পারবব৷
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:225*.....লতামাবের র্নরেিক শপবের জনয আল্লাহ লতামাবেরবক ধ্রববন না, র্কন্তু লসসব
কসবমর বযাপাবর ধ্রববন, লতামাবের মন যার প্রর্তজ্ঞা কবরবি। আর আল্লাহ হবচ্ছন ক্ষমাকারী ধধ্যিযশীল।

107.
সমকাচমতারক চক এমন একটি অপরাধ্ চহরসরি ধ্রা হয় িা, এরকিাররই চনচষদ্ধ
এিং চনচন্দত?
বাইববল হাাঁ / হাাঁ কুরআন
ফ িীয়্পুস্তক 18:22..... “একজন পুরুবষর অনয একজন পুরুবষর সবে েীবলাবকর নযায লেৌন
সম্পকি অবশযই োকবব না| তা হবলা ভযের পাপ|
ফ িীয়্পুস্তক 20:13*.....“যর্ে লকান পুরুবষর অনয এক পুরুবষর সবে একজন েীবলাবকর মত
লেৌন সম্পকি োবক তবব এই দুজন পুরুষ এক ভযের পাপ কাবর্য়্েি র্লপ্ত| তাবের অবশযই লযন
লমবর লফলা হে| তারা তাবের র্নবজবের মৃ তুযর জনয োযী|
ফরামীয় 1:24 & 26-27*.....26 ললাবকরা ঐসব মন্দ কাবজ র্লপ্ত র্িল ববল ঈশ্বর তাবের লিব়ে
র্েবলন ও তাবের লিাজনক অর্ভলাবষর পবে িলবত র্েবলন৷ নারীরা পুরুবষর সবে স্বাভার্বক
সংসেি তযাে কবর র্নবজবের মবধ্য লেৌন সংসবেি র্লপ্ত হবেবি৷ 27 ঠিক একইভাবব পুরুষরাও
েীবের সবে স্বাভার্বক সংসেি লিব়ে র্েবে অপর পুরুবষর জনয লালার্যত হবে লিাকর কাজ
কবরবি; আর এই পাপ কাবজর শার্স্ত তারা তাবের শরীবরই লপবেবি৷
------------------------------------------------------------------------------------A’raf 7:80-81*.....80.এবং আর্ম লূ তবক লপ্ররণ কবরর্ি। যখন লস স্বীে সম্প্রোেবক
বললঃ লতামরা র্ক এমন অেীল কাজ করি, যা লতামাবের পূববি সারা র্ববশ্বর লকউ
কবরর্ন ?...81. লতামরা লতা কামবশতঃ পুরুষবের কাবি েমন কর নারীবেরবক লিব়ে।
বরং লতামরা সীমা অর্তরম কবরি।
Neml 27:54-55*....54. স্মরণ কর লূ বতর কো, র্তর্ন তাাঁর কওমবক ববলর্িবলন, লতামরা
লকন অেীল কাজ করি? অেি এর পর্রণর্তর কো লতামরা অবেত আি!...55. লতামরা র্ক
কামতৃর্প্তর জনয নারীবেরবক লিব়ে পুরুবষ উপেত হবব? লতামরা লতা এক ববির সম্প্রোে।
108.
গভতপাত ও িু নিারাচি চক এমন অপরাধ্ চহরসরি ধ্রা হয় িা, এরকিাররই
চনচষদ্ধ এিং চনচন্দত?
বাইববল হাাঁ / হাাঁ কুরআন
আচেপু স্তক্- 9:6-7*......6 “ঈশ্বর মানু ষবক আপন িাাঁবি ধতরী কবরবিন| তাই লে মানু ষ অপর
মানু ষবক হতযা কবর তার অবশযই মানু বষর হাবত মৃ তুয হবব| 7 “লনাহ, তুর্ম ও লতামার পু ত্রবের
অবনক সন্তানসন্তর্ত লহাক| আপন পর্রজনবের র্েবে পৃ র্েবী পর্রপূ ণি কবরা|”
িাত্রাপু স্তক 20:13..... “কাউবক হতযা লকাবরা না|
িাত্রাপু স্তক 21:12..... “যর্ে লকানও বযর্ি কাউবক আঘাত কবর হতযা কবর তাহবল
লসই বযর্িবকও হতযা করা হবব|
প্রিিন 6:16-17*.....16 প্রভু, সাতটি নে, িেটি র্জর্নসবক ঘৃণা কবরন: 17 লে
লিাখগুবলা এক জন ললাবকর েবি লেখাে, লে র্জহ্বা র্মবেয কো ববল, হাতগুবলা
লেগুবলা র্নবেি াষ ললাকবের হতযা কবর,
------------------------------------------------------------------------------------Maide 5:32.....এ কারবণই আর্ম বনী-ইসলাঈবলর প্রর্ত র্লবখ র্েবের্ি লয, লয লকউ প্রাবণর
র্বর্নমবে প্রাণ অেবাপৃর্েবীবত অনেি সৃ র্ি করা িা়ো কাউবক হতযা কবর লস লযন সব
মানু ষবকই হতযা কবর। এবং লয কারও জীবন রক্ষা কবর, লস লযন সবার জীবন রক্ষা কবর।

109.*
‘ভার া কাজ’্করার মাধ্যরম িারাপ কারজর শাচস্ত ফথরক চক মু চক্ত পাওয়া
িায়? (ফসভাপ)
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
ফরামীয় 3:28*.....সুতরাং আমরা র্বশ্বাস কর্র মানুষ র্বর্ধ্-বযবস্থা পালবনর জনয যা কবর তার
দ্বারা নে, র্কন্তু র্বশ্বাবসই লস ঈশ্ববরর সাক্ষাবত ধ্ার্মিক প্রর্তপন্ন হে৷
গা াতীয় 3:11..... এখন এটা পর্রষ্কার লে র্বর্ধ্-বযবস্থার দ্বারা ঈশ্ববরর কাবি ধ্ার্মিক
প্রর্তপন্ন হওো যাে না৷ কারণ শাে ববল: ‘ধ্ার্মিক বযর্ি র্বশ্বাবসর জনযই বাাঁিবব৷’
তীত 3:5-6..... 5 তখন র্তর্ন তাাঁর েোর গুবণ আমাবের রক্ষা করবলন৷ ঈশ্ববরর কাবি লোেয
ববল র্বববর্িত হওোর জনয, ভাল কাজ কবরর্িলাম ববল নে৷ র্তর্ন আমাবের পর্রষ্কার কবর
পর্রত্রাণপ্রাপ্ত নতু ন মানু ষ করবলন এবং পর্বত্র আিার মাধ্যবম আমরা নতু ন হলাম৷
িারকারির্পত্রর 2:10..... লকউ যর্ে সমস্ত বযবস্থা পালন কবর ও তার মবধ্য লকবল যর্ে একটি
বযবস্থা পালন করবত বযেি হে, তবব লস সমস্ত বযবস্থা লঙঘন করার লোবষ লোষী সাবযস্ত হে৷
------------------------------------------------------------------------------------Hud 11:114.... আর র্েবনর দুই প্রাবন্তই নামায ঠিক রাখবব, এবং রাবতর প্রান্তভাবে পূ ণি কাজ
অবশযই পাপ দূর কবর লেে, যারা স্মরণ রাবখ তাবের জনয এটি এক মহা স্মারক।
Ankebut 29:7*....আর যারা র্বশ্বাস স্থাপন কবর ও সৎকমি কবর, আর্ম অবশযই
তাবের মন্দ কাজ গুবলা র্মটিবে লেব এবং তাবেরবক কবমির উৎকৃিতর প্রর্তোন লেব।
Nejm 53:32..... যারা ব়ে ব়ে লোনাহ ও অেীলকাযি লেবক লবাঁবি োবক লিাটখাট
অপরাধ্ করবলও র্নশ্চে আপনার পালনকতি ার ক্ষমা সু দূর র্বস্তৃত।
পচরত্রাণ
110.
একজন মানু ষ চক ‘চিিান’্িা ‘মু সচ ম’্চহরসরি জন্ম াভ করর?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
ফিাহন 1:12-13*.....12 র্কন্তু র্কিু ললাক তাাঁবক গ্রহণ করল এবং তাাঁবক র্বশ্বাস করল৷ যাাঁরা
র্বশ্বাস করল তাবের সকলবক র্তর্ন ঈশ্ববরর সন্তান হবার অর্ধ্কার োন করবলন৷ 13 ঈশ্ববরর এই
সন্তানরা প্রাকৃর্তক র্নেম অনু সাবর লকান র্শশুর মবতা জন্ম গ্রহণ কবর র্ন৷ মা-বাবার ধের্হক
কামনা-বাসনা অনু সাবরও নে, ঈশ্ববরর কাি লেবকই তাবের এই জন্ম৷
ফিাহন 3:5..... যীশু তাাঁবক বলবলন, ‘আর্ম লতামাবের সর্তয বলর্ি, যর্ে লকান ললাক জল ও আিা
লেবক না জন্মাে, তবব লস ঈশ্ববরর রাবজয প্রববশ করবত পাবর না৷
চপতররর্১ম্পত্র 1:23..... লকান নশ্বর বীজ লেবক লতামাবের এই নতু ন জন্ম হে র্ন৷
এই জীবন সন্ভব হবেবি এক অর্বনশ্বর বীজ লেবক৷ ঈশ্ববরর লসই জীবন্ত ও র্িরস্থাযী
বাকয দ্বারাই লতামাবের নতু ন জন্ম হবেবি৷
------------------------------------------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6*.....1.বলুন, লহ কাবফরকূল,…2. আর্ম এবােত কর্রনা, লতামরা যার এবােত
কর।…3. এবং লতামরাও এবােতকারী নও, যার এবােত আর্ম কর্র….4. এবং আর্ম এবােতকারী নই,
যার এবােত লতামরা কর।….5. লতামরা এবােতকারী নও, যার এবােত আর্ম কর্র।….6. লতামাবের কমি
ও কমিফল লতামাবের জবনয এবং আমার কমি ও কমিফল আমার জবনয।
মন্তিয: বাইবববলর মবত লকও র্খ্রিান হবে জন্মলাভ করবত পাবর না; ঈশ্ববরর পর্বত্র সত্ত্বার

111.*
মানু রষর পচরত্রাণ চক তারের চনজরের ভার া কারজর উপর চনভতর করর?
(আরমল্লার)
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
ফরামীয় 4:2..... যর্ে র্নবজর কাবজর জনয র্তর্ন ধ্ার্মিক প্রর্তপন্ন হবতন, তবব েবি করার মবতা তার
র্কিু োকত; র্কন্তু ঈশ্ববরর সাক্ষাবত র্তর্ন েবি করবত পাবরন র্ন৷
এরেসীয় 2:8-9*.....8 কারণ ঈশ্ববরর অনু গ্রবহর দ্বারা র্বশ্বাবসর মধ্য র্েবে লতামরা
উদ্ধার লপবেি৷ র্বশ্বাস করাবতই লতামরা লসই অনু গ্রহ লপবেি৷ লতামরা র্নবজরা
র্নবজবের উদ্ধার কর র্ন; র্কন্তু তা ঈশ্ববরর োনরূবপ লপবেি৷ 9 লতামাবের র্নবজবের
কবমির ফল র্হবসবব লতামরা উদ্ধার পাও র্ন, তাই লকউই েবি কবর বলবত পাবর না লে
লস তার র্নবজর দ্বারা উদ্ধার লপবেবি৷
তীত 3:5-6*.....5 তখন র্তর্ন তাাঁর েোর গুবণ আমাবের রক্ষা করবলন৷ ঈশ্ববরর কাবি লোেয
ববল র্বববর্িত হওোর জনয, ভাল কাজ কবরর্িলাম ববল নে৷ র্তর্ন আমাবের পর্রষ্কার কবর
পর্রত্রাণপ্রাপ্ত নতুন মানু ষ করবলন এবং পর্বত্র আিার মাধ্যবম আমরা নতুন হলাম৷ 6 লসই
পর্বত্র আিাবক ঈশ্বর আমাবের ত্রাণকতিা যীশু খ্রীবির দ্বারা আমাবের ওপবর র্বপুল পর্রমাবণ
বষিণ করবলন৷
------------------------------------------------------------------------------------Hud 11:114*....আর র্েবনর দুই প্রাবন্তই নামায ঠিক রাখবব, এবং রাবতর প্রান্তভাবে পূ ণি কাজ অবশযই
পাপ দূর কবর লেে, যারা স্মরণ রাবখ তাবের জনয এটি এক মহা স্মারক।
Ankebut 29:7*.....আর যারা র্বশ্বাস স্থাপন কবর ও সৎকমি কবর, আর্ম অবশযই
তাবের মন্দ কাজ গুবলা র্মটিবে লেব এবং তাবেরবক কবমির উৎকৃিতর প্রর্তোন লেব।
112.
অপরারধ্র শাচস্ত ফথরক পচরত্রাণ ফপরত ঈশ্বররর ফি চিধ্ান ররয়রি তা চক
সিসময় রক্ত তযারগর মাধ্যরম আরস? (কাোরাত)
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
ফ িীয়্পুস্তক 17:11*....কারণ লেহটির জীবন রবির মবধ্য রবযবি| আর্ম লসই রি লবেীর
ওপর লঢবল লতামাবের র্নবজবের শুর্ি করার জনয র্েবের্ি| রবি প্রাণ আবি ববলই তা প্রাযর্শ্চত্ত
সাধ্ন কবর|
চহব্রুরের্কারি্পত্র 9:12 & 22*.....12 খ্রীি একবার র্িরতবর লসই মহাপর্বত্রস্থাবন প্রববশ
কবরবিন৷ র্তর্ন মহাপর্বত্রস্থাবন প্রবববশর জনয িাে বা বািু বরর রি বযবহার কবরন র্ন, র্কন্তু
র্তর্ন একবার র্িরতবর র্নবজর রি র্নবে মহাপর্বত্রস্থাবন প্রববশ কবরর্িবলন৷ খ্রীি লসখাবন
প্রববশ কবর আমাবের জনয অনন্ত মু র্ি অজিন কবরবিন৷ 22 কারণ র্বর্ধ্-বযবস্থা ববল লে প্রাে
সব র্কিু ই রি র্িটিবে শুর্ি করা প্রবযাজন, আর রিপাত বযর্তবরবক পাবপর লমািন হে না৷
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:48*....আর লস র্েবনর ভে কর, যখন লকউ কারও সামানয উপকাবর
আসবব না এবং তার পবক্ষ লকান সু পার্রশও কবু ল হবব না; কারও কাি লেবক
ক্ষর্তপূরণও লনো হবব না এবং তারা লকান রকম সাহাযযও পাবব না।
Hajj 22:37*.....এগুবলার লোশত ও রি আল্লাহর কাবি লপৌাঁবি না, র্কন্তু লপৌাঁবি

113.
ঈশ্বররর ফমষ-শািক িচ োরনর মাধ্যরম প্রায়চিত্ত করার ঘটনার উপর পূ ণত
চিশ্বাস আনার মাধ্যরমই চক ঈশ্বররর চিধ্ান অনু িায়ী পচরত্রাণ পাওয়া িারি?
(চিশুচিস্ট)
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
ফিাহন 1:29..... পবরর র্েন লোহন যীশুবক তাাঁর র্েবক আসবত লেবখ বলবলন, ‘ঐ
লেখ, ঈশ্ববরর লমষশাবক, র্যর্ন জেবতর পাপরার্শ বহন কবর র্নবে যান!
ফরামীয় 3:24-28*.....24 র্কন্তু তারা ঈশ্ববরর অনু গ্রবহ র্বনামূ বলয যীশু খ্রীবির মাধ্যবম
পাপ লেবক মু র্িলাভ কবর ঈশ্ববরর কাবি ধ্ার্মিক প্রর্তপন্ন হবেবি৷ 28 সু তরাং আমরা
র্বশ্বাস কর্র মানু ষ র্বর্ধ্-বযবস্থা পালবনর জনয যা কবর তার দ্বারা নে, র্কন্তু র্বশ্বাবসই লস
ঈশ্ববরর সাক্ষাবত ধ্ার্মিক প্রর্তপন্ন হে৷
এরেসীয় 1:7*.....খ্রীবির রবির দ্বারা আমরা মু ি হবের্ি৷ ঈশ্ববরর মহানু গ্রবহর ফবল আমাবের
পাপসমূ হ ক্ষমা লপবেবি৷
এবফসীে 2:8..... কারণ ঈশ্ববরর অনু গ্রবহর দ্বারা র্বশ্বাবসর মধ্য র্েবে লতামরা উদ্ধার লপবেি৷ র্বশ্বাস
করাবতই লতামরা লসই অনু গ্রহ লপবেি৷ লতামরা র্নবজরা র্নবজবের উদ্ধার কর র্ন; র্কন্তু তা ঈশ্ববরর
োনরূবপ লপবেি৷
------------------------------------------------------------------------------------En’am 6:164..... আপর্ন বলু নঃ আর্ম র্ক আল্লাহ বযতীত অনয প্রর্তপালক লখাাঁজব, অেি
র্তর্নই সবর্কিু র প্রর্তপালক? লয বযর্ি লকান লোনাহ কবর, তা তারই োর্েবত্ব োবক। লকউ
অপবরর লবাঝা বহন করবব না। অতঃপর লতামাবেরবক সবাইবক প্রর্তপালবকর কাবি প্রতযাবতিন
করবত হবব। অনন্তর র্তর্ন লতামাবেরবক ববল র্েববন, লযসব র্বষবে লতামরা র্ববরাধ্ করবত।
İsra 17:15*.....লকউ অপবরর লবাঝা বহন করবব না।
Nejm 53:38*....র্কতাবব এই আবি লয, লকান বযর্ি কারও লোনাহ র্নবজ বহন করবব না।
114.
একজন মানু রষর অনন্ত জীিন অজতরনর জনয প্রথরমই চক তাাঁর চিরির
উপরেশািচ শুনরত হরি এিং চিশ্বাস কররত হরি ফি, চতচনই হরচ্ছন মাচসয়াহ,
জগত সংসাররর রক্ষক?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
লরামীে 10:9-10 & 17*.....9 তুর্ম যর্ে র্নজ মু বখ যীশুবক প্রভু ববল স্বীকার কর, এবং
অন্তবর র্বশ্বাস কর লে ঈশ্বরই তাাঁবক মৃ তবের মধ্য লেবক জীর্বত কবরবিন তাহবল উদ্ধার
পাবব৷ 10 কারণ মানু ষ অন্তবর র্বশ্বাস কবর ধ্ার্মিকতা লাভ করার জনয আর মু বখ র্বশ্বাবসর
কো স্বীকার কবর উদ্ধার পাবার জনয৷ 17 সু তরাং সু সমািার লশানার লভতর র্েবেই র্বশ্বাস
উত্পন্ন হে আর লকউ খ্রীবির সু সমািার লশানাবল তখনই ললাবকরা সু সমািার শুনবত পাে৷
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:119-120*.....119. র্নশ্চে আর্ম আপনাবক সতযধ্মিসহ সু সংবােোতা ও ভীর্ত
প্রেশিনকারীরূবপ পাঠিবের্ি। আপর্ন লোযখবাসীবের সম্পবকি র্জজ্ঞার্সত হববন না।….120. ইহুেী
ও খ্রীিানরা কখনই আপনার প্রর্ত সন্তুি হবব না, লয পযিন্ত না আপর্ন তাবের ধ্বমির অনু সরণ

115.*
এটি চক গ্রহণরিাগয ফি, চিশুচিস্টরক রক্ষক ও প্রভু চহরসরি চিশ্বাস করার
মাধ্যরমই একজন মানু ষ ফকি মাত্র তার সক পারপর জনয ক্ষমা পারিন এিং
অনন্ত জীিন অজতন কররত পাররিন?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
ফিাহন 11:25.. .. যীশু মােিাবক বলবলন, ‘আর্মই পুনরুত্থান, আর্মই জীবন৷ লে লকউ
আমাবক র্বশ্বাস কবর, লস মরবার পর জীবন র্ফবর পাবব৷
ফিাহন 17:3..... এই হল অনন্ত জীবন; তারা লতামাবক জাবন লে তু র্ম একমাত্র সতয
ঈশ্বর ও তু র্ম যাাঁবক পাঠিবেি লসই যীশু খ্রীিবক জাবন৷
------------------------------------------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20*.....19. র্নঃসবন্দবহ আল্লাহর র্নকট গ্রহণবযােয দ্বীন একমাত্র ইসলাম।
এবং যাবের প্রর্ত র্কতাব লেো হবেবি তাবের র্নকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতর্ববরাবধ্
র্লপ্ত হবেবি, শুধ্ুমাত্র পরস্পর র্ববদ্বষবশতঃ, যারা আল্লাহর র্নেশিনসমূ বহর প্রর্ত কুফরী কবর
তাবের জানা উর্িত লয, র্নর্শ্চতরূবপ আল্লাহ র্হসাব গ্রহবণ অতযন্ত দ্রুত।…..20. যর্ে তারা
লতামার সাবে র্বতবকি অবতীণি হে তবব ববল োও, "আর্ম এবং আমার অনু সরণকারীেণ আল্লাহর
প্রর্ত আত্নসমপিণ কবরর্ি।" আর আহবল র্কতাববের এবং র্নরক্ষরবের ববল োও লয, লতামরাও র্ক
আত্নসমপিণ কবরি? তখন যর্ে তারা আত্নসমপিণ কবর, তবব সরল পে প্রাপ্ত হবলা, আর যর্ে মু খ
ঘুর্রবে লনে, তাহবল লতামার োর্েত্ব হবলা শুধ্ু লপৌবি লেো। আর আল্লাহর দৃর্িবত রবেবি সকল
বান্দা।
116.
িততমান সমরয় একজন ধ্মত -চিশ্বাসীরক চক ‘ওয়াটার িাচপ্তস্মা’্কররত হয়?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
মচথ 28:19-20*.....19 তাই লতামরা যাও, লতামরা র্েবে সকল জার্তর মানু ষবক
আমার র্শষয কর৷ র্পতা, পুত্র ও পর্বত্র আিার নাবম বার্প্তস্ম োও৷ 20 আর্ম লতামাবের
লেসব আবেশ র্েবের্ি, লসসব তাবের পালন করবত লশখাও আর লেখ যু োন্ত পযিন্ত
প্রর্তর্েন আর্ম সবিোইবতামাবের সবে সবে আর্ি৷’
মাকি 16:16..... যাাঁরা র্বশ্বাস কবর বাপ্তাইজ হবব, তারা রক্ষা পাবব, র্কন্তু যাাঁরা র্বশ্বাস করবব
না, তাবের লোষী সাবযস্ত করা হবব৷
पচশষযিচরত 2:38*.....র্পতর তাাঁবের বলবলন, ‘আপনারা মন-র্ফরান, আর প্রবতযবক
পাবপর ক্ষমার জনয যীশু খ্রীবির নাবম বাপ্তাইজ লহান, তাহবল আপনারা োনরূবপ এই
পর্বত্র আিা পাববন৷
पচশষযিচরত 22:16..... এখন আর লেরী না কবর ওঠ, বার্প্তস্ম নাও আর লতামার পাপ
ধ্ু বে লফল৷ উদ্ধার লাবভর জনয যীশুবত র্বশ্বাস কর৷’

117.
িততমান সমরয় একজন পু রুষ ধ্মত -চিশ্বাসীরক চক চ ঙ্গাগ্রিমত রিেন কররত হয়?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
पচশষযিচরত 15:5-11..... 10 এখন এই অইহুেী ভাইবের কাাঁবধ্ লকন আপনারা ভারী লোোল
িার্পবে র্েবত িাইবিন? ঈশ্বরবক র্ক আপনারা রুদ্ধ করবত িান? আমরা ও আমাবের
র্পতৃপুরুষবের এমন শর্ি র্িল না লে লসই ভারী লোোল বহন কর্র৷ 11 র্কন্তু আমরা র্বশ্বাস কর্র
লে এই অইহুেী র্বশ্বাসীরা আমাবের মত প্রভু যীশুর অনু গ্রবহই উদ্ধার লাভ করবব!’
কচরন্থীয়্১ 7:18 & 20*.....18 কাউবক র্ক সু ন্নত হওো অবস্থাে আহ্বান করা হবেবি? লস লেন
সু ন্নতবক বার্তল না কবর৷ কাউবক র্ক অসু ন্নত অবস্থাে আহ্বান করা হবেবি? তার সু ন্নত হওোর
প্রবযাজন লনই৷ 20 ঈশ্বর যাবক লে অবস্থাে আহ্বান কবরবিন, লস লসই অবস্থাবতই োকুক৷
গা াতীয় 5:2.... লশান! আর্ম লপৌল বলর্ি৷ যর্ে লতামরা সু ন্নবতর মাধ্যবম আবার র্বর্ধ্-বযবস্থাে
র্ফবর যাও, তবব লতামরা খ্রীবিবত লাভবান হবব না৷
গা াতীয় 5:6*.....কারণ খ্রীি যীশুবত যু ি োকবল সু ন্নত হওো বা না হওো এ প্রশ্ন মূলযহীন;
র্কন্তু েরকার্র র্বষে হল র্বশ্বাস, লে র্বশ্বাস ভালবাসার মধ্য র্েবে কাজ কবর৷
------------------------------------------------------------------------------------Nahl 16:123*....অতঃপর আপনার প্রর্ত প্রতযাবেশ লপ্ররণ কবরর্ি লয, ইব্রাহীবমর
দ্বীন অনু সরণ করুন, র্যর্ন একর্নষ্ঠ র্িবলন এবং র্শরককারীবের অন্তভূিি র্িবলন না।
মন্তিয: ইসলাবম সু ন্নবত খতনা আবরাহাবমর ধ্বমির একটি অংশ যা, সকল মু সর্লবমর
জনয অতযাবশযকীে। হার্েবসও এই কো লেখা যােঃ বু খার্র 1252, ফার্তহ আল-বার্র
6:388; and মু সর্লম 4:2370.
118.
এমন ফকান আয়াত িা অংশ চক ররয়রি ফিিারন মানু ষরক ‘পচিত্র’্থাকার
চনরেতশ ফেয়া হয় এিং ‘পচিত্রতা’্চক জান্নারত প্ররিরশর পূ িতশতত?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
ফ িীয়্পুস্তক 11:44*.....কারণ আর্মই লতামাবের প্রভু ঈশ্বর! আর্ম পর্বত্র, তাই
লতামরাও লতামাবের র্নবজবের পর্বত্র লরবখা| ঐ সমস্ত বু বক হাাঁটা প্রাণীবের সংস্পবশি
র্নবজবের অশুর্ি কবরা না|
কচরন্থীয়্১ 3:16-17..... 16 লতামরা র্ক জান না লে লতামরা ঈশ্ববরর মর্ন্দর; আর ঈশ্ববরর আিা
লতামাবের মবধ্য বাস কবরন? 17 কারণ ঈশ্ববরর মর্ন্দর পর্বত্র আর লসই মর্ন্দর লতামারই৷
চহব্রুরের্কারি্পত্র 12:14*.....সবার সবে শার্ন্তবত জীবনযাপন করবত লিিা কর,
কারণ এই ধ্রবণর জীবন িা়ো লকউ প্রভুর েশিন লাভ কবর না৷
চপতররর্১ম্পত্র 1:15-16..... 15 র্কন্তু লে ঈশ্বর লতামাবের আহ্বান কবরবিন লসই ঈশ্বর
লেমন পর্বত্র লতমর্ন লতামরাও লতামাবের সকল কাবজ পর্বত্র োক৷
पপ্রতযারেশর 22:11..... লে অনযাে করবি, লস আবরা অনযাে করুক; আর লে
কলু র্ষত, লস কলু র্ষত োকুক৷ লে ধ্ার্মিক লস এর পবর আবরা ধ্মিািরণ করুক; আর লে
পর্বত্র লস আবরা পর্বত্র লহাক্৷’
-------------------------------------------------------------------------------------

119.
িাোরা চক চনরজরের ইচ্ছা ও সাধ্ অনু িায়ী চকিু চজচনশ িিতার মাধ্যরম ঈশ্বররর
সন্তান হরত পাররি?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
ফিাহন 1:12*.....র্কন্তু র্কিু ললাক তাাঁবক গ্রহণ করল এবং তাাঁবক র্বশ্বাস করল৷ যাাঁরা
র্বশ্বাস করল তাবের সকলবক র্তর্ন ঈশ্ববরর সন্তান হবার অর্ধ্কার োন করবলন৷
ফরামীয় 8:14 & 16..... 14 ঈশ্ববরর প্রকৃত সন্তানরা ঈশ্ববরর আিার দ্বারা পর্রিার্লত
হে৷ 16 পর্বত্র আিা র্নবজও আমাবের আিার সবে সাক্ষয র্েবে বলবিন লে আমরা
ঈশ্ববরর সন্তান;
গা াতীয় 3:26*.....কারণ লতামাবের মবধ্য যাবের খ্রীবি বার্প্তস্ম হবেবি, তাবের
সবাই খ্রীিবক পর্রধ্ান কবরবি৷ খ্রীি যীশুর মাধ্যবম র্বশ্বাস দ্বারা লতামরা সকবলই
ঈশ্ববরর সন্তান৷
চহব্রুরের্কারি্পত্র 12:5..... লতামরা সন্ভবতঃ লসই উত্সাহবযিক কো ভুবল লেি৷ র্তর্ন
ববলবিন:‘লহ আমার পু ত্র, প্রভু যখন লতামাে শাসন কবরন, মবন কবরা না লে তার লকান মূ লয
লনই৷ র্তর্ন যখন লতামাে সংবশাধ্ন কবরন তখন র্নরুত্সাহ হবযা না৷
------------------------------------------------------------------------------------Maide 5:18*..... ইহুেী ও খ্রীিানরা ববল, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাাঁর র্প্রেজন।
আপর্ন বলু ন, তবব র্তর্ন লতামাবেরবক পাবপর র্বর্নমবে লকন শার্স্ত োন করববন? বরং
লতামারও অনযানয সৃ ি মানববর অন্তভুিি সাধ্ারণ মানু ষ।
120.*
একজন মানু রষর ভাগয চক সৃ চিকতত া শুরু ফথরকই পু ররাপু চর চনধ্ত ারণ করর
ফররিরি? (কারের/ চকসমাত)
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
চিতীয়্চিিরণ 11:26-27..... 26 “আজ আর্ম লতামাবের আশীবিাে অেবা অর্ভশাপ
এ দুটির মবধ্য লে লকাবনা একটি পিন্দ করবত র্ের্চ্ছ| 27 আজ আর্ম লতামাবের
লেগুবলা ববলর্ি, প্রভু লতামাবের ঈশ্ববরর লসই আজ্ঞাগুবলা যর্ে লতামরা লশান এবং
মানয কবরা তাহবল লতামরা আশীবিাে পাবব|
র্দ্বতীে র্ববরণ 30:19*.....প্রেমটি মবনানীত করবল লতামরা আশীবিাে পাবব| যর্ে
লতামরা অপরটি মবনানীত কর তাহবল আসবব অর্ভশাপ| সু তরাং জীবন মবনানীত কর,
তাহবল লতামরা এবং লতামাবের সন্তানরা বাাঁিবব|
ফিাশুয়া 24:15*.....“র্নবজরাই লসটা ঠিক কবরা| র্কন্তু আর্ম আর আমার পর্রবার
সম্পবকি বলবত পার্র, আমরা প্রভুরই লসবা করব|”
------------------------------------------------------------------------------------Tevbe 9:51*.....আপর্ন বলু ন, আমাবের কাবি র্কিু ই লপৌাঁিবব না, র্কন্তু যা আল্লাহ
আমাবের জনয লরবখবিন; র্তর্ন আমাবের কাযির্নবিাহক। আল্লাহর উপরই মু র্মনবের
ভরসা করা উর্িত।
Kasas 28:68..... তাবের লকান ক্ষমতা লনই।
Ahzab 33:38*..... আল্লাহর আবেশ র্নধ্িার্রত, অবধ্ার্রত।
মন্তিয: র্খ্রোনবের মবধ্য ‘আরর্মর্নোনরা’ এটা অস্বীকার করবব; র্কন্তু কযার্ভভর্নিরা
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মানু রষর ভার া কারজর জনয জান্নরত িারি নাচক িারাপ কারজর জনয নররক
িারি তা ওজন করার জনয সৃ চিকতত া চক ফকান ফে িা োাঁচড়পাল্লা িযিহার
কররন? (তারাচজ)
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
এরেসীয় 2:8-9*.....8 কারণ ঈশ্ববরর অনু গ্রবহর দ্বারা র্বশ্বাবসর মধ্য র্েবে লতামরা
উদ্ধার লপবেি৷ র্বশ্বাস করাবতই লতামরা লসই অনু গ্রহ লপবেি৷ লতামরা র্নবজরা
র্নবজবের উদ্ধার কর র্ন; র্কন্তু তা ঈশ্ববরর োনরূবপ লপবেি৷ 9 লতামাবের র্নবজবের
কবমির ফল র্হবসবব লতামরা উদ্ধার পাও র্ন, তাই লকউই েবি কবর বলবত পাবর না লে
লস তার র্নবজর দ্বারা উদ্ধার লপবেবি৷
তীত 3:4-5*.....4 র্কন্তু যখন আমাবের ত্রাণকতি া ঈশ্ববরর েো ও মনু ষযপ্রীর্ত প্রকার্শত
হল, 5 তখন র্তর্ন তাাঁর েোর গুবণ আমাবের রক্ষা করবলন৷ ঈশ্ববরর কাবি লোেয ববল
র্বববর্িত হওোর জনয, ভাল কাজ কবরর্িলাম ববল নে৷ র্তর্ন আমাবের পর্রষ্কার কবর
পর্রত্রাণপ্রাপ্ত নতু ন মানু ষ করবলন এবং পর্বত্র আিার মাধ্যবম আমরা নতু ন হলাম৷
------------------------------------------------------------------------------------A’raf 7:8-9.....8. আর লসর্েন যোেিই ওজন হবব। অতঃপর যাবের পাল্লা ভারী হবব,
তারাই সফলকাম হবব।….9. এবং যাবের পাল্লা হাল্কা হবব, তারাই এমন হবব, যারা
র্নবজবের ক্ষর্ত কবরবি। লকননা, তারা আমার আোত সমূ হ অস্বীকার করবতা।
Mü’minun 23:102-103*.....102. যাবের পাল্লা ভারী হবব, তারাই হবব
সফলকাম,….103. এবং যাবের পাল্লা হাল্কা হবব তারাই র্নবজবের ক্ষর্তসাধ্ন কবরবি,
তারা লোযবখই র্িরকাল বসবাস করবব।
122.*
ঈশ্বররর স্বগত গরত প্ররিশ করার জনয মানু রষর চক পু নজতন্ম ও আধ্যাচত্মক
পু নজতরন্মর প্ররয়াজন ররয়রি?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
ফিাহন 1:12-13*.....12 র্কন্তু র্কিু ললাক তাাঁবক গ্রহণ করল এবং তাাঁবক র্বশ্বাস
করল৷ যাাঁরা র্বশ্বাস করল তাবের সকলবক র্তর্ন ঈশ্ববরর সন্তান হবার অর্ধ্কার োন
করবলন৷ 13 ঈশ্ববরর এই সন্তানরা প্রাকৃর্তক র্নেম অনু সাবর লকান র্শশুর মবতা জন্ম
গ্রহণ কবর র্ন৷ মা-বাবার ধের্হক কামনা-বাসনা অনু সাবরও নে, ঈশ্ববরর কাি লেবকই
তাবের এই জন্ম৷
ফিাহন 3:3*......এর উত্তবর যীশু তাাঁবক বলবলন, ‘আর্ম লতামাবের সর্তয বলর্ি, নতু ন
জন্ম না হবল লকান বযর্ি ঈশ্ববরর রাজয লেখবত পাবব না৷’
কচরন্থীয়্২ 5:17..... সু তরাং লকউ যর্ে খ্রীবির সবে র্মর্লত হে, তবব লস এক নতু ন
সৃ র্ি হবে ওবঠ., তার জীববনর পুরাবনা র্বষেগুর্ল অতীত হবে যাে; লেখ, তার সিই
এখন নতু ন হবে উবঠবি৷
চপতররর্১ম্পত্র 1:23*.....লকান নশ্বর বীজ লেবক লতামাবের এই নতু ন জন্ম হে র্ন৷
এই জীবন সন্ভব হবেবি এক অর্বনশ্বর বীজ লেবক৷ ঈশ্ববরর লসই জীবন্ত ও র্িরস্থাযী
বাকয দ্বারাই লতামাবের নতু ন জন্ম হবেবি৷

123.*
ঈশ্বর চক চিরস্ট মরনপ্রারণ চিশ্বাসীরের অনন্ত জীিন ারভর প্রচতশ্রুচত ও
অঙ্গীকার চেরয়রিন?
বাইববল হাাঁ / হাাঁ কুরআন
ফিাহন 3:36.... পবর তারা লোহবনর কাবি এবস বলল, ‘রর্ি (গুরু), তাাঁবক মবন
পব়ে র্যর্ন যেি ন নেীর ওপাবর আপনার সবে র্িবলন এবং োাঁর র্বষবে আপর্ন সাক্ষয
র্েবের্িবলন? র্তর্ন ললাবকবের বাপ্তাইজ করবিন আর সবাই তাাঁর কাবি যাবচ্ছ৷’
ফিাহন 5:24*.....‘আর্ম লতামাবের সর্তয বলর্ি; লে লকউ আমার কো লশাবন, আর র্যর্ন আমাে
পাঠিবেবিন তাাঁর ওপর র্বশ্বাস কবর লস অনন্ত জীবন লাভ কবর এবং লস অপরাধ্ী ববল র্বববর্িত হবব না৷
লস মৃতুয লেবক জীববন উত্তীণি হবে লেবি৷
------------------------------------------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 & 113-115*...55. , লহ ঈসা! আর্ম লতামাবক র্নবে লনববা এবং
লতামাবক র্নবজর র্েবক তু বল র্নববা-কাবফরবের লেবক লতামাবক পর্বত্র কবর লেববা।
আর যারা লতামার অনু েত রবেবি তাবেরবক র্কোমবতর র্েন পযিন্ত যারা অস্বীকৃর্ত
জ্ঞাপন কবর তাবের উপর জেী কবর রাখববা। বস্তুতঃ লতামাবের সবাইবক আমার
কাবিই র্ফবর আসবত হবব। 113.তারা সবাই সমান নে। আহবল র্কতাববের মবধ্য র্কিু
ললাক এমনও আবি যারা অর্বিলভাবব আল্লাহর আোতসমূ হ পাঠ কবর এবং রাবতর
েভীবর তারা লসজো কবর।….114. আর এরাই হল সৎকমিশীল।115. তারা লযসব
সৎকাজ করবব, লকান অবস্থাবতই লসগুবলার প্রর্ত অবজ্ঞা প্রেশিন করা হবব না।
Maide 5:47 & 69*.....47.ইর্িবলর অর্ধ্কারীবের উর্িত, আল্লাহ তাবত যা অবতীণি
কবরবিন। তোনু যােী ফেসালা করা। যারা আল্লাহ যা অবতীণি কবরবিন, তেনু যােী
ফেসালা কবর না, তারাই পাপািারী।….69.র্নশ্চে যারা মু সলমান, যারা ইহুেী, িাববেী
বা খ্রীিান, তাবের মবধ্য যারা র্বশ্বাস স্থাপন কবর আল্লাহর প্রর্ত, র্কোমবতর প্রর্ত এবং
সৎকমি সম্পােন কবর, তাবের লকান ভে লনই এবং তারা দুঃর্খত হবব না।
ভচিষযরতর কথা
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‘নিী’্ও ‘ভচিষযিাণী’্শব্দ দুইটি চক তারের ফক্ষরত্রই িযিহার করা হরয়রি িারা
ঈশ্বর ফথরক প্রাপ্ত ক্ষমতার মাধ্যরম ভচিষযৎ সম্পরকত জ্ঞান রারি? (নিী)
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
সামু রয় ্১ 9:9*.....অতীবত ইস্রাবেবলর ললাকরা ভাববােীবক “েশিনকারী” ববলও
ড্াকত|
पপ্রতযারেশর 10:10*.....ঈশ্ববররই উপাসনা কর, কারণ ভাববােীর আিাই হল যীশুর
সাক্ষয৷’
------------------------------------------------------------------------------------A’raf 7:158 & 188*.....158. সু তরাং লতামরা সবাই র্বশ্বাস স্থাপন কবরা আল্লাহর
উপর তাাঁর লপ্রর্রত উম্মী নবীর উপর, র্যর্ন র্বশ্বাস রাবখন আল্লাহর এবং তাাঁর সমস্ত
কালাবমর উপর। . 188. । আর্ম লতা শুধ্ু মাত্র একজন ভীর্ত প্রেশিক ও সু সংবােোতা
ঈমানোরবের জনয।

125.*
পৃ চথিীর পচরসমাচপ্তর সমরয় চক চক ঘটরি তা সম্পরকত চক ফকান চিস্তাচরত তথয
ররয়রি? (এরেট চজ/ গারয়ি হািার)
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
মচথ 24:3, 14 & 25*.....3 যীশু যখন ধজতুন পবিতমালার ওপর ববসর্িবলন, তখন তাাঁর র্শষযরা
একাবন্ত তাাঁর কাবি এবস তাাঁবক বলবলন, ‘আমাবের বলুন, কখন এসব ঘটবব, আর আপনার আসার এবং
এযু বের লশষ পর্রণর্তর সমে জানার র্িহ্নই বা র্ক হবব?’14 আর রাবজযর (স্বেি) এইসুসমািার জেবতর
সবিত্র প্রিার করা হবব৷ সমস্ত জার্তর কাবি তা সাক্ষযরূবপ প্রিার্রত হবব, আর তারপরই উপর্স্থত হবব
লসই সমে৷ 25 লেখ, আর্ম আবে লেবকইবতামাবের এসব কো ববল রাখলাম৷
पপ্রতযারেশর 1:1*.....এই হল যীশু খ্রীবির বাকয৷ লেসব ঘটনা খু ব শীঘ্রই ঘটবব তা তাাঁর
োসবের লেখাবনার জনয ঈশ্বর যীশুবক তা র্েবের্িবলন; আর খ্রীি তাাঁর স্বেিদূতবক পাঠিবে
তাাঁর োস লোহনবক তা জানাবলন৷
------------------------------------------------------------------------------------En’am 6:50*.....আপর্ন বলু নঃ আর্ম লতামাবেরবক বর্ল না লয, আমার কাবি আল্লাহর ভান্ডার
রবেবি। তািা়ো আর্ম অদৃশয র্বষে অবেতও নই। আর্ম এমন বর্ল না লয, আর্ম লফবরশতা। আর্ম
লতা শুধ্ু ঐ ওহীর অনু সরণ কর্র, যা আমার কাবি আবস। আপর্ন ববল র্েনঃ অে ও িক্ষুমান র্ক সমান
হবত পাবর? লতামরা র্ক র্িন্তা কর না ?
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ভচিষযিাণী সম্পচকতত এমন ফকান আয়াত চক ররয়রি ফিিারন ি া হরয়রি
পৃ চথিীর ফশষ সমরয় শয়তান-রুপী একজন শচক্তশা ী শাসক আসরি?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
মর্ে 24:21-25..... 23 ’ তাহবল লস কোে র্বশ্বাস কবরা না৷ 24 ‘আর্ম একো বলর্ি,
কারণ অবনক ভণ্ড খ্রীি ও ভণ্ড ভাববােীর উেে হবব৷ তারা মহা আশ্চযি কাজ করবব ও
র্িহ্ন লেখাবব, লেন ললাকবের ঠকাবত পাবর৷ যর্ে সন্ভব হে এমনর্ক ঈশ্ববরর মবনানীত
ললাকবেরও ঠকাবব৷
লেসাবলার্নকীে ২ 2:7-9*.....7 আর্ম এসব বলর্ি কারণ মন্দতার লসই লোপন শর্ি
এখনই জেবত কাজ কবর িবলবি৷ র্কন্তু একজন রবেবিন র্যর্ন এই শর্িবক প্রর্তবরাধ্
কবর আসবিন, র্তর্ন তা করবতই োকববন যতক্ষণ না তা দূর হে৷ 8 তারপর লসই
পাপপুরুষ প্রকার্শত হবব; আর প্রভু তাাঁর মু বখর লতবজামে র্নঃশ্বাস এবং আর্বভিাববর
মর্হমা দ্বারা লসই পাপ পুরুষবক ধ্বংস করববন৷ 9 শেতাবনর শর্িবত লসই পাপ পুরুষ
আসবব৷ লস মহাপরারবমর সাহাবযয নানা িলনামযী অবলৌর্কক কাজ, অদ্ভুত লক্ষণ ও
র্িহ্ন লেখাবব৷
লযাহবনর ১ম পত্র 2:18*.....ইহুেীরা তখন এর জবাবব তাাঁবক বলল, ‘লতামার লে এসব করার
অর্ধ্কার আবি তার প্রমাণ স্বরূপ র্ক লকান অবলৌর্কক র্িহ্ন আমাবের লেখাবত পার?
पপ্রতযাবেশর 6:1-2..... 1 লমষশাবক যখন লসই সাতটির মবধ্য প্রেম সীলবমাহরটি
লভবে খু লবলন, তখন আর্ম লসই িারজন প্রাণীর মবধ্য একজনবক লেখলাম ও তার
লমঘ েজিবনর মবতা কন্ঠস্বর শুনলাম৷ লস বলল, ‘এস!’
2 এরপর আর্ম লেখলাম, আমার সামবন একটি সাো রবঙর লঘা়ো৷ তার ওপর র্যর্ন ববস
আবিন তাাঁর হাবত একটি ধ্নু ক র্িল৷ তাাঁবক একটা মু কুট পর্রবে লেওো হবল র্তর্ন যু দ্ধ
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এমন ফকান চিিাররর চেন চক আসরি ফিচেন আল্লাহ্সক মৃ তরক জীচিত করর
তু রি এিং তারের চিিার করর জান্নাত িা জাহান্নারম পাঠারনা হরি?
(আচহররত গুনু )
বাইববল হাাঁ / হাাঁ কুরআন
র্হব্রুবের কাবি পত্র 9:27..... মানু বষর জনয একবার মৃ তুয এবং মৃ তুযর পর তাাঁর র্বিার হে৷
র্পতবরর ২ে পত্রর 2:9..... হযাাঁ, ঈশ্বরই এই সকল কােি সাধ্ন করবলন৷ তাই প্রভু ঈশ্বর
জাবনন যাাঁরা তাাঁর লসবা কবর, তাবের র্কভাবব উদ্ধার করবত হে৷ র্তর্ন তাবের সমস্ত
কবির সমবে তাবের উদ্ধার কবরন৷ প্রভু এও জাবনন র্কভাবব দুি ললাকবের লসই
র্বিাবরর র্েবন শার্স্ত র্েবত হে৷
पপ্রতযাবেশর 20:11-15*..... 12 আর্ম লেখলাম, ক্ষুদ্র অেবা মহান সমস্ত মৃ ত ললাক
লসই র্সংহাসবনর সামবন োাঁর়্েবে আবি৷ পবর কবেকটি গ্রন্থ লখালা হল এবং আরও
একটি গ্রন্থ লখালা হল৷ লসই গ্রন্থটির নাম জীবন পুস্তক৷ লসই গ্রন্থগুর্লবত মৃ তবের
প্রবতযবকর কাবজর র্ববরণ র্লর্পবদ্ধ র্িল এবং লসই অনু সাবর তাবের র্বিার হল৷
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:113*..... অতএব, আল্লাহ লকোমবতর র্েন তাবের মবধ্য ফেসালা
লেববন, লয র্বষবে তারা মতর্ববরাধ্ করর্িল।
Al-i İmran 3:185*.....প্রবতযক প্রাণীবক আস্বােন করবত হবব মৃ তুয। আর লতামরা
র্কোমবতর র্েন পর্রপূণি বেলা প্রাপ্ত হবব।
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সক রকই চক একটি চনচেতি সমরয়র জনয জাহান্নারমর কি ফভাগ কররত হরি?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
ফিাহন 5:24*.....‘আর্ম লতামাবের সর্তয বলর্ি; লে লকউ আমার কো লশাবন, আর র্যর্ন
আমাে পাঠিবেবিন তাাঁর ওপর র্বশ্বাস কবর লস অনন্ত জীবন লাভ কবর এবং লস অপরাধ্ী ববল
র্বববর্িত হবব না৷ লস মৃ তুয লেবক জীববন উত্তীণি হবে লেবি৷
ফরামীয় 8:1*.....তাই যাাঁরা খ্রীি যীশুবত আবি তারা র্বিাবর লোষী সাবযস্ত হবব না৷
ফথসার াচনকীয়্১ 5:9..... কারণ ঈশ্বর আমাবের তাাঁর লরাবধ্র পাত্ররূবপ মবনানীত কবরন র্ন,
প্রভু যীশু খ্রীবির মাধ্যবম পর্রত্রাণ করার জনযই আমাবের মবনানীত কবরবিন৷
------------------------------------------------------------------------------------Al-i İmran 3:185..... প্রবতযক প্রাণীবক আস্বােন করবত হবব মৃ তুয। আর লতামরা র্কোমবতর
র্েন পর্রপূণি বেলা প্রাপ্ত হবব। তারপর যাবক লোযখ লেবক দূবর রাখা হবব এবং জান্নাবত প্রববশ
করাবনা হবব, তার কাযির্সর্দ্ধ ঘটবব। আর পার্েিব জীবন লধ্াাঁকা িা়ো অনয লকান সম্পে নয়।
Meryem 19:70-72*.....70.অতঃপর তাবের মবধ্য যারা জাহান্নাবম প্রবববশর অর্ধ্ক
লযােয, আর্ম তাবের র্বষবে ভাবলাভাবব জ্ঞাত আর্ি।….71.লতামাবের মবধ্য এমন
লকউ লনই লয তোে লপৌিবব না। এটা আপনার পালনকতি ার অর্নবাযি
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ফকান একজন মানু ষরক িচে জাহান্নারম পাঠারনা হয় তাহর তার চক কিরনা এমন
ফকান সু রিাগ ররয়রি ফি ফস পরিতী এক সমরয় জান্নারত প্ররিশ কররত পাররি?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
মচথ 25:41 & 46*.....41 ‘এরপর রাজা তাাঁর বাম র্েবকর ললাকবের বলববন, ‘ওবহ
অর্ভশপ্তরা, লতামরা আমার কাি লেবক দূর হও, র্েোবল ও তার দূতবের জনয লে
ভযাবহ অনন্ত আগুন প্রস্তুত করা হবেবি, তার মবধ্য র্েবে প়ে৷ 46 ‘এরপর অধ্ার্মিক
ললাবকরা যাবব অনন্ত শার্স্ত লভাে করবত, র্কন্তু ধ্ার্মিবকরা প্রববশ করবব অনন্ত
জীববন৷’
ু ক 16:25-26*.....25 র্কন্তু অব্রাহাম বলবলন, ‘লহ আমার বত্স, মবন কবর লেখ,
জীববন সু বখর সব র্কিু ই তু র্ম লভাে কবরি আর লসই সমে লাসার অবনক কি
লপবেবি৷ র্কন্তু এখন এখাবন লস সু খ পাবচ্ছ আর তু র্ম কি পাচ্ছ৷ 26 এিা়ো
লতামাবের ও আমাবের মাবঝ এক মহাশূনয স্থান আবি, যাবত ইচ্ছা োকবলও লকউ
এখাবন লেবক পার হবে লতামাবের কাবি লেবত না পাবর, আর ওখান লেবক পার হবে
লকউ আমাবের কাবি আসবত না পাবর৷’
------------------------------------------------------------------------------------En’am 6:128*.....আল্লাহ বলববনঃ আগুন হল লতামাবের বাসস্থান। তোে লতামরা
র্িরকাল অবস্থান করবব; র্কন্তু যখন িাইববন আল্লাহ। র্নশ্চে আপনার পালনকতি া
প্রজ্ঞামে, মহাজ্ঞানী।
Hud 11:106-107*.....106.অতএব যারা হতভােয তারা লোযবখ যাবব, লসখাবন
তারা আতি নাে ও র্িৎকার করবত োকবব।….107.তারা লসখাবন র্িরকাল োকবব,
যতর্েন আসমান ও যমীন বতি মান োকবব। তবব লতামার প্রর্তপালক অনয র্কিু ইচ্ছা
করবল র্ভন্ন কো। র্নশ্চে লতামার পরওোরবেোর যা ইচ্ছা করবত পাবরন।
130.
পু নজীচিত ফেহ চক আসর রক্তমাংরসর শরীর?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
কচরন্থীয়্১ 15:35-50*.....35 র্কন্তু লকউ লকউ র্জজ্ঞাসা করবব, ‘মৃ বতরা র্ক কবর
পুনরুর্ত্থত হে? তাবের র্ক রকম লেহই বা হবব?’ 44 লে লেহ মাটিবত কবরস্থ হে তা
ধজর্বক লেহ; আর লে লেহ পুনরুর্ত্থত হে তা আর্িক লেহ৷যখন ধজর্বক লেহ আবি,
তখন আর্িক লেহও আবি৷ 50 আমার ভাই ও লবাবনরা, লতামাবের বলর্ি: আমাবের
রি মাংস ঈশ্ববরর রাবজযর অর্ধ্কারী হবত পাবর না৷ যা র্কিু ক্ষেশীল তা অক্ষেতার
অর্ধ্কারী হবত পাবর না৷
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:25 & 259*.....25. এবং লসখাবন তাবের জনয শুদ্ধিার্রনী রমণীকূল
োকবব। আর লসখাবন তারা অনন্তকাল অবস্থান করবব।…. 259.আর হা়েগুবলার র্েবক
লিবে লেখ লয, আর্ম এগুবলাবক লকমন কবর জু ব়ে লেই এবং লসগুবলার উপর
মাংবসর আবরণ পর্রবে লেই।.
Zuhruf 43:70..... জান্নাবতর প্রববশ কর লতামরা এবং লতামাবের র্বর্বেণ সানবন্দ।

131.*
জান্নারত
চক
মানু
র
ষর
মরধ্য
চিরয়
িা
শারীচরক
সম্পকত থাকরি?
`
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
মচথ 22:28-33*.....28 এখন আমাবের প্রশ্ন হল, পুনরুত্থাবনর সমে ঐ সাত ভাইবের
মবধ্য লসই েী কার হবব, সকবলইবতা তাবক র্ববে কবরর্িল?’ 29 ‘এর উত্তবর যীশু
তাবের বলবলন, ‘লতামরা ভুল করি, কারণ লতামরা না জান শাে, না জান ঈশ্ববরর
পরারম৷ 30 লজবন রাবখা, পুনরুত্থাবনর পর ললাবকরা র্ববে কবর না, বা তাবের র্ববেও
লেওো হে না, তারা বরং স্বেিদূতবের মবতা োবক৷ 31 মৃ তবের জীর্বত হবে ওঠার
র্বষবে লতামাবের ভাবলার জনয ঈশ্বর র্নবজ লে কো ববলবিন, তা র্ক লতামরা প়ের্ন?
32 র্তর্ন ববলবিন, ‘আর্ম অব্রাহাবমর ঈশ্বর, ইসহাবকর ঈশ্বর ও যাবকাববর
ঈশ্বর৷’ঈশ্বর মৃ তবের ঈশ্বর নন, র্কন্তু জীর্বতবেরই ঈশ্বর৷ 33 সমববত ললাবকরা তাাঁর
এই র্শক্ষা শুবন আশ্চযি হবে লেল৷
কচরন্থীয়্১ 15:50*....আমার ভাই ও লবাবনরা, লতামাবের বলর্ি: আমাবের রি মাংস
ঈশ্ববরর রাবজযর অর্ধ্কারী হবত পাবর না৷ যা র্কিু ক্ষেশীল তা অক্ষেতার অর্ধ্কারী
হবত পাবর না৷
------------------------------------------------------------------------------------Tur 52:20.....তারা লেণীবদ্ধ র্সংহাসবন লহলান র্েবে বসবব। আর্ম তাবেরবক
আেতবলািনা হুরবের সাবে র্ববাহবেবন আবদ্ধ কবর লেব।
Rahman 55:55-56, 70-72*.....55.অতএব, লতামরা উভবে লতামাবের পালনকতিার লকান
লকান অবোনবক অস্বীকার করবব?...56.তোে োকবব আনতনেন রমনীেন, লকান র্জন ও মানব
পূববি যাবের বযবহার কবরর্ন।……70.লসখাবন োকবব সচ্চর্রত্রা সু ন্দরী রমণীেণ।…..71.অতএব,
লতামরা উভবে লতামাবের পালনকতিার লকান লকান অবোনবক অস্বীকার করবব?.....72.তাাঁবু বত
অবস্থানকার্রণী হুরেণ।
132.
সািত জনীন িািত িা চগজতারক চক ‘িাইড অে ক্রাইস্ট’্চহরসরি ধ্রা হয়?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
এবফসীে 5:23, 25, & 32*.....23 কারণ স্বামী তার েীর মস্তকস্বরূপ লেমন খ্রীি তাাঁর মণ্ডলীর
মস্তক, র্তর্ন লতা তাাঁর লেবহরও ত্রাণকতিা৷ 25 স্বামীরা, লতামরাও লতামাবের েীবের অনু রূপ
ভালবাবসা, লেমন খ্রীি তাাঁর মণ্ডলীবক ভালবববসবিন ও তার জনয র্নবজর প্রাণ উত্সেি কবরবিন৷
32 এই র্নেূ ঢ় সতয মহান; আর আর্ম বর্ল এটা খ্রীি ও তাাঁর মণ্ডলীর উবেবশয প্রবোজয৷
पপ্রতযাবেশর 19:7*.....এস, আমরা আনন্দ ও উল্লাস কর্র, আর তাাঁর মর্হমা কর্র,
কারণ লমষশাববকর র্ববাবহর র্েন এল৷ তাাঁর বধ্ূ ও র্ববাবহর জনয র্নবজবক প্রস্তুত
কবরবি৷
पপ্রতযাবেশর 21:9..... আর লে সপ্ত স্বেিদূতবের কাবি সপ্ত সন্তাপপূ ণি বাটি র্িল
তাবের মবধ্য লশষ সন্তাবপর বাটিটি র্যর্ন লঢবলর্িবলন, র্তর্ন এবস আমাে বলবলন,
‘এস, আর্ম লতামাবক লমষশাববকর বধ্ূ বক লেখাব৷’
पপ্রতযাবেশর 22:17..... আিা ও বধ্ূ বলবিন, ‘এস!’ লে একো লশাবন লসও বলু ক, ‘এস!’

জীিরনর িাস্তি সমসযাসমূ হ
133.
ঈশ্বর চক িান িততমারনও তাাঁর উপর চিশ্বাসী মানু ষরা তাাঁর চিধ্ান অনু িায়ী
জীিনিাপন কররি? (শরীয়াহ)
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
ফরামীয় 6:14..... পাপ আর লতামাবের ওপর প্রভুত্ব করবব না, কারণ লতামাবের জীবন আর
র্বর্ধ্-বযবস্থার অধ্ীন নে র্কন্তু ঈশ্ববরর অনু গ্রবহর অধ্ীন৷
ফরামীয় 10:4..... খ্রীবির আেমবন র্বর্ধ্-বযবস্থার যু ে লশষ হবেবি৷ এখন যাাঁরা তাাঁবক
র্বশ্বাস কবর তারাই ঈশ্ববরর সাক্ষাবত ধ্ার্মিক প্রর্তপন্ন হে৷
গা াতীয় 3:11 & 25*.....11 এখন এটা পর্রষ্কার লে র্বর্ধ্-বযবস্থার দ্বারা ঈশ্ববরর কাবি ধ্ার্মিক
প্রর্তপন্ন হওো যাে না৷ কারণ শাে ববল: ‘ধ্ার্মিক বযর্ি র্বশ্বাবসর জনযই বাাঁিবব৷’ 25 এখন যখন
র্বশ্বাস আমাবের মবধ্য এবসবি, তখন আমরা আর র্বর্ধ্-বযবস্থার অধ্ীন নই৷
------------------------------------------------------------------------------------Maide 5:48*..... অতএব, আপর্ন তাবের পারস্পার্রক বযাপারার্েবত আল্লাহ যা
অবতীণি কবরবিন, তেনু যােী ফেসালা করুন এবং আপনার কাবি লয সৎপে এবসবি,
তা লিব়ে তাবের প্রবৃ র্ত্তর অনু সরণ করববন না। আর্ম লতামাবের প্রবতযকবক একটি
আইন ও পে র্েবের্ি।
Jathiyah 45:18*.....এরপর আর্ম আপনাবক লরবখর্ি ধ্বমির এক র্ববশষ শরীেবতর
উপর। অতএব, আপর্ন এর অনু সরণ করুন এবং অজ্ঞানবের লখোল-খু শীর অনু সরণ
করববন না।
134.
ধ্মত অি ম্বনকারীরের জনয চক মে িা ওয়াইন িাওয়া চনচষদ্ধ?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
ু ক 7:34-35..... 34 মানবপুত্র এবস পানাহার কবরন; আর লতামরা বল, ‘লেখ! ও
লপটুক, মদ্েপাযী, আবার পাপী ও কর আোেকারীবের বেু ৷’ 35 প্রজা তার কাবজর
দ্বারাই প্রমাণ কবর লে তা র্নবেি াষ৷’
লযাহন 2:1-11..... 3 যখন সমস্ত দ্রাক্ষারস ফুর্রবে লেল, তখন যীশুর মা তাাঁর কাবি
এবস বলবলন, ‘এবের আর দ্রাক্ষারস লনই৷’ 9 জল যা দ্রাক্ষারবস পর্রণত হবের্িল,
লভাবজর কতি া তা আস্বাে করবলন৷ লসই দ্রাক্ষারস লকাো লেবক এল তা র্তর্ন
জানবতন না; র্কন্তু লে িাকবররা জল এবনর্িল তারা তা জানত৷
চতমচথ্১ 5:23*.....তীমর্েে শুধ্ু জল লখও না, তার বেবল তু র্ম একটু দ্রাক্ষারস পান
কবরা, কারণ তা লতামার লপবটর জবনয ভাল হবব ও লতামার বার বার অসু খ হবব না৷
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:219..... তারা লতামাবক মে ও জু ো সম্পবকি র্জবজ্ঞস কবর। ববল োও,
এতদুভবের মবধ্য রবেবি মহাপাপ।
Maide 5:90-91*.....90.লহ মু র্মনেণ, এই লয মে, জু ো, প্রর্তমা এবং ভােয-র্নধ্িারক
শরসমূ হ এসব শেতাবনর অপর্বত্র কাযি ধব লতা নে। অতএব, এগুবলা লেবক লবাঁবি

135.
ধ্মত অি ম্বনকারীরের জনয চক শুরয়াররর মাংস িাওয়া চনচষদ্ধ?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
पচশষযিচরত 10:13-15*.....13 এরপর লসই রব র্পতরবক বলল, ‘র্পতর ওঠ, মার ও খাও৷’
14 র্পতর বলবলন, ‘প্রভু কখনই না! কারণ আর্ম কখনও লকান অশুদ্ধ বা অপর্বত্র র্কিু খাই র্ন৷’
15 তখন আবার এই রব লশানা লেল, ‘ঈশ্বর যা শুদ্ধ কবরবিন তা তুর্ম ‘অশুদ্ধ’ লবাবলা না!’
কচরন্থীয়্১ 10:25*.....র্ববববকর প্রশ্ন না তুবল লে লকান মাংস বাজাবর র্বর্র হে তা খাও৷
ক সীয় 2:16..... এই জনয খাদ্ে র্ক পানীে র্নবে বা লকান পবি পালন, অমাবসযা, র্ক
র্বোমবাবরর র্ববশষ র্েনগুর্ল পালন র্নবে লকউ লেন লতামাবের র্বিার না কবর৷
------------------------------------------------------------------------------------Maide 5:3*.....লতামাবের জবনয হারাম করা হবেবি মৃ ত জীব, রি, শুকবরর মাংস,
লযসব জন্তু আল্লাহ িা়ো অবনযর নাবম উৎসেিকৃত হে,
En’am 6:145*..... র্কন্তু মৃ ত অেবা প্রবার্হত রি অেবা শুকবরর মাংস এটা
অপর্বত্র অেবা অববধ্;
136.
আল্লাহ্চক ধ্মত অি ম্বনকারীরের কারি প্রতযাশা কররন ফি তারা সৃ চিকততার জনয
ফরািা রািরি িা উপিাস কররি?
বাইববল হাাঁ / হাাঁ কুরআন
লযাবেল 2:12..... প্রভু বলবলন, “এখন লতামরা সবিান্তঃকরবণ আমার কাবি র্ফবর এস|
উপবাস, লরােন ও র্বলাপ করবত করবত এস!
মর্ে 6:17-18..... 17 র্কন্তু তুর্ম যখন উপবাস করবব, লতামার মাোে লতল র্েও আর মু খ
ধ্ু বযা৷ 18 লেন অনয ললাবক জানবত না পাবর লে তুর্ম উপবাস করি৷ তাহবল লতামার র্পতা
ঈশ্বর, োাঁবক তুর্ম লিাবখ লেখবত পাচ্ছ না, র্তর্ন লেখববন৷ লতামার র্পতা ঈশ্বর র্যর্ন লোপন
র্বষেও লেখবত পান, র্তর্ন লতামাে পু রস্কার লেববন৷
মাকি 2:20*.....র্কন্তু এমন সমে আসবব যখন বরবক তাবের কাি লেবক র্নবে যাওযা
হবব; আর লসই র্েন তারা উবপাস করবব৷
কচরন্থীয়্১ 7:5*.....স্বামী, েী লতামরা এবক অপবরর সবে র্মর্লত হবত আপর্ত্ত কবরা না,
লকবল প্রােিনা করার জনয উভবে পরামশি কবর অল্প সমবের জনয আলাো োকবত পার,
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:183 & 185*.....183.লহ ঈমানোরেণ! লতামাবের উপর লরাজা ফরয
করা হবেবি, লযরূপ ফরজ করা হবের্িল লতামাবের পূবিবতী ললাকবের উপর, লযন
লতামরা পরবহযোরী অজিন করবত পার। 185 .রমযান মাসই হল লস মাস, যাবত নার্যল
করা হবেবি লকারআন, যা মানু বষর জনয লহোবেত এবং সতযপে যাত্রীবের জনয সু ষ্পি
পে র্নবেি শ আর নযাে ও অনযাবের মাবঝ পােিকয র্বধ্ানকারী। কাবজই লতামাবের মবধ্য
লয ললাক এ মাসটি পাবব, লস এ মাবসর লরাযা রাখবব।
Ahzab 33:35*.....োনশীল পুরুষ, োনশীল নারী, লরাযা পালণকারী পুরুষ, লরাযা
পালনকারী নারী, লযৌনাে লহফাযতকারী পুরুষ, , লযৌনাে লহফাযতকারী নারী, আল্লাহর

137.
আল্লাহ্চক িান মানু ষ ফিন উন্মু ক্ত-ভারি তাাঁর প্রাথত না করর ও ফরািা রারি ফিন
সিাই তা ফেিরত পারর?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
মচথ 6:5-8*..... 6 র্কন্তু তুর্ম যখন প্রােিনা কর, তখন লতামার ঘবরর লভতবর র্েবে েরজা বে
কবর লতামার র্পতা োাঁবক লেখা যাে না, তাাঁর কাবি প্রােিনা কবরা৷ তাহবল লতামার র্পতা র্যর্ন
লোপবন যা র্কিু করা হে লেবখন, র্তর্ন লতামাবক পু রস্কার লেববন৷
মচথ 6:16-18*.....16্‘যখন লতামরা উপবাস কর, 17 র্কন্তু তুর্ম যখন উপবাস করবব, লতামার
মাোে লতল র্েও আর মু খ ধ্ুবযা৷ 18 লেন অনয ললাবক জানবত না পাবর লে তুর্ম উপবাস করি৷
তাহবল লতামার র্পতা ঈশ্বর, োাঁবক তুর্ম লিাবখ লেখবত পাচ্ছ না, র্তর্ন লেখববন৷ লতামার র্পতা
ঈশ্বর র্যর্ন লোপন র্বষেও লেখবত পান, র্তর্ন লতামাে পু রস্কার লেববন৷
------------------------------------------------------------------------------------Nisa 4:103*....অতঃপর যখন লতামরা নামায সম্পন্ন কর, তখন েন্ডােমান, উপর্বি
ও শার্েত অবস্থাে আল্লাহবক স্মরণ কর। অতঃপর যখন র্বপেমু ি হবে যাও, তখন
নামায ঠিক কবর প়ে। র্নশ্চে নামায মু সলমানবের উপর ফরয র্নর্েিি সমবের মবধ্য।
Jumah 62:9*.....মু র্মনেণ, জু মআর র্েবন যখন নামাবযর আযান লেো হে, তখন
লতামরা আল্লাহর স্মরবণর পাবন ত্বরা কর এবং লবিাবকনা বে কর। এটা লতামাবের
জবনয উত্তম যর্ে লতামরা বু ঝ।
138.*
আল্লাহ্চক িান ফি মানু ষ ফিন প্রচত িির এক মারসর জনয চেরনর ফি া ফরািা
রািরি এিং রারতর ফি া ভার ামন্দ িািার িারি? (রমিান)
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
ইসাইয়া 58:3*.....এখন তারা ববল, “আপনাবক সম্মান জানাবত, আমরা খাওো
লিব়ে র্েবের্ি| আপর্ন লকন আমাবের র্েবক তাকাবচ্ছন না? আমরা আপনাবক সম্মান
জানাবত আমাবের শরীরবক আঘাত করর্ি| আপর্ন লকন আমাবের লক্ষয করবিন
না?”র্কন্তু প্রভু ববলন, “উপবাবসর র্েনগুর্লবত লতামরা লতামাবের যা ইবচ্ছ তাই কবরা|
এবং লতামরা লতামাবের ভৃতযবের কি োও; র্নবজর শরীরবক নে|
মচথ 6:16-18*.....16্‘যখন লতামরা উপবাস কর, 17 র্কন্তু তুর্ম যখন উপবাস করবব,
লতামার মাোে লতল র্েও আর মু খ ধ্ুবযা৷ 18 লেন অনয ললাবক জানবত না পাবর লে তুর্ম উপবাস
করি৷ তাহবল লতামার র্পতা ঈশ্বর, োাঁবক তুর্ম লিাবখ লেখবত পাচ্ছ না, র্তর্ন লেখববন৷ লতামার
র্পতা ঈশ্বর র্যর্ন লোপন র্বষেও লেখবত পান, র্তর্ন লতামাে পুরস্কার লেববন৷
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:183-185*.....185.রমযান মাসই হল লস মাস, যাবত নার্যল করা হবেবি
লকারআন, যা মানু বষর জনয লহোবেত এবং সতযপে যাত্রীবের জনয সু ষ্পি পে র্নবেি শ
আর নযাে ও অনযাবের মাবঝ পােিকয র্বধ্ানকারী। কাবজই লতামাবের মবধ্য লয ললাক এ
মাসটি পাবব, লস এ মাবসর লরাযা রাখবব। আর লয ললাক অসু স্থ র্কংবা মু সার্ফর অবস্থাে

139.
আল্লাহ্চক িান তাাঁর চিশ্বাসীরা ফিন তারের আরয়র চকিু অংশ োন করর এিং
চভক্ষা ফেয়? (িাকাত)
বাইববল হাাঁ / হাাঁ কুরআন
মালার্খ 3:8-10*.....8 “লকান ললাক র্ক ঈশ্ববরর কাি লেবক িুর্র করবত পাবর? র্কন্তু
লতামরা আমার কাি লেবক িুর্র করি|লতামরা বল, “আমরা লতামার কাি লেবক র্ক িুর্র
কবরর্ি?” লতামাবের র্জর্নষগুবলার লেবক এক েশমাংশ আমাবক লেওো উর্িত্ র্িল|
লতামাবের উর্িত্ র্িল আমাবক র্ববশষ উপহার লেওো| র্কন্তু লতামরা আমাবক
লসইগুর্ল োওর্ন| 9 লতামাবের পুবরা জার্ত আমার কাি লেবক র্জর্নষ িুর্র কবরবি|
লতামরা সবাই অর্ভশাবপ শাপগ্রস্ত|
মর্ে 6:3*.....র্কন্তু তু র্ম যখন অভাবী ললাকবের র্কিু োন কর, তখন লতামার ড্ান হাত
র্ক করবি তা লতামার বাাঁ হাতবক জানবত র্েও না,
মর্ে 19:21-23..... 21 যীশু তাাঁবক বলবলন, ‘যর্ে তু র্ম সম্পূ ণি র্নখুাঁ ত হবত িাও, তবব
যাও, লতামার সমস্ত সম্পর্ত্ত র্বর্র কবর েরীববের মবধ্য র্বর্লবে োও৷ তাবত তু র্ম স্ববেি
প্রিুর সম্পে পাবব৷ তারপর এস, আমার অনু সারী হও৷’
লু ক 11:41..... তাই লতামাবের োলা বাটির লভতবর যা র্কিু আবি তা ের্রদ্রবের র্বর্লবে োও,
তাহবল সবর্কিু ই লতামাবের কাবি সম্পূ ণি শুর্ি হবে যাবব৷
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:177*..... আর যারা নামায প্রর্তষ্ঠা কবর, যাকাত োন কবর এবং যারা
কৃত প্রর্তজ্ঞা সম্পােনকারী এবং অভাবব,
Tevbe 9:103-104*.....103.তাবের মালামাল লেবক যাকাত গ্রহণ কর যাবত তু র্ম
লসগুবলাবক পর্বত্র করবত এবং লসগুবলাবক বরকতমে করবত পার এর মাধ্যবম।
Mu’minun 23:1 & 4.....1.মু র্মনেণ সফলকাম হবে লেবি,….4.যারা যাকাত োন
কবর োবক
140.
আল্লাহ্চক িান মানু ষ প্রচতচেন পাাঁিটি চনচেতি সমরয় ধ্মীয় প্রাথত না শুনরি ও
আোয় কররি? (নামাজ)
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
মচথ 6:7*.....‘লতামরা যখন প্রােিনা কর, তখন র্বধ্মীবের মবতা একই প্রােিনার
পুনরাবৃ র্ত্ত কবরা না, কারণ তারা মবন কবর তাবের বাকযবাহুবলযর গুবন তারা প্রােিনার
উত্তর পাবব৷
ফিাহন 4:24*.....ঈশ্বর আিা, যাাঁরা তাাঁর উপাসনা কবর তাবেরবক আিাে ও সবতয
উপাসনা করবত হবব৷’
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:45....ধধ্যিযর সাবে সাহাযয প্রােিনা কর নামাবযর মাধ্যবম। অবশয তা যবেি কঠিন।
র্কন্তু লস সমস্ত র্বনেী ললাকবের পবক্ষই তা সম্ভব।
Hud 11:114..... আর র্েবনর দুই প্রাবন্তই নামায ঠিক রাখবব, এবং রাবতর প্রান্তভাবে পূ ণি কাজ
অবশযই পাপ দূর কবর লেে, যারা স্মরণ রাবখ তাবের জনয এটি এক মহা স্মারক।
İsra 17:78*.....সূ যি ঢবল প়োর সমে লেবক রার্ত্রর অেকার পযিন্ত নামায কাবেম

141.
আল্লাহ্চক িান প্রচতটি মানু ষ তাাঁর জীিরন একিার হর ও একটি তীথত িাত্রার
অংশ চহরসরি একটি পচিত্র জায়গায় সমরিত হরি?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
মচথ 24:24-26..... 26 ‘তাইতারা যর্ে লতামাবের ববল, ‘লেখ, খ্রীি প্রান্তবর আবিন!’
তবব লতামরা লসখাবন লেও না, অেবা যর্ে ববল লেখ, ‘র্তর্ন লভতবরর ঘবর লু র্কবে
আবিন, তাবের কোে র্বশ্বাস কবরা না৷
ফিাহন 4:19-24*..... 21 যীশু তাবক বলবলন, ‘লহ নারী, আমার কোে র্বশ্বাস কর!
সমে আসবি যখন লতামরা র্পতা ঈশ্ববরর উপাসনা এই পাহাব়ে করবব না,
লজরুশাবলবমও নে৷ 24 ঈশ্বর আিা, যাাঁরা তাাঁর উপাসনা কবর তাবেরবক আিাে ও
সবতয উপাসনা করবত হবব৷’
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:196*.....আর লতামরা আল্লাহর উবেবশয হজ্জ্ব ওমরাহ পর্রপূণি ভাবব পালন কর।
Al-i İmran 3:97*..... আর এ ঘবরর হজ্ব করা হবলা মানু বষর উপর আল্লাহর প্রাপয;
142.
আল্লাহ্চক এিনও িায় মানু ষ প্রচত িির তারের একটি তযাগ চহরসরি পশুজিাই চেরি? (কুরিান)
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
সামসঙ্গীত 51:16-17*.....16 প্রকৃতপবক্ষ আপর্ন লকান বর্ল িান না| যর্ে আপর্ন
িাইবতন আর্ম তা আপনার উবেবশয র্েতাম| তাহবল লকন আপনাবক লহামবর্ল লেব যা
আপর্ন প্রকৃত পবক্ষ িান না! 17 ঈশ্বর লে বর্ল িান তা হল এক অনু তপ্ত আিা| লহ
ঈশ্বর, যর্ে একজন ললাক নম্র হৃেবে ও বশযতার মন র্নবে আপনার কাবি আবস তাবক
আপর্ন র্ফর্রবে লেববন না|
চহব্রুরের্কারি্পত্র 9:11-12 & 25-28*.....12 খ্রীি একবার র্িরতবর লসই মহাপর্বত্রস্থাবন
প্রববশ কবরবিন৷ র্তর্ন মহাপর্বত্রস্থাবন প্রবববশর জনয িাে বা বািু বরর রি বযবহার কবরন র্ন, র্কন্তু
র্তর্ন একবার র্িরতবর র্নবজর রি র্নবে মহাপর্বত্রস্থাবন প্রববশ কবরর্িবলন৷ খ্রীি লসখাবন প্রববশ
কবর আমাবের জনয অনন্ত মু র্ি অজিন কবরবিন৷ 28 বহুবলাবকর পাবপর লবাঝা তু বল লনবার
জনয খ্রীি একবার র্নবজবক উত্সেি করবলন;
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:196*.....আর লতামরা আল্লাহর উবেবশয হজ্জ্ব ওমরাহ পর্রপূণি ভাবব পালন কর।
যর্ে লতামরা বাধ্া প্রাপ্ত হও, তাহবল লকারবানীর জনয যার্কিু সহজলভয, তাই লতামাবের উপর
ধ্াযি। আর লতামরা ততক্ষণ পযিন্ত মাো মু ন্ডন করবব না, যতক্ষণ না লকারবাণী যোস্থাবন লপৌবি
যাবব। যারা লতামাবের মবধ্য অসু স্থ হবে প়েবব র্কংবা মাোে যর্ে লকান কি োবক, তাহবল
তার পর্রববতি লরাজা করবব র্কংবা খেরাত লেবব অেবা কুরবানী করবব।
Hajj 22:28 & 34*.....28.যাবত তারা তাবের কলযাবণর স্থান পযিন্ত লপৌবি এবং র্নর্েিি
র্েনগুবলাবত আল্লাহর নাম স্মরণ কবর তাাঁর লেো িতুস্পে জন্তু যববহ করার সমে। অতঃপর
লতামরা তা লেবক আহার কর এবং দুঃস্থ-অভাবগ্রস্থবক আহার করাও।…..34.আর্ম প্রবতযক

143.
ফকান মু সচ রমর মরন িচে িাইরি চনরয় ফকান প্রশ্ন থারক তাহর ফকান
চিিান িা ইহুেীরক ওই িযপারর প্রশ্ন করাটা চক সু সংগত হরি?
বাইববল হাাঁ / হাাঁ কুরআন
র্পতবরর ১ম পত্র 3:15*.....বরং অন্তবর খ্রীিবক পর্বত্র প্রভু ববল লমবন নাও৷ লতামাবের
সবার লে প্রতযাশা আবি লসই র্বষবে লতামাবের যখন লকউ র্জজ্ঞাসা কবর তখন তার
যোযে জবাব র্েবত লতামরা সব সমে প্রস্তুত লেবকা৷
------------------------------------------------------------------------------------Yunus 10:94*.....সু তরাং তু র্ম যর্ে লস বস্তু সম্পবকি লকান সবন্দবহর সম্মুখীন হবে
োক যা লতামার প্রর্ত আর্ম নার্যল কবরর্ি, তবব তাবেরবক র্জবজ্ঞস কবরা যারা লতামার
পূবি লেবক র্কতাব পাঠ করবি। এবত লকান সবন্দহ লনই লয, লতামার পরওোরবেোবরর
র্নকট লেবক লতামার র্নকট সতয র্বষে এবসবি। কাবজই তু র্ম কর্স্মনকাবলও
সবন্দহকারী হবো না।
Nahl 16:43*.....আপনার পূববিও আর্ম প্রতযাবেশসহ মানববকই তাবের প্রর্ত লপ্ররণ
কবরর্িলাম অতএব জ্ঞানীবেরবক র্জবজ্ঞস কর, যর্ে লতামাবের জানা না োবক;
144.
কাররা িচে পচিত্র গ্রন্থগুর ার িযাপারর চকিু জানার ইচ্ছা িা ফকান প্রশ্ন থারক তাহর
তার ফসই আন্তচরক প্রশ্নগুর া চক এচড়রয় িাওয়া উচিৎ হরি, ফকননা তাাঁর উত্তরগুর া
আশানু রূপ নাও হরত পারর?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
पর্শষযির্রত 17:11*....র্েষলনীকীে ললাকবের লেবক এই ললাবকরা আবরা উোর
মবনাভাবাপন্ন র্িল৷ এরা আগ্রবহর সবে ঈশ্ববরর বাকয শুনল৷ লপৌল সীবলর বিববযর র্বষে সতয
র্কনা তা র্মর্লবে লেখার জনয তারা প্রর্তর্েন শাবের মবধ্য অনু সোন করবত লােল৷
লযাহবনর ১ম পত্র 4:1*....ফরীশীরা জানবত পারল লে যীশু লোহবনর লিবে লবশী র্শষয কবরবিন
ও বাপ্তাইজ করবিন৷
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:108*.....ইর্তপূববি মূ সা (আঃ) লযমন র্জজ্ঞার্সত হবের্িবলন,
(মু সলমানেন, ) লতামরাও র্ক লতামাবের রসূ লবক লতমর্ন প্রশ্ন করবত িাও? লয লকউ
ঈমাবনর পর্রববতি কুফর গ্রহন কবর, লস সরল পে লেবক র্বিুযত হবে যাে।
Maide 5:101*.....লহ মু র্মণেন, এমন কোবাতি া র্জবজ্ঞস কবরা না, যা লতামাবের
কাবি পর্রবযি হবল লতামাবের খারাপ লােবব। যর্ে লকারআন অবতরণকাবল লতামরা
এসব র্বষে র্জবজ্ঞস কর, তবব তা লতামাবের জবনয প্রকাশ করা হবব। অতীত র্বষে
আল্লাহ ক্ষমা কবরবিন আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল।

145.
চকিু ঐশ্বচরক উদ্ঘাটন িাড়া, মানিজাচতর ফিসক গতানু গচতক চিিৃ চত ও
িযািযা ররয়রি ফসগুর া চক চিশ্বাসরিাগয এিং পচিত্র গ্রন্থগুর া চক সম্পূণত ভারি
ফিাঝার প্ররয়াজন আরি? (হাচেস)
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
লযবরর্মো 17:5*.....প্রভু এগুর্ল বলবলন, “যারা অনযবের র্বশ্বাস কবর, তাবের জীববন
অমেল ঘটবব| অনযবের শর্ির ওপর যারা ভরসা কবর োবক তাবের লক্ষবত্রও অমেল
ঘটবব| কারণ ঐ ললাকরা প্রভুর প্রর্ত র্বশ্বাস হার্রবযবি|
ফরামীয় 3:4*.....না, র্নশ্চেই নে! সব মানু ষ র্মেযাবােী হবলও, ঈশ্বর সবসমেই সতয৷
শাবে লেমন ববল:‘তু র্ম লতামার বাবকযই নযােপরােণ প্রর্তপন্ন হবব আর র্বিাবরর সমে
লতামার জে হববই৷’েীতসংর্হতা 51 :4
------------------------------------------------------------------------------------Nejm 52:33*.....না তারা ববলঃ এই লকারআন লস র্নবজ রিনা কবরবি? বরং তারা অর্বশ্বাসী।
মন্তিয: ইসলাবম সববিবে র্বশ্বাসবযােয ও সবিার্ধ্ক বযবহৃত হার্েসগুবলা হবচ্ছ- ইবন
ঈসাক (d. 768); আবু োউে (d. 775); ইবন র্হসাম (d. 833); লমাহাম্মাে আল-বু খার্র
(d. 870); শার্হন মু সর্লম(d.875); ইবন মাজা (d. 886); আল- র্তরর্মর্জ (d. 892);
আবু জাফর তাবার্র (d. 923); এবের মবধ্য লকওই হযরত লমাহাম্মাে (সঃ)- এর
জীবনকাবলর (570-632) সমে র্িবলন না। 16 বিবর সংেৃ হীত প্রাে 600,000 হার্েস
বু খার্র-এর মবধ্য হযরত লমাহাম্মাে (সঃ) লকবলমাত্র 7,397 হার্েস র্বশুদ্ধ র্হবসবব লপশ
কবরবিন (সর্হহ)। ধ্মীে মু সর্ল্লবের কাি লেবক র্তর্ন লযসকল হার্েস সংগ্রহ
কবরর্িবলন লসগুবলার 99% ভােই র্তর্ন লফবল লেন কারন লসগুবলা অসতয ও
ইসলাবমর জনয ক্ষর্তকর র্িল।
146.
আল্লাহ্চক িান এিনকার সমরয় মানু ষ সচক্রয়ভারি তাাঁর প্রচত প্রাথত না কররি
এিং তাাঁর প্রচত চিশ্বাসরক প্রসাচরত কররি?
বাইববল হাাঁ / হাাঁ কুরআন
মচথ 28:19..... তাই লতামরা যাও, লতামরা র্েবে সকল জার্তর মানু ষবক আমার র্শষয
কর৷ র্পতা, পুত্র ও পর্বত্র আিার নাবম বার্প্তস্ম োও৷
কচরন্থীয়্২ 5:20*.....খ্রীবির হবেই আমরা কো ববলর্ি৷ খ্রীবির হবে কো বলবত আমাবের
পাঠাবনা হবেবি, এইভাবব আমাবের মাধ্যবম ঈশ্বর ললাকবের ড্াকবিন৷ আমরা খ্রীবির হবে
লতামাবের অনুবরাধ্ করর্ি, লতামরা ঈশ্ববরর সাবে র্মর্লত হও৷
র্পতবরর ১ম পত্র 3:15*.....বরং অন্তবর খ্রীিবক পর্বত্র প্রভু ববল লমবন নাও৷
লতামাবের সবার লে প্রতযাশা আবি লসই র্বষবে লতামাবের যখন লকউ র্জজ্ঞাসা কবর
তখন তার যোযে জবাব র্েবত লতামরা সব সমে প্রস্তুত লেবকা৷
------------------------------------------------------------------------------------Tevbe 9:33..... র্তর্নই লপ্ররণ কবরবিন আপন রসূ লবক লহোবেত ও সতয দ্বীন সহকাবর, লযন
এ দ্বীনবক অপরাপর দ্বীবনর উপর জেযু ি কবরন, যর্েও মু শর্রকরা তা অপ্রীর্তকর মবন কবর।
Nahl 16:125*.....আপন পালনকতিার পবের প্রর্ত আহবান করুন জ্ঞাবনর কো বু র্ঝবে ও

147.
আল্লাহ্চক িান ফি তাাঁর চিশ্বাসীগণ ভাগ হরয় চিচভন্ন ফেণী, ফগাষ্ঠী িা উপের
চিভক্ত হরয় িারি?
বাইববল না / না কুরআন
কচরন্থীয়্১ 1:10-13*.....10 র্কন্তু আমার ভাই ও লবাবনরা, আমাবের প্রভু যীশু খ্রীবির নাবম
আর্ম লতামাবের কাবি অনু বরাধ্ করর্ি, লতামাবের পরস্পবরর মবধ্য লেন মবতকয োবক,
েলাের্ল না োবক৷ লতামরা সকবল লেন এক মন-প্রাণ হও ও সকবলর উবেশয একই হে৷
কচরন্থীয়্১ 3:3-4*.....3 লতামরা এখনও আর্িক ললাক হবে ওবঠা র্ন৷ লতামরা আজও
জাের্তক ভাবাপন্ন, কারণ লতামাবের মবধ্য ঈষিা ও র্ববাে রবেবি, আর তাবতই জানা যাে লে
লতামরা আর্িক ললাক নও; লতামরা জাের্তক ললাকবের মবতাই িলি৷ 4 কারণ লতামাবের
মবধ্য যখন লকউ ববল, ‘আর্ম লপৌবলর ললাক,’ আবার লকউ ববল, ‘আর্ম আপবল্লার ললাক’
তখন র্ক লতামরা জাের্তক ললাকবের মবতাই বযবহার করি না?
------------------------------------------------------------------------------------Al-i İmran 3:103*.....আর লতামরা সকবল আল্লাহর রিু বক সু দৃঢ় হবস্ত ধ্ারণ কর; পরস্পর
র্বর্চ্ছন্ন হবো না।
En’am 6:159*.....র্নশ্চে যারা স্বীে ধ্মিবক খন্ড-র্বখন্ড কবরবি এবং অবনক েল হবে লেবি,
তাবের সাবে আপনার লকান সম্পকি লনই। তাবের বযাপার আল্লাহ তা'আোলার র্নকট সমর্পিত।
অতঃপর র্তর্ন ববল লেববন যা র্কিু তারা কবর োবক।
148.
পচিত্র গ্রন্থগুর ারত চক এমন ফকান আয়াত িা অংশ ররয়রি িা মানু ষরক দুচনয়ার
এই জীিরন সিীভারি জীিনিাপন করার জনয উৎসাচহত করা হরয়রি?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
সামসঙ্গীত 5:11*....র্কন্তু লসই সব ললাক যারা ঈশ্ববরর ওপর র্নভির কবর, তাবের
সু খী করুন| র্িরর্েবনর জনয সু খী করুন! ঈশ্বর আমার, যারা আপনাবক ভাবলাবাবস,
আপর্ন তাবের রক্ষা করুন ও শর্ি র্েন|
চেচ প্পীয় 4:4..... সবসমে প্রভুবত আনন্দ কর, আর্ম আবার বলর্ি আনন্দ কর৷
------------------------------------------------------------------------------------Zuhruf 43:70*.....জান্নাবতর প্রববশ কর লতামরা এবং লতামাবের র্বর্বেণ সানবন্দ।
İnsan 76:11*.....অতঃপর আল্লাহ তাবেরবক লসর্েবনর অর্নি লেবক রক্ষা করববন
এবং তাবেরবক র্েববন সজীবতা ও আনন্দ।
মন্তিয: পর্বত্র কুরআবন লকবলমাত্র এক জােোবতই আনন্দপূণি জীবন অজিবনর করার

149.*
পচিত্র ধ্মত গ্রন্থগুর ারত এমন ফকান দৃিান্ত চক ফেয়া হরয়রি ফিিারন ি া হয় ফি
ঈশ্বর িাস্তি-ভারি মানু ষরক চনরাময় োন করররি?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
িাত্রাপু স্তক 15:26..... লসই প্রভু র্যর্ন লতামাবের আবরােয োন কবরবিন|”
সামসঙ্গীত 103:2-3..... 2 লহ আমার আিা, প্রভুর প্রশংসা কর! ভুবল লেও না লে র্তর্ন
সর্তযই েোলু| 3 ঈশ্বর আমাবের পাপসমূ হ ক্ষমা কবরন| র্তর্ন আমাবের সকল লরাে লেবক
সার্রবয লতাবলন|
মচথ 4:23*.....যীশু োলীবলর সব জােোে ঘুবর ঘুবর, ইহুেীবের সমাজ-েৃ বহ র্েবে র্শক্ষা র্েবত
লােবলন এবং সকবলর কাবি স্বেিরাবজযর র্বষবে সু সমািার প্রিার করবত লােবলন৷ র্তর্ন
ললাকবের মবধ্য নানারকম লরাে-বযার্ধ্ ভাল করবত োকবলন৷
पচশষযিচরত 5:15-16*.....15 ললাবকরা, এমন র্ক তাবের অসু স্থ লরােীবের র্নবে
এবস রাস্তার মাবঝ তাবের র্বিানাে বা খাটিযাবত শুইবে রাখত, লেন র্পতর যখন
লসখান র্েবে যাববন তখন অন্ততঃ তাাঁর িাযাও তাবের উপর পব়ে; আর তাবতই তারা
সু স্থ হবে লেত৷
কচরন্থীয়্১ 12:28 & 30..... 30 সকবলই র্ক লরােীবক আবরােয োন করার ক্ষমতা লপবেবি?
------------------------------------------------------------------------------------মন্তিয: বাইবববলর একাংবশ 26টি এরকম ঘটনার কো বলা হবেবি লযখাবন র্যশুর্খ্রে র্নবজ
মানু ষবক র্নরামে োন কবরবিন। র্কন্তু কুরআবন লকান জােোে এরকম র্কিু পাওো যাের্ন লয
হযরত লমাহাম্মাে (সঃ)-এর জীবনকাবল আল্লাহ বাস্তব-ভাবব মানু ষবক র্নরামে োন কবরবি।
150.*
এমন ফকান আয়াত চক ররয়রি ফিিারন সৃ চিকতত ায় চিশ্বাসকারীরের সঙ্গীত,
নাি, গারনর মাধ্যরম উপাসনা কররত উৎসাচহত কররন?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
চিতীয়্চিিরণ 31:19..... “তাই এই োনটা র্লবখ নাও এবং ইস্রাবেবলর ললাকবের তা
লশখাও| তাবের এই োন োইবত লশখাও, তাহবল এই োন ইস্রাবেবলর ললাকর র্বরুবদ্ধ
আমার সাক্ষী হবব|
সামসঙ্গীত 100:1-2..... 1 লহ পৃর্েবী, প্রভুর উবেবশয োন োও!
2 যখন তু র্ম প্রভুর লসবা কর তখন আনর্ন্দত লেবকা! আনন্দ েীত োইবত োইবত
প্রভুর সামবন এবসা!
এরেসীয় 5:18-19*.....18 দ্রাক্ষারস পান কবর মাতাল হবযা না, তাবত আর্িক
জীবন ধ্বংস হবে যাবব; তার পর্রববতি পর্বত্র আিাে পূ ণি হও৷ 19 েীতসংর্হতার লস্তাত্র
ও আর্িক সংকীতি বন লতামরা এবক অপবরর সাবে আলাপ কর৷ োও আর অন্তবর
প্রভুর উবেবশয সু বরলা সেীত রিনা কর৷
ক সীয় 3:16..... খ্রীবির র্শক্ষা লতামাবের অন্তবর প্রিুর পর্রমাবণ োকুক৷ সকল র্বজ্ঞতা
বযবহার কবর পরস্পরবক বর্লষ্ঠ কর এবং র্শক্ষা োও৷ কৃতজ্ঞর্িবত্ত ঈশ্ববরর উবেবশয
েীতসংর্হতার েীত, প্রশংসার েীত এবং আর্িক েীত োও৷
-------------------------------------------------------------------------------------

151.*
ঈশ্বররক উেঘাটন করার উরেশয থাকর চক একজন পু রুরষর পরক্ষ একই
সমরয় একাচধ্ক স্ত্রী থাকা সম্ভি?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
চিতীয়্চিিরণ 17:17*..... এিা়ো রাজা কখনও লেন অবনক েী গ্রহণ না কবর| লকন? কারণ
তাহবল তা তাবক প্রভুর কাি লেবক সর্রবে লেবব; এবং রাজা কখনই লেন র্নবজবক রূবপা আর
লসানাে ধ্নী কবর না লতাবল|
কচরন্থীয়্১ 7:2*..... লকান পুরুবষর লকান েীবলাবকর সবে লেৌন সম্পকি না োকাই
ভাল৷ র্কন্তু লেৌন পাবপর র্বপে আবি, তাই প্রবতযক পুরুবষর র্নজ েী োকাই উর্িত,
আবার প্রবতযক েীবলাবকর র্নজ স্বামী োকা উর্িত৷
------------------------------------------------------------------------------------Nisa 4:3-5 & 24*....3. আর যর্ে লতামরা ভে কর লয, এতীম লমবেবের হক যোেভাবব
পুরণ করবত পারবব না, তবব লসসব লমবেবের মবধ্য লেবক যাবের ভাল লাবে তাবের র্ববে
কবর নাও দুই, র্তন, র্কংবা িারটি পযিন্ত।
Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50*.....21. যারা আল্লাহ ও লশষ র্েববসর আশা রাবখ এবং
আল্লাহবক অর্ধ্ক স্মরণ কবর, তাবের জবনয রসূ লুল্লাহর মবধ্য উত্তম নমু না রবেবি।….32.লহ নবী
পত্নীেণ! লতামরা অনয নারীবের মত নও;. 38.আল্লাহ নবীর জবনয যা র্নধ্িারণ কবরন, তাবত তাাঁর
লকান বাধ্া লনই পূবিবতী নবীেবণর লক্ষবত্র এটাই র্িল আল্লাহর র্িরাির্রত র্বধ্ান। আল্লাহর আবেশ
র্নধ্িার্রত, অবধ্ার্রত।….50. লহ নবী! আপনার জনয আপনার েীেণবক হালাল কবরর্ি,
যাবেরবক আপর্ন লমাহরানা প্রোন কবরন। এটা র্ববশষ কবর আপনারই জনয-অনয মু র্মনবের
জনয নে। আপনার অসু র্বধ্া দূরীকরবণর উবেবশ। মু র্মনেবণর েী ও োসীবের বযাপাবর যা
র্নধ্িার্রত কবরর্ি আমার জানা আবি।
152.
িচেও িা একজন িযাচক্তর একাচধ্ক স্ত্রী ফথরক থারক, তাাঁর পরক্ষ চক সক
স্ত্রীরয়র সারথ সমান িযিহার করা সম্ভি হয়?
বাইববল না / না কুরআন
চিতীয়্চিিরণ 21:15..... “লকান বযর্ির দু’জন েী োকবত পাবর এবং লস একজন
েীবক আবরকজবনর লেবক লবশী ভাবলাবাসবত পাবর| র্কন্তু যর্ে দু’জন েীই তার জনয
সন্তান প্রসব কবর এবং প্রেম সন্তানটি লস লে েীবক ভাবলাবাবস না তার হে,
ফনরহচময়া 13:26-27*..... 26 লতামরা লতা জাবনা, এই ধ্রবণর র্ববের জনয
শবলামবনর র্ক শার্স্ত হবের্িল| আর লকান লেবশ শবলামবনর মবতা মহান রাজা র্িল না|
র্কন্তু তার র্ববেশী েীবের প্রভাববর জনয শবলামনও পাপািরণ কবরর্িল| 27 আর এখন
আমরা লেখর্ি, লতামরাও এই ভোনক পাপািরণ করবিা| লতামরা ঈশ্ববরর প্রর্ত েদ্ধা
প্রেশিন করবিা না| লতামরা র্ববেশী নারীবের র্িাহ করবিা|”
------------------------------------------------------------------------------------Nisa 4:3*.....আর যর্ে লতামরা ভে কর লয, এতীম লমবেবের হক যোেভাবব পুরণ
করবত পারবব না, তবব লসসব লমবেবের মবধ্য লেবক যাবের ভাল লাবে তাবের র্ববে
কবর নাও দুই, র্তন, র্কংবা িারটি পযিন্ত। আর যর্ে এরূপ আশো কর লয, তাবের মবধ্য
নযাে সেত আিরণ বজাে রাখবত পারবব না, তবব, একটিই অেবা লতামাবের

153.
একটি অস্থায়ী িা অন্তিত তী চিিাহ চক অনু মচত-ফিাগয? (মু তাহ / ইচ্ছার আইন)
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
মা াচি 2:16*.....ইস্রাবেবলর প্রভু ঈশ্বর ববলন, “আর্ম র্ববাহ র্ববচ্ছে এবং পুরুষরা
লে সমস্ত র্নষ্ঠুর কাজ কবর তা ঘৃণা কর্র|1 সু তরাং অর্বশ্বস্ত হবো না, লতামাবের র্নজ
র্নজ আিাবক সাবধ্ানতাসহ রক্ষা কর|”
কর্রন্থীে ১ 7:10-13*.....10 এখন যারা র্ববার্হত তাবের আর্ম এই আবেশ র্ের্চ্ছ৷
অবশয আর্ম র্ের্চ্ছ না, এ আবেশ প্রভুরই - লকান েী লেন তার স্বামীবক পর্রতযাে না
কবর৷ 11 যর্ে লস স্বামীবক লিব়ে যাে তবব তার একা োকা উর্িত অেবা লস লেন তার
স্বামীর কাবি র্ফবর যাে৷ স্বামীর উর্িত নে েীবক পর্রতযাে করা৷
------------------------------------------------------------------------------------Nisa 4:24..... এবং নারীবের মবধ্য তাবের িা়ো সকল সধ্বা েীবলাক লতামাবের
জবনয র্নর্ষদ্ধ; লতামাবের ের্ক্ষণ হস্ত যাবের মার্লক হবে যাে-এটা লতামাবের জনয
আল্লাহর হুকুম। এবেরবক িা়ো লতামাবের জবনয সব নারী হালাল করা হবেবি, শতি এই
লয, লতামরা তাবেরবক স্বীে অবেির র্বর্নমবে তলব করবব র্ববাহ বেবন আবদ্ধ করার
জনয-বযর্ভিাবরর জনয নে। অনন্তর তাবের মবধ্য যাবক লতামরা লভাে করবব, তাবক
তার র্নধ্িার্রত হক োন কর। লতামাবের লকান লোনাহ হবব না যর্ে র্ন ধ্িারবণর পর
লতামরা পরস্পবর সম্মত হও। র্নশ্চে আল্লাহ সু র্বজ্ঞ, রহসযর্বে।
Maide 5:87..... লহ মু র্মনেণ, লতামরা ঐসব সু স্বাদু বস্তু হারাম কবরা না, লযগুবলা
আল্লাহ লতামাবের জনয হালাল কবরবিন এবং সীমা অর্তরম কবরা না। র্নশ্চে আল্লাহ
সীমা অর্তরমকারীবেরবক পিন্দ কবরন না।
154.
পচিত্র গ্রন্থগুর া চক স্ত্রীরেররক ফভাগ িস্তু, পণয িা স্বামীর েি চহরসরি চিচহ্নত
করর থারক?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
র্পতবরর ১ম পত্র 3:7*.....লসইভাবব লতামরা স্বামীরাও জ্ঞানপূবিক লতামাবের েীবের
সাবে বাস কর৷ তাবের প্রর্ত সম্মান প্রেশিন কর৷ কারণ তারা লতামাবের লেবক দুবিল
হবলও ঈশ্বর তাবেরও সমানভাবব আশীবিাে কবরন, লে আশীবিাে অনু গ্রবহর, যা সতয
জীবন োন কবর৷ তাবের সবে লেরূপ বযবহার করা লতামাবের উর্িত তা যর্ে না কর
তবব লতামাবের প্রােিনাে বাধ্া সৃ র্ি হবত পাবর৷
এবফসীে 5:25*..... স্বামীরা, লতামরাও লতামাবের েীবের অনু রূপ ভালবাবসা, লেমন
খ্রীি তাাঁর মণ্ডলীবক ভালবববসবিন ও তার জনয র্নবজর প্রাণ উত্সেি কবরবিন৷
------------------------------------------------------------------------------------Baqara 2:223*.....লতামাবের েীরা হবলা লতামাবের জনয শসয লক্ষত্র। লতামরা
লযভাবব ইচ্ছা তাবেরবক বযবহার কর। আর র্নবজবের জনয আোমী র্েবনর বযবস্থা কর
এবং আল্লাহবক ভে করবত োক। আর র্নর্শ্চতভাবব লজবন রাখ লয, আল্লাহর সাবে
লতামাবেরবক সাক্ষাত করবতই হবব। আর যারা ঈমান এবনবি তাবেরবক সু সংবাে

155.*
একজন পু রুরষর চক ফমরয় ক্রীতোস ফকনা িা অধ্ীনস্থ রািা এিং তাাঁর সারথ
ফিৌন সম্পরকত চ প্ত হওয়া অনু মচত-ফিাগয?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
কচরন্থীয়্১ 7:23..... মূ লয র্েবে লতামাবের লকনা হবেবি৷ লতামরা সামানয মানু বষর
োসত্ব কবরা না৷
ফথসার াচনকীয়্১ 4:3-7*..... 3 ঈশ্বর িান লে লতামরা পর্বত্র হও ও সবরকম লেৌন পাপ লেবক
দূবর োক৷ 4 ঈশ্বর িান লতামরা পুরুষরা প্রবতযবক জাবনা র্কভাবব পর্বত্র ও সম্মানজনকভাবব
র্নবজর েীর সাবে বাস করবত হে৷ 5 র্বজাতীেরা যাাঁরা ঈশ্বরবক জাবন না তারা লেভাবব কামনা
বাসনা দ্বারা িার্লত হে, লসইভাবব িবলা না৷ 6 এই বযাপাবর লকউ লেন তার র্বশ্বাসী ভাইবক না
ঠকাে, কারণ যাাঁরা ঐভাবব িবল প্রভু তাবের েণ্ড লেববন৷ এই র্বষবে এর আবেই লতামাবের
জার্নবের্ি ও লতামাবের সাবধ্ান কবর র্েবের্ি৷ 7 কারণ ঈশ্বর আমাবের অশুর্িভাবব িলার জনয
নে র্কন্তু পর্বত্র হবার উবেবশযই আহ্বান কবরবিন৷
------------------------------------------------------------------------------------Nisa 4:24..... এবং নারীবের মবধ্য তাবের িা়ো সকল সধ্বা েীবলাক লতামাবের
জবনয র্নর্ষদ্ধ; লতামাবের ের্ক্ষণ হস্ত যাবের মার্লক হবে যাে-এটা লতামাবের জনয
আল্লাহর হুকুম।
Mü’minun 23:5-6*.....5.এবং যারা র্নবজবের লযৌনােবক সংযত রাবখ।….6.তবব
তাবের েী ও মার্লকানাভুি োসীবের লক্ষবত্র সংযত না রাখবল তারা র্তরস্কৃত হবব না।
Ma’arij 70:22 & 29-30*.....22. তবব তারা স্বতন্ত্র, যারা নামায আোে কারী।….29.এবং
যারা তাবের লযৌন-অেবক সংযত রাবখ….30.র্কন্তু তাবের েী অেবা মার্লকানাভূি োসীবের
লবলাে র্তরস্কৃত হবব না।
156.*
চহ ারেররক চক ঘররর িাইরর ফিরত হর পেতা ফমরন ফিরত হরি?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
কচরন্থীয়্১ 11:15*..... র্কন্তু েীবলাবকর লম্বা িুল তার লেৌরববর র্বষে কারণ লসই
লম্বা িুল তার মাো লঢবক রাখার জনয তাবক লেওো হবেবি৷
গা াতীয় 5:1..... খ্রীি আমাবের স্বাধ্ীন কবরবিন, লেন আমরা স্বাধ্ীনভাবব োকবত
পার্র; তাই শি হবে োাঁ়োও, োসবত্ব র্ফবর লেও না৷
ক সীয় 2:16..... এই জনয খাদ্ে র্ক পানীে র্নবে বা লকান পবি পালন, অমাবসযা, র্ক র্বোমবাবরর
র্ববশষ র্েনগুর্ল পালন র্নবে লকউ লেন লতামাবের র্বিার না কবর৷
------------------------------------------------------------------------------------Nur 24:30-31*..... 31 ঈমানোর নারীবেরবক বলু ন, তারা লযন তাবের দৃর্িবক নত
রাবখ এবং তাবের লযৌন অবের লহফাযত কবর। তারা লযন যা সাধ্ারণতঃ প্রকাশমান, তা
িা়ো তাবের লসৌন্দযি প্রেশিন না কবর এবং তারা লযন তাবের মাোর ও়েনা বক্ষ লেবশ
লফবল রাবখ এবং তারা লযন তাবের স্বামী,
Ahzab 33:59*..... লহ নবী! আপর্ন আপনার পত্নীেণবক ও কনযােণবক এবং

157.
নারীরা চক পু রুরষর সমান অচধ্কার ফপরয় থারক ?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
চিতীয়্চিিরণ 16:19..... লতামরা অবশযই অনযাে র্বিার করবব না এবং সব সমে
পক্ষপাতহীন হবব|
িংশািচ ্২ 19:7.....প্রভু র্কন্তু র্নরবপক্ষ তাাঁর লিাবখ সকবলই সমান| ঘু ষ র্েবে তাাঁর র্বিার
বেলাবনা যাে না|
ফরামীয় 2:11..... ঈশ্বর সকল মানুষবক একইভাবব র্বিার কবরন৷
গা াতীয় 2:6 & 28..... 6 ঈশ্ববরর কাবি সবাই সমান আর র্তর্ন কারও মুখাবপক্ষী নন৷
গা াতীয়্3:28.... 28 এখন খ্রীি যীশুবত যাাঁরা আবি তাবের মবধ্য পুরুষ বা েীবত লকান
লভোবভে লনই, ইহুেী র্ক গ্রীক, স্বাধ্ীন র্ক োবসর মবধ্য লকান পােিকয লনই৷ কারণ খ্রীি
যীশুবত লতামরা এক৷
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:228 & 282*.....228 আর নারীরবের ওপর পুরুষবের লেষ্ঠত্ব
রবেবি। আর আল্লাহ হবচ্ছ পরারমশালী, র্বজ্ঞ।…. 282. দুজন সাক্ষী কর,
লতামাবের পুরুষবের মবধ্য লেবক। যর্ে দুজন পুরুষ না হে, তবব একজন পুরুষ ও
দুজন মর্হলা। ঐ সাক্ষীবের মধ্য লেবক যাবেরবক লতামরা পিন্দ কর যাবত একজন যর্ে
ভুবল যাে, তবব একজন অনযজনবক স্মরণ কর্রবে লেে।
Nisa 4:3, 11 & 176*.....3. আর যর্ে লতামরা ভে কর লয, এতীম লমবেবের হক
যোেভাবব পুরণ করবত পারবব না, তবব লসসব লমবেবের মবধ্য লেবক যাবের ভাল
লাবে তাবের র্ববে কবর নাও দুই, র্তন, র্কংবা িারটি পযিন্ত। 11. আল্লাহ লতামাবেরবক
লতামাবের সন্তানবের সম্পবকি আবেশ কবরনঃ একজন পুরুবষর অংশ দু?জন নারীর
অংবশর সমান।
158.*
একজন পু রুরষর জনয এটি চক কিরনা অনু মচত-ফিাগয ফি চতচন তাাঁর স্ত্রীরক প্রহার
কররত পাররি?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
এরেসীয় 5:25-29*..... 25 স্বামীরা, লতামরাও লতামাবের েীবের অনু রূপ ভালবাবসা,
লেমন খ্রীি তাাঁর মণ্ডলীবক ভালবববসবিন ও তার জনয র্নবজর প্রাণ উত্সেি কবরবিন৷
কলসীে 3:19..... স্বামীরা, লতামরা লতামাবের েীবক ভালবাস, তাবের সবে মধ্ু র
বযবহার কবরা৷
চপতররর্১ম্পত্র 3:7*..... লসইভাবব লতামরা স্বামীরাও জ্ঞানপূবিক লতামাবের েীবের
সাবে বাস কর৷ তাবের প্রর্ত সম্মান প্রেশিন কর৷
------------------------------------------------------------------------------------Nisa 4:34*..... পুরুবষরা নারীবের উপর কৃতি ত্বশীল এ জনয লয, আল্লাহ এবকর উপর
অবনযর ধবর্শিয োন কবরবিন এবং এ জনয লয, তারা তাবের অেি বযে কবর। লস মবত
লনককার েীবলাকেণ হে অনু েতা এবং আল্লাহ যা লহফাযতবযােয কবর র্েবেবিন
ললাক িক্ষুর অন্তরাবলও তার লহফাযত কবর। আর যাবের মবধ্য অবাধ্যতার আশো কর

159.*
একজন চিস্টান িা মু স মারনর জনয চভন্ন ধ্রমত চিশ্বাসী মানু রষর সারথ চিরয়
করা চক অনু মচত-ফিাগয?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
চিতীয়্ চিিরণ 7:3-4.....3 তাবের মবধ্য কাউবক র্ববে কবরা না এবং লতামাবের
লিবলবমবেরাও লেন ঐসব অনয জার্তর কাউবক র্ববে না কবর|
কচরন্থীয়্১ 7:28 & 39*..... 28 র্কন্তু তু র্ম যর্ে র্ববে কর তাবত লতামার লকান পাপ
হে না; আর লকান কুমারী যর্ে র্ববে কবর তাহবল লস পাপ কবর না৷ 39 লস তখন
যাবক ইচ্ছা আবার র্ববে করবত পাবর, অবশয লসই ললাক লেন প্রভুর হে৷
কচরন্থীয়্২ 6:14 & 17*..... 14 লতামরা অর্বশ্বাসীবের লেবক আলাো, তাই তাবের
সবে র্নবজবের যু ি কবরা না; কারণ নযাে ও অনযাবের মবধ্য লকান লোে োকবত পাবর
না৷ অেকাবরর সাবে আবলার র্ক লকান লোোবোে োকবত পাবর? 17 প্রভু ববলন,
‘লতামরা তাবের মধ্য লেবক লবর্রবে এস, তাবের লেবক পৃেক হও এবং অশুর্ি র্জর্নস
স্পশি কবরা না, তাহবল আর্ম লতামাবের গ্রহণ করব৷’র্যশাইে
------------------------------------------------------------------------------------Maide 5:5*..... আজ লতামাবের জনয পর্বত্র বস্তুসমূ হ হালাল করা হল। আহবল
র্কতাববের খােয লতামাবের জবনয হালাল এবং লতামাবের খােয তাবের জনয হালাল।
লতামাবের জবনয হালাল সতী-সাধ্বী মু সলমান নারী এবং তাবের সতী-সাধ্বী নারী,
যাবেরবক র্কতাব লেো হবেবি লতামাবের পূববি, যখন লতামরা তাবেরবক লমাহরানা
প্রোন কর তাবেরবক েী করার জবনয, কামবাসনা ির্রতােি করার জবনয র্কংবা গুপ্ত
লপ্রবম র্লপ্ত হওোর জবনয নে। লয বযর্ি র্বশ্বাবসর র্বষে অর্বশ্বাস কবর, তার েম
র্বফবল যাবব এবং পরকাবল লস ক্ষর্তগ্রস্ত হবব।
160.
পরকীয়া িযতীত অনয ফকান কাররন চিিাহ চিরচ্ছে হর পু নরায় একই
িযাচক্তরক চিরয় করা চক অনু মচত-ফিাগয?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
মচথ 5:32..... র্কন্তু আর্ম লতামাবের বলর্ি, একমাত্র লেৌনপাবপর লোষ িা়ো অনয লকান
কারবণ লকউ যর্ে তার েীবক তযাে কবর, তবব লস তাবক বযার্ভিার্রণী হবার পবে নার্মবে
লেে৷ আর লে লকউ লসই পর্রতযিা েীবক র্ববে কবর লসও লেৌনপাপ কবর৷
মচথ 19:3-9*..... 9 তাইআর্ম লতামাবের বলর্ি, যর্ে লকান মানুষ বযর্ভিার লোষ িা়ো অনয
লকান কারবণ েীবক লিব়ে র্েবে অনয লকান েীবলাকবক র্ববে কবর তবব লস বযর্ভিার কবর৷’
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:231*.... আর যখন লতামরা েীবেরবক তালাক র্েবে োও, অতঃপর তারা
র্নধ্িার্রত ইেত সমাপ্ত কবর লনে, তখন লতামরা র্নেম অনু যােী তাবেরবক লরবখ োও
অেবা সহানু ভুর্তর সাবে তাবেরবক মু ি কবর োও।

161.
চিশুচিস্ট িা হিরত ফমাহাম্মাে (সঃ)-এর আেরশত ি াই চক একজন চিিান িা
মু সচ রমর জীিরনর উরেশয?
বাইববল হাাঁ / হাাঁ কুরআন
মচথ 10:24-25..... 25 িাত্র যর্ে গুরুর মবতা হবে উঠবত পাবর, আর রীতোস যর্ে
তার মর্নববর মবতা হবে উঠবত পাবর তাহবলই যবেি৷
ু ক 6:40..... লকান িাত্র তার র্শক্ষবকর উবদ্ধি নে; র্কন্তু র্শক্ষা সম্পূ ণি হবল প্রবতযক িাত্র তাাঁর
র্শক্ষবকর মবতা হবত পাবর৷
ফিাহন 14:15 & 23-24*..... 15 ‘লতামরা যর্ে আমাে ভালবাস তবব লতামরা আমার
সমস্ত আবেশ পালন করবব৷ 23 এর উত্তবর যীশু তাাঁবক বলবলন, ‘যর্ে লকউ আমাে
ভালবাবস তবব লস আমার র্শক্ষা অনু সাবর িলবব, আর আমার র্পতা তাবক
ভালবাসববন, আর আমরা তার কাবি আসব ও তার সবে বাস করব৷
------------------------------------------------------------------------------------Al-i İmran 3:31*...... বলু ন, যর্ে লতামরা আল্লাহবক ভালবাস, তাহবল আমাবক অনু সরণ
কর, যাবত আল্লাহ ও লতামার্েেবক ভালবাবসন এবং লতামার্েেবক লতামাবের পাপ মাজিনা কবর
লেন। আর আল্লাহ হবলন ক্ষমাকারী েোলু।
Nisa 4:80*.... লয ললাক রসূ বলর হুকুম মানয করবব লস আল্লাহরই হুকুম মানয করল।
Ahzab 33:21*.....যারা আল্লাহ ও লশষ র্েববসর আশা রাবখ এবং আল্লাহবক অর্ধ্ক
স্মরণ কবর, তাবের জবনয রসূ লুল্লাহর মবধ্য উত্তম নমু না রবেবি।
Zukhruf 43:63....ঈসা যখন স্পি র্নেশিনসহ আেমন করল, তখন বলল... লতামরা
আল্লাহবক ভে কর এবং আমার কো মান।
শত্রুপক্ষ এিং িু দ্ধচিগ্রহ
162.
পচিত্র গ্রন্থগুর ার চক এমন একটি চিচশি ক্ষ ররয়রি ফি ফকানও চিরশষ
চিশ্বারসর অনযানয ধ্রমত র উপর ফজারার াভারি চনয়ন্ত্রণ থাকা উচিত?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
লু ক 17:20-21*.....20 একসমে ফরীশীরা যীশুবক র্জবজ্ঞস করবলন, ‘ঈশ্ববরর রাজয
কখন আসবব?’যীশু তাবের বলবলন, ‘ঈশ্ববরর রাজয এমনভাবব আবস, যা লিাবখ লেখা
যাে না৷ 21 ললাবকরা বলবব না লে, ‘এই লে এখাবন ঈশ্ববরর রাজয’ বা ‘ওই লে
ওখাবন ঈশ্ববরর রাজয৷’ কারণ ঈশ্ববরর রাজয লতা লতামাবের মাবঝই আবি৷’
লরামীে 14:17 & 22*.....17 ঈশ্ববরর রাজয খােয পানীে নে, র্কন্তু তা ধ্ার্মিকতা, শার্ন্ত
ও পর্বত্র আিাবত আনন্দ৷ 22 লতামরা যা ভাল ববল র্বশ্বাস কর তা তু র্ম ও লতামার
ঈশ্ববরর মবধ্যই রাখ; কারণ লকউ যখন ভাল মবন কবর লকান কাজ কবর এবং লস যা
করবি লসই বযাপাবর যর্ে তার র্বববক তাবক লোষী না কবর, তবব লসই বযর্ি ধ্নয৷
------------------------------------------------------------------------------------Tevbe 9:33*..... র্তর্নই লপ্ররণ কবরবিন আপন রসূ লবক লহোবেত ও সতয দ্বীন
সহকাবর, লযন এ দ্বীনবক অপরাপর দ্বীবনর উপর জেযু ি কবরন, যর্েও মু শর্রকরা তা
অপ্রীর্তকর মবন কবর।
Saf 61:8-9*.....8.তারা মু বখর ফুাঁৎকাবর আল্লাহর আবলা র্নর্ভবে র্েবত িাে। আল্লাহ তাাঁর

163.*
ধ্মীয় ফক্ষরত্র চক ি প্ররয়াগ িা ফকান চকিু রত িাধ্য করারক চক অনু রমােন
ফেয়া উচিৎ?
বাইববল না / না কুরআন
চতমচথ্২ 2:24-25*..... 24 লে মানু ষ প্রভুর লসবক তার লকান র্ববাবে জর়্েবে প়ো ঠিক নে, লস
হবব সকবলর প্রর্ত েোলু ৷ প্রভুর লসবকবক একজন উত্তম র্শক্ষক হবত হবব, তাবক সর্হষ্ণু হবত
হবব৷ 25 যাাঁরা তার র্বরুবদ্ধ কো ববল র্বনীতভাববই তাবের ভুল লের্খবে র্েবত হবব৷ হেবতা ঈশ্বর
তাবের হৃেবের পর্রবতিন করববন যাবত তারা সতযবক গ্রহণ করবত পাবর৷
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:256*..... দ্বীবনর বযাপাবর লকান জবরের্স্ত বা বাধ্য-বাধ্কতা লনই। র্নঃসবন্দবহ
লহোোত লোমরাহী লেবক পৃেক হবে লেবি। এখন যারা লোমরাহকারী ‘তাগুত’লেরবক মানবব
না এবং আল্লাহবত র্বশ্বাস স্থাপন করবব, লস ধ্ারণ কবর র্নবেবি সু দৃঢ় হাতল যা ভাংবার নে।
আর আল্লাহ সবই শুবনন এবং জাবনন।
Kaf 50:45..... তারা যা ববল, তা আর্ম সমযক অবেত আর্ি। আপর্ন তাবের উপর
লজারজবরকারী নন। অতএব, লয আমার শার্স্তবক ভে কবর, তাবক লকারআবনর
মাধ্যবম উপবেশ োন করুন।
Gasiye 88:21-22.....21.অতএব, আপর্ন উপবেশ র্েন, আপর্ন লতা লকবল একজন
উপবেশোতা,….22.আপর্ন তাবের শাসক নন,
164.*
সংঘষত এিং িু রদ্ধর মাধ্যরম ধ্রমত র ফজার িা চিজয় প্রচতষ্ঠা করার িযপারর িততমান
সমরয়র চিশ্বাসীরা চক তারের ঈশ্বর কতৃতক অনু প্রাচণত হরচ্ছ? (পচিত্র িু দ্ধ / চজহাে)
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
লরামীে 12:17-19*..... 17 লকউ অপরাধ্ করবল অপকার কবর প্রর্তবশাধ্ র্নও না৷ সকবলর লিাবখ যা ভাল
লতামরা তা করবতই লিিা কর৷ 18 যতদূর পার সকবলর সবে শার্ন্তবত োকার লিিা কবর যাও৷ 19 আমার
বেুরা, লকউ লতামাবের র্বরুবদ্ধ অনযাে করবল তাবক শার্স্ত র্েবত লেও না, বরং ঈশ্বরবকই শার্স্ত র্েবত োও৷
শাবে প্রভু বলবিন, ‘প্রর্তবশাধ্ লনওো আমার কাজ, প্রর্তোন যা লেবার আর্মই লেব৷’
র্হব্রুবের কাবি পত্র 12:14..... সবার সবে শার্ন্তবত জীবনযাপন করবত লিিা কর, কারণ এই
ধ্রবণর জীবন িা়ো লকউ প্রভুর েশিন লাভ কবর না৷
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:190-193 & 216*.....190.আর ল়োই কর আল্লাহর ওোবস্ত তাবের সাবে, যারা
ল়োই কবর লতামাবের সাবে। অবশয কাবরা প্রর্ত বা়োবার়্ে কবরা না। র্নশ্চেই আল্লাহ
সীমালঙ্ঘনকারীবেরবক পিন্দ কবরন না।….191.আর তাবেরবক হতযাকর লযখাবন পাও লসখাবনই
এবং তাবেরবক লবর কবর োও লসখান লেবক লযখান লেবক তারা লবর কবরবি লতামাবেরবক। বস্তুতঃ
লফতনা ফযাসাে বা োো-হাোমা সৃ র্ি করা হতযার লিবেও কঠিন অপরাধ্। আর তাবের সাবে ল়োই
কবরা না 193.আর লতামরা তাবের সাবে ল়োই কর, লয পযিন্ত না লফতনার অবসান হে এবং আল্লাহর
দ্বীন প্রর্তর্ষ্ঠত হে। অতঃপর যর্ে তারা র্নবৃ ত হবে যাে তাহবল কাবরা
Tevbe 9:29*.....লতামরা যু দ্ধ কর আহবল-র্কতাববর ঐ ললাকবের সাবে, যারা আল্লাহ ও লরাজ
হাশবর ঈমান রাবখ না, আল্লাহ ও তাাঁর রসূ ল যা হারাম কবর র্েবেবিন তা হারাম কবর না এবং গ্রহণ
কবর না সতয ধ্মি, যতক্ষণ না করবজাব়ে তারা র্জর্যো প্রোন কবর।

165.
িচে একজন িযাচক্ত চনরজর মাতৃ-ধ্মত ফথরক ধ্মত ভ্রি হন িা ধ্মত পচরতযাগ কররত
িান তরি চক তারক হতযা করা উচিৎ?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
চহব্রুরের্কারি্পত্র 3:12–13*..... 12 আমার ভাই ও লবাবনরা, লেবখা, লতামরা
সতকি লেবকা, লতামাবের মবধ্য কাবরা লেন দুি ও অর্বশ্বাসী হৃেে না োবক যা জীবন্ত
ঈশ্বর লেবক লতামাবের দূবর সর্রবে র্নবে যাে৷ 13 লতামরা র্েবনর পর র্েন এবক
অপরবক উত্সার্হত কর যতক্ষণ সমে ‘আজ’ আবি৷ পাবপর িলনা লেন লতামাবের
হৃেেবক র্নমিম না কবর৷
------------------------------------------------------------------------------------Nisa 4:89*.....তারা িাে লয, তারা লযমন কাবফর, লতামরাও লতমর্ন কাবফর হবে
যাও, যাবত লতামরা এবং তারা সব সমান হবে যাও। অতএব, তাবের মবধ্য কাউবক
বেু রূবপ গ্রহণ কবরা না, লয পযিন্ত না তারা আল্লাহর পবে র্হজরত কবর িবল আবস।
অতঃপর যর্ে তারা র্বমু খ হে, তবব তাবেরবক পাক়োও কর এবং লযখাবন পাও হতযা
কর। তাবের মবধ্য কাউবক বেু রূবপ গ্রহণ কবরা না এবং সাহাযযকারী বার্নও না।
মন্তিয: হার্েস লেবক বর্ণিত, ধ্মি তযােকারীবের বযপাবর হযরত লমাহাম্মাে (সঃ)-এর
বানী: "লয লকউ তার ইসলামী ধ্মি পর্রবতি ন কবর, তাবক হতযা কবর।" (সর্হহ বু খারী:
খণ্ড. 9, বই 84, নং. 57-58, Cf. খণ্ড. 4, বই 56, নং. 808)
166.
পচরিার, িন্ধু এমনচক ভাইরের চিরুরদ্ধও িু দ্ধও চক অনু রমাচেত?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
কর্রন্থীে ১ 7:13-24..... 13 আবার যর্ে লকান খ্রীিানু সারী েীবলাবকর অর্বশ্বাসী স্বামী
োবক আর লসই স্বামী তার সবে োকবত রাজী োবক তবব লসই েী লেন তার স্বামীবক
তযাে না কবর৷ 14 কারণ র্বশ্বাসী েীর মধ্য র্েবে লসই অর্বশ্বাসী স্বামী আর র্বশ্বাসী স্বামীর
মধ্য র্েবে লসই অর্বশ্বাসী েী পর্বত্রতা লাভ কবর৷ তা না হবল লতামাবের লিবল লমবেরা
অশুর্ি হত, র্কন্তু এখন তারা পর্বত্র৷ 16 র্বশ্বাসী েী, তু র্ম হেবতা লতামার স্বামীবক
উদ্ধাবরর পে কবর লেবব এবং র্বশ্বাসী স্বামী তু র্ম এইবাবব হেবতা লতামার েীর উদ্ধাবরর
কারণ হবে উঠবব৷
------------------------------------------------------------------------------------Mujadila 58:22*.....যারা আল্লাহ ও পরকাবল র্বশ্বাস কবর, তাবেরবক আপর্ন
আল্লাহ ও তাাঁর রসূ বলর র্বরুদ্ধািরণকারীবের সাবে বেু ত্ব করবত লেখববন না, যর্েও
তারা তাবের র্পতা, পুত্র, ভ্রাতা অেবা জ্ঞার্ত-লোষ্ঠী হে। তাবের অন্তবর আল্লাহ ঈমান
র্লবখ র্েবেবিন এবং তাবেরবক শর্িশালী কবরবিন তাাঁর অদৃশয শর্ি দ্বারা। র্তর্ন
তাবেরবক জান্নাবত োর্খল করববন, যার তলবেবশ নেী প্রবার্হত। তারা তোে র্িরকাল
োকবব। আল্লাহ তাবের প্রর্ত সন্তুি এবং তারা আল্লাহর প্রর্ত সন্তুি। তারাই আল্লাহর েল।
লজবন রাখ, আল্লাহর েলই সফলকাম হবব।

167.
সৃ চিকতত া চক িান তাাঁর চিশ্বাসীরা চনজরের চিরিরকর চিরুরদ্ধ ফিরয় হর ও অনয
ধ্রমত চিশ্বাসীরের হতযা করুক?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
पচশষযিচরত 24:16*..... এইজনয আর্মও সবিো লসইভাবব ির্ল যাবত ঈশ্বর ও
মানু বষর সামবন র্নবজর র্বববকবক শুদ্ধ রাখবত পার্র৷
চতমচথ্১ 1:5*..... এই আবেবশর আসল উবেশয হল লসই ভালবাসা জার্েবে লতালা৷
লসই ভালবাসার জনয প্রবযাজন শুর্ি হৃেে, সত্ র্বববক ও অকপট র্বশ্বাস৷
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:216*.....লতামাবের উপর যু দ্ধ ফরয করা হবেবি, অেি তা লতামাবের
কাবি অপিন্দনীে। পক্ষান্তবর লতামাবের কাবি হেবতা লকান একটা র্বষে পিন্দসই
নে, অেি তা লতামাবের জনয কলযাণকর। আর হেবতাবা লকান একটি র্বষে লতামাবের
কাবি পিন্দনীে অেি লতামাবের জবনয অকলযাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জাবনন,
লতামরা জান না।
Enfal 8:17*..... সু তরাং লতামরা তাবেরবক হতযা করর্ন, বরং আল্লাহই তাবেরবক হতযা
কবরবিন। আর তুর্ম মাটির মু র্ষ্ঠ র্নবক্ষপ করর্ন, যখন তা র্নবক্ষপ কবরর্িবল, বরং তা র্নবক্ষপ
কবরর্িবলন আল্লাহ স্বেং লযন ঈমানোরবের প্রর্ত এহসান করবত পাবরন যোেিভাবব। র্নঃসবন্দবহ
আল্লাহ েবণকারী; পর্রজ্ঞাত।
168.
একটি চভন্ন চিশ্বারসর ফ ারকরের চিরুরদ্ধ ড়াই করা এিং িু দ্ধ করা চক
আসর ই ভা চকিু ?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
োলাতীে 5:19-21.....19 পাপ প্রবৃ র্ত্তর কাজগুর্ল স্পি; লসগুর্ল হল বযর্ভিার, অশুর্িতা,
লস্বচ্ছািার্রতা, 20 প্রর্তমা পূজা, ড্াইর্ন র্বেযা, ঘৃণা, স্বােিপরতা, র্হংসা, লরাধ্, র্নবজবের মবধ্য
র্বতকি, মতবভে, েলাের্ল, ঈষিা, 21 মাতলার্ম, লাম্পটয আর একই ধ্রবণর অনয অপরাধ্৷ এর
র্বরুবদ্ধ লতামাবের সাবধ্ান কবর র্ের্চ্ছ লেমন এর আবেও কবরর্ি, যাাঁরা এইসব কুকাজ করবব
তাবের ঈশ্ববরর রাবজয জােো হবব না৷
িারকারির্পত্রর 4:2 & 8*..... 2 লতামরা র্কিু িাও র্কন্তু তা পাও না, তখন খু ন কর
ও অপরবক র্হংসা কর৷ র্কন্তু তবু ও তা লপবত পাবরা না, তাই লতামরা ঝে়ো কর,
মারামার্র কর৷ লতামরা যা িাও, তা পাও না, কারণ লতামরা ঈশ্ববরর কাবি িাও না৷ 8
লতামরা ঈশ্ববরর র্নকটবতী হও, তাবত র্তর্নও লতামাবের র্নকটবতী হববন৷ পাপীরা,
লতামাবের জীবন লেবক পাপ দূর কবরা৷ লতামরা একই সাবে ঈশ্ববরর ও জেবতর লসবা
করবত লিিা করি৷ লতামাবের অন্তঃকরণ পর্বত্র কর৷
------------------------------------------------------------------------------------Tebve 9:41*..... লতামরা লবর হবে প়ে স্বল্প বা প্রিুর সরিাবমর সাবে এবং লজহাে কর আল্লাহর
পবে র্নবজবের মাল ও জান র্েবে, এটি লতামাবের জবনয অর্ত উত্তম, যর্ে লতামরা বু ঝবত পার।
Ankebut 29:6.....লয কি স্বীকার কবর, লস লতা র্নবজর জবনযই কি স্বীকার কবর।
আল্লাহ র্বশ্ববাসী লেবক লব-পরওো।

169.
সৃ চিকতত া চক হিরত ফমাহাম্মাে (সঃ)-ফক ইস াম প্রিাররর উরেরশ একাচধ্ক
িু রদ্ধর অনু মচত চেরয়চির ন?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
লযাহন 18:36*..... যীশু বলবলন, ‘আমার রাজয এই জেবতর নে৷ যর্ে আমার রাজয
এই জেবতর হত তাহবল আমার ললাবকরা ইহুেীবের হাত লেবক আমাবক রক্ষা করার
জনয ল়োই করত; র্কন্তু না, আমার রাজয এখানকার নে৷’
কর্রন্থীে ২ 10:3-5*..... 3 আমরা জেবতই বাস কর্র র্কন্তু জেত্ লেভাবব যুদ্ধ কবর আমরা
লসইভাবব কর্র না৷ 4 জেত্ লে যু বদ্ধর অে বযবহার কবর, আমরা তার লেবক স্বতন্ত্র যু দ্ধাে
বযবহার কর্র৷ আমাবের যু বদ্ধর অে ঈশ্ববরর পরারম; এই যুদ্ধাে শত্রুর সু দৃঢ় ঘাাঁটি ধ্বংস করবত
পাবর৷ ললাকবের বাবজ র্বতকি আমরা র্বফল করবত পার্র৷ 5 লে সমস্ত েবিজনক র্বষে ঈশ্বর
র্বষেক জ্ঞাবনর র্বরুবদ্ধ ওবঠ, আমরা তাবের প্রবতযকবক ধ্বংস কর্র এবং সমস্ত র্িন্তাবক
বশীভূত কবর খ্রীবির অনু েত কর্র৷
------------------------------------------------------------------------------------1. বের যু দ্ধ: (624 মািি)আল-ই ইমরান 3:13 ও 123; আনফাল 8: 5-19 ও 41-44
2. হুে যু দ্ধ: (625 মািি); আল-ই ইমরান 3: 121-122, 3: 140 এবং 165-127
3. লহবন্ডক যু দ্ধ: (লম 627) খাাঁজ; আহসাব 33: 9-12 ও 25-27
4. হুবের্ববে যু দ্ধ: (628 মািি); ফার্তহ 48: 1-3 এবং 22-27
5. মু তা যু দ্ধ: (629) বাকারা 2: 191-193
6. হুনাইবনর যু দ্ধ: (আেে 630); লতভ 9: 25-27
7. লতবু বকর যু দ্ধ: (630) তবববব 9: 38-40, 42-52, 65-66, 81-83, 86-87,90, 93, 117
8. লমক্কা যু দ্ধ: (630) তবববব 9:12, কাসা; 28:85, সাফ 61:13, নাসর, 110: 1-3।
170.
পচিত্র গ্ররন্থর মরধ্য চক শারস্ত্রর ফ াকরের চিরুরদ্ধ িু দ্ধ করার চিষরয় অনু মচত
আরি?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
লরামীে 12:18..... যতদূর পার সকবলর সবে শার্ন্তবত োকার লিিা কবর যাও৷
------------------------------------------------------------------------------------Tevbe 9:29*..... লতামরা যু দ্ধ কর আহবল-র্কতাববর ঐ ললাকবের সাবে, যারা আল্লাহ ও
লরাজ হাশবর ঈমান রাবখ না, আল্লাহ ও তাাঁর রসূ ল যা হারাম কবর র্েবেবিন তা হারাম কবর না
এবং গ্রহণ কবর না সতয ধ্মি, যতক্ষণ না করবজাব়ে তারা র্জর্যো প্রোন কবর।
Ahzab 33:26*..... র্কতাবীবের মবধ্য যারা কাবফরবের পৃ িবপাষকতা কবরর্িল,

171.
অচিশ্বাসীরের চিরুরদ্ধ আগ্রাসী এিং আক্রমণাত্মক িু দ্ধ চক পচিত্র গ্রন্থগুর া
িারা উৎসাচহত? (চিহাে)
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
এরেসীয় 6:12*..... রিমাংবসর লেহধ্ারী মানু বষর সবে আমাবের সংগ্রাম নে৷
শাসকেণ, কতৃি বত্ত্বর অর্ধ্কারীসকল, এই অেকার যু বের মহাজাের্তক ক্ষমতার সবে
এবং স্বেিরাবজযর মন্দ শর্ি সমূ বহর সবে আমাবের সংগ্রাম৷
চতমচথ্১ 2:1-2*..... 1 আমার প্রেম অনু বরাধ্ এই লে লতামরা সকল মানু বষর জনয
ঈশ্ববরর কাবি প্রােিনা কর৷ সকল মানু বষর জনযই ঈশ্ববরর সবে কো বল৷ তাবের যা
র্কিু প্রবযাজন তা ঈশ্ববরর কাবি িাও ও তাাঁর কাবি কৃতজ্ঞ হও৷ 2 র্ববশষ কবর
রাজাবের ও আর্ধ্কার্রক সকবলর জনয প্রােিনা করা উর্িত লেন আমরা নীরবব ও
শার্ন্তবত জীবনযাপন করবত পার্র, লে জীবন হবব ঈশ্বরভর্ি ও ঈশ্ববরর উপাসনাে পূ ণি৷
------------------------------------------------------------------------------------Nisa 4:76-77*.....76.যারা ঈমানোর তারা লয, লজহাে কবর আল্লাহর রাবহই। 77.
লেো হল, তৎক্ষণাৎ তাবের মবধ্য একেল ললাক মানু ষবক ভে করবত আরম্ভ করল,
লযমন কবর ভে করা হে আল্লাহবক। এমন র্ক তার লিবেও অর্ধ্ক ভে। আর বলবত
লােল, হাে পালনকতি া, লকন আমাবের উপর যু দ্ধ ফরজ করবল! আমাবেরবক লকন
আরও র্কিু কাল অবকাশ োন করবল না। ( লহ রসূ ল) তাবেরবক ববল র্েন, পার্েিব
ফােো সীর্মত। আর আবখরাত পরবহযোরবের জনয উত্তম। আর
মন্তিয: র্জ্বহাে বা যু দ্ধ কুরআবনর সববিবে ব়ে র্বষে যাবত 6,236 টি আোবতর মবধ্য
139 টি আোবত যু দ্ধ র্নবে বলা যা 45 টি আোবতর মবধ্য প্রর্ত 1 টি আোত। লতভর্ব
9:29 এবং 123-এ আগ্রাসী যু দ্ধ লেখার বযপাবর বলা হবেবি।
172.
সৃ চিকতত া চক তরি চিশ্বাসীরেররক উৎসাচহত কররন তারা ফিন চভন্ন ধ্রমত
চিশ্বাসীরেররক চনঃস্ব করর ফেয়?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
আর্েপুস্তক - 14:23..... যা র্কিু আপনার তার র্কিু ই আর্ম রাখব না| আর্ম প্রর্তশ্রুর্ত করর্ি
লে আর্ম র্কিু ই রাখব না| এমনর্ক একটা সু বতা অেবা জু বতার র্ফবতও না. আর্ম িাই না লে
আপর্ন বলববন, ‘অব্রামবক আর্ম ব়ে ললাক বার্নবের্ি|’
যাত্রাপুস্তক 20:15 & 17*.....15 “িুর্র লকাবরা না| 17 “লতামাবের প্রর্তববশীর ঘরবা়েীর
প্রর্ত ললাভ লকাবরা না| তার েীবক লভাে করবত লিও না| এবং তার োস-োসী, েবার্ে পশু
অেবা োধ্াবের আিসাত্ করবত লিও না| অনযবের লকান র্কিু র প্রর্ত ললাভ লকাবরা না|”
এবফসীে 4:28*.....লে এক সমে িুর্র করত লস লেন আর কখনও িুর্র না কবর, বরং
ভাল র্কিু কাজ করবত র্নজ হাবত পর্রেম কবর৷ লস লেন সবরকম ভাল কাজ কবর,
তাহবল অভাবী ললাকবের সবে ভাে কবর লেবার জবনযও তার র্কিু োকবব৷
------------------------------------------------------------------------------------Enfal 8:1 & 41*.....1.আপনার কাবি র্জবজ্ঞস কবর, েনীমবতর হুকুম। ববল র্েন,
েণীমবতর মাল হল আল্লাহর এবং রসূ বলর। অতএব, লতামরা আল্লাহবক ভে কর এবং

173.
সৃ চিকততা চক িান আজ সন্ত্রাস ও করঠারতার মাধ্যরম তারের শত্রুরক প্রচতহত কররত?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
ফিররচময়া 22:3*.....প্রভু বলবলন: যা ঠিক তাই কবরা| ড্াকাতবক নে, যার ড্াকার্ত
হবেবি তাবক রক্ষা কবরা| র্বধ্বা মর্হলাবের এবং অনাে র্শশুবের লকান ক্ষর্ত কবরা না|
র্নরীহ ললাকবের লমবরা না|
র্তমর্ে ২ 2:23-25*.....23 র্কন্তু মূ খিতাপূণি ও জ্ঞানহীন তবকি র মবধ্য জর়্েবে পব়ো না,
তু র্ম জান লে ঐসব শূনযেভি তকি র্বতকি লেবক ল়োইবের সৃ র্ি হে৷ 24 লে মানু ষ প্রভুর
লসবক তার লকান র্ববাবে জর়্েবে প়ো ঠিক নে, লস হবব সকবলর প্রর্ত েোলু ৷ প্রভুর
লসবকবক একজন উত্তম র্শক্ষক হবত হবব, তাবক সর্হষ্ণু হবত হবব৷ 25 যাাঁরা তার
র্বরুবদ্ধ কো ববল র্বনীতভাববই তাবের ভুল লের্খবে র্েবত হবব৷ হেবতা ঈশ্বর তাবের
হৃেবের পর্রবতি ন করববন যাবত তারা সতযবক গ্রহণ করবত পাবর৷
------------------------------------------------------------------------------------A’raf 7:4*.....আর লতামরা অল্পই উপবেশ গ্রহণ কর। অবনক জনপেবক আর্ম ধ্বংস কবর
র্েবের্ি। তাবের কাবি আমার আযাব রার্ত্র লবলাে লপৌবিবি অেবা র্দ্বপ্রহবর র্বোমরত অবস্থাে।
Enfal 8:11..... যখন র্তর্ন আবরাপ কবরন লতামাবের উপর তন্দ্রাচ্ছন্ন তা র্নবজর পক্ষ লেবক
লতামাবের প্রশার্ন্তর জনয এবং লতামাবের উপর আকাশ লেবক পার্ন অবতরণ কবরন, যাবত
লতামার্েেবক পর্বত্র কবর লেন এবং যাবত লতামাবের লেবক অপসার্রত কবর লেন শেতাবনর
অপর্বত্রতা। আর যাবত কবর সুরর্ক্ষত কবর র্েবত পাবরন লতামাবের অন্তরসমূ হবক এবং তাবত
লযন সু দৃঢ় কবর র্েবত পাবরন লতামাবের পা গুবলা।
Enfal 8:67..... নবীর পবক্ষ উর্িত নে বন্দীর্েেবক র্নবজর কাবি রাখা, যতক্ষণ না লেশমে
প্রিুর রিপাত ঘটাবব। লতামরা পার্েিব সম্পে কামনা কর, অেি আল্লাহ িান আবখরাত। আর
আল্লাহ হবচ্ছন পরারমশালী লহকমতওোলা।
174.*
সৃ চিকতত া চক িান চিশ্বাসীগণ তাাঁর প্রচতোন প্রোরনর নীচত িাচ রয় ফিরত?
(ফিারির চিচনমরয় ফিাি, োাঁরতর চিচনমরয় োাঁত/ চকসাস)
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
মচথ 5:39*.....র্কন্তু আর্ম লতামাবের বলর্ি, দুি ললাকবের প্রর্তবরাধ্ কবরা না, বরং লকউ যর্ে
লতামার ড্ান োবল ি়ে মাবর, তবব তার র্েবক অপর োলটিও বার়্েবে র্েও৷
ফরামীয় 12:19-20*.....19 আমার বেুরা, লকউ লতামাবের র্বরুবদ্ধ অনযাে করবল তাবক শার্স্ত
র্েবত লেও না, বরং ঈশ্বরবকই শার্স্ত র্েবত োও৷ শাবে প্রভু বলবিন, ‘প্রর্তবশাধ্ লনওো আমার কাজ,
প্রর্তোন যা লেবার আর্মই লেব৷’ 20 র্কন্তু লতামরা এই কাজ কর, ‘লতামাবের শত্রুরা ক্ষুধ্াতি হবল
তাবক লখবত োও, লতামাবের শত্রু তৃষ্ণাতি হবল তাবক জল পান করাও৷ এই রকম করবল লতামরা
তাবক লিাে লফবল লেবব৷’আর তা হবব তার মাোে একরার্শ জ্বলন্ত কেলা রাখার মবতা৷
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:194*.....সম্মার্নত মাসই সম্মার্নত মাবসর বেলা। আর সম্মান রক্ষা করারও বেলা
রবেবি। বস্তুতঃ যারা লতামাবের উপর জবর ের্স্ত কবরবি, লতামরা তাবের উপর জবরের্স্ত কর,
লযমন জবরের্স্ত তারা কবরবি লতামাবের উপর। আর লতামরা আল্লাহবক ভে কর এবং লজবন
রাখ, যারা পরবহযোর, আল্লাহ তাবের সাবে রবেবিন।

175.*
সৃ চিকতত া চক তাাঁর চিশ্বাসীরের চনরজর হারত প্রচতরশাধ্ ফনয়ার জনয উৎসাচহত
করররিন?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
চিতীয়্চিিরণ 32:35-36*.....35 তারা লে সব মন্দ কাজ কবরবি তার জনয আর্ম
তাবের শার্স্ত লেব| 36 “প্রভু তাাঁর ললাকবের র্বিার করববন|
ফরামীয় 2:1-3*.....1 যর্ে মবন কর লে তুর্ম ঐ ললাকবের র্বিার করবত পার, তাহবল ভুল করি,
কারণ তুর্মও লোষী৷ তুর্ম অপবরর র্বিার কর; র্কন্তু তুর্মও লসই একইরকম মন্দ কাজ কর৷ কাবজই
তুর্ম যখন অবনযর র্বিার কর তখন র্নবজবকই লোষী সাবযস্ত কর৷
লরামীে 12:14-18.... 14 লতামাবের যাাঁরা র্নেিাতন কবর তাবের জনয প্রােিনা কবরা, লেন ঈশ্বর
তাবের আশীবিাে কবরন৷ তাবের মেল কামনা কর, অর্ভশাপ র্েও না৷ 17 লকউ অপরাধ্ করবল
অপকার কবর প্রর্তবশাধ্ র্নও না৷ সকবলর লিাবখ যা ভাল লতামরা 18 যতদূর পার সকবলর সবে
শার্ন্তবত োকার লিিা কবর যাও৷
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:179*.....লহ বু র্দ্ধমানেণ! লকসাবসর মবধ্য লতামাবের জবনয জীবন
রবেবি, যাবত লতামরা সাবধ্ান হবত পার।
Maide 5:45*.....আর্ম এ গ্রবন্থ তাবের প্রর্ত র্লবখ র্েবের্ি লয, প্রাবণর র্বর্নমবে প্রাণ,
িক্ষুর র্বর্নমবে িক্ষু, নাবকর র্বর্নমবে নাক, কাবনর র্বর্নমবে কান, োাঁবতর র্বর্নমবে
োাঁত এবং যখম সমূ বহর র্বর্নমবে সমান যখম। অতঃপর লয ক্ষমা কবর, লস লোনাহ
লেবক পাক হবে যাে। লযসব ললাক আল্লাহ যা অবতীণি কবরবিন, তেনু যােী ফেসালা
কবর না তারাই জাবলম।
176.
সৃ চিকতত া চক তাাঁর চিশ্বাসীরের অচভশাপ ফেয়ার িযপারর উৎসাচহত করররিন?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
ু ক 6:27-28*.....27 ‘লতামরা যাাঁরা শুনি, আর্ম র্কন্তু লতামাবের বলর্ি, লতামরা লতামাবের
শত্রুবের ভালবববসা৷ যাাঁরা লতামাবের ঘৃ ণা কবর, তাবের মেল লকার৷ 28 যাাঁরা লতামাবের অর্ভশাপ
লেে, তাবের আশীবিাে লকার৷ যাাঁরা লতামাবের সবে দুে্িবহার কবর, তাবের জনয প্রােিনা লকার৷
িারকারির্পত্রর 3:10*.....একই মুখ লেবক প্রশংসা ও অর্ভশাপ র্নেিত হে৷ ভাই ও
লবাবনরা, এমন হওযা উর্িত নে৷
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:159*.... মানু বষর জনয র্কতাববর মবধ্য র্বস্তার্রত বণিনা করার পরও; লস
সমস্ত ললাবকর প্রর্তই আল্লাহর অর্ভসম্পাত এবং অনযানয অর্ভসম্পাতকারীেবণর ও।

177.*
মহান সৃ চিকতত া চক ইহুেীরেররক একটি অচভশপ্ত জাচত চহরসরি চিরিিনা
কররন??
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
ু
ফিররচময়া 31:37*.....প্রভ বলবলন: “ইস্রাবেবলর উত্তরপুরুষবক আর্ম কখনও
অস্বীকার করব না| তাবের তখনই বার্তল করব যখন তারা আকাবশর পর্রমাপ করবত
পারবব এবং পৃর্েবীর নীবির সমস্ত লোপন তেয জানবত পারবব| এক মাত্র তখনই আর্ম
তাবের অসত্ কমিসমূ বহর জনয বার্তল করব|” এই হল প্রভুর বাতি া|
ফরামীয় 11:1-2*.....1 তাহবল আর্ম র্জজ্ঞাসা কর্র, ‘ঈশ্বর র্ক তাাঁর ললাকবের দূবর
সর্রবে র্েবেবিন?’ র্নশ্চেই না, কারণ আর্মও অব্রাহাবমর বংশধ্র, র্বনযামীন লোষ্ঠীর
একজন ইস্রাবেলী৷ 2 পূববিই ঈশ্বর যাবের তাাঁর র্নবজর ললাক ববল মবনানীত
কবরর্িবলন তাবের র্তর্ন দূবর সর্রবে লেন র্ন৷ শাবে এর্লে সম্ববে র্ক ববল লতামরা র্ক
জান না? এর্লে যখন ইস্রাবেলীবের র্বরুবদ্ধ ঈশ্ববরর কাবি প্রােিনা কবরর্িবলন,
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:88-89*.....88. তারা ববল, আমাবের হৃেে অধ্িাবৃ ত। এবং তাবের
কুফবরর কারবণ আল্লাহ অর্ভসম্পাত কবরবিন। ফবল তারা অল্পই ঈমান আবন।….89.
অতএব, অস্বীকারকারীবের উপর আল্লাহর অর্ভসম্পাত।
Maide 5:12-13*.....12.আল্লাহ বনী-ইসরাঈবলর কাি লেবক অেীকার র্নবের্িবলন
এবং আর্ম তাবের মধ্য লেবক বার জন সেি ার র্নযু ি কবরর্িলাম। আল্লাহ ববল র্েবলনঃ
আর্ম লতামাবের সবে আর্ি। 13.অতএব, তাবের অেীকার ভবের েরুন আর্ম তাবের
উপর অর্ভসম্পাত কবরর্ি এবং তাবের অন্তরবক কবঠার কবর র্েবের্ি।
178.
িারা িু দ্ধও িা চিহাে করর তারা চক অরিাদ্ধারের ফিরয় ভার া ির গণয হয়?
B বাইববল
না / হাাঁ কুরআন
সামু বেল ১ 30:22-24*.....24 লতামাবের কো লকউ শুনবব না| যারা দ্রবযসামগ্রী আেবলর্িল আর
যারা যু বদ্ধ লোে র্েবের্িল সকবলই সমান োর্বোর| প্রবতযবকই সমান ভাে পাবব|”
------------------------------------------------------------------------------------Nisa 4:95*.....েৃ বহ উপর্বি মু সলমান-যাবের লকান সেত ওযর লনই এবং ঐ
মু সলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পবে লজহাে কবর,-সমান নে। যারা জান ও
মাল দ্বারা লজহাে কবর, আল্লাহ তাবের পেমযিাো বার়্েবে র্েবেবিন েৃ বহ উপর্বিবের
তু লনাে এবং প্রবতযবকর সাবেই আল্লাহ কলযাবণর ওোো কবরবিন। আল্লাহ
মু জাবহেীনবক উপর্বিবের উপর মহান প্রর্তোবন লেষ্ঠ কবরবিন।
Tevbe 9:20*.....যারা ঈমান এবনবি, লেশ তযাে কবরবি এবং আল্লাহর রাবহ

179.
পচিত্র কুরআন চক অরিাদ্ধা িা অচিশ্বাসীরের জনয জাহান্নাম প্রস্তুত রািার কথা
ির এিং চিহােীরের জনয, িারা িু রদ্ধ চগরয়রি িা আল্লাহ্র জনয চনরজর
জীিনরক উৎসগত করররি, চনচিত পু রষ্কার চহরসরি জান্নাত োন ফঘাষণা করর
চিহােরকই উৎসাচহত করররিন?
B বাইববল
না / হাাঁ কুরআন
িারকারির্পত্রর 1:20..... লরাধ্ কখনই ঈশ্ববরর প্রতযাশা অনু যাযী সত্ জীবন
যাপবনর সহােক হবত পাবর না৷
িারকারির্পত্রর 4:2 & 8*.....2 লতামরা র্কিু িাও র্কন্তু তা পাও না, তখন খু ন কর
ও অপরবক র্হংসা কর৷ র্কন্তু তবু ও তা লপবত পাবরা না, তাই লতামরা ঝে়ো কর,
মারামার্র কর৷ লতামরা যা িাও, তা পাও না, কারণ লতামরা ঈশ্ববরর কাবি িাও না৷ 8
লতামরা ঈশ্ববরর র্নকটবতী হও, তাবত র্তর্নও লতামাবের র্নকটবতী হববন৷ পাপীরা,
লতামাবের জীবন লেবক পাপ দূর কবরা৷ লতামরা একই সাবে ঈশ্ববরর ও জেবতর লসবা
করবত লিিা করি৷ লতামাবের অন্তঃকরণ পর্বত্র কর৷
------------------------------------------------------------------------------------Nisa 4:77..... আর বলবত লােল, হাে পালনকতিা, লকন আমাবের উপর যুদ্ধ ফরজ করবল!
আমাবেরবক লকন আরও র্কিু কাল অবকাশ োন করবল না। ( লহ রসূ ল) তাবেরবক ববল র্েন,
পার্েিব ফােো সীর্মত। আর আবখরাত পরবহযোরবের জনয উত্তম। আর লতামাবের অর্ধ্কার
একটি সূ তা পর্রমান ও খবি করা হবব না।
Fath 48:16*.....েৃ বহ অবস্থানকারী মরুবাসীবেরবক ববল র্েনঃ আোমীবত লতামরা এক প্রবল
পরারান্ত জার্তর সাবে যু দ্ধ করবত আহুত হবব। লতামরা তাবের সাবে যু দ্ধ করবব, যতক্ষণ না
তারা মু সলমান হবে যাে। তখন যর্ে লতামরা র্নবেিশ পালন কর, তবব আল্লাহ লতামাবেরবক উত্তম
পুরস্কার র্েববন। আর যর্ে পৃষ্ঠপ্রেশিন কর লযমন ইর্তপূ ববি পৃষ্ঠপ্রেশিন কবরি, তবব র্তর্ন
লতামাবেরবক যন্ত্রনাোেক শার্স্ত র্েববন।
ঐচতহাচসক ঘটনাসমূ হ
180.*
পৃ চথিী সৃ চির সপ্তম চেরন সৃ চিকতত া চক মানিজাচতর অনু সরণ করার জনয একটি
গুরুত্বপূ ণত উোহরণ ফেচিরয়চির ন? (চিোমিার িা শাব্বাত)
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
িাত্রাপু স্তক 20:8-10..... 8 “র্বোবমর র্েনটিবক র্ববশষ র্েন র্হসাবব মবন রাখবব| 9
সপ্তাবহ িে র্েন কাজ কবরা| 10 র্কন্তু সপ্তমর্েনটি হবব অবসবরর| প্রভু, লতামাবের
ঈশ্ববরর প্রর্ত সম্মান প্রেি শবনর র্েন| সু তরাং লসই র্েবন লকউ কাজ করবব না-তু র্ম নে,
অেবা লতামার লিবলরা এবং লমবেরা, অেবা লতামার েী, অেবা লতামার রীতোসোসীরা লকউ নে| এমনর্ক লতামাবের েৃ হপার্লত পশু এবং লতামাবের শহবর বাস করা
র্ববেশীরাও র্বোবমর র্েবন লকান কাজ করবব না|
চহব্রুরের্কারি্পত্র 4:4 & 9-10*.....4 শাবের লকান লকান জােোে ঈশ্বর সপ্তাবহর সপ্তম
র্েবনর র্বষবে ববলর্িবলন: ‘সৃ র্ির সমস্ত কাজ লশষ কবর সপ্তম র্েবন র্তর্ন র্বোম করবলন৷’ 9
এবত লবাঝা যাে লে ঈশ্ববরর ললাকবের জনয লসই সপ্তম র্েবন লে র্বোম তা আসবি,
-------------------------------------------------------------------------------------

181.
সৃ চিকতত া চক মানু ষরক তাাঁর চনরজর রুচি ও পিন্দ অনু িায়ী বতচর কররচির ন?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
আর্েপুস্তক - 1:27-28*.....27 তাই ঈশ্বর র্নবজর মবতাই মানুষ সৃ র্ি করবলন| মানুষ হল
তাাঁর িাাঁবি ে়ো জীব| ঈশ্বর তাবের পুরুষ ও েীরূবপ সৃ র্ি করবলন|
কর্রন্থীে ১ 11:7..... আবার পুরুষ মানু বষর মাো লঢবক রাখা উর্িত নে, কারণ লস ঈশ্ববরর
স্বরূপ ও মর্হমা প্রর্তফলন কবর৷ র্কন্তু েীবলাক হল পুরুবষর মর্হমা৷
------------------------------------------------------------------------------------Nisa 4:28*.....আল্লাহ লতামাবের লবাঝা হালকা করবত িান। মানু ষ দুবিল সৃ র্জত
হবেবি।
İbrahim 14:34.... লয সকল বস্তু লতামরা লিবেি, তার প্রবতযকটি লেবকই র্তর্ন
লতামাবেরবক র্েবেবিন। যর্ে আল্লাহর লনোমত েণনা কর, তবব গুবণ লশষ করবত
পারবব না। র্নশ্চে মানু ষ অতযন্ত অনযােকারী, অকৃতজ্ঞ।
Shura 42:11*.....র্তর্ন নবভামন্ডল ও ভূমন্ডবলর স্রিা। র্তর্ন লতামাবের মধ্য লেবক
লতামাবের জবনয যু েল সৃ র্ি কবরবিন এবং িতু স্পে জন্তুবের মধ্য লেবক লজা়ো সৃ র্ি
কবরবিন। এভাবব র্তর্ন লতামাবের বংশ র্বস্তার কবরন। লকান র্কিু ই তাাঁর অনু রূপ নে।
র্তর্ন সব শুবনন, সব লেবখন।
Asr 103:2..... র্নশ্চে মানু ষ ক্ষর্তগ্রস্ত;
182.
আেম এিং হাওয়ারক জান্নারতর িাগান ফথরক ফির করর ফেয়ার সময় সৃ চিকতত া
চক পু রুষ এিং মচহ ারের মরধ্য পরিতী শত্রুতা চিষয়ক ফকান মন্তিয িা ইচঙ্গত
চেরয়চির ন?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
আচেপু স্তক 3:13-15*.....13 তখন প্রভু ঈশ্বর লসই নারীবক বলবলন, “তুর্ম এ র্ক
কবরি?”লসই নারী বলল, “সাপটা আমার সবে িালার্ক কবরবি| সাপটা আমাে ভুর্লবয র্েল
আর আর্মও ফলটা লখবে লফললাম|” 14 সু তরাং প্রভু ঈশ্বর সাপটাবক বলবলন,“তুর্ম ভীষণ
খারাপ কাজ কবরি; তার ফবল লতামার খারাপ হবব| অনযানয পশুর লিবয লতামার পবক্ষ লবশী
খারাপ হবব| সমস্ত জীবন তুর্ম বু বক লহাঁ বট িলবব আর মাটির ধ্ু বলা খাবব| 15 লতামার এবং নারীর
মবধ্য আর্ম শত্রুতা আনব এবং তার সন্তানসন্তর্ত এবং লতামার সন্তান সন্তর্তর মবধ্য এই শত্রুতা
ববে িলবব| তুর্ম কাম়ে লেবব তার সন্তাবনর পাবয র্কন্তু লস লতামার মাো িূণি করবব|”
------------------------------------------------------------------------------------A’raf 7:23-25*.....23.তারা উভবে বললঃ লহ আমাবের পালনকতি া আমরা
র্নবজবের প্রর্ত জু লম কবরর্ি। যর্ে আপর্ন আমাবেরবক ক্ষমা না কবরন এবং আমাবের
প্রর্ত অনু গ্রহ না কবরন, তবব আমরা অবশযই অবশযই ধ্বংস হবে যাব।….24.আল্লাহ
বলবলনঃ লতামরা লনবম যাও। লতামরা এক অপবরর শত্রু। লতামাবের জবনয পৃর্েবীবত
বাসস্থান আবি এবং একটি র্নর্েিি লমোে পযিন্ত ফল লভাে আবি।….25.বলবলনঃ
লতামরা লসখাবনই জীর্বত োকবব, লসখাবনই মৃ তুযবরন করবব এবং লসখান লেবকই
পুনরুর্ঙ্খত হবব।
Taha 20:123..... র্তর্ন বলবলনঃ লতামরা উভবেই এখান লেবক এক সবে লনবম যাও। লতামরা

183.*
িনযার সময় নূ হ (আঃ)- এর ফির িিন ডুরি মারা িায় তিন চক নূ হ (আঃ)এর ফনৌকাটি জু চড পাহারড়র উপর এরস অিস্থান চনরয়চি ?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
আচেপু স্তক্- 7:7..... লনাহ এবং তাাঁর পর্রবার মহাপ্লাবন লেবক পর্রত্রাবণর জবনয লনৌবকাবত প্রববশ
করবলন| লনাবহর সবে তাাঁর েী, তাাঁর পুবত্ররা ও পু ত্রবধ্ূরা সবাই লনৌবকাবত র্িবলন|
আচেপু স্তক্- 8:4 & 18..... 18 অতএব লনাহ, তাাঁর েী, পু ত্র ও পুত্রবধ্ূবের র্নবে লনৌবকা লেবক
মাটিবত নামবলন|
আচেপু স্তক্- 10:1..... 1 লশম, হাম ও লেফত্ এই র্তনজন র্িল লনাহর পুত্র| বনযার পবর এই
র্তনজবনর আরও বহু সন্তান সন্তর্তর জন্ম হল| লশম, হাম ও লেফবতর উত্তরপুরুষরা:
চপতররর্১ম্পত্র 3:20*.....20 জাহাবজ লকবল অল্প র্কিু ললাক (আট জন) জবলর দ্বারা রক্ষা লপল৷
------------------------------------------------------------------------------------Hud 11:42-44*.....42. আর লনৌকাখার্ন তাবের বহন কবর িলল পবিত প্রমাণ তরেমালার মাবঝ, আর
নূ হ (আঃ) তাাঁর পুত্রবক ড্াক র্েবলন আর লস সবর রবের্িল, র্তর্ন বলবলন, র্প্রে বৎস! আমাবের সাবে
আবরাহন কর এবং কাবফরবের সাবে লেবকা না।….43. এমন সমে উভবের মাবঝ তরে আ়োল হবে
োাঁ়োল, ফবল লস র্নমর্িত হল।….44.আর র্নবেিশ লেো হল-লহ পৃর্েবী! লতামার পার্ন র্েবল লফল, আর
লহ আকাশ, ক্ষান্ত হও। আর পার্ন হ্রাস করা হল এবং কাজ লশষ হবে লেল, আর জু েী পবিবত লনৌকা
র্ভ়েল এবং লঘাষনা করা হল, দুরাত্না কাবফররা র্নপাত যাক।
184.
সৃ চিকতত া চক এই িযপারর ফকান ইচঙ্গত চেরয়চির ন ফি, ইিাহীরমর িংশধ্ররের
উপর আশীিত ারের প্রচতশ্রুচত চিরশষভারি ইসহাক িংরশর মধ্য চেরয়i আসরি
এিং ইসমাঈ নয়?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
আর্েপু স্তক - 16:11-12*....11 প্রভুর দূত আরও বলল,“হাোর, এখন তুর্ম েভিবতী, তুর্ম হবব
এক পু বত্রর জননী| পু বত্রর নাম লেবব ইশ্মাবেল, কারণ প্রভু শুবনবিন লতামার উপর দুবিযবহার
হবেবি, র্তর্ন লতামাবক সাহাযয করববন| 12 “ইশ্মাবেল স্বাধ্ীন এবং উোম হবব লেমন উোম হে
বনয োধ্া| লস সবার র্বরুবদ্ধ োাঁ়োবব এবং সবাই হবব তার প্রর্তপক্ষ|
আচেপু স্তক্- 17:18-21*.....18 তখন অব্রাহাম ঈশ্বরবক বলল, “আশা কর্র ইশ্মাবযল লবাঁবি
লেবক আপনার লসবা করবব|” 19 ঈশ্বর বলবলন, “না! আর্ম ববলর্ি লে লতামার েী সারার
একটি পুত্র হবব| তুর্ম তার নাম লেবব ইসহাক| তার সবে আর্ম আমার িুর্ি সম্পােন করব| তার
সবে ঐ িুর্ি এমন হবব যা তার উত্তরপুরুষেবণর সবেও র্িরকাল বজাে োকবব| 20 “তুর্ম
ইশ্মাবযবলর কো ববলি এবং আর্ম লস কো শুবনর্ি| আর্ম তাবক আশীবিাে করব| তার বহু
সন্তানসন্তর্ত হবব| লস বাবরাজন মহান লনতার র্পতা হবব| তার পর্রবার লেবক সৃ র্ি হবব এক
মহান জার্তর| 21 র্কন্তু আর্ম ইসহাবকর সবে িুর্িবদ্ধ হব| সারার লে পুত্র হবব লস-ই হবব
ইসহাক - পবরর বির ঠিক এই সমে লসই পুবত্রর জন্ম হবব|”
------------------------------------------------------------------------------------Nisa 4:163*.....আর্ম আপনার প্রর্ত ওহী পাঠিবের্ি, লযমন কবর ওহী পাঠিবের্িলাম নূবহর
প্রর্ত এবং লস সমস্ত নবী-রসূ বলর প্রর্ত যাাঁরা তাাঁর পবর লপ্রর্রত হবেবিন। আর ওহী পাঠিবের্ি,
ইসমাঈল, ইব্রাহীম, ইসহাক, ইোকুব, ও তাাঁর সন্তাববেির প্রর্ত এবং ঈসা, আইেুব, ইউনূ স,

185.
ইিাহীম চক কিরনা ক্বািারত ফকারিাচন ফেয়ার জনয মক্কার উরেরশ িাত্রা শুরু
কররন?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
1. খালর্েবের উর (আর্েপুস্তক 11:31; লপ্রর্রত 7: 2-4)
2. হারান (আর্েপুস্তক 12: 1-4; লপ্রর্রত 7: 4)
3. োবমস্ক (আর্েপু স্তক 15: 2)
4. লশকম (আর্েপুস্তক 12: 6, 7)
5. লববেল (আর্েপুস্তক 12: 8)
6. র্মশর (আর্েপুস্তক 12: 9 -20)
7. লববেল (আর্েপুস্তক 13: 1-9)
8. লহবরন (আর্েপুস্তক 13: 10-18)
9. োন (আর্েপুস্তক 14: 1-14)
10. লহাবঃ (আর্েপুস্তক 14:15, 16)
11. সালাম (আর্েপুস্তক 14: 17-21)
12. র্হবব্রাণ (আর্েপুস্তক 15: 1-21; 17: 1-27 এবং 16)
13. োরার (আর্েপুস্তক 20: 1-18)
14. বীরবশবা (আর্েপুস্তক 21: 1-34)
15. মর্রোহ (আর্েপুস্তক 22: 1-18)
16. র্হবব্রাণ (আর্েপুস্তক 23: 1-20)
------------------------------------------------------------------------------------Hajj 22:26*.....যখন আর্ম ইব্রাহীমবক বােতু ল্লাহর স্থান ঠিক কবর র্েবের্িলাম লয,
আমার সাবে কাউবক শরীক কবরা না এবং আমার েৃ হবক পর্বত্র রাখ তাওোফকারীবের
জবনয, নামাবয েন্ডােমানবের জবনয এবং রকু লসজোকারীবের জবনয।
মন্তিয: বাইবববল বলা হে লয, ইব্রাহীম কখবনা মক্কাে যানর্ন, র্তর্ন 175 বির বেবস র্হব্রুবন
ইবন্তকাল কবরন।
186.
ইিাহীম চক তাাঁর একমাত্র বিধ্ পু ত্র ইসহাকরক সৃ চিকতত ার উরেরশ উৎসগত
করার জনয প্রস্তুত চির ন?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
আচেপু স্তক্- 22:2 & 9-12*.....2 তখন ঈশ্বর বলবলন, “লতামার একমাত্র পুত্র যাবক তুর্ম ভালবাস
লসই ইসহাকবক লমার্রো লেবশ র্নবে যাও| লসখাবন পবিতগুর্লর মবধ্য একটির ওপবর তাবক আমার
উবেবশয বর্ল োও| আর্ম লতামাবক বলব লকান পবিবতর ওপর তুর্ম তাবক বর্ল লেবব|”
------------------------------------------------------------------------------------Saaffat 37:100-107*.....102.অতঃপর লস যখন র্পতার সাবে িলাবফরা করার বেবস উপনীত
হল, তখন ইব্রাহীম তাবক বললঃ বৎস! আর্ম স্ববপ্ন লের্খবয, লতামাবক যববহ করর্ি; এখন লতামার
অর্ভমত র্ক লেখ। লস বললঃ র্পতাঃ! আপনাবক যা আবেশ করা হবেবি, তাই করুন। আল্লাহ

187.
ইিাহীম (আঃ) এর পু ত্র ইসমাই (আঃ) চক একজন নিী চহরসরি চিরিচিত
চির ন?
বাইববল না / হাাঁ কুরআন
আচেপু স্তক্- 16:7-15*....8 লসই দূত বলল, “হাোর তুর্ম লতা সারীর পর্রিার্রকা| তুর্ম এখাবন
লকন? তুর্ম লকাোে যাবচ্ছা?”হাোর বলল, “আর্ম সারীর কাি লেবক পালার্চ্ছ|” 12 “ইশ্মাবেল স্বাধ্ীন
এবং উোম হবব লেমন উোম হে বনয োধ্া| লস সবার র্বরুবদ্ধ োাঁ়োবব এবং সবাই হবব তার
প্রর্তপক্ষ| লস স্থান লেবক স্থানান্তবর ঘুবর লব়োবব এবং ভাইবের বসর্তর কাবি তাাঁবু ো়েবব|”
গা াতীয় 4:22-31*.....22 শাে বলবি লে অব্রাহাবমর দুটি পুত্র র্িল, একটি পুবত্রর মা র্িল োসী েী,
অপর পুবত্রর মা র্িল স্বাধ্ীন েী৷ 31 তাই বর্ল আমার ভাই ও লবাবনরা, আমরা লসই োসীর সন্তান নই,
আমরা স্বাধ্ীন েীর সন্তান৷
------------------------------------------------------------------------------------Nisa 4:163..... আর্ম আপনার প্রর্ত ওহী পাঠিবের্ি, লযমন কবর ওহী পাঠিবের্িলাম
নূ বহর প্রর্ত এবং লস সমস্ত নবী-রসূ বলর প্রর্ত যাাঁরা তাাঁর পবর লপ্রর্রত হবেবিন। আর
ওহী পাঠিবের্ি, ইসমাঈল, ইব্রাহীম, ইসহাক, ইোকুব, ও তাাঁর সন্তাববেির প্রর্ত এবং…
Meryem 19:54*.....এই র্কতাবব ইসমাঈবলর কো বণিনা করুন, র্তর্ন প্রর্তশ্রুর্ত
পালবন সতযােেী এবং র্তর্ন র্িবলন রসূ ল, নবী।
188.
মূ চতত পূ জা কররত অস্বীকৃচত করায় চক ইিাহীম (আঃ)-ফক আগুরন চনরক্ষপ করা
হরয়চি ?
B বাইববল
না / হাাঁ কুরআন
োচনরয় 3:1-30*..... 19 তখন নবূ খর্িত্সর ভীষণ লরবে লেবলন এবং শদ্রক,
ধমশক ও অববদ্-নবোর র্েবক ভত্িসনাপূণি দৃর্িবত তাকাবলন| র্তর্ন অর্িকুণ্ডটিবক
সাতগুণ লবশী উত্তপ্ত করবার আবেশ র্েবলন|
------------------------------------------------------------------------------------Enbiya 21:51-71*.......66.র্তর্ন বলবলনঃ লতামরা র্ক আল্লাহর পর্রববতি এমন র্কিু র এবােত
কর, যা লতামাবের লকান উপকার ও করবত পাবর না এবং ক্ষর্তও করবত পাবর না ?.... 68.তারা
বললঃ এবক পু র়্েবে োও এবং লতামাবের উপাসযবের সাহাযয কর, যর্ে লতামরা র্কিু করবত
িাও।….69.আর্ম বললামঃ লহ অর্ি, তুর্ম ইব্রাহীবমর উপর শীতল ও র্নরাপে হবে যাও।….
মন্তিয: বাইবববল বলা হে র্তর্ন নার্ক ইব্রাহীম (আঃ)-ই র্িবলন না লয র্কনা মূ র্তি পূজা
করবত অস্বীকার করাে আগুবন র্নবক্ষপ করা হবের্িল। েল্পটি শদ্রক, ধমশক এবং

189.
িিন মু সা (আঃ) সৃ চিকতত ার মচহমা ফেিরত ফিরয়চির ন তিন চক সচতযই
সৃ চিকতত া মানিজাচতর রূরপ তাাঁর চপিরনর চেক ফেিার অনু মচত চেরয়চির ন?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
িাত্রাপু স্তক 33:18-23*.....18 তখন লমার্শ বলল, “েযা কবর আপনার মর্হমা আমাে
লেখান|” 19 তখন প্রভু উত্তর র্েবলন, “আর্ম আমার সমস্ত গুণাবলীবক লতামার সামবন র্েবে
েমণ করাববা| আর্মই প্রভু এবং লতামরা যাবত শুনবত পাও লসইজনয আর্ম আমার নাম লঘাষণা
করব| কারণ আমার যাবক খু শী আর্ম আমার করুণা ও ভালবাসা লেখাবত পার্র| | 22 ঐ স্থান
র্েবেই আমার মর্হমা প্রকাশ পাবব| আর্ম লতামাবের ঐ পােবরর একটি র্বশাল ফাটবল লরবখ
লেব এবং আর্ম যখন ওখান র্েবে যাব তখন আমার হাত লতামাবের লঢবক লেবব| 23 এরপর
আর্ম লতামাবের ওপর লেবক হাত সর্রবে লনব এবং লতামরা আমার র্পিন র্েক লেখবত পাবব
র্কন্তু আমার মুখ লেখবত পাবব না|”
------------------------------------------------------------------------------------A'raf 7:143*.....তারপর মূ সা যখন আমার প্রর্তশ্রুত সমে অনু যােী এবস হার্যর হবলন এবং
তাাঁর সাবে তার পরওোরবেোর কো বলবলন, তখন র্তর্ন বলবলন, লহ আমার প্রভু, লতামার
েীোর আমাবক োও, লযন আর্ম লতামাবক লেখবত পাই। র্তর্ন বলবলন, তুর্ম আমাবক
কর্স্মনকাবলও লেখবত পাবব না, তবব তুর্ম পাহাব়ের র্েবক লেখবত োক, লসটি যর্ে স্বস্থাবন
োঁর়্েবে োবক তবব তুর্মও আমাবক লেখবত পাবব। তারপর যখন তার পরওোরেোর পাহাব়ের
উপর আপন লজযার্তর র্বর্করণ ঘটাবলন, লসটিবক র্বধ্বস্ত কবর র্েবলন এবং মূ সা অজ্ঞান হবে
পব়ে লেবলন। অতঃপর যখন তাাঁর জ্ঞান র্ফবর এল; বলবলন, লহ প্রভু! লতামার সত্তা পর্বত্র,
লতামার েরবাবর আর্ম তওবা করর্ি এবং আর্মই সবিপ্রেম র্বশ্বাস স্থাপন করর্ি।
190.*
হামান চক হিরত মু সা (আঃ) এিং ফেরাউরনর জীিনকার র সময় জীচিত
চির ন?
B বাইববল
না / হাাঁ কুরআন
িাত্রাপু স্তক 2:9-10*.....9 রাজকনযা তাবক বলল, “আমার হবে তুর্ম এই র্শশুটিবক দুধ্
পান করাও| এরজনয আর্ম লতামাবক টাকা লেব|” তারই মা র্শশুটিবক েত্ন কবর ব়ে কবর
তুলবত লােল| 10 র্শশুটি ব়ে হবে উঠবল মর্হলাটি তার সন্তানবক রাজকনযাবক র্েবে র্েল|
রাজকনযা র্শশুটিবক র্নবজর লিবলর মবতাই গ্রহণ কবর তার নাম র্েল লমার্শ| র্শশুটিবক লস
জল লেবক লপবের্িল ববল তার নামকরণ করা হল লমার্শ|
এস্থার 3:1*.....এসব ঘটনা ঘটার পবর রাজা অোেীে হম্মোোর পু ত্র হামন নাবম এক
বযর্িবক সম্মান জানান| রাজা হামনবক উচ্চপবে উন্নীত কবরন এবং তাাঁর অনয সমস্ত
আর্ধ্কার্রকবের লেবক উচ্চতর পবে তাবক র্নযু ি কবরন|
------------------------------------------------------------------------------------Mü'min 40:23-24 & 36-37*.....23. আর্ম আমার র্নেশিনাবলী ও স্পি প্রমাণসহ মূ সারক
লপ্ররণ কবরর্ি।….24.লফরাউন, হামান ও কারুবণর কাবি, অতঃপর তারা বলল, লস লতা জাদুকর,
র্মেযাবােী।…..36. লফরাউন বলল, লহ হামান, তুর্ম আমার জবনয একটি সু উচ্চ প্রাসাে র্নমিাণ কর,
হেবতা আর্ম লপৌাঁবি লযবত পারব।….37.আকাবশর পবে, অতঃপর উঁর্ক লমবর লেখব মূ সার
আল্লাহবক। বস্তুতঃ আর্ম লতা তাবক র্মেযাবােীই মবন কর্র। এভাববই লফরাউবনর কাবি সু বশার্ভত

191.
ঈশ্বর চমশরীয়রের উপর 10টি মহামারী সংক্রামক ফপ্ররণ কররন ফিই সময় তারের
উপর চেরয় মৃতুযর ফেিদূত ির িান এিং ফসই সারথ ঈশ্বর ইসরাইর র প্রথম সন্তারনর
সৃ চতরক্ষার জনযই চক ‘পাস-ওভার ফেি’- এর নীচত প্রচতষ্ঠান কররন?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
িাত্রাপু স্তক 12:1-24*.....12 “আর্ম র্মশরীেবের প্রেমজাত র্শশুগুর্লবক এবং তাবের সমস্ত পশুর
প্রেমজাত শাবকগুর্লবক হতযা করব| এইভাবব, আর্ম র্মশবরর সমস্ত লেবতাবের ওপর রায লেব যাবত
তারা জানবত পাবর লে আর্মই প্রভু| 14 “তাই লতামরা সবসমে মবন রাখবব লে আজ লতামাবের একটি
র্ববশষ িু টির র্েন| লতামাবের উত্তরপুরুষরা এই িু টির র্েবনর মাধ্যবম প্রভুবক সম্মান জানাবব|
মচথ 26:17-19*....17 খার্মরর্বহীন রুটির পববির প্রেম র্েবন যীশুর র্শষযরা তাাঁর কাবি এবস বলবলন,
‘আপনার জনয আমরা লকাোে র্নস্তারপববির লভাবজর আবযাজন করব? আপর্ন র্ক িান?’
------------------------------------------------------------------------------------Isra 17:101*.....আপর্ন বণী-ইসরাঈলবক র্জবজ্ঞস করুন, আর্ম মূ সাবক নেটি
প্রকাশয র্নেশিন োন কবরর্ি। যখন র্তর্ন তাবের কাবি আেমন কবরন, লফরাউন তাবক
বললঃ লহ মূ সা, আমার ধ্ারনাে তু র্ম লতা জাদুগ্রস্থ।
Neml 27:12*.....আপনার হাত আপনার বেবল ঢু র্কবে র্েন, সু শুভ্র হবে লবর হবব
র্নবেি াষ অবস্থাে। এগুবলা লফরাউন ও তার সম্প্রোবের কাবি আনীত নেটি র্নেশিবনর
অনযতম। র্নশ্চে তারা র্িল পাপািারী সম্প্রোে।
192.
িু রদ্ধ িািার পূ রিত চনরজর বসচনকরের পাচন পান করার পদ্ধচত ফেরি পরীক্ষা কররচির ন
চিচন চতচন চক ফশাউ (তািূ ত) চির ন?
B বাইববল
না / হাাঁ কুরআন
চিিারকিচরত 7:2-6*.....5 লসই মবতা র্ের্েবোন ললাকগুবলাবক জবলর র্েবক র্নবে লেবলন|
লসই জবলর কাবি প্রভু র্ের্েবোনবক বলবলন, “এইভাবব ললাকগুবলাবক আলাো আলাো কবরা:
যারা কুকুবরর মবতা র্জভ র্েবে িুক্িুক্ কবর জল পান করবব তারা হবব এক লোষ্ঠী, আর যারা মাো
নীিু কবর জল পান করবব তারা হবব অনয একটি লোষ্ঠী|”
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:247-252*.....247.আর তাবেরবক তাবের নবী বলবলন, র্নশ্চেই আল্লাহ
তালূ তবক লতামাবের জনয বােশাহ সাবযস্ত কবরবিন। 249.অতঃপর তালূ ত যখন
ধসনয-সামন্ত র্নবে লবরুল, তখন বলল, র্নশ্চে আল্লাহ লতামার্েেবক পরীক্ষা করববন
একটি নেীর মাধ্যবম। সু তরাং লয ললাক লসই নেীর পার্ন পান করবব লস আমার নে।
আর লয, ললাক তার স্বাে গ্রহণ করবলা না, র্নশ্চেই লস আমার ললাক। র্কন্তু লয ললাক
হাবতর আাঁজলা ভবর সামানয লখবে লনবব তার লোষঅবশয লতমন গুরুতর হবব না।
অতঃপর সবাই পান করল লস পার্ন, সামানয কবেকজন িা়ো। পবর তালূ ত যখন তা
পার হবলা এবং তার সাবে র্িল মাত্র কবেকজন ঈমানোর, তখন তারা বলবত লােল…
মন্তিয: বাইববল অনু যােী র্তর্ন লশাউল র্িবলন না বরং র্ের্ড্ওন র্িবলন লয র্কনা তাাঁর ধসনযবেরবক পার্ন পান
করার পদ্ধর্তর উপর র্নভির কবর পরীক্ষা র্নবের্িবলন। লশাউল লড্র্ভবড্র সমে র্িবলন যার সমেকাল র্িল

193.
চিশুচিস্ট চক ফিরথ রহরমর একটি আস্তাির জরন্মচির ন?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
চমিা 5:2*.....র্কন্তু ধবত্বলহম-ইফ্রাো, তুর্ম র্যহূ োর সববিবে লিাট শহর| লতামার পর্রবার
লোনার পবক্ষ খু বই লিাট| র্কন্তু আমার জবন্ে “ইস্রাবযবলর শাসক” লতামার মধ্য লেবকই লবর্রবে
আসবব| তার উত্পর্ত্ত প্রািীনকাল লেবক বহু প্রািীনকাল লেবক|
মর্ে 2:1-11..... 1 লহবরাে যখন রাজা র্িবলন, লসই সমে র্যহূ র্েোর ধবত্বলহবম
যীশুর জন্ম হে৷ লসই সমে প্রািয লেবক কবেকজন পর্ণ্ডত লজরুশাবলবম এবস যীশুর
লখাাঁজ করবত লােবলন৷ 2 তাাঁরা এবস র্জবজ্ঞস করবলন, ‘ইহুেীবের লে নতু ন রাজা
জবন্মবিন র্তর্ন লকাোে? কারণ পূবি র্েবক আকাবশ আমরা তাাঁর তারা লেবখ তাাঁবক
প্রণাম জানাবত এবসর্ি৷’ 3 রাজা লহবরাে একো শুবন খু ব র্বির্লত হবলন এবং তাাঁর
সবে লজরুশাবলবমর সব ললাক র্বির্লত হল৷ 4 তখন র্তর্ন ইহুেীবের মবধ্য যাাঁরা প্রধ্ান
যাজক ও বযবস্থার র্শক্ষক র্িবলন, তাাঁবের লড্বক র্জবজ্ঞস করবলন, মশীহ (খ্রীি)
লকাোে জন্মগ্রহণ করববন? 5 তাাঁরা লহবরােবক বলবলন, ‘র্যহূ র্েো প্রবেবশর
ধবত্বলহবম, কারণ ভাববােী লসরকমই র্লবখ লেবিন:
লু ক 2:4-16*.....4 লোবষফ র্িবলন রাজা োযূ বের বংশধ্র, তাই র্তর্ন োলীল
প্রবেবশর নাসরত্ লেবক রাজা োযূ বের বাসভূর্ম ধবত্বলহবম লেবলন৷ 5 লোবষফ তাাঁর
বাগ্দত্তা েী মর্রেমবক সবে র্নবে নাম ললখাবত িলবলন৷ এই সমে মর্রেম র্িবলন
অন্তঃসত্ত্বা৷ 6 তাাঁরা যখন লসখাবন র্িবলন, তখন মর্রেবমর প্রসব লবেনা উঠল৷
------------------------------------------------------------------------------------Meryem 19:23*.....প্রসব লবেনা তাাঁবক এক লখজু র বৃ ক্ষ-মূ বল আেে র্নবত বাধ্য
করল। র্তর্ন বলবলনঃ হাে, আর্ম যর্ে লকানরূবপ এর পূববি মবর লযতাম এবং মানু বষর
স্মৃর্ত লেবক র্বলু প্ত হবে, লযতাম!
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ফি চতনজন জ্ঞানী িযাচক্ত পূ িত চেক ফথরক মাচসহাহ-এর তারকারক অনু সরণ
কররত কররত ফিরথ রহরম এরসচির ন তারাই চক চশশু িীশুরক িুাঁ রজ পান
এিং িীশুরক উপাসনা করার রক্ষ তাাঁর সামরন মাথা নতও কররচির ন?
বাইববল হাাঁ / না কুরআন
মচথ 2:1-11*.....1 লহবরাে যখন রাজা র্িবলন, লসই সমে র্যহূ র্েোর ধবত্বলহবম যীশুর জন্ম
হে৷ লসই সমে প্রািয লেবক কবেকজন পর্ণ্ডত লজরুশাবলবম এবস যীশুর লখাাঁজ করবত
লােবলন৷ 2 তাাঁরা এবস র্জবজ্ঞস করবলন, ‘ইহুেীবের লে নতুন রাজা জবন্মবিন র্তর্ন লকাোে?

195.
পচিত্র ধ্মত গ্রন্থগুর ার ফ িকগণ চক ইহুেীরের কাচহনী এমনভারি তুর ধ্রররিন
ফিন তা িাস্তচিক ঐচতহাচসক ঘটনা চি ?
B বাইববল
না / হাাঁ কুরআন
চতমচথ্১ 1:4*.....তাবের ববলা তারা লেন ধ্মীে উপকো র্নবে, বংবশর অন্তহীন
তার্লকা র্নবে সমে না কাটাে৷ ওসবব তবকি র সৃ র্ি হে, ঈশ্ববরর কাবজ ওসব সাহাযয
কবর না৷ ঈশ্ববরর কাজ র্বশ্বাবসর মাধ্যবম হে৷
চতমচথ্২ 4:4..... ললাবকরা সতয লেবক কান র্ফর্রবে র্নবে মনে়ো কার্হনীর র্েবক মন লেবব৷
চপতররর্২য়্পত্রর 1:16..... যখন আমরা প্রভু যীশু খ্রীবির মহাপরারমসহ আেমন সম্ববে
ববলর্িলাম, তখন আমরা লকান বানাবনা েল্প বর্ল র্ন৷ আমরা প্রভু যীশু খ্রীবির পরারম স্বিবক্ষ লেবখর্ি৷
------------------------------------------------------------------------------------Enfal 8:31*.....আর লকউ যখন তাবের র্নকট আমার আোতসমূ হ পাঠ কবর তবব
ববল, আমরা শুবনর্ি, ইচ্ছা করবল আমরাও এমন বলবত পার্র; এ লতা পূবিবতী
ইর্তকো িা়ো আর র্কিু ই নে।
মন্তিয: আরও র্বস্তার্রত জানার জনয লেখু ন : এনাম 6:25, নহল 16: 24, মু 'মু ন 23:83, ফুরকান
25: 4-5, র্নমল 27:68, আখাফ 46:17, কার্লম 68 15 এবং মু তাফর্ফন 83:13।
196.*
চশশু থাকাকা ীন িীশু চক ফকান অর ৌচকক ঘটনার জন্ম চেরয়চির ন?
B বাইববল
না / হাাঁ কুরআন
ু ক 3:21-23*....21 পর যীশু যখন প্রােিনা করর্িবলন, তখন স্বেি খু বল লেল, 22 আর
স্বেি লেবক পর্বত্র আিা কবপাবতর মবতা তাাঁর ওপর লনবম এবলন৷ তখন স্বেি লেবক এই
রব লশানা লেল, ‘তু র্ম আমার র্প্রে পু ত্র, লতামার ওপর আর্ম খু বই সন্তি৷’ 23 ললাবকরা
মবন করত র্তর্ন লোবষবফরই লিবল৷বোবষফ হবলন এর্লর লিবল৷
ফিাহন 2:9-11*.....9 জল যা দ্রাক্ষারবস পর্রণত হবের্িল, লভাবজর কতি া তা আস্বাে
করবলন৷ লসই দ্রাক্ষারস লকাো লেবক এল তা র্তর্ন জানবতন না; র্কন্তু লে িাকবররা
জল এবনর্িল তারা তা জানত৷ তারপর র্তর্ন বরবক ড্াকবলন৷ 11 এই প্রেম
অবলৌর্কক র্িহ্ন কবর োলীবলর কান্না নেবর যীশু তাাঁর মর্হমা প্রকাশ করবলন; আর তাাঁর
র্শবষযরা তাাঁর ওপর র্বশ্বাস করল৷
------------------------------------------------------------------------------------Al-i İmran 3:49*..... র্তর্ন বলবলন র্নশ্চেই আর্ম লতামাবের র্নকট লতামাবের পালনকতিার পক্ষ
লেবক এবসর্ি র্নেশিনসমূ হ র্নবে। আর্ম লতামাবের জনয মাটির দ্বারা পাখীর আকৃর্ত ধতরী কবর লেই।
তারপর তাবত যখন ফুৎকার প্রোন কর্র, তখন তা উ়েন্ত পাখীবত পর্রণত হবে যাে আল্লাহর হুকুবম।
আর আর্ম সু স্থ কবর তুর্ল জন্মােবক এবং লশ্বত কুষ্ঠ লরােীবক।
Maide 5:110*....যখন আল্লাহ বলববনঃ লহ ঈসা ইববন মর্রেম, লতামার প্রর্ত ও
লতামার মাতার প্রর্ত আমার অনু গ্রহ স্মরণ কর, যখন আর্ম লতামাবক পর্বত্র আিার দ্বারা
সাহাযয কবরর্ি। তু র্ম মানু বষর সাবে কো বলবত লকাবল োকবতও এবং পর্রণত
বেবসও এবং যখন আর্ম লতামাবক গ্রন্থ, প্রোঢ় জ্ঞান, তওরাত ও ইর্িল র্শক্ষা র্েবের্ি
এবং যখন তু র্ম কাোমাটি র্েবে পাখীর প্রর্তকৃর্তর মত প্রর্তকৃর্ত র্নমিাণ করবত আমার

197.
309 িির টানা একটি গুহায় ঘু চমরয় থাকার পর সাতজন মানু ষ এিং একটি
কুকুররর ফজরগ উঠার মরতা ঘটনা আরেৌ ঘরটচির া?
B বাইববল
না / হাাঁ কুরআন
চতমচথ্১ 4:7*....ঈশ্বরর্বহীন অেিহীন েবল্পর সাবে লতামাবের লকান সম্পকি লরবখা না৷
ঈশ্ববরর এক ভর্িমান লসবক হবে র্নবজবক র্শর্ক্ষত কর৷
তীত 1:14*.....তখন তারা ইহুেীবের র্মেযা েল্প গ্রহণ করবব না এবং যাাঁরা সতয লেবক
সবর লেবি এরকম ললাকবের আজ্ঞা মানবব না৷
চতমচথ্২ 4:4*.....ললাবকরা সতয লেবক কান র্ফর্রবে র্নবে মনে়ো কার্হনীর র্েবক
মন লেবব৷
------------------------------------------------------------------------------------Kehf 18:9-25*.....9.আপর্ন র্ক ধ্ারণা কবরন লয, গুহা ও েবতি র অর্ধ্বাসীরা আমার
র্নেশিনাবলীর মবধ্য র্বস্মেকর র্িল 25.তাবের উপর তাবের গুহাে র্তনশ বির,
অর্তর্রি আরও নে বির অর্তবার্হত হবেবি।
মন্তিয: এই েল্পটির প্রেমত সংস্করণ জযাকব অফ সারং (র্স। 450-521) এবং টুবসির লগ্রের্র
(538-594 এর্ড্) উইর্কর্পর্ড্োবত প্রকার্শত হবেবি: "ইর্ফবষর সাতজন র্নদ্রা।"
198.
িু রদ্ধ অংশগ্রহরণর উরেরশ সু ায়মান (আঃ) চক আসর ই জীন, মানু ষ এিং
পাচিরের সচম্মচ ত একটি িাচহনী গরড় তুর চির ন?
B বাইববল
না / হাাঁ কুরআন
চতমচথ্১ 4:7.... ঈশ্বরর্বহীন অেিহীন েবল্পর সাবে লতামাবের লকান সম্পকি লরবখা না৷
ঈশ্ববরর এক ভর্িমান লসবক হবে র্নবজবক র্শর্ক্ষত কর৷
চতমচথ্২ 4:4*..... ললাবকরা সতয লেবক কান র্ফর্রবে র্নবে মনে়ো কার্হনীর র্েবক
মন লেবব৷
র্পতবরর ২ে পত্রর 1:16*..... যখন আমরা প্রভু যীশু খ্রীবির মহাপরারমসহ আেমন
সম্ববে ববলর্িলাম, তখন আমরা লকান বানাবনা েল্প বর্ল র্ন৷ আমরা প্রভু যীশু খ্রীবির
পরারম স্বিবক্ষ লেবখর্ি৷
------------------------------------------------------------------------------------Neml 27:17*..... সু লােমাবনর সামবন তার লসনাবার্হনীবক সমববত করা হল। র্জ্বনমানু ষ ও পক্ষীকুলবক, অতঃপর তাবেরবক র্বর্ভন্ন বূ যবহ র্বভি করা হল।
মন্তিয: রাজা শবলামন, হুপপ বাড্ি, এবং লনবমবলর লশবা রানী সম্পর্কিত েল্প যা 27:

199.
মানু ষ ফিন চনরজরটা চনরজই িুাঁ রজ চনরয় ফিরত পারর ফসই রক্ষই চক সৃ চিকততা
তারেররক িন-মানু রষ রূপান্তর কররচির ন?
B বাইববল
না / হাাঁ কুরআন
চতমচথ্১ 1:4*.....তাবের ববলা তারা লেন ধ্মীে উপকো র্নবে, বংবশর অন্তহীন
তার্লকা র্নবে সমে না কাটাে৷ ওসবব তবকি র সৃ র্ি হে, ঈশ্ববরর কাবজ ওসব সাহাযয
কবর না৷ ঈশ্ববরর কাজ র্বশ্বাবসর মাধ্যবম হে৷
চতমচথ্১ 4:7*.... ঈশ্বরর্বহীন অেিহীন েবল্পর সাবে লতামাবের লকান সম্পকি লরবখা না৷ ঈশ্ববরর এক
ভর্িমান লসবক হবে র্নবজবক র্শর্ক্ষত কর৷
------------------------------------------------------------------------------------Bakara 2:65-66*.....65. লতামরা তাবেরবক ভালরূবপ লজবনি, যারা শর্নবাবরর
বযাপাবর সীমা লঙ্ঘণ কবরর্িল। আর্ম ববলর্িলামঃ লতামরা লার্িত বানর হবে
যাও।….66.অতঃপর আর্ম এ ঘটনাবক তাবের সমসামর্েক ও পরবতীবের জনয দৃিান্ত
এবং আল্লাহভীরুবের জনয উপবেশ গ্রহবণর উপাোন কবর র্েবের্ি।
মন্তিয: ইউসু ফ আলী তাাঁর অনু বাে “পর্বত্র কুরআবনর অেি” -লত স্বীকার কবরন লয এটি শুধ্ুমাত্র
একটি উপার্ধ্: পৃ । 34, পােটীকা 79)।
200.
ঈশ্বর চক সু স্পিভারি পযার স্টাইরনর ভূিণ্ড ইহুেীরেররক ফেয়ার প্রচতশ্রুচত
চেরয়চির ন?
বাইববল হাাঁ / হাাঁ কুরআন
এরজচকরয় 37:21-25*..... 21 ললাকবের ববলা, প্রভু আমার সোপ্রভু ববলন, ‘ইস্রাবেবলর
ললাবক লয লয জার্তর মবধ্য ির়্েবে র্েবেবি আর্ম তাবের লসখান লেবক আনব| আর্ম তাবের
িারর্েক লেবক জব়ো কবর তাবের র্নবজবের লেবশ র্ফর্রবে আনব| 22 ইস্রাবেবলর পবিতমে
লেবশ আর্ম তাবের এক জার্তবত পর্রণত করব| তাবের সবার এক রাজা হবব| তারা আর দুটি
জার্ত হবে োকবব না আর দুই রাবজয র্বভি হবে োকবব না| 25 আর্ম আমার োস যাবকাববক লয
লেশ র্েবের্িলাম লসই লেবশ তারা বাস করবব| লতামাবের পূবিপুরুষরা লয লেবশ বাস করবতন,
আমার ললাকরা লসখাবনই বাস করবব| লসখাবন তারা, তাবের সন্তানরা ও তাবের লপৌত্র-লপৌত্রীরা
এবং তাবের ভর্বষযবতর সমস্ত প্রজন্ম বাস করবব আর আমার োস োযূ ে হবব তাবের র্ির কাবলর
লনতা|
------------------------------------------------------------------------------------Maide 5:20-21 * ..... 20. যখন মূ সা তার সম্প্রোেবক ববলন, লহ আমার সম্প্রোে, লতামরা
প্রর্তপালক আল্লাবহ্যক স্মরণ কর, যখন র্তর্ন সৃ র্ি কবরবিন লতামাবের মবধ্য নবীর, র্তর্ন
লতামাবের রাজত্ব কবরবিন এবং লতামাবেরবক এমন র্জর্নস োন কবরবিন, যা কাউবক োনর্ন।
... .21.লহ আমার সম্প্রোে, পর্বত্র ভূর্ম প্রববশ কর, যা আল্লাহ লতামাবের র্নধ্িার্রত কবরবিন এবং
পশ্চাবত র্ফবর আবসন না।্
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41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.

48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

আদিপুস্তক - 1:26; যোহন 1:12-13; पপ্রত্যাদেশর 21:1-2;
पপ্রত্যাদেশর 22:17 / Bakara 2:23 & 30; Isra 17:65.
দ্বিতীয় বিবরণ 10:17; কলসীয় 3:25; যাকোবের পত্রর
2:9 / Bakara 2:228 & 282; Nisa 4:11.
যেরেমিয়া 3:22; এজেকিয়ে ল 18:25; এজেকিয়েল 33:11;
লুক 14:22-23; যোহন 3:16; তিমথি ১ 2:3-4 /
Isra 17:45-46; Mu'min 40:35.
হাবাকুক 1:13; তীত 1:2; যাকোবের পত্রর 1:17;
যোহনের ১ম পত্র
1:5 / Al-i Imran 3:54; Maide 5:41; Sejde 32:17;
Ahzab 33:17; Zuhruf 43:36; Mujadele 58:10.
আদিপুস্তক - 3:1; এস্থার 9:25; প্রবচন 16:30;
এফেসীয় 6:11; যোহনের ২য় পত্ 1:7 / Enfal 8:30;
Yunus 10:21.
এফেসীয় 5:19-21; তিমথি ২ 2:13; যাকোবের পত্রর
1:13 / Maide 5:51.
তিমথি ২ 2:26; যাকোবের পত্রর 1:13; পিতরের ১ম পত্র
5:8; পিতরের ২য় পত্রর 3:9 / Nisa 4:155; Maide
5:13 & 41; Enam 6:149; A'raf 7:155-156 &
179; Ibrahim 14:4; Nahl 16:93.
দ্বিতীয় বিবরণ 7:9-10; দ্বিতীয় বিবরণ 32:4; হিব্রুদের
কাছে পত্র 10:23; যাকোবের পত্ রর 1:13 / Ankebut
29:21; Shura 32:49-50; Fetih 48:14; Buruj
85:16.
যাত্রাপুস্তক 34:14; মথি 4:10; पশিষ্যচরিত 10:25-26 /
Enbiya 21:98; Sebe’ 34:40-41; Zuhruf 43:20.
তিমথি ২ 2:13; তীত 2:1 / A’raf 7:11-18;
Hijr 15:28-34; Kehf 18:50-51; Taha 20:116;
Sad 38:71-78.
যোব 26:13; ইসাইয়া 48:16; মথি 3:16;
করিন্থীয় ২ 3:17.
আদিপুস্তক - 2:7; যোব 27:3; লুক 1:30-37; যোহন
4:24; হিব্রুদের কাছে পত্র 9:14 / Maide 5:116 & 118.
মথি 1:19-23 / Meryem 19:17 & 19-24.
মার্ক 3:29; যোহন 10:35; যোহন 12:48; তিমথি ২
3:16; পিতরের ২য় পত্রর 1:20-21; যোহনের ১ম পত্ র 5:16 /
Tevbe 9:80.
1 Corinthinas 14:37-38; এফেসীয় 6:12; পিতরের ১ম
পত্র 2:5.
লুক 24:49; पশিষ্যচরিত 2:1-4 & 16-18; রোমীয় 8:9.
রোমীয় 1:11; থেসালোনিকীয় ১ 2:8.
पশিষ্যচরিত 3:5-11; पশিষ্যচরিত 9:33-35; पশিষ্যচরিত
9:36-41; पশিষ্যচরিত 28:8.

অর্তর্রি আোত
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

6

করিন্থীয় ১ 14:11-2 & 26-27; যু দের পত্র 1:20-21.
পিতরের ২য় পত্রর 2:4.
মথি 25:41; পিতরের ২য় পত্রর 2:4 / Nisa 4:38;
A’raf 7:27; Yusuf 12:5.
মথি 25:41; পিতরের ২য় পত্রর 2:4; पপ্ রত্যাদেশর 12:9 /
Ahkaf 46:29-31.
মথি 8:28-32; মার্ক 1:25-26; মার্ক 5:1-13,
লুক 8:33; লুক 9:42 / Nahl 16:98.
पপ্রত্যাদেশর 12:9 / Isra 17:62-65; Hajj 22:52.
যোহন 16:11; করিন্থীয় ২ 11:14; এফেসীয়
6:11-12 / Ibrahim 14:22; Nahl 16:100.
লুক 1:26-35.
যোহন 7:18; পিতরের ১ম পত্র 1:18-20 / Bakara 2:87.
মথি 24:3 & 25; লুক 2:40 & 52; লুক
5:22; যোহন 2:24-25.
মার্ক 4:35-41; মার্ক 6:35-44.
মথি 23:10; লুক 8:25; যোহন 3:36; যোহন
8:51; যোহন 12:48.
মথি 16:16-17 & 20 / Nisa 4:157; Maide
5:17, 72 & 75.
মিখা 5:2; যোহন 6:51 & 62; যোহন 8:58; যোহন
17:5, 16 & 24.
যোহন 1:1-3 & 14; যোহন 6:51 & 62; যোহন 17:5 & 16.
হিব্রুদের কাছে পত্র 2:14 / Al-i Imran 3:59.
কলসীয় 1:4, & 15-22.
যোহন 1:1-4, 10 & 14.
লুক 3:22; যোহন 10:9; রোমীয় 8:34; হিব্রুদের কাছে পত্র
9:15; হিব্রুদের কাছে পত্র 12:24; যোহনের ১ম পত্র 2:1-2 /
Al-i Imran 3:59.
ইসাইয়া 7:14; যোহনের ১ম পত্র 2:22-23; যোহনের ১ম
পত্র 5:20 / Furkan 25:2; Zuhruf 43:81; Jinn 72:3.
ইসাইয়া 7:14; ইসাইয়া 9:6; দানিয়ে ল 3:25.
মথি 8:2-3; মথি 9:18; মথি 14:33;
লুক 24:52; হিব্রুদের কাছে পত্র 1:6; पপ্রত্যাদেশর 5:12 & 14.
লুক 7:48; पশিষ্যচরিত 5:30-31 / Maide 5:116 &
118.
Maide 5:17; Maide 5:75; Maide 5:116 & 118.
पশিষ্যচরিত 13:23; তীত 2:13; পিতরের ২য় পত্রর 1:1 &
11 / Maide 5:75; Zuhruf 43:57-59.
যোহন 6:48 & 51; যোহন 11:25; যোহন 17:3 / Saf 61:8-9.

অর্তর্রি আোত
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176.
177.

178.
179.

180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.

লুক 23:33-34.
আদিপুস্তক - 12:1-3; গণনা পুস্তক 22:6 & 12; গণনা
পুস্তক
23:8 & 20; ইসাইয়া 54:10 & 17; যোহন 4:22; রোমীয়
12:14; / Maide 5:51; Tevbe 9:28.
Nisa 4:77; Tevbe 9:19 & 39.
মথি 26:52; রোমীয় 12:17-19; যাকোবের পত্রর 2:11 /
Al-i Imran 3:169-170; Enfal 8:16; Tevbe
9:81 & 111; Hajj 22:58.
যাত্রাপুস্তক 23:12; যাত্রাপুস্তক 31:13-17.
আদিপুস্তক - 9:6; ইসাইয়া 17:67 / Yusuf 12:53; &
100; Qiyamah 75:14; Adiyat 100:6.
Bakara 2:36.
আদিপুস্তক - 6:9-22.
গালাতীয় 3:16; গালাতীয় 4:30-31.
Bakara 2:127; Al-i Imran 3:95-97.
আদিপুস্তক - 17:18-21.
En’am 6:85-89.
Ankebut 29:16-24; Saffat 37:83 & 97.
যাত্রাপুস্তক 33:11 / En’am 6:103.
এস্থার 3:1 / Kasas 28:1-8 & 37; Ankebut
29:39.
যাত্রাপুস্তক 7:14; যাত্রাপুস্তক 12:36.
সামুয়েল ১ 17:47.
Meryem 19:25.
মিখা 5:2.
তিমথি ১ 4:7; তীত 1:14.
লুক 2:40 / Al-i Imran 3:45-46; Meryem
19:29-30.
তিমথি ১ 1:4; পিতরের ২য় পত্রর 1:16.
তিমথি ১ 1:4; তিমথি ১ 4:7; তীত 1:14.
তিমথি ২ 4:4; তীত 1:14; পিতরের ২য় পত্রর 1:16 /
Maide 5:60; A'raf 7:163-166.
দ্বিতীয় বিবরণ 30:3-5 / A’raf 7:137.

অর্তর্রি আোত
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पশিষ্যচরিত 17:11

র্েষলনীকীে ললাকবের লেবক এই ললাবকরা আবরা উোর
মবনাভাবাপন্ন র্িল৷ এরা আগ্রবহর সবে ঈশ্ববরর বাকয শুনল৷ লপৌল
সীবলর বিববযর র্বষে সতয র্কনা তা র্মর্লবে লেখার জনয তারা
প্রর্তর্েন শাবের মবধ্য অনু সোন করবত লােল৷
তিমথি ১ 4:15-16

ঐসব কাজ কবর যাও৷ ঐ কাবজর উবেবশয লতামার জীবন উত্সেি
কর৷ তাবত সব ললাক লেখবত পাবব লতামার কাজ লকমন
এবোবচ্ছ৷ র্নবজর জীবন ও তুর্ম যা র্শক্ষা োও লস সম্ববে সাবধ্ান
লেবকা৷ লতামার ঐ সব োর্যত্ব তুর্ম পালন কবরই িল; কারণ তা
করবল তুর্ম র্নবজবক ও যাাঁরা লতামার কো লশাবন, তাবেরও উদ্ধার
করবত পারবব৷
তিমথি ২ 2:15

লে কমী সঠিকভাবব সতয র্শক্ষাবক বযবহার কবর এবং র্নবজর
কাজকমি সম্ববে লর্িত নে এমন একজন কমী র্হবসবব ঈশ্ববরর
অনু বমােন পাবার জনয আপ্রাণ লিিা কর৷
Al-i Imran 3:79
বরং তারা বলষ্টব, ‘ততামরা আল্লাহওয়ালা হষ্টয় যাও, তযমন, ততামরা
কক্তাব কিখাষ্টত এবং তযমন ততামরা কনষ্টেরা ও পড়ষ্টত।

Zumar 39:9
ক্ষ্টর, তে কক্ তার েমান, তয এরূপ ক্ষ্টর না; বলুন, যারা োষ্টন এবং যারা
োষ্টন না; তারা কক্ েমান হষ্টত পাষ্টর?

Zuhruf 43:61
েুতরাং তা হল তক্য়ামষ্টতর কনদিশন। ক্াষ্টেই ততামরা তক্য়ামষ্টত েষ্টেহ ক্ষ্টরা না
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