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পিব$ %&Jেলা 
1.* 

আ1া3  িচর]ন এবং অপিরবত̂নশীল- এই কথাa িক %হণেযাগL?  
(6লহ-ই-মাহফুজ) 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
ইসাইয়া 40:8*..... হ#াঁ  সম( )লাক ঘােসর মেতা| ঘাস মের, বুেনা ফুল ঝের পেড়| িক: আমােদর 
ঈ>েরর বাক# িচর কাল )থেক যায়|” 
6যাহন 1:1-3*.....1.আিদেত বাক#িছেলন, বাক# ঈ>েরর সেG িছেলন আর, )সই 
বাক#ই ঈ>র িছেলন৷   2.েসই বাক# আিদেত ঈ>েরর সেG িছেলন৷  3.তাঁর মাধ#েমই 
সব িকছুর সৃিN হেয়িছল এবং এর মেধ# তাঁেক ছাড়া )কান িকছুরই সৃিN হয় িন৷ 
িপতেরর ১ম প$ 1:23..... )কান ন>র বীজ )থেক )তামােদর এই নতুন জS হয় িন৷ 
এই জীবন সTভব হেয়েছ এক অিবন>র বীজ )থেক৷ ঈ>েরর )সই জীবW ও িচরYাযী 
বাক# Zারাই )তামােদর নতুন জS হেয়েছ৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Yunus 10:64*.....তােদর জন# সুসংবাদ পািথ[ব জীবেন ও পরকালীন জীবেন। 
আ]াহর কথার কখেনা )হর-)ফর হয় না। এটাই হল মহা সফলতা। 
মWব#: ইসলােমর ইিতহােস এই িবষয়c িনেয় dই ধরেনর পe িছল যা িনেয় তােদর মেধ# 
যুfও হেতা। মু’তােজিলতরা এই hicর )নিতবাচক উkর )দন এবং আস’আিরতরা এর পেe 
উkর )দন। যিদও বত[ মান সমেয় hায় সকল মুসিলমই এর পেeই উkর িদেব। 

2.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, পিব$ বাইেবল ঈ,েরর কথাJেলার বtগত uপ? 
(তাওরাত, যাবুর ও ইনিজল) 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
6রামীয় 15:4*..... শােm বn আেগই )য় সব কথা )লখা হেয়েছ তা আমােদর িশeা )দবার 
জন#ই )লখা হেয়েছ৷ তা )লখা হেয়েছ )য়ন তার )থেক pধয[# ও শিq আেস এবং অWের 
hত#াশা জSায়৷ 
কির&ীয় ১ 14:37*..... যিদ )কউ িনেজেক ভাববাদী বেল বা আিsক বরদান লাভ কেরেছ বেল 
মেন কের, তেব )স tীকার কuক )য় আিম )তামােদর কােছ যা িলখিছ )স সব hভুরই আেদশ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:136*.....)হ ঈমানদারগণ, আ]াহর উপর পিরপূণ[ িব>াস Yাপন কর এবং 
িব>াস Yাপন কর তাঁর রসূলও তাঁর িকতােবর উপর, যা িতিন নািযল কেরেছন tীয় 
রসূেলর উপর এবং )সসম( িকতােবর উপর, )যxেলা নািযল করা হেয়িছল ইিতপূেব[। 
Ankebut 29:46*.....আমােদর hিত ও )তামােদর hিত যা নািযল করা হেয়েছ, তােত আমরা 
িব>াস Yাপন কেরিছ। আমােদর উপাস# ও )তামােদর উপাস# একই এবং আমরা তাঁরই আyাবহ। 
Shura 42:15..... বলুন, আ]াহ )য িকতাব নািযল কেরেছন, আিম তােত িব>াস Yাপন কেরিছ। আিম 
)তামােদর মেধ# ন#ায় িবচার করেত আিদN হেয়িছ। আ]াহ আমােদর পালনকত[ া ও ও )তামােদর 
মেধ# িববাদ )নই। 
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hত#াশা জSায়৷ 
কির&ীয় ১ 14:37*..... যিদ )কউ িনেজেক ভাববাদী বেল বা আিsক বরদান লাভ কেরেছ বেল 
মেন কের, তেব )স tীকার কuক )য় আিম )তামােদর কােছ যা িলখিছ )স সব hভুরই আেদশ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:136*.....)হ ঈমানদারগণ, আ]াহর উপর পিরপূণ[ িব>াস Yাপন কর এবং 
িব>াস Yাপন কর তাঁর রসূলও তাঁর িকতােবর উপর, যা িতিন নািযল কেরেছন tীয় 
রসূেলর উপর এবং )সসম( িকতােবর উপর, )যxেলা নািযল করা হেয়িছল ইিতপূেব[। 
Ankebut 29:46*.....আমােদর hিত ও )তামােদর hিত যা নািযল করা হেয়েছ, তােত আমরা 
িব>াস Yাপন কেরিছ। আমােদর উপাস# ও )তামােদর উপাস# একই এবং আমরা তাঁরই আyাবহ। 
Shura 42:15..... বলুন, আ]াহ )য িকতাব নািযল কেরেছন, আিম তােত িব>াস Yাপন কেরিছ। আিম 
)তামােদর মেধ# ন#ায় িবচার করেত আিদN হেয়িছ। আ]াহ আমােদর পালনকত[ া ও ও )তামােদর 
মেধ# িববাদ )নই। 
 
 
 

পিব$ %&Jেলা 
1.* 

আ1া3  িচর]ন এবং অপিরবত̂নশীল- এই কথাa িক %হণেযাগL?  
(6লহ-ই-মাহফুজ) 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
ইসাইয়া 40:8*..... হ#াঁ  সম( )লাক ঘােসর মেতা| ঘাস মের, বুেনা ফুল ঝের পেড়| িক: আমােদর 
ঈ>েরর বাক# িচর কাল )থেক যায়|” 
6যাহন 1:1-3*.....1.আিদেত বাক#িছেলন, বাক# ঈ>েরর সেG িছেলন আর, )সই 
বাক#ই ঈ>র িছেলন৷   2.েসই বাক# আিদেত ঈ>েরর সেG িছেলন৷  3.তাঁর মাধ#েমই 
সব িকছুর সৃিN হেয়িছল এবং এর মেধ# তাঁেক ছাড়া )কান িকছুরই সৃিN হয় িন৷ 
িপতেরর ১ম প$ 1:23..... )কান ন>র বীজ )থেক )তামােদর এই নতুন জS হয় িন৷ 
এই জীবন সTভব হেয়েছ এক অিবন>র বীজ )থেক৷ ঈ>েরর )সই জীবW ও িচরYাযী 
বাক# Zারাই )তামােদর নতুন জS হেয়েছ৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Yunus 10:64*.....তােদর জন# সুসংবাদ পািথ[ব জীবেন ও পরকালীন জীবেন। 
আ]াহর কথার কখেনা )হর-)ফর হয় না। এটাই হল মহা সফলতা। 
মWব#: ইসলােমর ইিতহােস এই িবষয়c িনেয় dই ধরেনর পe িছল যা িনেয় তােদর মেধ# 
যুfও হেতা। মু’তােজিলতরা এই hicর )নিতবাচক উkর )দন এবং আস’আিরতরা এর পেe 
উkর )দন। যিদও বত[ মান সমেয় hায় সকল মুসিলমই এর পেeই উkর িদেব। 

2.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, পিব$ বাইেবল ঈ,েরর কথাJেলার বtগত uপ? 
(তাওরাত, যাবুর ও ইনিজল) 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
6রামীয় 15:4*..... শােm বn আেগই )য় সব কথা )লখা হেয়েছ তা আমােদর িশeা )দবার 
জন#ই )লখা হেয়েছ৷ তা )লখা হেয়েছ )য়ন তার )থেক pধয[# ও শিq আেস এবং অWের 
hত#াশা জSায়৷ 
কির&ীয় ১ 14:37*..... যিদ )কউ িনেজেক ভাববাদী বেল বা আিsক বরদান লাভ কেরেছ বেল 
মেন কের, তেব )স tীকার কuক )য় আিম )তামােদর কােছ যা িলখিছ )স সব hভুরই আেদশ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:136*.....)হ ঈমানদারগণ, আ]াহর উপর পিরপূণ[ িব>াস Yাপন কর এবং 
িব>াস Yাপন কর তাঁর রসূলও তাঁর িকতােবর উপর, যা িতিন নািযল কেরেছন tীয় 
রসূেলর উপর এবং )সসম( িকতােবর উপর, )যxেলা নািযল করা হেয়িছল ইিতপূেব[। 
Ankebut 29:46*.....আমােদর hিত ও )তামােদর hিত যা নািযল করা হেয়েছ, তােত আমরা 
িব>াস Yাপন কেরিছ। আমােদর উপাস# ও )তামােদর উপাস# একই এবং আমরা তাঁরই আyাবহ। 
Shura 42:15..... বলুন, আ]াহ )য িকতাব নািযল কেরেছন, আিম তােত িব>াস Yাপন কেরিছ। আিম 
)তামােদর মেধ# ন#ায় িবচার করেত আিদN হেয়িছ। আ]াহ আমােদর পালনকত[ া ও ও )তামােদর 
মেধ# িববাদ )নই। 
 
 
 



3. 
ঈ,র িক ই�দীেদর মাধLম িহেসেব বLবহার কের বাইেবেল িলিখত িবিভ� 
আকাশবাণীর সাহােযL 6যাগােযাগ করেত 6চেয়িছেলন? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
6রামীয় 3:1-2*.....1.তাহেল ইnদীেদর এমন িক সুিবধা আেছ যা অন# )লাকেদর )নই? 
সু{েতরই বা মূল# িক? হ#াঁ , সব িদক িদেয়ই ইnদীেদর অেনক সুিবধা আেছ৷ তােদর মেধ# )থেক 
xu|পূণ[ িবষয় এই;  2.ঈ>র তাঁ র িশeা hথেম ইnদীেদরই িদেয়িছেলন৷  
6রামীয় 9:4*..... তারা ই~ােয়ল বংেশরই মানুষ৷ ঈ>র তােদর পু� হবার অিধকার 
িদেয়েছন, িনেজর মিহমা )দিখেয়েছন, ধম[ িনয়ম িদেয়েছন৷ ঈ>র তােদরই )মািশর 
)দওয়া িবিধ-ব#বYা, স�ক উপাসনা পfিত এবং তাঁর hিত�িত িদেয়িছেলন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Ankebut 29:27*..... আিম তােক দান করলাম ইসহাক ও ইয়া�ব, তাঁর বংশধরেদর 
মেধ# নবুওয়ত ও িকতাব রাখলাম এবং dিনয়ােত তাঁেক পুর�ৃত করলাম। িন�য় 
পরকােল ও )স সৎেলাকদর অWভূ[ q হেব।  
Jathiyah 45:16*..... আিম বনী ইসরাঈলেক িকতাব, রাজ| ও নবুওয়ত দান কেরিছলাম 
এবং তােদরেক পির�{ িরিযক িদেয়িছলাম এবং িব>বাসীর উপর )��| িদেয়িছলাম। 

4.* 
ঈ,র িক বাইেবেলর ধম̂�ব�ােদর এমন 6কান Sমতা িদেয়েছন যার মাধLেম 
তারা 6যেকােনা অেলৗিকক িকছু করেত পারেব এবং এর মাধLেম সকেল বুঝেব 
6য তােদরেক �য়ং ঈ,রই 6�রণ কেরেছন?  

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
যা$াপুQক 10:1—2*.....1. তারপর hভু )মািশেক বলেলন, “ফেরৗেণর কােছ যাও, 
আিম তােক ও তার কম[চারীেদর )জদী কের তুেলিছ যােত আিম আমার অেলৗিকক 
শিq তােদর )দখােত পাির|  2.আিম এটা এই কারেণও কেরিছ যােত )তামরা, 
)তামােদর সWান এবং নািত-নাতিনেদর আিম িমশরীয়েদর িবuেf িক িক কেরিছলাম 
এবং িমশের )কমন কের িচ�-কা�য়[xিল কেরিছলাম তার স�ে� বলেত পােরা| 
তাহেল )তামরা সবাই জানেত পারেব )য় আিমই hভু|” 
িহ�েদর কােছ প$ 2:4*.....ঈ>রও নানা সে�ত, আ�য[জনক কাজ, অেলৗিকক ঘটনা ও 
মানুষেক )দওয়া পিব� আsার নানা বরদােনর মাধ#েম তাঁর ই�ানুয়াযী এিবষেয় সাe# 
)রেখেছন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:92..... সু�N মু’েজযাসহ মূসা )তামােদর কােছ এেসেছন। এরপর তার 
অনুপিYিতেত )তামরা )গাবৎস বািনেয়ছ। বা(িবকই )তামরা অত#াচারী। 
Al-i İmran 3:49*..... আর আিম সুY কের তুিল জSা�েক এবং )>ত �� 
)রাগীেক। আর আিম জীিবত কের )দই মৃতেক আ]াহর n�েম। আর আিম 
)তামােদরেক বেল )দই যা )তামরা )খেয় আস এবং যা )তামরা ঘের )রেখ আস। এেত 
hকৃN িনদশ[ন রেয়েছ, যিদ )তামরা িব>াসী হও।েস সম( )লাক, যারা বেল )য, আ]াহ 
আমািদগেক এমন )কান রসূেলর ওপর িব>াস না করেত বেল )রেখেছন যতeণ না 
তারা আমােদর িনকট এমন )কারবানী িনেয় আসেবন যােক আxন �াস কের )নেব। 
Al-i İmran 3:183*.....)স সম( )লাক, যারা বেল )য, আ]াহ আমািদগেক এমন )কান 
রসূেলর ওপর িব>াস না করেত বেল )রেখেছন যতeণ না তারা আমােদর িনকট এমন 
)কারবানী িনেয় আসেবন যােক আxন �াস কের )নেব। 
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)দওয়া িবিধ-ব#বYা, স�ক উপাসনা পfিত এবং তাঁর hিত�িত িদেয়িছেলন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
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তাহেল )তামরা সবাই জানেত পারেব )য় আিমই hভু|” 
িহ�েদর কােছ প$ 2:4*.....ঈ>রও নানা সে�ত, আ�য[জনক কাজ, অেলৗিকক ঘটনা ও 
মানুষেক )দওয়া পিব� আsার নানা বরদােনর মাধ#েম তাঁর ই�ানুয়াযী এিবষেয় সাe# 
)রেখেছন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:92..... সু�N মু’েজযাসহ মূসা )তামােদর কােছ এেসেছন। এরপর তার 
অনুপিYিতেত )তামরা )গাবৎস বািনেয়ছ। বা(িবকই )তামরা অত#াচারী। 
Al-i İmran 3:49*..... আর আিম সুY কের তুিল জSা�েক এবং )>ত �� 
)রাগীেক। আর আিম জীিবত কের )দই মৃতেক আ]াহর n�েম। আর আিম 
)তামােদরেক বেল )দই যা )তামরা )খেয় আস এবং যা )তামরা ঘের )রেখ আস। এেত 
hকৃN িনদশ[ন রেয়েছ, যিদ )তামরা িব>াসী হও।েস সম( )লাক, যারা বেল )য, আ]াহ 
আমািদগেক এমন )কান রসূেলর ওপর িব>াস না করেত বেল )রেখেছন যতeণ না 
তারা আমােদর িনকট এমন )কারবানী িনেয় আসেবন যােক আxন �াস কের )নেব। 
Al-i İmran 3:183*.....)স সম( )লাক, যারা বেল )য, আ]াহ আমািদগেক এমন )কান 
রসূেলর ওপর িব>াস না করেত বেল )রেখেছন যতeণ না তারা আমােদর িনকট এমন 
)কারবানী িনেয় আসেবন যােক আxন �াস কের )নেব। 
  
 
 

3. 
ঈ,র িক ই�দীেদর মাধLম িহেসেব বLবহার কের বাইেবেল িলিখত িবিভ� 
আকাশবাণীর সাহােযL 6যাগােযাগ করেত 6চেয়িছেলন? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
6রামীয় 3:1-2*.....1.তাহেল ইnদীেদর এমন িক সুিবধা আেছ যা অন# )লাকেদর )নই? 
সু{েতরই বা মূল# িক? হ#াঁ , সব িদক িদেয়ই ইnদীেদর অেনক সুিবধা আেছ৷ তােদর মেধ# )থেক 
xu|পূণ[ িবষয় এই;  2.ঈ>র তাঁ র িশeা hথেম ইnদীেদরই িদেয়িছেলন৷  
6রামীয় 9:4*..... তারা ই~ােয়ল বংেশরই মানুষ৷ ঈ>র তােদর পু� হবার অিধকার 
িদেয়েছন, িনেজর মিহমা )দিখেয়েছন, ধম[ িনয়ম িদেয়েছন৷ ঈ>র তােদরই )মািশর 
)দওয়া িবিধ-ব#বYা, স�ক উপাসনা পfিত এবং তাঁর hিত�িত িদেয়িছেলন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Ankebut 29:27*..... আিম তােক দান করলাম ইসহাক ও ইয়া�ব, তাঁর বংশধরেদর 
মেধ# নবুওয়ত ও িকতাব রাখলাম এবং dিনয়ােত তাঁেক পুর�ৃত করলাম। িন�য় 
পরকােল ও )স সৎেলাকদর অWভূ[ q হেব।  
Jathiyah 45:16*..... আিম বনী ইসরাঈলেক িকতাব, রাজ| ও নবুওয়ত দান কেরিছলাম 
এবং তােদরেক পির�{ িরিযক িদেয়িছলাম এবং িব>বাসীর উপর )��| িদেয়িছলাম। 

4.* 
ঈ,র িক বাইেবেলর ধম̂�ব�ােদর এমন 6কান Sমতা িদেয়েছন যার মাধLেম 
তারা 6যেকােনা অেলৗিকক িকছু করেত পারেব এবং এর মাধLেম সকেল বুঝেব 
6য তােদরেক �য়ং ঈ,রই 6�রণ কেরেছন?  

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
যা$াপুQক 10:1—2*.....1. তারপর hভু )মািশেক বলেলন, “ফেরৗেণর কােছ যাও, 
আিম তােক ও তার কম[চারীেদর )জদী কের তুেলিছ যােত আিম আমার অেলৗিকক 
শিq তােদর )দখােত পাির|  2.আিম এটা এই কারেণও কেরিছ যােত )তামরা, 
)তামােদর সWান এবং নািত-নাতিনেদর আিম িমশরীয়েদর িবuেf িক িক কেরিছলাম 
এবং িমশের )কমন কের িচ�-কা�য়[xিল কেরিছলাম তার স�ে� বলেত পােরা| 
তাহেল )তামরা সবাই জানেত পারেব )য় আিমই hভু|” 
িহ�েদর কােছ প$ 2:4*.....ঈ>রও নানা সে�ত, আ�য[জনক কাজ, অেলৗিকক ঘটনা ও 
মানুষেক )দওয়া পিব� আsার নানা বরদােনর মাধ#েম তাঁর ই�ানুয়াযী এিবষেয় সাe# 
)রেখেছন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:92..... সু�N মু’েজযাসহ মূসা )তামােদর কােছ এেসেছন। এরপর তার 
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)তামােদরেক বেল )দই যা )তামরা )খেয় আস এবং যা )তামরা ঘের )রেখ আস। এেত 
hকৃN িনদশ[ন রেয়েছ, যিদ )তামরা িব>াসী হও।েস সম( )লাক, যারা বেল )য, আ]াহ 
আমািদগেক এমন )কান রসূেলর ওপর িব>াস না করেত বেল )রেখেছন যতeণ না 
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Al-i İmran 3:183*.....)স সম( )লাক, যারা বেল )য, আ]াহ আমািদগেক এমন )কান 
রসূেলর ওপর িব>াস না করেত বেল )রেখেছন যতeণ না তারা আমােদর িনকট এমন 
)কারবানী িনেয় আসেবন যােক আxন �াস কের )নেব। 
  
 
 

3. 
ঈ,র িক ই�দীেদর মাধLম িহেসেব বLবহার কের বাইেবেল িলিখত িবিভ� 
আকাশবাণীর সাহােযL 6যাগােযাগ করেত 6চেয়িছেলন? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
6রামীয় 3:1-2*.....1.তাহেল ইnদীেদর এমন িক সুিবধা আেছ যা অন# )লাকেদর )নই? 
সু{েতরই বা মূল# িক? হ#াঁ , সব িদক িদেয়ই ইnদীেদর অেনক সুিবধা আেছ৷ তােদর মেধ# )থেক 
xu|পূণ[ িবষয় এই;  2.ঈ>র তাঁ র িশeা hথেম ইnদীেদরই িদেয়িছেলন৷  
6রামীয় 9:4*..... তারা ই~ােয়ল বংেশরই মানুষ৷ ঈ>র তােদর পু� হবার অিধকার 
িদেয়েছন, িনেজর মিহমা )দিখেয়েছন, ধম[ িনয়ম িদেয়েছন৷ ঈ>র তােদরই )মািশর 
)দওয়া িবিধ-ব#বYা, স�ক উপাসনা পfিত এবং তাঁর hিত�িত িদেয়িছেলন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Ankebut 29:27*..... আিম তােক দান করলাম ইসহাক ও ইয়া�ব, তাঁর বংশধরেদর 
মেধ# নবুওয়ত ও িকতাব রাখলাম এবং dিনয়ােত তাঁেক পুর�ৃত করলাম। িন�য় 
পরকােল ও )স সৎেলাকদর অWভূ[ q হেব।  
Jathiyah 45:16*..... আিম বনী ইসরাঈলেক িকতাব, রাজ| ও নবুওয়ত দান কেরিছলাম 
এবং তােদরেক পির�{ িরিযক িদেয়িছলাম এবং িব>বাসীর উপর )��| িদেয়িছলাম। 

4.* 
ঈ,র িক বাইেবেলর ধম̂�ব�ােদর এমন 6কান Sমতা িদেয়েছন যার মাধLেম 
তারা 6যেকােনা অেলৗিকক িকছু করেত পারেব এবং এর মাধLেম সকেল বুঝেব 
6য তােদরেক �য়ং ঈ,রই 6�রণ কেরেছন?  

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
যা$াপুQক 10:1—2*.....1. তারপর hভু )মািশেক বলেলন, “ফেরৗেণর কােছ যাও, 
আিম তােক ও তার কম[চারীেদর )জদী কের তুেলিছ যােত আিম আমার অেলৗিকক 
শিq তােদর )দখােত পাির|  2.আিম এটা এই কারেণও কেরিছ যােত )তামরা, 
)তামােদর সWান এবং নািত-নাতিনেদর আিম িমশরীয়েদর িবuেf িক িক কেরিছলাম 
এবং িমশের )কমন কের িচ�-কা�য়[xিল কেরিছলাম তার স�ে� বলেত পােরা| 
তাহেল )তামরা সবাই জানেত পারেব )য় আিমই hভু|” 
িহ�েদর কােছ প$ 2:4*.....ঈ>রও নানা সে�ত, আ�য[জনক কাজ, অেলৗিকক ঘটনা ও 
মানুষেক )দওয়া পিব� আsার নানা বরদােনর মাধ#েম তাঁর ই�ানুয়াযী এিবষেয় সাe# 
)রেখেছন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:92..... সু�N মু’েজযাসহ মূসা )তামােদর কােছ এেসেছন। এরপর তার 
অনুপিYিতেত )তামরা )গাবৎস বািনেয়ছ। বা(িবকই )তামরা অত#াচারী। 
Al-i İmran 3:49*..... আর আিম সুY কের তুিল জSা�েক এবং )>ত �� 
)রাগীেক। আর আিম জীিবত কের )দই মৃতেক আ]াহর n�েম। আর আিম 
)তামােদরেক বেল )দই যা )তামরা )খেয় আস এবং যা )তামরা ঘের )রেখ আস। এেত 
hকৃN িনদশ[ন রেয়েছ, যিদ )তামরা িব>াসী হও।েস সম( )লাক, যারা বেল )য, আ]াহ 
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5.* 
সৃি�কত̂া িক তাঁর সকল পিব$ %& 6যেকােনা ধরেনর পিরবত̂ন বা িবকৃত 6থেক 
রSা করেত করেত ‘চান’? (উে�শL/ িনয়ত) 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
ইসাইয়া 14:24 & 26-27*..... 24.hভু সব[শিqমান hিত�িত িদেয় বলেলন, “আিম শপথ 
করিছ )য এই সব ঘটনাxিল আমার ভাবনা, পিরক�না এবং স�� মেতা ঘটেবই|   26.পৃিথবীব#াপী 
আমার সম( )লাকেদর আিম এxিল করার পিরক�না কেরিছ| সম( )দশেক শাি( )দওয়ার জন# 
আিম আমার eমতােক কােজ লাগাব|”  27.hভু যখন )কান পিরক�না কেরন তখন কারও 
পেeই তা ব#থ[ করা স�ব নয়| যখন hভু )লাকেদর শাি( )দওয়ার জন# তাঁ র হাত )তােলন তখন 
কারও পেeই তাঁ েক থামােনা স�ব নয়| 
মিথ 24:35*..... আকাশ ও সম� পৃিথবী িবলু� হেয় যােব, িক: আমার )কান কথা িবলু� হেব না৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Hijr 15:9*.... আিম tয়ং এ উপেদশ �� অবতারণ কেরিছ এবং আিম িনেজই এর 
সংরeক। 
Saffat 37:3 & 7*.... 3.অতঃপর মুখY আবৃিkকারীেদর- 7. এবং তােক সংরিeত 
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বেল িদেয়িছ| অেনকিদন আেগ, আিম যা বেলিছ তা িক: সব এখনও ঘেটিন| আমার যা পিরক�না তা 
িক: ঘটেবই| আিম যা করেত চাই তাই িক: কির| 
মাক̂ 12:24*.....যী� তােদর বলেলন, ‘)তামরা )কন এই ভুেলর মেধ# রেয়ছ? )তামরা না জান 
শাm, না জান ঈ>েরর শিqর কথা৷ 
লুক 21:33.....আকাশ ও পৃিথবীর )লাপ পােব, িক: আমার বাক# কখনও )লাপ পােব 
না৷ 
6যাহন 10:35..... শােm তােদরই ঈ>র বেলিছল যােদর কােছ ঈ>েরর বাণী এেসিছল; আর শাm 
সব সময়ই সত#৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
En'am 6:115..... আপনার hিতপালেকর বাক# পূণ[ সত# ও সুষম। তাঁর বােক#র 
)কান পিরবত[ নকারী )নই। িতিনই �বণকারী, মহাyানী। 
Yunus 10:64*.....তােদর জন# সুসংবাদ পািথ[ব জীবেন ও পরকালীন জীবেন। আ]াহর কথার 
কখেনা )হর-)ফর হয় না। এটাই হল মহা সফলতা। 
Jinn 72:26-28*.....26.িতিন অ¡েশ#র yানী। পরW িতিন অ¡শ# িবষয় কারও কােছ 
hকাশ কেরন না।….27.তাঁর মেনানীত রসূল ব#তীত। তখন িতিন তার অে� ও 
প�ােত hহরী িনযুq কেরন।….28.যােত আ]াহ তা’আলা )জেন )নন )য, রসূলগণ 
তাঁেদর পালনকত[ ার পয়গাম )পৗিছেয়েছন িক না। রসূলগেণর কােছ যা আেছ, তা তাঁর 
yান-)গাচর। িতিন সবিকছুর সংখ#ার িহসাব রােখন। 
 

 
 



7.* 
আ1া3  িক কখেনা শয়তান, অপেদবতা অথবা মানবজািতেক তাঁ র সকল পিব$ %ে&র 
কথা ও 6লখাJেলা পিরবত̂ন বা অবSয় করার মতন সুেযাগ িদেবন যােত কের তাঁ র 
সকল ‘উে�শL’ ও ‘Sমতা’ বাধা�া¢ হয়? (তাহরীফ িব’ল-লাফস) 

বাইেবল  না  /  না  &রআন 
ইসাইয়া 55:11*.....�ক )স ভােবই আমার মুখ িনঃসৃত বাণী িনেজেক বা(বািয়ত না কের 
িফের আেস না| আিম যা করেত চাই আমার কথা তাই কের| আিম যা করেত পাঠাই আমার 
কথা সফল ভােব তাই কের িফের আেস| 
লুক 16:17*.....তেব িবিধ-ব#বYার এক িব¥ু বাদ পড়ার )চেয় বরং আকাশ ও পৃিথবীর )লাপ  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Hajj 22:52*.....আিম আপনার পূেব[ )য সম( রাসূল ও নবী )hরণ কেরিছ, তারা 
যখনই িকছু ক�না কেরেছ, তখনই শয়তান তােদর ক�নায় িকছু িম�ণ কের িদেয়েছ। 
অতঃপর আ]াহ ¦র কের )দন শয়তান যা িম�ণ কের। এরপর আ]াহ তাঁর 
আয়াতসমূহেক সু-hিতি�ত কেরন এবং আ]াহ yানময়, hyাময়। 
Saffat 37:3 & 7.....3.অতঃপর মুখY আবৃিkকারীেদর- 7.এবং তােক সংরিeত 
কেরিছ hেত#ক অবাধ# শয়তান )থেক। 
Hakka 69:44-47 & 51*..... 44.)স যিদ আমার নােম )কান কথা রচনা করত, 45.তেব আিম 
তার দিeণ হ( ধের )ফলতাম, 46.অতঃপর )কেট িদতাম তার �ীবা। 47.)তামােদর )কউ তােক 
রeা করেত পারেত না। 51.িন�য় এটা িনি�ত সত#। 

8. 
ভুলভােব উTৃত করা বা ভুলভােব বLাখLা কের পিব$ %&Jেলােক িবকৃত করা িক 
মানবজািতর পেS স£ব? (তাহরীফ িব’ল-মা’না)  

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
তীত 1:10—11*.....10.কারণ অেনেক আেছ যাঁ রা অবাধ# tভােবর মানুষ৷ যাঁ রা অসার কথাবাত[ া 
বেল )বড়ায় ও অেনকেক §াW পেথ িনেয় যায়৷ িবেশষ কের আিম )সই )লাকেদর কথা বলিছ, যাঁ রা 
বলেছ )য় সব অইnদী ̈ ীNীয়ানেদর সু{ত হওয়া চাই৷  11.একজন hাচীন িন�য়ই )দিখেয় িদেত 
পারেবন )য় এইসব )লােকেদর িচWা ভুল ও তােদর কথাবাত[ া অসার, অবশ#ই তােদর মুখ ব� কের 
িদেত পারেবন, কারণ তারা তােদর )য় িবষেয় িশeা )দওয়া উিচত নয় তা িশeা িদেয় তারা বn 
পিরবােরর সবাইেক িবপয়[( কেরেছ৷ তারা অস© উপােয় অথ[ লােভর জন# এইরকম কের )বড়ায়৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Ali-İmran 3:78*.....আর তােদর মেধ# একদল রেয়েছ, যারা িবকৃত উªারেণ মুখ বাঁ িকেয় িকতাব 
পাঠ কের, যােত )তামরা মেন কর )য, তার িকতাব )থেকই পাঠ করেছ। অথচ তারা যা আবৃিk করেছ 
তা আেদৗ িকতাব নয়। এবং তারা বেল )য, এসব কথা আ]াহর তরফ )থেক আগত। অথচ এসব 
আ]াহর তরফ )থেক )hিরত নয়। তারা বেল )য, এc আ]াহর কথা অথচ এসব আ]াহর কথা নয়। 
আর তারা )জেন �েন আ]াহরই hিত িমথ#ােরাপ কের। 
 
 
 

 

7.* 
আ1া3  িক কখেনা শয়তান, অপেদবতা অথবা মানবজািতেক তাঁ র সকল পিব$ %ে&র 
কথা ও 6লখাJেলা পিরবত̂ন বা অবSয় করার মতন সুেযাগ িদেবন যােত কের তাঁ র 
সকল ‘উে�শL’ ও ‘Sমতা’ বাধা�া¢ হয়? (তাহরীফ িব’ল-লাফস) 

বাইেবল  না  /  না  &রআন 
ইসাইয়া 55:11*.....�ক )স ভােবই আমার মুখ িনঃসৃত বাণী িনেজেক বা(বািয়ত না কের 
িফের আেস না| আিম যা করেত চাই আমার কথা তাই কের| আিম যা করেত পাঠাই আমার 
কথা সফল ভােব তাই কের িফের আেস| 
লুক 16:17*.....তেব িবিধ-ব#বYার এক িব¥ু বাদ পড়ার )চেয় বরং আকাশ ও পৃিথবীর )লাপ  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Hajj 22:52*.....আিম আপনার পূেব[ )য সম( রাসূল ও নবী )hরণ কেরিছ, তারা 
যখনই িকছু ক�না কেরেছ, তখনই শয়তান তােদর ক�নায় িকছু িম�ণ কের িদেয়েছ। 
অতঃপর আ]াহ ¦র কের )দন শয়তান যা িম�ণ কের। এরপর আ]াহ তাঁর 
আয়াতসমূহেক সু-hিতি�ত কেরন এবং আ]াহ yানময়, hyাময়। 
Saffat 37:3 & 7.....3.অতঃপর মুখY আবৃিkকারীেদর- 7.এবং তােক সংরিeত 
কেরিছ hেত#ক অবাধ# শয়তান )থেক। 
Hakka 69:44-47 & 51*..... 44.)স যিদ আমার নােম )কান কথা রচনা করত, 45.তেব আিম 
তার দিeণ হ( ধের )ফলতাম, 46.অতঃপর )কেট িদতাম তার �ীবা। 47.)তামােদর )কউ তােক 
রeা করেত পারেত না। 51.িন�য় এটা িনি�ত সত#। 

8. 
ভুলভােব উTৃত করা বা ভুলভােব বLাখLা কের পিব$ %&Jেলােক িবকৃত করা িক 
মানবজািতর পেS স£ব? (তাহরীফ িব’ল-মা’না)  

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
তীত 1:10—11*.....10.কারণ অেনেক আেছ যাঁ রা অবাধ# tভােবর মানুষ৷ যাঁ রা অসার কথাবাত[ া 
বেল )বড়ায় ও অেনকেক §াW পেথ িনেয় যায়৷ িবেশষ কের আিম )সই )লাকেদর কথা বলিছ, যাঁ রা 
বলেছ )য় সব অইnদী ̈ ীNীয়ানেদর সু{ত হওয়া চাই৷  11.একজন hাচীন িন�য়ই )দিখেয় িদেত 
পারেবন )য় এইসব )লােকেদর িচWা ভুল ও তােদর কথাবাত[ া অসার, অবশ#ই তােদর মুখ ব� কের 
িদেত পারেবন, কারণ তারা তােদর )য় িবষেয় িশeা )দওয়া উিচত নয় তা িশeা িদেয় তারা বn 
পিরবােরর সবাইেক িবপয়[( কেরেছ৷ তারা অস© উপােয় অথ[ লােভর জন# এইরকম কের )বড়ায়৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Ali-İmran 3:78*.....আর তােদর মেধ# একদল রেয়েছ, যারা িবকৃত উªারেণ মুখ বাঁ িকেয় িকতাব 
পাঠ কের, যােত )তামরা মেন কর )য, তার িকতাব )থেকই পাঠ করেছ। অথচ তারা যা আবৃিk করেছ 
তা আেদৗ িকতাব নয়। এবং তারা বেল )য, এসব কথা আ]াহর তরফ )থেক আগত। অথচ এসব 
আ]াহর তরফ )থেক )hিরত নয়। তারা বেল )য, এc আ]াহর কথা অথচ এসব আ]াহর কথা নয়। 
আর তারা )জেন �েন আ]াহরই hিত িমথ#ােরাপ কের। 
 
 
 

 
7.* 

আ1া3  িক কখেনা শয়তান, অপেদবতা অথবা মানবজািতেক তাঁ র সকল পিব$ %ে&র 
কথা ও 6লখাJেলা পিরবত̂ন বা অবSয় করার মতন সুেযাগ িদেবন যােত কের তাঁ র 
সকল ‘উে�শL’ ও ‘Sমতা’ বাধা�া¢ হয়? (তাহরীফ িব’ল-লাফস) 

বাইেবল  না  /  না  &রআন 
ইসাইয়া 55:11*.....�ক )স ভােবই আমার মুখ িনঃসৃত বাণী িনেজেক বা(বািয়ত না কের 
িফের আেস না| আিম যা করেত চাই আমার কথা তাই কের| আিম যা করেত পাঠাই আমার 
কথা সফল ভােব তাই কের িফের আেস| 
লুক 16:17*.....তেব িবিধ-ব#বYার এক িব¥ু বাদ পড়ার )চেয় বরং আকাশ ও পৃিথবীর )লাপ  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Hajj 22:52*.....আিম আপনার পূেব[ )য সম( রাসূল ও নবী )hরণ কেরিছ, তারা 
যখনই িকছু ক�না কেরেছ, তখনই শয়তান তােদর ক�নায় িকছু িম�ণ কের িদেয়েছ। 
অতঃপর আ]াহ ¦র কের )দন শয়তান যা িম�ণ কের। এরপর আ]াহ তাঁর 
আয়াতসমূহেক সু-hিতি�ত কেরন এবং আ]াহ yানময়, hyাময়। 
Saffat 37:3 & 7.....3.অতঃপর মুখY আবৃিkকারীেদর- 7.এবং তােক সংরিeত 
কেরিছ hেত#ক অবাধ# শয়তান )থেক। 
Hakka 69:44-47 & 51*..... 44.)স যিদ আমার নােম )কান কথা রচনা করত, 45.তেব আিম 
তার দিeণ হ( ধের )ফলতাম, 46.অতঃপর )কেট িদতাম তার �ীবা। 47.)তামােদর )কউ তােক 
রeা করেত পারেত না। 51.িন�য় এটা িনি�ত সত#। 

8. 
ভুলভােব উTৃত করা বা ভুলভােব বLাখLা কের পিব$ %&Jেলােক িবকৃত করা িক 
মানবজািতর পেS স£ব? (তাহরীফ িব’ল-মা’না)  

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
তীত 1:10—11*.....10.কারণ অেনেক আেছ যাঁ রা অবাধ# tভােবর মানুষ৷ যাঁ রা অসার কথাবাত[ া 
বেল )বড়ায় ও অেনকেক §াW পেথ িনেয় যায়৷ িবেশষ কের আিম )সই )লাকেদর কথা বলিছ, যাঁ রা 
বলেছ )য় সব অইnদী ̈ ীNীয়ানেদর সু{ত হওয়া চাই৷  11.একজন hাচীন িন�য়ই )দিখেয় িদেত 
পারেবন )য় এইসব )লােকেদর িচWা ভুল ও তােদর কথাবাত[ া অসার, অবশ#ই তােদর মুখ ব� কের 
িদেত পারেবন, কারণ তারা তােদর )য় িবষেয় িশeা )দওয়া উিচত নয় তা িশeা িদেয় তারা বn 
পিরবােরর সবাইেক িবপয়[( কেরেছ৷ তারা অস© উপােয় অথ[ লােভর জন# এইরকম কের )বড়ায়৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Ali-İmran 3:78*.....আর তােদর মেধ# একদল রেয়েছ, যারা িবকৃত উªারেণ মুখ বাঁ িকেয় িকতাব 
পাঠ কের, যােত )তামরা মেন কর )য, তার িকতাব )থেকই পাঠ করেছ। অথচ তারা যা আবৃিk করেছ 
তা আেদৗ িকতাব নয়। এবং তারা বেল )য, এসব কথা আ]াহর তরফ )থেক আগত। অথচ এসব 
আ]াহর তরফ )থেক )hিরত নয়। তারা বেল )য, এc আ]াহর কথা অথচ এসব আ]াহর কথা নয়। 
আর তারা )জেন �েন আ]াহরই hিত িমথ#ােরাপ কের। 
 
 
 
 

7.* 
আ1া3  িক কখেনা শয়তান, অপেদবতা অথবা মানবজািতেক তাঁ র সকল পিব$ %ে&র 
কথা ও 6লখাJেলা পিরবত̂ন বা অবSয় করার মতন সুেযাগ িদেবন যােত কের তাঁ র 
সকল ‘উে�শL’ ও ‘Sমতা’ বাধা�া¢ হয়? (তাহরীফ িব’ল-লাফস) 

বাইেবল  না  /  না  &রআন 
ইসাইয়া 55:11*.....�ক )স ভােবই আমার মুখ িনঃসৃত বাণী িনেজেক বা(বািয়ত না কের 
িফের আেস না| আিম যা করেত চাই আমার কথা তাই কের| আিম যা করেত পাঠাই আমার 
কথা সফল ভােব তাই কের িফের আেস| 
লুক 16:17*.....তেব িবিধ-ব#বYার এক িব¥ু বাদ পড়ার )চেয় বরং আকাশ ও পৃিথবীর )লাপ  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Hajj 22:52*.....আিম আপনার পূেব[ )য সম( রাসূল ও নবী )hরণ কেরিছ, তারা 
যখনই িকছু ক�না কেরেছ, তখনই শয়তান তােদর ক�নায় িকছু িম�ণ কের িদেয়েছ। 
অতঃপর আ]াহ ¦র কের )দন শয়তান যা িম�ণ কের। এরপর আ]াহ তাঁর 
আয়াতসমূহেক সু-hিতি�ত কেরন এবং আ]াহ yানময়, hyাময়। 
Saffat 37:3 & 7.....3.অতঃপর মুখY আবৃিkকারীেদর- 7.এবং তােক সংরিeত 
কেরিছ hেত#ক অবাধ# শয়তান )থেক। 
Hakka 69:44-47 & 51*..... 44.)স যিদ আমার নােম )কান কথা রচনা করত, 45.তেব আিম 
তার দিeণ হ( ধের )ফলতাম, 46.অতঃপর )কেট িদতাম তার �ীবা। 47.)তামােদর )কউ তােক 
রeা করেত পারেত না। 51.িন�য় এটা িনি�ত সত#। 

8. 
ভুলভােব উTৃত করা বা ভুলভােব বLাখLা কের পিব$ %&Jেলােক িবকৃত করা িক 
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বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
তীত 1:10—11*.....10.কারণ অেনেক আেছ যাঁ রা অবাধ# tভােবর মানুষ৷ যাঁ রা অসার কথাবাত[ া 
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পারেবন )য় এইসব )লােকেদর িচWা ভুল ও তােদর কথাবাত[ া অসার, অবশ#ই তােদর মুখ ব� কের 
িদেত পারেবন, কারণ তারা তােদর )য় িবষেয় িশeা )দওয়া উিচত নয় তা িশeা িদেয় তারা বn 
পিরবােরর সবাইেক িবপয়[( কেরেছ৷ তারা অস© উপােয় অথ[ লােভর জন# এইরকম কের )বড়ায়৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Ali-İmran 3:78*.....আর তােদর মেধ# একদল রেয়েছ, যারা িবকৃত উªারেণ মুখ বাঁ িকেয় িকতাব 
পাঠ কের, যােত )তামরা মেন কর )য, তার িকতাব )থেকই পাঠ করেছ। অথচ তারা যা আবৃিk করেছ 
তা আেদৗ িকতাব নয়। এবং তারা বেল )য, এসব কথা আ]াহর তরফ )থেক আগত। অথচ এসব 
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9. 
6যসব মানুষ বেল 6য, বাইেবল আসেল পিরবিত̂ত বা িবকৃত হেয়েছ, তারা িক আসেল 
আ1া3 র �ভাব বা চািরি$ক ¤বিশ�Lেক অপমািনত করার মেতা কােজ কলুিষত? কারন 
এর মাধLেম তারা এটাই �কাশ করেছ 6য, আ1া3  হয় িকছুই জানেতন না, িতিন 6কান 
িকছু বLাপােরই 6কান িচ]া করেতন না অথবা বাইেবেলর পিরবত̂ন বা িবকৃত হওয়ার 
বLাপাের িতিন িকছুই করেত পােরনিন। (আল-আিলম, আর-রহমান, আর-রািহম, আল-
কািদর) 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
ইসাইয়া 14:24 & 27*.....24.hভু সব[শিqমান hিত�িত িদেয় বলেলন, “আিম শপথ করিছ 
)য এই সব ঘটনাxিল আমার ভাবনা, পিরক�না এবং স�� মেতা ঘটেবই| 27.hভু যখন )কান 
পিরক�না কেরন তখন কারও পেeই তা ব#থ[ করা স�ব নয়| যখন hভু )লাকেদর শাি( )দওয়ার 
জন# তাঁ র হাত )তােলন তখন কারও পেeই তাঁ েক থামােনা স�ব নয়|  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Baqara 2:20, 255*.....20.আ]াহ যাবতীয় িবষেয়র উপর সব[ময় eমতাশীল।   255.আ]াহ 
ছাড়া অন# )কান উপাস# )নই, িতিন জীিবত, সবিকছুর ধারক। তাঁেক ত«াও �শ[ করেত পাের 
না এবং িন¬াও নয়। আসমান ও যমীেন যা িকছু রেয়েছ, সবই তাঁর। )ক আছ এমন, )য সুপািরশ 
করেব তাঁর কােছ তাঁর অনুমিত ছাড়া? ¡িNর সামেন িকংবা িপছেন যা িকছু রেয়েছ )স সবই 
িতিন জােনন। 

10. 
6যসব মানুষ বেল 6য, বাইেবল আসেল পিরবিত̂ত বা িবকৃত হেয়েছ, তারা িক আসেল 
শয়তানেক আ1া3 র 6চেয় উে§ অব া̈ন 6দয়ার মেতা কােজ কলুিষত? কারন এর 
মাধLেম তারা এটাই �কাশ করেছ 6য, বাইেবেলর জনL যুেT সব̂শি�মান আ1া3 েক 
হািরেয় শয়তান জয় লাভ কেরেছ। (আল-আিজজ, আল-গািলব, আল-জ©ার, আল-
মু�ািদর) 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
সামসGীত 94:7-9*.....7.ওরা বেল, ওরা )য় সব ম¥ কাজ কের hভু তা )দেখন না! ওরা বেল 
িক ঘেটেছ ই~ােয়েলর ঈ>র তাও জােন না| 8.)তামরা িন�ুর )লাকরা সত#ই িনেব[াধ মানুষ! আর 
কেব )তামরা িশeা লাভ করেব? )তামরা ম¥ )লাকরা সিত# অপগ®! )তামরা অবশ#ই )বাঝবার 
)চNা কর| 9.ঈ>র আমােদর কান সৃিN কেরেছন, তাই িন�য়ই তাঁ রও কান রেয়েছ এবং িতিন 
�নেতও পান িক ঘটেছ! ঈ>র আমােদর )চাখ িদেয়েছন, তাই িনি�তভােব িক ঘটেছ তা িতিন 
)দখেত পান!   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Yunus 10:21*.....আর যখন আিম আtাদন করাই tীয় রহমত )স কেNর পর, যা তােদর )ভাগ 
করেত হেয়িছল, তখনই তারা আমার শিqমkার মােঝ নানা রকম ছলনা pতরী করেত আর� 
করেব। আপিন বেল িদন, আ]াহ সবেচেয় ̄ ত কলা-)কৗশল pতরী করেত পােরন। িন�য়ই 
আমােদর )ফেরশতারা িলেখ রােখ )তামােদর ছল-চাতুরী। 
Taha 20:5 & 51-52* .....5.মূসা বলেলনঃ )হ আমার পালনকত[ া আমার বe hশ( কের 
িদন। 51.)ফরাউন বললঃ তাহেল অতীত যুেগর )লাকেদর অবYা িক? 52.মূসা বলেলনঃ তােদর 
খবর আমার পালনকত[ ার কােছ িলিখত আেছ। আমার পালনকত[ া §াW হন না এং িব�ৃতও হন না। 
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িক ঘেটেছ ই~ােয়েলর ঈ>র তাও জােন না| 8.)তামরা িন�ুর )লাকরা সত#ই িনেব[াধ মানুষ! আর 
কেব )তামরা িশeা লাভ করেব? )তামরা ম¥ )লাকরা সিত# অপগ®! )তামরা অবশ#ই )বাঝবার 
)চNা কর| 9.ঈ>র আমােদর কান সৃিN কেরেছন, তাই িন�য়ই তাঁ রও কান রেয়েছ এবং িতিন 
�নেতও পান িক ঘটেছ! ঈ>র আমােদর )চাখ িদেয়েছন, তাই িনি�তভােব িক ঘটেছ তা িতিন 
)দখেত পান!   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Yunus 10:21*.....আর যখন আিম আtাদন করাই tীয় রহমত )স কেNর পর, যা তােদর )ভাগ 
করেত হেয়িছল, তখনই তারা আমার শিqমkার মােঝ নানা রকম ছলনা pতরী করেত আর� 
করেব। আপিন বেল িদন, আ]াহ সবেচেয় ̄ ত কলা-)কৗশল pতরী করেত পােরন। িন�য়ই 
আমােদর )ফেরশতারা িলেখ রােখ )তামােদর ছল-চাতুরী। 
Taha 20:5 & 51-52* .....5.মূসা বলেলনঃ )হ আমার পালনকত[ া আমার বe hশ( কের 
িদন। 51.)ফরাউন বললঃ তাহেল অতীত যুেগর )লাকেদর অবYা িক? 52.মূসা বলেলনঃ তােদর 
খবর আমার পালনকত[ ার কােছ িলিখত আেছ। আমার পালনকত[ া §াW হন না এং িব�ৃতও হন না। 
  
 
 

9. 
6যসব মানুষ বেল 6য, বাইেবল আসেল পিরবিত̂ত বা িবকৃত হেয়েছ, তারা িক আসেল 
আ1া3 র �ভাব বা চািরি$ক ¤বিশ�Lেক অপমািনত করার মেতা কােজ কলুিষত? কারন 
এর মাধLেম তারা এটাই �কাশ করেছ 6য, আ1া3  হয় িকছুই জানেতন না, িতিন 6কান 
িকছু বLাপােরই 6কান িচ]া করেতন না অথবা বাইেবেলর পিরবত̂ন বা িবকৃত হওয়ার 
বLাপাের িতিন িকছুই করেত পােরনিন। (আল-আিলম, আর-রহমান, আর-রািহম, আল-
কািদর) 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
ইসাইয়া 14:24 & 27*.....24.hভু সব[শিqমান hিত�িত িদেয় বলেলন, “আিম শপথ করিছ 
)য এই সব ঘটনাxিল আমার ভাবনা, পিরক�না এবং স�� মেতা ঘটেবই| 27.hভু যখন )কান 
পিরক�না কেরন তখন কারও পেeই তা ব#থ[ করা স�ব নয়| যখন hভু )লাকেদর শাি( )দওয়ার 
জন# তাঁ র হাত )তােলন তখন কারও পেeই তাঁ েক থামােনা স�ব নয়|  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Baqara 2:20, 255*.....20.আ]াহ যাবতীয় িবষেয়র উপর সব[ময় eমতাশীল।   255.আ]াহ 
ছাড়া অন# )কান উপাস# )নই, িতিন জীিবত, সবিকছুর ধারক। তাঁেক ত«াও �শ[ করেত পাের 
না এবং িন¬াও নয়। আসমান ও যমীেন যা িকছু রেয়েছ, সবই তাঁর। )ক আছ এমন, )য সুপািরশ 
করেব তাঁর কােছ তাঁর অনুমিত ছাড়া? ¡িNর সামেন িকংবা িপছেন যা িকছু রেয়েছ )স সবই 
িতিন জােনন। 

10. 
6যসব মানুষ বেল 6য, বাইেবল আসেল পিরবিত̂ত বা িবকৃত হেয়েছ, তারা িক আসেল 
শয়তানেক আ1া3 র 6চেয় উে§ অব া̈ন 6দয়ার মেতা কােজ কলুিষত? কারন এর 
মাধLেম তারা এটাই �কাশ করেছ 6য, বাইেবেলর জনL যুেT সব̂শি�মান আ1া3 েক 
হািরেয় শয়তান জয় লাভ কেরেছ। (আল-আিজজ, আল-গািলব, আল-জ©ার, আল-
মু�ািদর) 
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কেব )তামরা িশeা লাভ করেব? )তামরা ম¥ )লাকরা সিত# অপগ®! )তামরা অবশ#ই )বাঝবার 
)চNা কর| 9.ঈ>র আমােদর কান সৃিN কেরেছন, তাই িন�য়ই তাঁ রও কান রেয়েছ এবং িতিন 
�নেতও পান িক ঘটেছ! ঈ>র আমােদর )চাখ িদেয়েছন, তাই িনি�তভােব িক ঘটেছ তা িতিন 
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11. 
পিব$ %&সমূেহর মেধL আ1া3 র Bধুমা$ িকছু িবেশষ %& পিরবত̂ন বা িবকৃত 6থেক 
রSা করার মেতা মন-মানিসকতা যিদ থাকেতা? (আল-আদল, আল-হািদ, আল-
মুিমম, আল-মুকিসত) 

বাইেবল  না  /  না  &রআন 
সামস«ীত 12:6-7*.....6.hভুর কথাxিল, °লW আxেন গলােনা ±েপার মত সত# ও খাঁ c| কথাxিল 
)সই ±েপার মত খাঁ c যােক সাতবার গিলেয় �f করা হেয়েছ| 7.)হ hভু, িনঃসহায় মানুেষর )দখা�না 
কuন| তােদর এখন এবং িচরিদেনর জন# রeা কuন! 
লুক 21:33*.....ঐ িদনxেলােত যােদর hসবকাল ঘিনেয় এেসেছ ও যােদর )কােল dেধর বাªা 
আেছ, )সই সব mীেলাকেদর ভয়�র dদ[ শা হেব৷ আিম একথা বলিছ কারণ )দেশ মহাসংকট 
আসেছ ও এই )লাকেদর ওপর ঈ>েরর )³াধ )নেম আসেছ৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Tevbe 9:111*.....আ]াহ ³য় কের িনেয়েছন মুসলমানেদর )থেক তােদর জান ও মাল এই 
মূেল# )য, তােদর জন# রেয়েছ জা{াত। তারা যুf কের আ]াহর রােহঃ অতঃপর মাের ও মের। 
তওরাত, ইি́ ল ও )কারআেন িতিন এ সত# hিত�িতেত অিবচল। আর আ]াহর )চেয় hিত�িত 
রeায় )ক অিধক? সুতরাং )তামরা আনি¥ত হও )স )লন-)দেনর উপর, যা )তামরা করছ তাঁ র 
সােথ। আর এ হল মহান সাফল#। 
İbrahim 14:47*.....অতএব আ]াহর hিত ধারণা কেরা না )য, িতিন রসূলগেণর সােথ কৃত 
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12. 
আ1া3 র কথাJেলাই িক অপিরবত̂নীয় ও একমা$ মানদ। যার মাধLেম 
িবচােরর িদেন সকল মানবজািতর িবচার করা হেব? (আল-হািকম, আল-হা®, 
আল-হািফজ, আল-হািসব) 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
)যাহন 12:48..... )য় )কউ আমােক অ�া¶য় কের ও আমার কথা �হণ না কের, তার 
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কােজর িববরণ িলিপবf িছল এবং )সই অনুসাের তােদর িবচার হল৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Hijr 15:9-10.....9.আিম tয়ং এ উপেদশ �� অবতারণ কেরিছ এবং আিম িনেজই এর 
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13.* 
ধম̂মেত িব,াসীেদর এমন 6কান সুেযাগ িক 6দয়া হেয়েছ, যার মাধLেম তারা 
বাইেবেলর 6কান এক অংশ িব,াস করেব, িক° 6সই সােথ অনL 6কান এক 
অংশ িব,াস করেব না?  

বাইেবল  না  /  না  &রআন 
पিশষLচিরত 20:27.....আিম এসব কথা বলেত পাির )য় ঈ>র )তামােদর যা িকছু 
জানােত )চেয়িছেলন, )স সবই আিম )তামােদর জািনেয়িছ৷ 
িতমিথ ২ 3:16*.....সম( শাmই ঈ>র িদেয়েছন এবং অনুেয়াগ, সংেশাধন ও 
ন#ায়পরায়ণ জীবনযাপেনর জন# hিতc বাক#ই স�ক িনেদ[ শ িদেত পাের৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:85*....তেব িক )তামরা �ে�র িকয়দংশ িব>াস কর এবং িকয়দংশ অিব>াস কর? 
Bakara 2:136 & 285*....136. )তামরা বল, আমরা ঈমান এেনিছ আ]াহর উপর এবং যা 
অবতীণ[ হেয়েছ আমােদর hিত এবং যা অবতীণ[ হেয়েছ ই¼াহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া�ব 
এবং তদীয় বংশধেরর hিত এবং মূসা, ঈসা, অন#ান# নবীেক পালনকত[ ার পe )থেক যা দান করা 
হেয়েছ, তৎসমুদেয়র উপর। আমরা তােদর মেধ# পাথ[ক# কির না। আমরা তাঁ রই 
আনুগত#কারী।…...285. তারা বেল আমরা তাঁর পয়গ�রেদর মেধ# )কান তারতম# কিরনা। 
তারা বেল, আমরা �েনিছ এবং কবুল কেরিছ।   
Al-i İmran 3:84 & 119..... 84.আমরা তাঁেদর কােরা মেধ# পাথ[ক# কির না।  119.  আর 
)তামরা সম( িকতােবই িব>াস কর। 
মWব#: সিত#কার মুসিলমেদর িকছু ধম[�ে�র উপর অত#াবশ#কীয়-ভােব মেণ-hােন 
িব>াস করেত হয়, )যxেলা হল- তাওরাত, যাবুর, ইনিজল ও আল-�রআন। বাইেবেল 
এসকল পিব� �ে�র hায় ৯০ ভােগরও )বিশ অWভু[ q রেয়েছ।  

14. 
সৃি�কত̂া িক চান 6য, ধম̂মেত িব,াসীরা বত̂মান সমেয় তাঁর সকল পিব$ %&Jেলা 
চচ̂া করেব এবং যথাযথভােব 6মেন চলেব?  

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
িতমিথ ১ 4:15-16.....15. ঐসব কাজ কের যাও৷ ঐ কােজর উে¿েশ# )তামার জীবন উ© সগ[ 
কর৷ তােত সব )লাক )দখেত পােব )তামার কাজ )কমন এেগাে�৷   16.িনেজর জীবন ও তুিম 
যা িশeা দাও )স স�ে� সাবধান )থেকা৷ )তামার ঐ সব দািয| তুিম পালন কেরই চল; কারণ তা 
করেল তুিম িনেজেক ও যাঁ রা )তামার কথা )শােন, তােদরও উfার করেত পারেব৷   
িতমিথ ২ 2:15.....)য় কম· স�কভােব সত# িশeােক ব#বহার কের এবং িনেজর 
কাজকম[ স�ে� লিÀত নয় এমন একজন কম· িহেসেব ঈ>েরর অনুেমাদন পাবার 
জন# আhাণ )চNা কর৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i Imran 3:79..... )কান মানুষেক আ]াহ িকতাব, )হকমত ও নবুওয়ত দান করার পর )স বলেব )য, 
‘)তামরা আ]াহেক পিরহার কের আমার বা¥া হেয় যাও’-এটা স�ব নয়। বরং তারা বলেব, ‘)তামরা 
আ]াহওয়ালা হেয় যাও, )যমন, )তামরা িকতাব িশখােত এবং )যমন )তামরা িনেজরা ও পড়েত।  
বাইেবল:    শÁ:  783,137         অeর: 3,566,480 
�রআন:    শÁ:  77,934          অeর: 326,048 
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হেয়েছ, তৎসমুদেয়র উপর। আমরা তােদর মেধ# পাথ[ক# কির না। আমরা তাঁ রই 
আনুগত#কারী।…...285. তারা বেল আমরা তাঁর পয়গ�রেদর মেধ# )কান তারতম# কিরনা। 
তারা বেল, আমরা �েনিছ এবং কবুল কেরিছ।   
Al-i İmran 3:84 & 119..... 84.আমরা তাঁেদর কােরা মেধ# পাথ[ক# কির না।  119.  আর 
)তামরা সম( িকতােবই িব>াস কর। 
মWব#: সিত#কার মুসিলমেদর িকছু ধম[�ে�র উপর অত#াবশ#কীয়-ভােব মেণ-hােন 
িব>াস করেত হয়, )যxেলা হল- তাওরাত, যাবুর, ইনিজল ও আল-�রআন। বাইেবেল 
এসকল পিব� �ে�র hায় ৯০ ভােগরও )বিশ অWভু[ q রেয়েছ।  

14. 
সৃি�কত̂া িক চান 6য, ধম̂মেত িব,াসীরা বত̂মান সমেয় তাঁর সকল পিব$ %&Jেলা 
চচ̂া করেব এবং যথাযথভােব 6মেন চলেব?  

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
িতমিথ ১ 4:15-16.....15. ঐসব কাজ কের যাও৷ ঐ কােজর উে¿েশ# )তামার জীবন উ© সগ[ 
কর৷ তােত সব )লাক )দখেত পােব )তামার কাজ )কমন এেগাে�৷   16.িনেজর জীবন ও তুিম 
যা িশeা দাও )স স�ে� সাবধান )থেকা৷ )তামার ঐ সব দািয| তুিম পালন কেরই চল; কারণ তা 
করেল তুিম িনেজেক ও যাঁ রা )তামার কথা )শােন, তােদরও উfার করেত পারেব৷   
িতমিথ ২ 2:15.....)য় কম· স�কভােব সত# িশeােক ব#বহার কের এবং িনেজর 
কাজকম[ স�ে� লিÀত নয় এমন একজন কম· িহেসেব ঈ>েরর অনুেমাদন পাবার 
জন# আhাণ )চNা কর৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i Imran 3:79..... )কান মানুষেক আ]াহ িকতাব, )হকমত ও নবুওয়ত দান করার পর )স বলেব )য, 
‘)তামরা আ]াহেক পিরহার কের আমার বা¥া হেয় যাও’-এটা স�ব নয়। বরং তারা বলেব, ‘)তামরা 
আ]াহওয়ালা হেয় যাও, )যমন, )তামরা িকতাব িশখােত এবং )যমন )তামরা িনেজরা ও পড়েত।  
বাইেবল:    শÁ:  783,137         অeর: 3,566,480 
�রআন:    শÁ:  77,934          অeর: 326,048 
 
 

 
 

13.* 
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অংশ িব,াস করেব না?  

বাইেবল  না  /  না  &রআন 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
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15. 
একজন মানুেষর জীবেন সৃি�কত̂ার আশীব̂াদ পাওয়ার জনL তাঁর কথাJেলা 
6মেন চলাটা িক �ধান শত̂? 

 বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
 ি³তীয় িববরণ 11:26-27.... 26.“আজ আিম )তামােদর আশীব[াদ অথবা অিভশাপ এ dcর মেধ# )য় 
)কােনা একc পছ¥ করেত িদি�| 27.আজ আিম )তামােদর )য়xেলা বেলিছ, hভু )তামােদর 
ঈ>েরর )সই আyাxেলা যিদ )তামরা )শান এবং মান# কেরা তাহেল )তামরা আশীব[াদ পােব|   
 ি³তীয় িববরণ 28:13*.....hভু )তামােদর ম(ক t±প করেবন, পু� t±প করেবন না| 
)তামরা অবনত না হেয় উ{ত হেব| এই সম(ই ঘটেব যিদ hভু, )তামােদর ঈ>েরর, )য় সব 
আেদশ আিম আজ বলিছ তা )তামরা )শান এবং যÃ সহকাের এই সব আেদশ পালন কেরা| 
 িZতীয় িববরণ 30:19..... “আজ এই dই পেথর মেধ# )য় )কান একc )বেছ )নওয়ার সুেযাগ 
)তামােদর হেয়েছ আর আকাশ ও পৃিথবীেক আিম এই িবষেয় সাeী রাখিছ| )তামরা জীবন বা 
মৃতু# )বেছ িনেত পােরা| hথমc মেনানীত করেল )তামরা আশীব[াদ পােব| যিদ )তামরা 
অপরc মেনানীত কর তাহেল আসেব অিভশাপ| সুতরাং জীবন মেনানীত কর, তাহেল )তামরা 
এবং )তামােদর সWানরা বাঁচেব|   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:2-4*.....2.এ )সই িকতাব যােত )কানই সে¥হ )নই। পথ hদশ[নকারী পরেহযগারেদর 
জন#….3.যারা অেদখা িবষেয়র উপর িব>াস Yাপন কের এবং নামায hিত�া কের। আর আিম 
তােদরেক )য uযী দান কেরিছ তা )থেক ব#য় কের….4. এবং যারা িব>াস Yাপন কেরেছ )সসব 
িবষেয়র উপর যা িকছু )তামার hিত অবতীণ[ হেয়েছ এবং )সসব িবষেয়র উপর যা )তামার 
পূব[বত·েদর hিত অবতীণ[ হেয়েছ। আর আেখরাতেক যারা িনি�ত বেল িব>াস কের। 

16.* 
যারা বাইেবেলর কথা অনুযায়ী চলেত অ�ীকৃিত জানায়, তারা িক 
অিব,াসীেদর মেতা অিভশ¢ হয়? (কািফর) 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
6যেরিময়া 11:3*.....hভু, ই~ােয়েলর ঈ>র এইxিল বলেলন: ‘যারা এই চুিq মানেব 
না তােদর অমGল হেব|’ 
িহ�েদর কােছ প$ 12:25-29*.....সাবধান, ঈ>র যখন কথা বেলন তা �নেত অসÄত হেযা 
না৷ িতিন পৃিথবীেত যখন সতক[ বাণী উªারণ করেলন যাঁ রা তাঁ র কথা �নেত অসÄত হল তারা 
রeা )পল না৷ এখন ঈ>র tগ[ )থেক বলেছন, তাঁ র কথা না �নেল )তামােদর অবYা ঐ 
)লাকেদর )থেকও ভয়াবহ হেব একথা সুিনি�ত )জেনা৷ )সই সময় তাঁ র কথায় পৃিথবী )Åেপ   
কারণ আমােদর ঈ>র সব[�াসী অিÆt±প৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7:36 & 40-49*..... 36.যারা আমার আয়াতসমূহেক িমথ#া বলেব এবং তা )থেক 
অহংকার করেব, তারাই )দাযখী এবং তথায় িচরকাল থাকেব।….40. িন�য়ই যারা আমার 
আয়াতসমূহেক িমথ#া বেলেছ এবং এxেলা )থেক অহংকার কেরেছ, তােদর জেন# 
আকােশর Zার উÄুq করা হেব না এবং তারা জা{ােত hেবশ করেব না। )য পয[W না 
সূেচর িছ¬ িদেয় উট hেবশ কের। আিম এমিনভােব পাপীেদরেক শাি( hদান 
কির।…41.তােদর জেন# নরকািÆর শয#া রেয়েছ এবং উপর )থেক চাদর। 
Ankebut 29:46-47*..... 46. )তামরা িকতাবধারীেদর সােথ তক[ -িবতক[  করেব না, 
িক: উkম প�ায়; তেব তােদর সােথ নয়, যারা   )কবল কােফররাই আমার 
আয়াতসমূহ অtীকার কের। 
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Bakara 2:2-4*.....2.এ )সই িকতাব যােত )কানই সে¥হ )নই। পথ hদশ[নকারী পরেহযগারেদর 
জন#….3.যারা অেদখা িবষেয়র উপর িব>াস Yাপন কের এবং নামায hিত�া কের। আর আিম 
তােদরেক )য uযী দান কেরিছ তা )থেক ব#য় কের….4. এবং যারা িব>াস Yাপন কেরেছ )সসব 
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পূব[বত·েদর hিত অবতীণ[ হেয়েছ। আর আেখরাতেক যারা িনি�ত বেল িব>াস কের। 

16.* 
যারা বাইেবেলর কথা অনুযায়ী চলেত অ�ীকৃিত জানায়, তারা িক 
অিব,াসীেদর মেতা অিভশ¢ হয়? (কািফর) 
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না তােদর অমGল হেব|’ 
িহ�েদর কােছ প$ 12:25-29*.....সাবধান, ঈ>র যখন কথা বেলন তা �নেত অসÄত হেযা 
না৷ িতিন পৃিথবীেত যখন সতক[ বাণী উªারণ করেলন যাঁ রা তাঁ র কথা �নেত অসÄত হল তারা 
রeা )পল না৷ এখন ঈ>র tগ[ )থেক বলেছন, তাঁ র কথা না �নেল )তামােদর অবYা ঐ 
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কারণ আমােদর ঈ>র সব[�াসী অিÆt±প৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7:36 & 40-49*..... 36.যারা আমার আয়াতসমূহেক িমথ#া বলেব এবং তা )থেক 
অহংকার করেব, তারাই )দাযখী এবং তথায় িচরকাল থাকেব।….40. িন�য়ই যারা আমার 
আয়াতসমূহেক িমথ#া বেলেছ এবং এxেলা )থেক অহংকার কেরেছ, তােদর জেন# 
আকােশর Zার উÄুq করা হেব না এবং তারা জা{ােত hেবশ করেব না। )য পয[W না 
সূেচর িছ¬ িদেয় উট hেবশ কের। আিম এমিনভােব পাপীেদরেক শাি( hদান 
কির।…41.তােদর জেন# নরকািÆর শয#া রেয়েছ এবং উপর )থেক চাদর। 
Ankebut 29:46-47*..... 46. )তামরা িকতাবধারীেদর সােথ তক[ -িবতক[  করেব না, 
িক: উkম প�ায়; তেব তােদর সােথ নয়, যারা   )কবল কােফররাই আমার 
আয়াতসমূহ অtীকার কের। 
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এa িক %হণেযাগL 6য, ‘িদ বুক অফ 6রিভেলশন’- বইেয়র 6শেষর সােথই বাইেবেলর 
অনুশাসনও বµ হেয় যায়? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
प�তLােদশর 22:18-19*....18.এই পু(েকর সব ভাববাণী যাঁরা �নেব, আিম 
তােদর ¡ঢ়ভােব বলিছ, এই পু(েক যা িকছু )লখা হল, )কউ যিদ তার সেG িকছু )য়াগ 
কের তেব ঈ>র এই পু(েক )য় সব সWােপর উে]খ আেছ তা তার জীবেন )য়াগ 
করেবন৷ 19.)কউ যিদ এই ভাববাণী পু(েকর বাক# )থেক িকছু বাদ )দয়, তেব ঈ>র 
এই পু(েক )য় জীবনবৃেeর কথা )লখা আেছ তা )থেক ও পিব� নগর )থেক তার 
অংশ বাদ )দেবন৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:19-20*.....19.িনঃসে¥েহ আ]াহর িনকট �হণেযাগ# Zীন একমা� 
ইসলাম। এবং যােদর hিত িকতাব )দয়া হেয়েছ তােদর িনকট hকৃত yান আসার পরও 
ওরা মতিবেরােধ িল� হেয়েছ, �ধুমা� পর�র িবেZষবশতঃ, যারা আ]াহর 
িনদশ[নসমূেহর hিত �ফরী কের তােদর জানা উিচত )য, িনি�ত±েপ আ]াহ িহসাব 
�হেণ অত#W ¯ত। 20.যিদ তারা )তামার সােথ িবতেক[  অবতীণ[ হয় তেব বেল দাও, 
"আিম এবং আমার অনুসরণকারীগণ আ]াহর hিত আÃসমপ[ণ কেরিছ।" আর আহেল 
িকতাবেদর এবং িনরeরেদর বেল দাও )য, )তামরাও িক আÃসমপ[ণ কেরছ? তখন 
যিদ তারা আÃসমপ[ণ কের, তেব সরল পথ hা� হেলা, আর যিদ মুখ ঘুিরেয় )নয়, 
তাহেল )তামার দািয়| হেলা �ধু )পৗেছ )দয়া। আর আ]াহর ¡িNেত রেয়েছ সকল 
বা¥া। 

18.* 
�রআেনর কথাJেলা আ1া3 র কথা িহেসেব 6মেন 6নয়ার জনL এর সােথ 
ঐিতহািসক বাইেবেলর পুেরাপুির সা¶শL থাকাটা িক জ·রী, 6কননা পূব̂বত¸ 
সমেয় বাইেবেল এই কথা বলা হেয়েছ?  

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
কির&ীয় ১ 14:32-33*.....32.ভাববাদীেদর আsা ও ভাববাদীেদর িনয়Éেণ থােক৷ 
33.কারণ ঈ>র কখনও িবশৃÊলা সৃিN কেরন না, িতিন শািWর ঈ>র, যা ঈ>েরর পিব� 
)লাকেদর ম®লীxিলেত সত#৷ 
গালাতীয় 1:8..... আমরা )তামােদর কােছ )য় সত# সুসমাচার hচার কেরিছ তার )থেক 
িভ{ )কান সুসমাচার যিদ আমােদর )কউ বা )কান tগ[¦ত এেসও hচার কের, তেব )স 
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)যাহেনর ২য় প© 1:9..... )কবল ̈ ীেNর িশeারই অনুসরণ করা উিচত, যিদ )কউ ̈ ীেNর 
িশeােক পিরবিত[ ত কের তেব )স ঈ>রেক পায় না; িক: )য় )কউ )সই িশeানুসাের চেল )স 
িপতা ও পু� উভয়েকই পায়৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:85*.....)য )লাক ইসলাম ছাড়া অন# )কান ধম[ তালাশ কের, কি�ণকােলও তা 
�হণ করা হেব না এবং আেখরােত )স eিত �(। 
Ahzab 33:40*.....মুহাÄদ )তামােদর )কান ব#িqর িপতা নন; বরং িতিন আ]াহর 
রাসূল এবং )শষ নবী। আ]াহ সব িবষেয় yাত। 
 
 
 



19. 
�রআেন িক এমন িকছু 6মৗিলক মতবাদ সংºা] বা ঐিতহািসক অসাম»সL 
পাওয়া যায়, যা স¼ূণ̂ভােব বাইেবেলর কথাJেলা িবেরািধতা কের? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6যাহেনর ১ম প$ 2:22-24*.....23. )য় পু�েক অtীকার কের, )স িপতা ঈ>রেকও পায় না৷ িক: 
)য় পু�েক �হণ কের, )স িপতা ঈ>রেকও )পেয়েছ৷   24.�u )থেক )তামরা যা �েন আসছ, 
)সই সব িবষয় অবশ#ই )তামােদর অWের )রেখা৷ 
6যাহেনর ২য় প½ 1:9.....আমরা যিদ িনেজেদর পাপ tীকার কির, িব>( ও ধািম[ক ঈ>র 
আমােদর সম( পাপ eমা করেবন ও সকল অধািম[কতা )থেক আমােদর �f করেবন৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Shuara 26:196-197*....196.িন�য় এর উে]খ আেছ পূব[বত· িকতাবসমূেহ।… 
197.তােদর জেন# এটা িক িনদশ[ন নয় )য, বনী-ইসরাঈেলর আেলমগণ এটা অবগত আেছ? 
Fussilat 41:43*.....আপনােক )তা তাই বলা হয়, যা বলা হত পূব[বত· রসূলগনেক। িন�য় আপনার 
পালনকত[ ার কােছ রেয়েছ eমা এবং রেয়েছ যÉণাদায়ক শাি(। 

20. 
‘অনুে�রণা’ ও ‘¤দববাণী’- এই শ¿ Àইa স¼েক̂ �রআন ও বাইেবল িক একই 
রকেমর ধারণা 6দয়? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
িতমিথ ২ 3:16*.....সম( শাmই ঈ>র িদেয়েছন এবং অনুেয়াগ, সংেশাধন ও 
ন#ায়পরায়ণ জীবনযাপেনর জন# hিতc বাক#ই স�ক িনেদ[ শ িদেত পাের৷ 
িপতেরর ২য় প$র 1:20-21*.....20.এটা )তামােদর িবেশষভােব জানা দরকার )য় শােmর 
ভাববাণী কখনই মানুেষর ই�া³েম আেস িন, 21.িক: পিব� আsার পিরচালনায় 
ভাববাদীরা ঈ>েরর কথা বেলেছন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:163*.....আিম আপনার hিত ওহী পা�েয়িছ, )যমন কের ওহী পা�েয়িছলাম নূেহর 
hিত এবং )স সম( নবী-রসূেলর hিত যাঁরা তাঁর পের )hিরত হেয়েছন। আর ওহী পা�েয়িছ, 
ইসমাঈল, ই¼াহীম, ইসহাক, ইয়া�ব, ও তাঁর সWাবেগ[র hিত এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনূস, 
হাuন ও সুলায়মােনর hিত। আর আিম দাউদেক দান কেরিছ যবুর ��। 
En'am 6:19 & 93.....19.আপিন িজেyস কuনঃ সব[বৃহৎ সাe#দাতা )ক? বেল িদনঃ 
আ]াহ আমার ও )তামােদর মেধ# সাeী। আমার hিত এ )কারআন অবত·ণ[ হেয়েছ-যােত 
আিম )তামােদরেক এবং যােদর কােছ এ )কারআন )পৗঁেছ সবাইেক ভীিত hদশ[ন কির। 
থােক এবং )ফেরশতারা tীয় হ( hসািরত কের বেল, )বর কর tীয় আsা! অদ# )তামােদরেক 
অবমাননাকর শাি( hদান করা হেব। কারণ, )তামরা আ]াহর উপর অসত# বলেত এবং তাঁ র আয়াত 
সমূহ )থেক অহংকার করেত। 
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পালনকত[ ার কােছ রেয়েছ eমা এবং রেয়েছ যÉণাদায়ক শাি(। 

20. 
‘অনুে�রণা’ ও ‘¤দববাণী’- এই শ¿ Àইa স¼েক̂ �রআন ও বাইেবল িক একই 
রকেমর ধারণা 6দয়? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
িতমিথ ২ 3:16*.....সম( শাmই ঈ>র িদেয়েছন এবং অনুেয়াগ, সংেশাধন ও 
ন#ায়পরায়ণ জীবনযাপেনর জন# hিতc বাক#ই স�ক িনেদ[ শ িদেত পাের৷ 
িপতেরর ২য় প$র 1:20-21*.....20.এটা )তামােদর িবেশষভােব জানা দরকার )য় শােmর 
ভাববাণী কখনই মানুেষর ই�া³েম আেস িন, 21.িক: পিব� আsার পিরচালনায় 
ভাববাদীরা ঈ>েরর কথা বেলেছন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:163*.....আিম আপনার hিত ওহী পা�েয়িছ, )যমন কের ওহী পা�েয়িছলাম নূেহর 
hিত এবং )স সম( নবী-রসূেলর hিত যাঁরা তাঁর পের )hিরত হেয়েছন। আর ওহী পা�েয়িছ, 
ইসমাঈল, ই¼াহীম, ইসহাক, ইয়া�ব, ও তাঁর সWাবেগ[র hিত এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনূস, 
হাuন ও সুলায়মােনর hিত। আর আিম দাউদেক দান কেরিছ যবুর ��। 
En'am 6:19 & 93.....19.আপিন িজেyস কuনঃ সব[বৃহৎ সাe#দাতা )ক? বেল িদনঃ 
আ]াহ আমার ও )তামােদর মেধ# সাeী। আমার hিত এ )কারআন অবত·ণ[ হেয়েছ-যােত 
আিম )তামােদরেক এবং যােদর কােছ এ )কারআন )পৗঁেছ সবাইেক ভীিত hদশ[ন কির। 
থােক এবং )ফেরশতারা tীয় হ( hসািরত কের বেল, )বর কর tীয় আsা! অদ# )তামােদরেক 
অবমাননাকর শাি( hদান করা হেব। কারণ, )তামরা আ]াহর উপর অসত# বলেত এবং তাঁ র আয়াত 
সমূহ )থেক অহংকার করেত। 
 
 

19. 
�রআেন িক এমন িকছু 6মৗিলক মতবাদ সংºা] বা ঐিতহািসক অসাম»সL 
পাওয়া যায়, যা স¼ূণ̂ভােব বাইেবেলর কথাJেলা িবেরািধতা কের? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
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6যাহেনর ২য় প½ 1:9.....আমরা যিদ িনেজেদর পাপ tীকার কির, িব>( ও ধািম[ক ঈ>র 
আমােদর সম( পাপ eমা করেবন ও সকল অধািম[কতা )থেক আমােদর �f করেবন৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Shuara 26:196-197*....196.িন�য় এর উে]খ আেছ পূব[বত· িকতাবসমূেহ।… 
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Fussilat 41:43*.....আপনােক )তা তাই বলা হয়, যা বলা হত পূব[বত· রসূলগনেক। িন�য় আপনার 
পালনকত[ ার কােছ রেয়েছ eমা এবং রেয়েছ যÉণাদায়ক শাি(। 
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21. 
ই�দী বা িCDানরা িক �রআনেক তােদর জীবেন একa পিব$ ধম̂%& িহেসেব 
%হণ করেত পারেব? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
ি³তীয় িববরণ 18:20-22*.....20.“িক: একজন ভাববাদী এমন িকছু বলেত পাের যা আিম 
তােক বলার জন# বিল িন| এবং )স )লাকেদর এও বলেত পাের )য় )স আমার হেয়ই তা বলেছ| 
যিদ এরকম ঘটনা ঘেট তাহেল )সই ভাববাদীেক অবশ#ই হত#া করা উিচ© |   
ইসাইয়া 8:20*..... িশeামালা এবং চুিq )তামােদর )মেন চলা উিচ© | )তামরা এই 
আেদশxেলা না মানেল )তামােদর হয়েতা ভুল আেদশ অনুসরণ করেত হেব| xণীন 
এবং গণ© কারেদর কাছ )থেক )য আেদশ উপেদশ আেস )সxেলা ভুল| এর )কান 
মূল# )নই| এই আেদশ )মেন চলেল )তামােদর িকছু লাভ হেব না|    
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:82*....এরা িক লe# কের না )কারআেনর hিত? পeাWের এটা যিদ আ]াহ 
ব#তীত অপর কারও পe )থেক হত, তেব এেতা অবশ#ই বn pবপিরত# )দখেত )পত। 
Shu’ara 26:196-197.....196.িন�য় এর উে]খ আেছ পূব[বত· িকতাবসমূেহ। 197.তােদর 
জেন# এটা িক িনদশ[ন নয় )য, বনী-ইসরাঈেলর আেলমগণ এটা অবগত আেছ? 

22. 
পিব$ ধম̂%& 6�রেণর পর সৃি�কত̂ার িক পরবত¸েত কখেনা %&aর িকছু 
আয়াত বা অংশ বািতল করার �েয়াজন মেন হেত পাের? (মানসুহ ও নািসহ) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
সামস«ীত 89:34*.....দায়ূেদর সেG আিম কখনও আমার চুিq ভG করেবা না| আিম 
আমােদর চুিqর পিরবত[ নও করেবা না| 
লুক 16:17.....তেব িবিধ-ব#বYার এক িব¥ু বাদ পড়ার )চেয় বরং আকাশ ও পৃিথবীর )লাপ পাওযা সহজ৷ 
6যাহন 10:35*.....শােm তােদরই ঈ>র বেলিছল যােদর কােছ ঈ>েরর বাণী 
এেসিছল; আর শাm সব সময়ই সত#৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:106*.....আিম )কান আয়াত রিহত করেল অথবা িব�ৃত কিরেয় িদেল 
তদেপeা উkম অথবা তার সমপয[ােয়র আয়াত আনয়ন কির। তুিম িক জান না )য, 
আ]াহ সব িকছুর উপর শিqমান? 
Ra'd 13:39*.....আ]াহ যা ই�া িমcেয় )দন এবং বহাল রােখন এবং মূল�� তাঁ র কােছই রেয়েছ। 
Nahl 16:101*.....এবং যখন আিম এক আয়ােতর Yেল অন# আয়াত উপিYত কির এবং আ]াহ 
যা অবতীণ[ কেরন িতিনই )স সºেক[  ভাল জােনন; তখন তারা বেলঃ আপিন )তা মনগড়া উিq 
কেরন; বরং তােদর অিধকাংশ )লাকই জােন না। 
İsra 17:86*.....আিম ই�া করেল আপনার কােছ ওহীর মাধেম যা )hরণ কেরিছ তা অবশ#ই 
hত#াহার করেত পারতাম। অতঃপর আপিন িনেজর জেন# তা আনয়েনর ব#াপাের আমার 
)মাকািবলায় )কান দািয়| বহনকারী পােবন না। 
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Ra'd 13:39*.....আ]াহ যা ই�া িমcেয় )দন এবং বহাল রােখন এবং মূল�� তাঁ র কােছই রেয়েছ। 
Nahl 16:101*.....এবং যখন আিম এক আয়ােতর Yেল অন# আয়াত উপিYত কির এবং আ]াহ 
যা অবতীণ[ কেরন িতিনই )স সºেক[  ভাল জােনন; তখন তারা বেলঃ আপিন )তা মনগড়া উিq 
কেরন; বরং তােদর অিধকাংশ )লাকই জােন না। 
İsra 17:86*.....আিম ই�া করেল আপনার কােছ ওহীর মাধেম যা )hরণ কেরিছ তা অবশ#ই 
hত#াহার করেত পারতাম। অতঃপর আপিন িনেজর জেন# তা আনয়েনর ব#াপাের আমার 
)মাকািবলায় )কান দািয়| বহনকারী পােবন না। 
 
 

 
21. 

ই�দী বা িCDানরা িক �রআনেক তােদর জীবেন একa পিব$ ধম̂%& িহেসেব 
%হণ করেত পারেব? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
ি³তীয় িববরণ 18:20-22*.....20.“িক: একজন ভাববাদী এমন িকছু বলেত পাের যা আিম 
তােক বলার জন# বিল িন| এবং )স )লাকেদর এও বলেত পাের )য় )স আমার হেয়ই তা বলেছ| 
যিদ এরকম ঘটনা ঘেট তাহেল )সই ভাববাদীেক অবশ#ই হত#া করা উিচ© |   
ইসাইয়া 8:20*..... িশeামালা এবং চুিq )তামােদর )মেন চলা উিচ© | )তামরা এই 
আেদশxেলা না মানেল )তামােদর হয়েতা ভুল আেদশ অনুসরণ করেত হেব| xণীন 
এবং গণ© কারেদর কাছ )থেক )য আেদশ উপেদশ আেস )সxেলা ভুল| এর )কান 
মূল# )নই| এই আেদশ )মেন চলেল )তামােদর িকছু লাভ হেব না|    
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:82*....এরা িক লe# কের না )কারআেনর hিত? পeাWের এটা যিদ আ]াহ 
ব#তীত অপর কারও পe )থেক হত, তেব এেতা অবশ#ই বn pবপিরত# )দখেত )পত। 
Shu’ara 26:196-197.....196.িন�য় এর উে]খ আেছ পূব[বত· িকতাবসমূেহ। 197.তােদর 
জেন# এটা িক িনদশ[ন নয় )য, বনী-ইসরাঈেলর আেলমগণ এটা অবগত আেছ? 

22. 
পিব$ ধম̂%& 6�রেণর পর সৃি�কত̂ার িক পরবত¸েত কখেনা %&aর িকছু 
আয়াত বা অংশ বািতল করার �েয়াজন মেন হেত পাের? (মানসুহ ও নািসহ) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
সামস«ীত 89:34*.....দায়ূেদর সেG আিম কখনও আমার চুিq ভG করেবা না| আিম 
আমােদর চুিqর পিরবত[ নও করেবা না| 
লুক 16:17.....তেব িবিধ-ব#বYার এক িব¥ু বাদ পড়ার )চেয় বরং আকাশ ও পৃিথবীর )লাপ পাওযা সহজ৷ 
6যাহন 10:35*.....শােm তােদরই ঈ>র বেলিছল যােদর কােছ ঈ>েরর বাণী 
এেসিছল; আর শাm সব সময়ই সত#৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:106*.....আিম )কান আয়াত রিহত করেল অথবা িব�ৃত কিরেয় িদেল 
তদেপeা উkম অথবা তার সমপয[ােয়র আয়াত আনয়ন কির। তুিম িক জান না )য, 
আ]াহ সব িকছুর উপর শিqমান? 
Ra'd 13:39*.....আ]াহ যা ই�া িমcেয় )দন এবং বহাল রােখন এবং মূল�� তাঁ র কােছই রেয়েছ। 
Nahl 16:101*.....এবং যখন আিম এক আয়ােতর Yেল অন# আয়াত উপিYত কির এবং আ]াহ 
যা অবতীণ[ কেরন িতিনই )স সºেক[  ভাল জােনন; তখন তারা বেলঃ আপিন )তা মনগড়া উিq 
কেরন; বরং তােদর অিধকাংশ )লাকই জােন না। 
İsra 17:86*.....আিম ই�া করেল আপনার কােছ ওহীর মাধেম যা )hরণ কেরিছ তা অবশ#ই 
hত#াহার করেত পারতাম। অতঃপর আপিন িনেজর জেন# তা আনয়েনর ব#াপাের আমার 
)মাকািবলায় )কান দািয়| বহনকারী পােবন না। 
 
 

 

21. 
ই�দী বা িCDানরা িক �রআনেক তােদর জীবেন একa পিব$ ধম̂%& িহেসেব 
%হণ করেত পারেব? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
ি³তীয় িববরণ 18:20-22*.....20.“িক: একজন ভাববাদী এমন িকছু বলেত পাের যা আিম 
তােক বলার জন# বিল িন| এবং )স )লাকেদর এও বলেত পাের )য় )স আমার হেয়ই তা বলেছ| 
যিদ এরকম ঘটনা ঘেট তাহেল )সই ভাববাদীেক অবশ#ই হত#া করা উিচ© |   
ইসাইয়া 8:20*..... িশeামালা এবং চুিq )তামােদর )মেন চলা উিচ© | )তামরা এই 
আেদশxেলা না মানেল )তামােদর হয়েতা ভুল আেদশ অনুসরণ করেত হেব| xণীন 
এবং গণ© কারেদর কাছ )থেক )য আেদশ উপেদশ আেস )সxেলা ভুল| এর )কান 
মূল# )নই| এই আেদশ )মেন চলেল )তামােদর িকছু লাভ হেব না|    
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:82*....এরা িক লe# কের না )কারআেনর hিত? পeাWের এটা যিদ আ]াহ 
ব#তীত অপর কারও পe )থেক হত, তেব এেতা অবশ#ই বn pবপিরত# )দখেত )পত। 
Shu’ara 26:196-197.....196.িন�য় এর উে]খ আেছ পূব[বত· িকতাবসমূেহ। 197.তােদর 
জেন# এটা িক িনদশ[ন নয় )য, বনী-ইসরাঈেলর আেলমগণ এটা অবগত আেছ? 

22. 
পিব$ ধম̂%& 6�রেণর পর সৃি�কত̂ার িক পরবত¸েত কখেনা %&aর িকছু 
আয়াত বা অংশ বািতল করার �েয়াজন মেন হেত পাের? (মানসুহ ও নািসহ) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
সামস«ীত 89:34*.....দায়ূেদর সেG আিম কখনও আমার চুিq ভG করেবা না| আিম 
আমােদর চুিqর পিরবত[ নও করেবা না| 
লুক 16:17.....তেব িবিধ-ব#বYার এক িব¥ু বাদ পড়ার )চেয় বরং আকাশ ও পৃিথবীর )লাপ পাওযা সহজ৷ 
6যাহন 10:35*.....শােm তােদরই ঈ>র বেলিছল যােদর কােছ ঈ>েরর বাণী 
এেসিছল; আর শাm সব সময়ই সত#৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:106*.....আিম )কান আয়াত রিহত করেল অথবা িব�ৃত কিরেয় িদেল 
তদেপeা উkম অথবা তার সমপয[ােয়র আয়াত আনয়ন কির। তুিম িক জান না )য, 
আ]াহ সব িকছুর উপর শিqমান? 
Ra'd 13:39*.....আ]াহ যা ই�া িমcেয় )দন এবং বহাল রােখন এবং মূল�� তাঁ র কােছই রেয়েছ। 
Nahl 16:101*.....এবং যখন আিম এক আয়ােতর Yেল অন# আয়াত উপিYত কির এবং আ]াহ 
যা অবতীণ[ কেরন িতিনই )স সºেক[  ভাল জােনন; তখন তারা বেলঃ আপিন )তা মনগড়া উিq 
কেরন; বরং তােদর অিধকাংশ )লাকই জােন না। 
İsra 17:86*.....আিম ই�া করেল আপনার কােছ ওহীর মাধেম যা )hরণ কেরিছ তা অবশ#ই 
hত#াহার করেত পারতাম। অতঃপর আপিন িনেজর জেন# তা আনয়েনর ব#াপাের আমার 
)মাকািবলায় )কান দািয়| বহনকারী পােবন না। 
 
 

 



23.* 
�রআন যিদ সকল িবে,র পালনকত̂ার কাছ 6থেক আমােদর কােছ এেস থােক এবং 
পরবত¸েত তা িকছু জীন বা অপেদবতােদর মাধLেমও সমিথ̂ত হয়, তাহেল এটা িক 
6কান ভােলা ইি«ত হেব 6য এa 6সই পালনকত̂ার কাছ 6থেকই এেসেছ? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
6যাহন 14:30*.....আিম )তামােদর সেG আর )বশীeণ কথা বলব না, কারণ এই 
জগেতর অিধপিত আসেছ৷ আমার ওপর তার )কান দাবী )নই৷   
কির&ীয় ২ 4:3—4*.....3.িক: আমরা )য় সুসমাচার hচার কির তা যিদ ঢাকা থােক, 
তেব যাঁরা Íংেসর পেথ চেলেছ তােদর কােছই ঢাকা )থেক যায়৷ 4.এই যুেগর )দবতা 
অিব>াসীেদর মন অ� কেরেছ, যােত ঈ>েরর hিতমূিk[  )য় ¨ীN, তাঁর মিহমার 
সুসমাচােরর আেলা তারা )দখেত না পায়৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Fatih 1:1.... �u করিছ আ]াহর নােম িযিন পরম কuণাময়, অিত দয়ালু। 
Yunus 10:37.... আর )কারআন )স িজিনস নয় )য, আ]াহ ব#তীত )কউ তা বািনেয় )নেব। 
অবশ# এc পূব[বত· কালােমর সত#ায়ন কের এবং )স সম( িবষেয়র িবেÎষণ দান কের যা )তামার 
hিত )দয়া হেয়েছ, যােত )কান সে¥হ )নই-)তামার িব>পালনকত[ ার পe )থেক। 
Ahkaf 46:29-30..... 29. যখন আিম একদল িজনেক আপনার hিত আকৃN কেরিছলাম, 
তারা )কারআন পাঠ �নিছল,। এ িকতাব পূব[বত· সব িকতােবর hত#ায়ন কের, সত#ধম[ ও 
সরলপেথর িদেক পিরচািলত কের।  

24.* 
 )কান পিব� ধম[�ে�র শয়তােনর কাছ )থেক আসার ব#পারc বারবার অtীকৃিত 
জানােনার hেয়াজন মেন হওয়া িক উিচৎ? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 7:15-20*.....15.‘ভ® ভাববাদীেদর )থেক সাবধান৷ 20.তাই আিম )তামােদর আবার 
বলিছ, তারা যা কের তা )দেখইেতামরা তােদর িচনেত পারেব৷ 
)যাহন 8:44-49*.....িদযাবল )তামােদর িপতা এবং )তামরা তার পু�৷ )তামরা )তামােদর 
িপতার ই�াই পূণ[ করেত চাও৷ িদযাবল �u )থেকই খুনী; আর সেত#র পেe )স কখনও 
দাঁড়ায় িন, কারণ তার মেধ# )তা সেত#র )লশমা� )নই৷ )স যখন িমথ#া কথা বেল, তখন 
tাভািবকভােবই তার মধ# )থেক তা )বর হয়, কারণ )স িমথ#াবাদী ও িমথ#ার িপতা৷ আিম সত# 
বিল বেল )তামরা আমায় িব>াস কেরা না৷ )তামােদর মেধ# )ক আমােক পাপী বেল )দাষী 
করেত পাের? আিম যখন সত# বলিছ তখন )তামরা )কন িব>াস করছ না? 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nahl 16:98*.....অতএব, যখন আপিন )কারআন পাঠ কেরন তখন িবতািড়ত 
শয়তান )থেক আ]াহর আ�য় �হণ কuন। 
Sebe 34:8 & 46*..... )স আ]াহ সºেক[  িমথ#া বেল, না হয় )স উÄাদ এবং যারা 
পরকােল অিব>াসী, তারা আযােব ও )ঘার পথ§Nতায় পিতত আেছ। বলুন, আিম 
)তামােদরেক -)তামােদর সGীর মেধ# )কান উÄাদনা )নই। 
Tekvir 81:22 & 25*.....এবং )তামােদর সাথী পাগল নন। এটা িবতািড়ত 
শয়তােনর উিq নয়। 
মWব#: হযরত )মাহাÄাদ (সঃ) hায়শই বলেতন )য িতিন )কান জীন বা অপেদবতা Zারা আিবN 
নন। 15:6-7, 23:70, 37:36, 44:14, 51:50-52, 68:51. 
 
 
 

23.* 
�রআন যিদ সকল িবে,র পালনকত̂ার কাছ 6থেক আমােদর কােছ এেস থােক এবং 
পরবত¸েত তা িকছু জীন বা অপেদবতােদর মাধLেমও সমিথ̂ত হয়, তাহেল এটা িক 
6কান ভােলা ইি«ত হেব 6য এa 6সই পালনকত̂ার কাছ 6থেকই এেসেছ? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
6যাহন 14:30*.....আিম )তামােদর সেG আর )বশীeণ কথা বলব না, কারণ এই 
জগেতর অিধপিত আসেছ৷ আমার ওপর তার )কান দাবী )নই৷   
কির&ীয় ২ 4:3—4*.....3.িক: আমরা )য় সুসমাচার hচার কির তা যিদ ঢাকা থােক, 
তেব যাঁরা Íংেসর পেথ চেলেছ তােদর কােছই ঢাকা )থেক যায়৷ 4.এই যুেগর )দবতা 
অিব>াসীেদর মন অ� কেরেছ, যােত ঈ>েরর hিতমূিk[  )য় ¨ীN, তাঁর মিহমার 
সুসমাচােরর আেলা তারা )দখেত না পায়৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Fatih 1:1.... �u করিছ আ]াহর নােম িযিন পরম কuণাময়, অিত দয়ালু। 
Yunus 10:37.... আর )কারআন )স িজিনস নয় )য, আ]াহ ব#তীত )কউ তা বািনেয় )নেব। 
অবশ# এc পূব[বত· কালােমর সত#ায়ন কের এবং )স সম( িবষেয়র িবেÎষণ দান কের যা )তামার 
hিত )দয়া হেয়েছ, যােত )কান সে¥হ )নই-)তামার িব>পালনকত[ ার পe )থেক। 
Ahkaf 46:29-30..... 29. যখন আিম একদল িজনেক আপনার hিত আকৃN কেরিছলাম, 
তারা )কারআন পাঠ �নিছল,। এ িকতাব পূব[বত· সব িকতােবর hত#ায়ন কের, সত#ধম[ ও 
সরলপেথর িদেক পিরচািলত কের।  

24.* 
 )কান পিব� ধম[�ে�র শয়তােনর কাছ )থেক আসার ব#পারc বারবার অtীকৃিত 
জানােনার hেয়াজন মেন হওয়া িক উিচৎ? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 7:15-20*.....15.‘ভ® ভাববাদীেদর )থেক সাবধান৷ 20.তাই আিম )তামােদর আবার 
বলিছ, তারা যা কের তা )দেখইেতামরা তােদর িচনেত পারেব৷ 
)যাহন 8:44-49*.....িদযাবল )তামােদর িপতা এবং )তামরা তার পু�৷ )তামরা )তামােদর 
িপতার ই�াই পূণ[ করেত চাও৷ িদযাবল �u )থেকই খুনী; আর সেত#র পেe )স কখনও 
দাঁড়ায় িন, কারণ তার মেধ# )তা সেত#র )লশমা� )নই৷ )স যখন িমথ#া কথা বেল, তখন 
tাভািবকভােবই তার মধ# )থেক তা )বর হয়, কারণ )স িমথ#াবাদী ও িমথ#ার িপতা৷ আিম সত# 
বিল বেল )তামরা আমায় িব>াস কেরা না৷ )তামােদর মেধ# )ক আমােক পাপী বেল )দাষী 
করেত পাের? আিম যখন সত# বলিছ তখন )তামরা )কন িব>াস করছ না? 
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)তামােদরেক -)তামােদর সGীর মেধ# )কান উÄাদনা )নই। 
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ই�দীরা, িC�ানরা এবং মুসিলম সকেলই িক মেন কের 6য সবিকছুর সৃি�কত̂া 
Bধুমা$ একজনই? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
ি³তীয় িববরণ 6:4*.....“ই~ােয়েলর )লাকরা )শােনা! hভু, আমােদর ঈ>র হেলন একমা� hভু! 
এেফসীয় 4:4-6.....)দহ এক ও আsা এক, �ক )সইরকমই ঈ>র )তামােদর সকলেক এক 
hত#াশার জন# আÑান কেরেছন৷ )কবল একই hভু, এক িব>াস ও এক বাি�� রেয়েছ; আর 
আেছন এক ঈ>র িযিন সকেলর িপতা৷ িযিন সকেলর ওপের কতৃ[ Ò কেরন৷ িতিন সব[� আেছন ও 
সবিকছুেত আেছন৷ 
িতমিথ ১ 2:5-6.....কারণ একমা� ঈ>র আেছন আর ঈ>েরর ও মানুেষর মেধ# )কবল একমা� 
পথ আেছ, যার মাধ#েম মানুষ ঈ>েরর কােছ )পৗঁছেত পাের৷ 
যােকােবর প$র 2:19....তুিম িক িব>াস কর )য় এক ঈ>র রেয়েছন? এমনিক ভূতরাও তা 
িব>াস কের ও ভেয় কাঁেপ৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:163*.....আর )তামােদর উপাস# একইমা� উপাস#। িতিন ছাড়া মহা 
কuণাময় দয়ালু )কউ )নই। 
Nisa 4:87 & 171*..... িনঃসে¥েহ আ]াহ একক উপাস#। 
Maide 5:73..... অথচ এক উপাস# ছাড়া )কান উপাস# )নই। 
İhlas 112:1.....বলুন, িতিন আ]াহ, এক, 

26.* 
�রআন 6থেক পাওয়া আ1া3 র সকল চির$ ও �ভাব ¤বিশ�L এবং বাইেবল 
6থেক পাওয়া ঈ,েরর সকল চির$ ও �ভাব ¤বিশে�Lর িক স¼ূণ̂ সা¶শL 
পাওয়া যায়?(আসমাউল �সনা)  

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
ইসাইয়া 40:28*.....)তামরা িন�য়ই �েনেছা এবং জােনা )য hভু ঈ>র অত#W 
yানী| িতিন যা জােনন মানুষ তা িশখেত পাের না| hভু কখনও ÓাW হন না এবং তাঁর 
িব�ােমর hেয়াজন )নই| hভু পৃিথবীর সম( hত#W অÔল সৃিN কেরেছন|  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:255*.....আ]াহ ছাড়া অন# )কান উপাস# )নই, িতিন জীিবত, সবিকছুর 
ধারক। তাঁেক ত«াও �শ[ করেত পাের না এবং িন¬াও নয়। আসমান ও যমীেন যা িকছু 
রেয়েছ, সবই তাঁর। )ক আছ এমন, )য সুপািরশ করেব তাঁর কােছ তাঁর অনুমিত ছাড়া? 
¡িNর সামেন িকংবা িপছেন যা িকছু রেয়েছ )স সবই িতিন জােনন। তাঁর yানসীমা 
)থেক তারা )কান িকছুেকই পিরেবিNত করেত পাের না, িক: যতটু� িতিন ই�া 
কেরন। তাঁর িসংহাসন সম( আসমান ও যমীনেক পিরেবিNত কের আেছ। আর 
)সxেলােক ধারণ করা তাঁর পেe ক�ন নয়। িতিনই সেব[াª এবং সব[ােপeা মহান। 
Hashr 59:23*.....িতিনই আ]াহ িতিন ব#িতত )কান উপাস# )নই। িতিনই একমা� মািলক, 
পিব�, শািW ও িনরাপkাদাতা, আ�য়দাতা, পরা³াW, hতাপািµত, মাহাÃ?486;◌ীল। তারা 
যােক অংশীদার কের আ]াহ তা’ আলা তা )থেক পিব�। 
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সবিকছুেত আেছন৷ 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:163*.....আর )তামােদর উপাস# একইমা� উপাস#। িতিন ছাড়া মহা 
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26.* 
�রআন 6থেক পাওয়া আ1া3 র সকল চির$ ও �ভাব ¤বিশ�L এবং বাইেবল 
6থেক পাওয়া ঈ,েরর সকল চির$ ও �ভাব ¤বিশে�Lর িক স¼ূণ̂ সা¶শL 
পাওয়া যায়?(আসমাউল �সনা)  

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
ইসাইয়া 40:28*.....)তামরা িন�য়ই �েনেছা এবং জােনা )য hভু ঈ>র অত#W 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
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27. 
ইেবেলর ঈ,র এবং �রআেন বলা আ1া3  উভয়ই িক একমা$ এবং একই 
সÅা? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
যা$াপুQক 3:14..... তখন ঈ>র )মািশেক বলেলন, “তােদর বেলা, ‘আিম আিমই|’ যখনই তুিম 
ই~ােয়লীয়েদর কােছ যােব তখনই তােদর বলেব, ‘আিমই’ আমােক পা�েয়েছন|”   
6যাহেনর ১ম প$ 5:20*.....আমরা জািন )য় ঈ>েরর পু� এেসেছন, আর িতিন 
আমােদর )সই )বাধ বুিf িদেয়েছন যার Zারা আমরা )সই সত#ময় ঈ>রেক জানেত 
পাির৷ এখন আমরা সত# ঈ>ের আিছ, কারণ আমরা তাঁর পু� যী� ¨ীেNেত আিছ৷ 
িতিনই সত# ঈ>র ও অনW জীবন৷   
6যাহেনর ২য় প½ 9*.....)কবল ̈ ীেNর িশeারই অনুসরণ করা উিচত, যিদ )কউ ̈ ীেNর 
িশeােক পিরবিত[ ত কের তেব )স ঈ>রেক পায় না; িক: )য় )কউ )সই িশeানুসাের চেল )স 
িপতা ও পু� উভয়েকই পায়৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Ankebut 29:46*.....)তামরা িকতাবধারীেদর সােথ তক[ -িবতক[  করেব না, িক: 
উkম প�ায়; তেব তােদর সােথ নয়, যারা তােদর মেধ# )ব-ইনসাফ। এবং বল, 
আমােদর hিত ও )তামােদর hিত যা নািযল করা হেয়েছ, তােত আমরা িব>াস Yাপন 
কেরিছ। আমােদর উপাস# ও )তামােদর উপাস# একই এবং আমরা তাঁরই আyাবহ।  
Safat 37:126..... িযিন আ]াহ )তামােদর পালনকত[ া এবং )তামােদর পূব[পুuষেদর পালনকত[ া? 

28. 
ঈ,েরর িচর]ন এবং অপিরবত̂নশীল নাম িক ‘ইয়াওেয়হ’? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
যা$াপুQক 3:15*.....ঈ>র )মািশেক আরও বলেলন, “তুিম অবশ#ই তােদর একথা 
বলেব: ‘িয়েহাবা হেলন )তামােদর পূব[পুuষেদর ঈ>র, অ¼াহােমর ঈ>র, ইÖহােকর 
ঈ>র এবং যােকােবর ঈ>র| আমার নাম সব[দা হেব িয়েহাবা| এই নােমই আমােক 
)লােক বংশ পরºরায িচনেব|’ )লাকেদর বেলা, ‘িয়েহাবা )তামােক পা�েয়েছন!”‘   
6যাহন 8:58*.....যী� তােদর বলেলন, ‘আিম )তামােদর সিত# বলিছ৷ অ¼াহােমর 
জেSর আেগ )থেকই আিম আিছ৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
A'raf 7:180*.....আর আ]াহর জন# রেয়েছ সব উkম নাম। কােজই )স নাম ধেরই তাঁ েক 
ডাক। আর তােদরেক বজ[ ন কর, যারা তাঁ র নােমর ব#াপাের বাঁ কা পেথ চেল। তারা িনেজেদর 
কৃতকেম[র ফল শীØই পােব।  
Isra 17:110*.....বলুনঃ আ]াহ বেল আহবান কর িকংবা রহমান বেল, )য নােমই আহবান কর 
না )কন, সব সু¥র নাম তাঁ রই। আপিন িনেজর নামায আদায়কােল tর উª�ােস িনেয় িগেয় 
পড়েবন না এবং িনঃশেÁও পড়েবন না। এতdভেয়র মধ#মপ�া অবল�ন কuন। 
ম]বL: ঈ>েরর িবেশষ নাম ‘ইয়াওেয়হ’ সব[েমাট 6,823 বার বাইেবেল পাওয়া িগেয়েছ, িক: 
�রআেন সৃিNকত[ ার উে]িখত 99 (আসমাউল nসনা) নােমর মেধ# ‘ইয়াওেয়হ’ নােমর কথা 
একবারও উে]খ )নই।  িসএফ. তাহা 20:8, রহমান 55:78 & হাসর 59:24. 
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িপতা ও পু� উভয়েকই পায়৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Ankebut 29:46*.....)তামরা িকতাবধারীেদর সােথ তক[ -িবতক[  করেব না, িক: 
উkম প�ায়; তেব তােদর সােথ নয়, যারা তােদর মেধ# )ব-ইনসাফ। এবং বল, 
আমােদর hিত ও )তামােদর hিত যা নািযল করা হেয়েছ, তােত আমরা িব>াস Yাপন 
কেরিছ। আমােদর উপাস# ও )তামােদর উপাস# একই এবং আমরা তাঁরই আyাবহ।  
Safat 37:126..... িযিন আ]াহ )তামােদর পালনকত[ া এবং )তামােদর পূব[পুuষেদর পালনকত[ া? 

28. 
ঈ,েরর িচর]ন এবং অপিরবত̂নশীল নাম িক ‘ইয়াওেয়হ’? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
যা$াপুQক 3:15*.....ঈ>র )মািশেক আরও বলেলন, “তুিম অবশ#ই তােদর একথা 
বলেব: ‘িয়েহাবা হেলন )তামােদর পূব[পুuষেদর ঈ>র, অ¼াহােমর ঈ>র, ইÖহােকর 
ঈ>র এবং যােকােবর ঈ>র| আমার নাম সব[দা হেব িয়েহাবা| এই নােমই আমােক 
)লােক বংশ পরºরায িচনেব|’ )লাকেদর বেলা, ‘িয়েহাবা )তামােক পা�েয়েছন!”‘   
6যাহন 8:58*.....যী� তােদর বলেলন, ‘আিম )তামােদর সিত# বলিছ৷ অ¼াহােমর 
জেSর আেগ )থেকই আিম আিছ৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
A'raf 7:180*.....আর আ]াহর জন# রেয়েছ সব উkম নাম। কােজই )স নাম ধেরই তাঁ েক 
ডাক। আর তােদরেক বজ[ ন কর, যারা তাঁ র নােমর ব#াপাের বাঁ কা পেথ চেল। তারা িনেজেদর 
কৃতকেম[র ফল শীØই পােব।  
Isra 17:110*.....বলুনঃ আ]াহ বেল আহবান কর িকংবা রহমান বেল, )য নােমই আহবান কর 
না )কন, সব সু¥র নাম তাঁ রই। আপিন িনেজর নামায আদায়কােল tর উª�ােস িনেয় িগেয় 
পড়েবন না এবং িনঃশেÁও পড়েবন না। এতdভেয়র মধ#মপ�া অবল�ন কuন। 
ম]বL: ঈ>েরর িবেশষ নাম ‘ইয়াওেয়হ’ সব[েমাট 6,823 বার বাইেবেল পাওয়া িগেয়েছ, িক: 
�রআেন সৃিNকত[ ার উে]িখত 99 (আসমাউল nসনা) নােমর মেধ# ‘ইয়াওেয়হ’ নােমর কথা 
একবারও উে]খ )নই।  িসএফ. তাহা 20:8, রহমান 55:78 & হাসর 59:24. 
 
 

27. 
ইেবেলর ঈ,র এবং �রআেন বলা আ1া3  উভয়ই িক একমা$ এবং একই 
সÅা? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
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29. 
পিব$ %&Jেলােত িক এমন 6কান আয়াত বা অংশ রেয়েছ 6যখােন ঈ,রেক 
‘পিব$’ বলা হেয়েছ? (আল-��ুস) 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
ইসাইয়া 6:3.... এই ¦তরা এেক অপরেক )ডেক বলেত লাগল, “পিব�, পিব�, পিব�| 
hভু সব[শিqমান খুবই পিব�| তাঁর মিহমায পৃিথবী পিরপূণ[|” 
ইসাইয়া 40:25..... পিব� ঈ>র বেলন: “আমার সেG কারও তুলনা করেত পারেব 
িক? না! )কউ আমার সমান নয়| 
ইসাইয়া 57:15*.... তাঁর নাম পিব�| ঈ>র বেলন, আিম অেনক Úচু ও পিব� Yােন বাস 
করেলও যারা dঃখীত ও িবনীত তােদর সেGও আিম থািক| 
6যাহন 17:11..... ‘আিম আর এই জগেত থাকিছ না, িক: তারা এই জগেত থাকেছ, 
আিম )তামারই কােছ যাি�৷ পিব� িপতা,  
प�তLােদশর 4:8*.....এই চারc hাণীর hেত#েকর ছc কের পাখা িছল, )সই 
hাণীxিলর সব[ােG, )ভতের ও বাইের িছল )চাখ, আর তাঁরা িদন-রাত সব সময় িবরত 
না হেয় এই কথা বলিছেলন:‘পিব�, পিব�, পিব� hভু ঈ>র সব[শিqমান, িযিন িছেলন, 
িযিন আেছন ও িযিন আসেছন৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Hashr 59:23*......িতিনই আ]াহ িতিন ব#িতত )কান উপাস# )নই। িতিনই একমা� 
মািলক, পিব�, 
Jum’a 62:1*.....রাজ#ািধপিত, পিব�, পরা³মশালী ও hyাময় আ]াহর পিব�তা 
)ঘাষণা কের, যা িকছু আেছ নেভামÛেল ও যা িকছু আেছ ভূমÛেল।  
মWব#: এই xনcর কথা পিব� �রআেন )কবলমা� ২বার বলা হেয়েছ, িক: বাইেবেল 
এর কথা বলা হেয়েছ 450 এর )বিশ।  

30. 
ঈ,েরর চির$ ও �ভাব ¤বিশ�LJেলার মেধL 6কাথাও িক ঈ,র িনেজেক 
‘িপতা’ িহেসেব পিরচয় িদেয়েছ?  

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
ইসাইয়া 63:16*.....)দখুন, আপিন আমােদর িপতা! অ¼াহাম আমােদর জােন না| ই~ােয়ল 
(যােকাব) আমােদর tীকার কের না| hভু, আপিন আমােদর িপতা! আপিন আমােদর ঈ>র িযিন 
সব[দা আমােদর রeা কেরন| 
মিথ 5:45 & 48..... )য়ন )তামরা tেগ[র িপতার সWান হেত পার৷  তাই )তামােদর 
tেগ[র িপতা )য়মন িসf )তামরাও )তমন িসf হও৷ 
6যাহন 8:41..... ঈ>র হে�ন আমােদর একমা� িপতা৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
En'am 6:101*.....িতিন নেভামÛল ও ভূমÛেলর আিদ ~Nা। িক±েপ আ]াহর পু� 
হেত পাের, অথচ তাঁর )কান সGী )নই ? িতিন যাবতীয় িকছু সৃিN কেরেছন। িতিন সব 
বÜ সºেক[  সুিবy। 
Furkan 25:2..... িতিন )কান সWান �হণ কেরনিন। রাজে| তাঁর )কান অংশীদার )নই। 
Jinn 72:3*.....এবং আরও িব>াস কির )য, আমােদর পালনকত[ ার মহান ময[াদা সবার 
উেÍ[ । িতিন )কান পÃী �হণ কেরনিন এবং তাঁর )কান সWান 6নই। 
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)ঘাষণা কের, যা িকছু আেছ নেভামÛেল ও যা িকছু আেছ ভূমÛেল।  
মWব#: এই xনcর কথা পিব� �রআেন )কবলমা� ২বার বলা হেয়েছ, িক: বাইেবেল 
এর কথা বলা হেয়েছ 450 এর )বিশ।  

30. 
ঈ,েরর চির$ ও �ভাব ¤বিশ�LJেলার মেধL 6কাথাও িক ঈ,র িনেজেক 
‘িপতা’ িহেসেব পিরচয় িদেয়েছ?  

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
ইসাইয়া 63:16*.....)দখুন, আপিন আমােদর িপতা! অ¼াহাম আমােদর জােন না| ই~ােয়ল 
(যােকাব) আমােদর tীকার কের না| hভু, আপিন আমােদর িপতা! আপিন আমােদর ঈ>র িযিন 
সব[দা আমােদর রeা কেরন| 
মিথ 5:45 & 48..... )য়ন )তামরা tেগ[র িপতার সWান হেত পার৷  তাই )তামােদর 
tেগ[র িপতা )য়মন িসf )তামরাও )তমন িসf হও৷ 
6যাহন 8:41..... ঈ>র হে�ন আমােদর একমা� িপতা৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
En'am 6:101*.....িতিন নেভামÛল ও ভূমÛেলর আিদ ~Nা। িক±েপ আ]াহর পু� 
হেত পাের, অথচ তাঁর )কান সGী )নই ? িতিন যাবতীয় িকছু সৃিN কেরেছন। িতিন সব 
বÜ সºেক[  সুিবy। 
Furkan 25:2..... িতিন )কান সWান �হণ কেরনিন। রাজে| তাঁর )কান অংশীদার )নই। 
Jinn 72:3*.....এবং আরও িব>াস কির )য, আমােদর পালনকত[ ার মহান ময[াদা সবার 
উেÍ[ । িতিন )কান পÃী �হণ কেরনিন এবং তাঁর )কান সWান 6নই। 
 
 
 

29. 
পিব$ %&Jেলােত িক এমন 6কান আয়াত বা অংশ রেয়েছ 6যখােন ঈ,রেক 
‘পিব$’ বলা হেয়েছ? (আল-��ুস) 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
ইসাইয়া 6:3.... এই ¦তরা এেক অপরেক )ডেক বলেত লাগল, “পিব�, পিব�, পিব�| 
hভু সব[শিqমান খুবই পিব�| তাঁর মিহমায পৃিথবী পিরপূণ[|” 
ইসাইয়া 40:25..... পিব� ঈ>র বেলন: “আমার সেG কারও তুলনা করেত পারেব 
িক? না! )কউ আমার সমান নয়| 
ইসাইয়া 57:15*.... তাঁর নাম পিব�| ঈ>র বেলন, আিম অেনক Úচু ও পিব� Yােন বাস 
করেলও যারা dঃখীত ও িবনীত তােদর সেGও আিম থািক| 
6যাহন 17:11..... ‘আিম আর এই জগেত থাকিছ না, িক: তারা এই জগেত থাকেছ, 
আিম )তামারই কােছ যাি�৷ পিব� িপতা,  
प�তLােদশর 4:8*.....এই চারc hাণীর hেত#েকর ছc কের পাখা িছল, )সই 
hাণীxিলর সব[ােG, )ভতের ও বাইের িছল )চাখ, আর তাঁরা িদন-রাত সব সময় িবরত 
না হেয় এই কথা বলিছেলন:‘পিব�, পিব�, পিব� hভু ঈ>র সব[শিqমান, িযিন িছেলন, 
িযিন আেছন ও িযিন আসেছন৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Hashr 59:23*......িতিনই আ]াহ িতিন ব#িতত )কান উপাস# )নই। িতিনই একমা� 
মািলক, পিব�, 
Jum’a 62:1*.....রাজ#ািধপিত, পিব�, পরা³মশালী ও hyাময় আ]াহর পিব�তা 
)ঘাষণা কের, যা িকছু আেছ নেভামÛেল ও যা িকছু আেছ ভূমÛেল।  
মWব#: এই xনcর কথা পিব� �রআেন )কবলমা� ২বার বলা হেয়েছ, িক: বাইেবেল 
এর কথা বলা হেয়েছ 450 এর )বিশ।  

30. 
ঈ,েরর চির$ ও �ভাব ¤বিশ�LJেলার মেধL 6কাথাও িক ঈ,র িনেজেক 
‘িপতা’ িহেসেব পিরচয় িদেয়েছ?  

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
ইসাইয়া 63:16*.....)দখুন, আপিন আমােদর িপতা! অ¼াহাম আমােদর জােন না| ই~ােয়ল 
(যােকাব) আমােদর tীকার কের না| hভু, আপিন আমােদর িপতা! আপিন আমােদর ঈ>র িযিন 
সব[দা আমােদর রeা কেরন| 
মিথ 5:45 & 48..... )য়ন )তামরা tেগ[র িপতার সWান হেত পার৷  তাই )তামােদর 
tেগ[র িপতা )য়মন িসf )তামরাও )তমন িসf হও৷ 
6যাহন 8:41..... ঈ>র হে�ন আমােদর একমা� িপতা৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
En'am 6:101*.....িতিন নেভামÛল ও ভূমÛেলর আিদ ~Nা। িক±েপ আ]াহর পু� 
হেত পাের, অথচ তাঁর )কান সGী )নই ? িতিন যাবতীয় িকছু সৃিN কেরেছন। িতিন সব 
বÜ সºেক[  সুিবy। 
Furkan 25:2..... িতিন )কান সWান �হণ কেরনিন। রাজে| তাঁর )কান অংশীদার )নই। 
Jinn 72:3*.....এবং আরও িব>াস কির )য, আমােদর পালনকত[ ার মহান ময[াদা সবার 
উেÍ[ । িতিন )কান পÃী �হণ কেরনিন এবং তাঁর )কান সWান 6নই। 
 
 
 

29. 
পিব$ %&Jেলােত িক এমন 6কান আয়াত বা অংশ রেয়েছ 6যখােন ঈ,রেক 
‘পিব$’ বলা হেয়েছ? (আল-��ুস) 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
ইসাইয়া 6:3.... এই ¦তরা এেক অপরেক )ডেক বলেত লাগল, “পিব�, পিব�, পিব�| 
hভু সব[শিqমান খুবই পিব�| তাঁর মিহমায পৃিথবী পিরপূণ[|” 
ইসাইয়া 40:25..... পিব� ঈ>র বেলন: “আমার সেG কারও তুলনা করেত পারেব 
িক? না! )কউ আমার সমান নয়| 
ইসাইয়া 57:15*.... তাঁর নাম পিব�| ঈ>র বেলন, আিম অেনক Úচু ও পিব� Yােন বাস 
করেলও যারা dঃখীত ও িবনীত তােদর সেGও আিম থািক| 
6যাহন 17:11..... ‘আিম আর এই জগেত থাকিছ না, িক: তারা এই জগেত থাকেছ, 
আিম )তামারই কােছ যাি�৷ পিব� িপতা,  
प�তLােদশর 4:8*.....এই চারc hাণীর hেত#েকর ছc কের পাখা িছল, )সই 
hাণীxিলর সব[ােG, )ভতের ও বাইের িছল )চাখ, আর তাঁরা িদন-রাত সব সময় িবরত 
না হেয় এই কথা বলিছেলন:‘পিব�, পিব�, পিব� hভু ঈ>র সব[শিqমান, িযিন িছেলন, 
িযিন আেছন ও িযিন আসেছন৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Hashr 59:23*......িতিনই আ]াহ িতিন ব#িতত )কান উপাস# )নই। িতিনই একমা� 
মািলক, পিব�, 
Jum’a 62:1*.....রাজ#ািধপিত, পিব�, পরা³মশালী ও hyাময় আ]াহর পিব�তা 
)ঘাষণা কের, যা িকছু আেছ নেভামÛেল ও যা িকছু আেছ ভূমÛেল।  
মWব#: এই xনcর কথা পিব� �রআেন )কবলমা� ২বার বলা হেয়েছ, িক: বাইেবেল 
এর কথা বলা হেয়েছ 450 এর )বিশ।  

30. 
ঈ,েরর চির$ ও �ভাব ¤বিশ�LJেলার মেধL 6কাথাও িক ঈ,র িনেজেক 
‘িপতা’ িহেসেব পিরচয় িদেয়েছ?  

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
ইসাইয়া 63:16*.....)দখুন, আপিন আমােদর িপতা! অ¼াহাম আমােদর জােন না| ই~ােয়ল 
(যােকাব) আমােদর tীকার কের না| hভু, আপিন আমােদর িপতা! আপিন আমােদর ঈ>র িযিন 
সব[দা আমােদর রeা কেরন| 
মিথ 5:45 & 48..... )য়ন )তামরা tেগ[র িপতার সWান হেত পার৷  তাই )তামােদর 
tেগ[র িপতা )য়মন িসf )তামরাও )তমন িসf হও৷ 
6যাহন 8:41..... ঈ>র হে�ন আমােদর একমা� িপতা৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
En'am 6:101*.....িতিন নেভামÛল ও ভূমÛেলর আিদ ~Nা। িক±েপ আ]াহর পু� 
হেত পাের, অথচ তাঁর )কান সGী )নই ? িতিন যাবতীয় িকছু সৃিN কেরেছন। িতিন সব 
বÜ সºেক[  সুিবy। 
Furkan 25:2..... িতিন )কান সWান �হণ কেরনিন। রাজে| তাঁর )কান অংশীদার )নই। 
Jinn 72:3*.....এবং আরও িব>াস কির )য, আমােদর পালনকত[ ার মহান ময[াদা সবার 
উেÍ[ । িতিন )কান পÃী �হণ কেরনিন এবং তাঁর )কান সWান 6নই। 
 
 
 



31.* 
ঈ,র িক গিব̂ত 6বাধ কের এবং গিব̂ত 6বাধ করা িক ঈ,েরর চির$ ও �ভাব 
¤বিশ�LJেলার মেধL পের? (আল-মুতাকাি©র) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
�বচন 6:16*.....hভু, সাতc নয়, ছয়c িজিনসেক ঘৃণা কেরন: 
ইসাইয়া 57:15.....ঈ>র ওপের, আেরা ওপের| িতিন থাকেবন িচরকাল| তাঁর নাম 
পিব�| ঈ>র বেলন, আিম অেনক Úচু ও পিব� Yােন বাস করেলও যারা dঃখীত ও 
িবনীত তােদর সেGও আিম থািক| যােদর আsা অিনNকারী তােদর আিম নতুন জীবন 
)দব| যােদর মেন dঃখ রেয়েছ আিম তােদর নতুন জীবন )দব| 
6যাহেনর ১ম প$ 2:16*.....কারণ এই সংসাের যা িকছু আেছ,যা আমােদর পাপ hকৃিত 
)পেত ই�া কের,যা আমােদর চeু )পেত ই�া কের,আর পৃিথবীর যা িকছুেত )লােক গব[ 
কের৷েস সবই িপতা ঈ>েরর কাছ )থেক আেস না, আেস জগত )থেক৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Hashr 59:23*.....িতিনই আ]াহ িতিন ব#িতত )কান উপাস# )নই। িতিনই একমা� 
মািলক, পিব�, শািW ও িনরাপkাদাতা, আ�য়দাতা, পরা³াW, hতাপািµত, 
মাহাÃ?486;◌ীল। তারা যােক অংশীদার কের আ]াহ তা’ আলা তা )থেক পিব�। 

32.* 
ঈ,েরর চির$ ও �ভাব ¤বিশ�LJেলার মেধL 6কাথাও িক ঈ,র িনেজেক 
‘$াণকত̂া’ িহেসেব পিরচয় িদেয়েছ? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
ইসাইয়া 43:3 & 11*.....কারণ আিম, hভু )তামার ঈ>র| আিম ই~ােয়েলর পিব�তম 
)তামার রeাকত[ া| আিম )তামার জন# মূল# িদেত িমশরেক িদেয়িছলাম| আিম )তামােক 
আমার করেত Ýশ ও সবা িদেয়িছলাম| আিম িনেজই হলাম hভু| অন# )কান পির�াতা )নই, 
আিমই একমা� পির�াতা| 
6হােসয়া 13:4.....“যখন )থেক )তামরা িমশেরর মাcেত আেছা তখন )থেকই আিম 
)তামােদর hভু ঈ>র| )তামরা আমােক ছাড়া অন# )কান ঈ>রেক িচনেত না| আিম ছাড়া আর 
)কান �াণকত[ া )নই| 
লুক 2:11*.....কারণ রাজা দাযূেদর নগের আজ )তামােদর জন# একজন �াণকত[ ার জS 
হেয়েছ৷ িতিন ̈ ীN hভু৷ 
যুেদর প$ 1:25.... .িতিনই একমা� ঈ>র, আমােদর উfারকত[ া৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: ঈ>েরর xণxেলার মেধ# িনেজেক �াণকত[ া িহেসেব আখ#ািয়ত করার কথা বাইেবেল 39 বার 
বলা হেলও �রআেন তা একবারও বলা হয়িন। 
 

31.* 
ঈ,র িক গিব̂ত 6বাধ কের এবং গিব̂ত 6বাধ করা িক ঈ,েরর চির$ ও �ভাব 
¤বিশ�LJেলার মেধL পের? (আল-মুতাকাি©র) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
�বচন 6:16*.....hভু, সাতc নয়, ছয়c িজিনসেক ঘৃণা কেরন: 
ইসাইয়া 57:15.....ঈ>র ওপের, আেরা ওপের| িতিন থাকেবন িচরকাল| তাঁর নাম 
পিব�| ঈ>র বেলন, আিম অেনক Úচু ও পিব� Yােন বাস করেলও যারা dঃখীত ও 
িবনীত তােদর সেGও আিম থািক| যােদর আsা অিনNকারী তােদর আিম নতুন জীবন 
)দব| যােদর মেন dঃখ রেয়েছ আিম তােদর নতুন জীবন )দব| 
6যাহেনর ১ম প$ 2:16*.....কারণ এই সংসাের যা িকছু আেছ,যা আমােদর পাপ hকৃিত 
)পেত ই�া কের,যা আমােদর চeু )পেত ই�া কের,আর পৃিথবীর যা িকছুেত )লােক গব[ 
কের৷েস সবই িপতা ঈ>েরর কাছ )থেক আেস না, আেস জগত )থেক৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Hashr 59:23*.....িতিনই আ]াহ িতিন ব#িতত )কান উপাস# )নই। িতিনই একমা� 
মািলক, পিব�, শািW ও িনরাপkাদাতা, আ�য়দাতা, পরা³াW, hতাপািµত, 
মাহাÃ?486;◌ীল। তারা যােক অংশীদার কের আ]াহ তা’ আলা তা )থেক পিব�। 

32.* 
ঈ,েরর চির$ ও �ভাব ¤বিশ�LJেলার মেধL 6কাথাও িক ঈ,র িনেজেক 
‘$াণকত̂া’ িহেসেব পিরচয় িদেয়েছ? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
ইসাইয়া 43:3 & 11*.....কারণ আিম, hভু )তামার ঈ>র| আিম ই~ােয়েলর পিব�তম 
)তামার রeাকত[ া| আিম )তামার জন# মূল# িদেত িমশরেক িদেয়িছলাম| আিম )তামােক 
আমার করেত Ýশ ও সবা িদেয়িছলাম| আিম িনেজই হলাম hভু| অন# )কান পির�াতা )নই, 
আিমই একমা� পির�াতা| 
6হােসয়া 13:4.....“যখন )থেক )তামরা িমশেরর মাcেত আেছা তখন )থেকই আিম 
)তামােদর hভু ঈ>র| )তামরা আমােক ছাড়া অন# )কান ঈ>রেক িচনেত না| আিম ছাড়া আর 
)কান �াণকত[ া )নই| 
লুক 2:11*.....কারণ রাজা দাযূেদর নগের আজ )তামােদর জন# একজন �াণকত[ ার জS 
হেয়েছ৷ িতিন ̈ ীN hভু৷ 
যুেদর প$ 1:25.... .িতিনই একমা� ঈ>র, আমােদর উfারকত[ া৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: ঈ>েরর xণxেলার মেধ# িনেজেক �াণকত[ া িহেসেব আখ#ািয়ত করার কথা বাইেবেল 39 বার 
বলা হেলও �রআেন তা একবারও বলা হয়িন। 
 

31.* 
ঈ,র িক গিব̂ত 6বাধ কের এবং গিব̂ত 6বাধ করা িক ঈ,েরর চির$ ও �ভাব 
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)দব| যােদর মেন dঃখ রেয়েছ আিম তােদর নতুন জীবন )দব| 
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)পেত ই�া কের,যা আমােদর চeু )পেত ই�া কের,আর পৃিথবীর যা িকছুেত )লােক গব[ 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
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32.* 
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33.* 
পিব$ %&Jেলােত 6যখােন ঈ,র িনেজর বLপাের কথা বেলেছন, 6সখােন িক িতিন 
‘�থম বLাি�র’ ব�বাচক শ¿ অথ̂াৎ,‘আমরা’ বLবহার কেরেছন? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
আিদপুQক - 1:26*.....তখন ঈ>র বলেলন, “এখন এস, আমরা মানুষ সৃিN কির| 
আমােদর আদেল আমরা মানুষ সৃিN করব| মানুষ হেব �ক আমােদর মত| 

İsaiah 6:8.....তারপর আিম আমার hভুর কÞtর �নেত )পলাম| িতিন বলেলন, 
“আিম কােক পাঠাব? আমােদর পেe )ক যােব?”তখন আিম বললাম, “এই )য, আিম 
আিছ, আমােক পাঠান!” 
6যাহন 17:11*.....‘আিম আর এই জগেত থাকিছ না, িক: তারা এই জগেত থাকেছ, আিম 
)তামারই কােছ যাি�৷ পিব� িপতা, )য় নাম তুিম আমায় িদেয়ছ, )তামার )সই নােমর 
শিqেত তুিম তােদর রeা কর৷ আমরা )য়মন এক, )তমিন তারা )য়ন সকেল এক হেত পাের৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72*.....আিম সৃিN কেরিছ )তামােদরেক। অতঃপর )কন 
)তামরা তা সত# বেল িব>াস কর না। )তামরা িক )ভেব )দেখছ, )তামােদর বীয[পাত 
সºেক[ । )তামরা তােক সৃিN কর, না আিম সৃিN কির? 

İnsan 76:23.....আিম আপনার hিত পয[ায়³েম )কারআন নািযল কেরিছ। 
34.* 

‘$য়ী’ তেÅর ধারণা িক %হণেযাগL? (বাবা, 6ছেল ও পিব$ সÅা) 
বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 

মিথ 28:19-20*.....তাই )তামরা যাও, )তামরা িগেয় সকল জািতর মানুষেক আমার 
িশষ# কর৷ িপতা, পু� ও পিব� আsার নােম বাি�� দাও৷ আিম )তামােদর )য়সব 
আেদশ িদেয়িছ, )সসব তােদর পালন করেত )শখাও আর )দখ যুগাW পয[W hিতিদন 
আিম সব[দাইেতামােদর সেG সেG আিছ৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:64*..... তাঁর সােথ )কান শরীক সাব#( করব না এবং একমা� 
আ]াহেক ছাড়া কাউেক পালনকত[ া বানাব না। 
Maide 5:72-73..... তারা কােফর, যারা বেল )য, মিরময়-তনয় মসীহ-ই আ]াহ; 
জাহা{াম। অত#াচারীেদর )কান সাহায#কারী )নই। িন�য় তারা কােফর, যারা বেলঃ 
আ]াহ িতেনর এক; অথচ এক উপাস# ছাড়া )কান উপাস# )নই। 
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বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
আিদপুQক - 1:26*.....তখন ঈ>র বলেলন, “এখন এস, আমরা মানুষ সৃিN কির| 
আমােদর আদেল আমরা মানুষ সৃিN করব| মানুষ হেব �ক আমােদর মত| 

İsaiah 6:8.....তারপর আিম আমার hভুর কÞtর �নেত )পলাম| িতিন বলেলন, 
“আিম কােক পাঠাব? আমােদর পেe )ক যােব?”তখন আিম বললাম, “এই )য, আিম 
আিছ, আমােক পাঠান!” 
6যাহন 17:11*.....‘আিম আর এই জগেত থাকিছ না, িক: তারা এই জগেত থাকেছ, আিম 
)তামারই কােছ যাি�৷ পিব� িপতা, )য় নাম তুিম আমায় িদেয়ছ, )তামার )সই নােমর 
শিqেত তুিম তােদর রeা কর৷ আমরা )য়মন এক, )তমিন তারা )য়ন সকেল এক হেত পাের৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72*.....আিম সৃিN কেরিছ )তামােদরেক। অতঃপর )কন 
)তামরা তা সত# বেল িব>াস কর না। )তামরা িক )ভেব )দেখছ, )তামােদর বীয[পাত 
সºেক[ । )তামরা তােক সৃিN কর, না আিম সৃিN কির? 

İnsan 76:23.....আিম আপনার hিত পয[ায়³েম )কারআন নািযল কেরিছ। 
34.* 

‘$য়ী’ তেÅর ধারণা িক %হণেযাগL? (বাবা, 6ছেল ও পিব$ সÅা) 
বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 

মিথ 28:19-20*.....তাই )তামরা যাও, )তামরা িগেয় সকল জািতর মানুষেক আমার 
িশষ# কর৷ িপতা, পু� ও পিব� আsার নােম বাি�� দাও৷ আিম )তামােদর )য়সব 
আেদশ িদেয়িছ, )সসব তােদর পালন করেত )শখাও আর )দখ যুগাW পয[W hিতিদন 
আিম সব[দাইেতামােদর সেG সেG আিছ৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:64*..... তাঁর সােথ )কান শরীক সাব#( করব না এবং একমা� 
আ]াহেক ছাড়া কাউেক পালনকত[ া বানাব না। 
Maide 5:72-73..... তারা কােফর, যারা বেল )য, মিরময়-তনয় মসীহ-ই আ]াহ; 
জাহা{াম। অত#াচারীেদর )কান সাহায#কারী )নই। িন�য় তারা কােফর, যারা বেলঃ 
আ]াহ িতেনর এক; অথচ এক উপাস# ছাড়া )কান উপাস# )নই। 
  
 

 

33.* 
পিব$ %&Jেলােত 6যখােন ঈ,র িনেজর বLপাের কথা বেলেছন, 6সখােন িক িতিন 
‘�থম বLাি�র’ ব�বাচক শ¿ অথ̂াৎ,‘আমরা’ বLবহার কেরেছন? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
আিদপুQক - 1:26*.....তখন ঈ>র বলেলন, “এখন এস, আমরা মানুষ সৃিN কির| 
আমােদর আদেল আমরা মানুষ সৃিN করব| মানুষ হেব �ক আমােদর মত| 

İsaiah 6:8.....তারপর আিম আমার hভুর কÞtর �নেত )পলাম| িতিন বলেলন, 
“আিম কােক পাঠাব? আমােদর পেe )ক যােব?”তখন আিম বললাম, “এই )য, আিম 
আিছ, আমােক পাঠান!” 
6যাহন 17:11*.....‘আিম আর এই জগেত থাকিছ না, িক: তারা এই জগেত থাকেছ, আিম 
)তামারই কােছ যাি�৷ পিব� িপতা, )য় নাম তুিম আমায় িদেয়ছ, )তামার )সই নােমর 
শিqেত তুিম তােদর রeা কর৷ আমরা )য়মন এক, )তমিন তারা )য়ন সকেল এক হেত পাের৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72*.....আিম সৃিN কেরিছ )তামােদরেক। অতঃপর )কন 
)তামরা তা সত# বেল িব>াস কর না। )তামরা িক )ভেব )দেখছ, )তামােদর বীয[পাত 
সºেক[ । )তামরা তােক সৃিN কর, না আিম সৃিN কির? 

İnsan 76:23.....আিম আপনার hিত পয[ায়³েম )কারআন নািযল কেরিছ। 
34.* 

‘$য়ী’ তেÅর ধারণা িক %হণেযাগL? (বাবা, 6ছেল ও পিব$ সÅা) 
বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 

মিথ 28:19-20*.....তাই )তামরা যাও, )তামরা িগেয় সকল জািতর মানুষেক আমার 
িশষ# কর৷ িপতা, পু� ও পিব� আsার নােম বাি�� দাও৷ আিম )তামােদর )য়সব 
আেদশ িদেয়িছ, )সসব তােদর পালন করেত )শখাও আর )দখ যুগাW পয[W hিতিদন 
আিম সব[দাইেতামােদর সেG সেG আিছ৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:64*..... তাঁর সােথ )কান শরীক সাব#( করব না এবং একমা� 
আ]াহেক ছাড়া কাউেক পালনকত[ া বানাব না। 
Maide 5:72-73..... তারা কােফর, যারা বেল )য, মিরময়-তনয় মসীহ-ই আ]াহ; 
জাহা{াম। অত#াচারীেদর )কান সাহায#কারী )নই। িন�য় তারা কােফর, যারা বেলঃ 
আ]াহ িতেনর এক; অথচ এক উপাস# ছাড়া )কান উপাস# )নই। 
  
 

 

33.* 
পিব$ %&Jেলােত 6যখােন ঈ,র িনেজর বLপাের কথা বেলেছন, 6সখােন িক িতিন 
‘�থম বLাি�র’ ব�বাচক শ¿ অথ̂াৎ,‘আমরা’ বLবহার কেরেছন? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
আিদপুQক - 1:26*.....তখন ঈ>র বলেলন, “এখন এস, আমরা মানুষ সৃিN কির| 
আমােদর আদেল আমরা মানুষ সৃিN করব| মানুষ হেব �ক আমােদর মত| 

İsaiah 6:8.....তারপর আিম আমার hভুর কÞtর �নেত )পলাম| িতিন বলেলন, 
“আিম কােক পাঠাব? আমােদর পেe )ক যােব?”তখন আিম বললাম, “এই )য, আিম 
আিছ, আমােক পাঠান!” 
6যাহন 17:11*.....‘আিম আর এই জগেত থাকিছ না, িক: তারা এই জগেত থাকেছ, আিম 
)তামারই কােছ যাি�৷ পিব� িপতা, )য় নাম তুিম আমায় িদেয়ছ, )তামার )সই নােমর 
শিqেত তুিম তােদর রeা কর৷ আমরা )য়মন এক, )তমিন তারা )য়ন সকেল এক হেত পাের৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72*.....আিম সৃিN কেরিছ )তামােদরেক। অতঃপর )কন 
)তামরা তা সত# বেল িব>াস কর না। )তামরা িক )ভেব )দেখছ, )তামােদর বীয[পাত 
সºেক[ । )তামরা তােক সৃিN কর, না আিম সৃিN কির? 

İnsan 76:23.....আিম আপনার hিত পয[ায়³েম )কারআন নািযল কেরিছ। 
34.* 

‘$য়ী’ তেÅর ধারণা িক %হণেযাগL? (বাবা, 6ছেল ও পিব$ সÅা) 
বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 

মিথ 28:19-20*.....তাই )তামরা যাও, )তামরা িগেয় সকল জািতর মানুষেক আমার 
িশষ# কর৷ িপতা, পু� ও পিব� আsার নােম বাি�� দাও৷ আিম )তামােদর )য়সব 
আেদশ িদেয়িছ, )সসব তােদর পালন করেত )শখাও আর )দখ যুগাW পয[W hিতিদন 
আিম সব[দাইেতামােদর সেG সেG আিছ৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:64*..... তাঁর সােথ )কান শরীক সাব#( করব না এবং একমা� 
আ]াহেক ছাড়া কাউেক পালনকত[ া বানাব না। 
Maide 5:72-73..... তারা কােফর, যারা বেল )য, মিরময়-তনয় মসীহ-ই আ]াহ; 
জাহা{াম। অত#াচারীেদর )কান সাহায#কারী )নই। িন�য় তারা কােফর, যারা বেলঃ 
আ]াহ িতেনর এক; অথচ এক উপাস# ছাড়া )কান উপাস# )নই। 
  
 

 



35.* 
ঈ,র িক কখেনা িযBিCDেক 6কান ভুল কাজ করার জনL অনLায়ভােব 
6দাষােরাপ করেবন বা িযBিCD িক কখেনা তাঁর 6কান অনLায় কাজ 6গাপন 
করার জনL ঈ,েরর কােছ িমথLা কথা বলেবন? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
6যাহন 8:46*.....)তামােদর মেধ# )ক আমােক পাপী বেল )দাষী করেত পাের? আিম যখন 
সত# বলিছ তখন )তামরা )কন িব>াস করছ না?   
তীত 1:2.....অনW জীবেনর hত#াশা )থেকই আমােদর )সই িব>াস ও yান লাভ হয়৷ সময় 
�uর পূেব[ই ঈ>র )সই জীবেনর hিত�িত িদেয়িছেলন আর ঈ>র িমথ#া বেলন না৷ 
িপতেরর ১ম প$ 2:21-23*..... ¨ীNও )তামােদর জন# কNেভাগ কেরেছন, আর 
এইভােব িতিন )তামােদর কােছ এক আদশ[ )রেখ )গেছন, )য়ন )তামরা তাঁর পদা� 
অনুসরণ কর৷ ‘িতিন কখনও )কান পাপ কেরন িন, 
6শানা যায় িন৷’িযশাইয় 53 :9. তাঁেক অপমান করেল, িতিন তার জবােব কাউেক 
অপমান কেরন িন৷ তাঁর কNেভােগর সময় িতিন hিতেশাধ )নবার ভয় )দখান িন৷ িক: 
িযিন ন#ায় িবচার কেরন, তাঁরই ওপর িবচােরর ভার িদেয়িছেলন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Ma’ida 5:116*.....যখন আ]াহ বলেলনঃ )হ ঈসা ইবেন মিরয়ম! তুিম িক )লাকেদরেক 
বেল িদেয়িছেল )য, আ]াহেক )ছেড় আমােক ও আমার মাতােক উপাস# সাব#( কর? 
ঈসা বলেবন; আপিন পিব�! আমার জেন# )শাভা পায় না )য, আিম এমন কথা বিল, যা 
বলার )কান অিধকার আমার )নই। যিদ আিম বেল থািক, তেব আপিন অবশ#ই পিরyাত; 
আপিন )তা আমার মেনর কথা ও জােনন এবং আিম জািন না যা আপনার মেন আেছ। 
িন�য় আপিনই অ¡শ# িবষেয় yাত। 

36.* 
ঈ,র িক এমন একজন Êরবত¸ ও অ�তLS সৃি�কত̂া িযিন খুব সহেজই তাঁর 
অসীম Sমতা �দশ̂ন কেরন না এবং মানবজািতর ইিতহােস তাঁর 6কান িচË 
6রেখ যান না? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
যা$াপুQক 13:21*.....hভু )সই সময় তােদর পথ )দিখেয় িনেয় এেলন| )সই যা�ার 
সময় hভু পথ )দখােনার জন# িদেনর )বলায় ল�া )মঘ (� এবং রােতর )বলায 
আxেনর িশখা ব#বহার করেতন| ঐ আxেনর িশখা রােতর )বলায় তােদর পথ চলার 
আেলা )জাগােতা|   
যা$াপুQক 16:9-10.... বলিছল তখন সবাই িপছন িফের মuভূিমর িদেক তািকেয় 
)দখেত থাকল )মেঘর িভতর িদেয় hভুর মিহমা hকািশত হে�| 
সামুেয়ল ১ 12:16.....“এখন িYর হেয় দাঁড়াও এবং hভু )তামােদর )চােখর সামেন 
)য সব মহান িজিনসxিল করেবন তা )দেখা| 
------------------------------------------------------------------------------------- 
En'am 6:37-38*.....তারা বেলঃ তার hিত তার পালনকত[ ার পe )থেক )কান িনদশ[ন 
অবতীণ[ হয়িন )কন? বেল িদনঃ আ]াহ িনদশ[ন অবতরণ করেত পূন[ সeম; িক: তােদর 
অিধকাংশই জােন না। আর যত hকার hাণী পৃিথবীেত িবচরণশীল রেয়েছ এবং যত hকার পাখী 
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En'am 6:37-38*.....তারা বেলঃ তার hিত তার পালনকত[ ার পe )থেক )কান িনদশ[ন 
অবতীণ[ হয়িন )কন? বেল িদনঃ আ]াহ িনদশ[ন অবতরণ করেত পূন[ সeম; িক: তােদর 
অিধকাংশই জােন না। আর যত hকার hাণী পৃিথবীেত িবচরণশীল রেয়েছ এবং যত hকার পাখী 
d’ ডানােযােগ উেড় )বড়ায় তারা সবাই )তামােদর মতই এেককc )�ণী। আিম )কান িকছু 
িলখেত ছািড়িন। অতঃপর সবাই tীয় hিতপালেকর কােছ সমেবত হেব। 
 
 
 



37. 
ঈ,র িক কখেনা মানবজািতর সামেন িনেজেক ¶শLত অব¨ায় �কাশ 
কেরেছন? (িথওফািন অথবা ·’ইয়াতু1াহ) 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
যা$াপুQক 33:11 & 18-23*..... এভােবই hভু )মািশর সেG মুেখামুিখ কথা বলত|  তখন 
)মািশ বলল, “দযা কের আপনার মিহমা আমায় )দখান|” তখন hভু   আিম )তামােদর ঐ 
পাথেরর একc িবশাল ফাটেল )রেখ )দব এবং আিম যখন ওখান িদেয় যাব তখন আমার হাত 
)তামােদর )ঢেক )দেব| এরপর আিম )তামােদর ওপর )থেক হাত সিরেয় )নব এবং )তামরা 
আমার িপছন িদক )দখেত পােব িক: আমার মুখ )দখেত পােব না|” 
গণনা পুQক 12:7-8..... িক: আমার দাস )মািশ )সরকম নয়| )মািশ আমার িব>( 
)সবক| আমার বাড়ীর hেত#েকই তােক িব>াস কের| আিম যখন তার সেG কথা বিল, 
তখন তার সেG মুেখামুিখ কথা বিল| আিম এমন )কােনা ধাঁধার সাহায# িনই না যার 
)ভতের )কােনা অথ[ লুিকেয় আেছ; 
------------------------------------------------------------------------------------- 
En'am 6:103*.....¡িNসমূহ তাঁেক )পেত পাের না, অবশ# িতিন ¡িNসমূহেক )পেত 
পােরন। িতিন অত#W সুeদশ·, সুিবy। 
A'raf 7:143*..... তারপর মূসা যখন আমার hিত�ত সময় অনুযায়ী এেস হািযর 
হেলন এবং তাঁর সােথ তার পরওয়ারেদগার কথা বলেলন, তখন িতিন বলেলন, )হ 
আমার hভু, )তামার দীদার আমােক দাও, )যন আিম )তামােক )দখেত পাই।  
বলেলন, তুিম আমােক কি�নকােলও )দখেত পােব না, তেব তুিম পাহােড়র িদেক 
)দখেত থাক, )সc যিদ tYােন দঁিড়েয় থােক তেব তুিমও আমােক )দখেত পােব। 
Hajj 22:63....তুিম িক )দখ না )য, আ]াহ আকাশ )থেক পািন বষ[ণ কেরন, অতঃপর ভূপৃN 
সবুজ-শ#ামল হেয় উেঠ। িন�য় আ]াহ সুeদশ·, সব[িবষেয় খবরদার। 
Lokman 31:16.....)হ বৎস, )কান বÜ যিদ সিরষার দানা পিরমাণও হয় অতঃপর তা যিদ থােক 
h(র গেভ[  অথবা আকােশ অথবা ভূ-গেভ[ , তেব আ]াহ তাও উপিYত করেবন। িন�য় আ]াহ 
)গাপন )ভদ জােনন, সবিকছুর খবর রােখন। 
মWব#: বাইেবেলর অন#ান# িথওফািনস। )জন 12:7-9; 18:1-33; 32:22-30; এß. 3:2-4:17; 
এß. 24:9-11; দাউত. 31:14-15; যব 38-42. 

38.* 
ঈ,েরর িলিখত ¤দববাণী ছাড়া, িতিন িক সরাসির 6কান মানুেষর সােথ কথা বেলন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6যােয়ল 2:28*.....“এখন )থেক আিম আমার আsা সবার মেধ# )ঢেল )দব| এর ফেল 
)তামােদর )ছেলেমেয়রা ভাববাণী বলেব| বয়� )লাকরা tà )দখেব আর )তামােদর কিণ�রা 
দশ[ন পােব| 
কির&ীয় ১ 14:1-4 & 24-25*..... )তামরা ভালবাসার জন# )চNা কর এবং অন# 
আিsক বরদানxিল লাভ করার জন# একাWভােব )চNা কর৷ িবেশষ কের )য় বরদান 
পাবার জন# )তামােদর )চNা করা উিচত, )তা হল ভাববাণী. িক: )য় ভাববাণী বলার 
eমতা )পেয়েছ )স ম®লীেক গেড় )তােল৷িক: 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Shura 42:51*.....)কান মানুেষর জন# এমন হওয়ার নয় )য, আ]াহ তার সােথ কথা 
বলেবন। িক: ওহীর মাধ#েম অথবা পদ[ ার অWরাল )থেক অথবা িতিন )কান ¦ত )hরণ 
করেবন, অতঃপর আ]াহ যা চান, )স তা তাঁর অনুমিত³েম )পৗঁেছ )দেব। িন�য় িতিন 
সেব[াª hyাময়। 
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h(র গেভ[  অথবা আকােশ অথবা ভূ-গেভ[ , তেব আ]াহ তাও উপিYত করেবন। িন�য় আ]াহ 
)গাপন )ভদ জােনন, সবিকছুর খবর রােখন। 
মWব#: বাইেবেলর অন#ান# িথওফািনস। )জন 12:7-9; 18:1-33; 32:22-30; এß. 3:2-4:17; 
এß. 24:9-11; দাউত. 31:14-15; যব 38-42. 

38.* 
ঈ,েরর িলিখত ¤দববাণী ছাড়া, িতিন িক সরাসির 6কান মানুেষর সােথ কথা বেলন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6যােয়ল 2:28*.....“এখন )থেক আিম আমার আsা সবার মেধ# )ঢেল )দব| এর ফেল 
)তামােদর )ছেলেমেয়রা ভাববাণী বলেব| বয়� )লাকরা tà )দখেব আর )তামােদর কিণ�রা 
দশ[ন পােব| 
কির&ীয় ১ 14:1-4 & 24-25*..... )তামরা ভালবাসার জন# )চNা কর এবং অন# 
আিsক বরদানxিল লাভ করার জন# একাWভােব )চNা কর৷ িবেশষ কের )য় বরদান 
পাবার জন# )তামােদর )চNা করা উিচত, )তা হল ভাববাণী. িক: )য় ভাববাণী বলার 
eমতা )পেয়েছ )স ম®লীেক গেড় )তােল৷িক: 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Shura 42:51*.....)কান মানুেষর জন# এমন হওয়ার নয় )য, আ]াহ তার সােথ কথা 
বলেবন। িক: ওহীর মাধ#েম অথবা পদ[ ার অWরাল )থেক অথবা িতিন )কান ¦ত )hরণ 
করেবন, অতঃপর আ]াহ যা চান, )স তা তাঁর অনুমিত³েম )পৗঁেছ )দেব। িন�য় িতিন 
সেব[াª hyাময়। 
 
 
 

37. 
ঈ,র িক কখেনা মানবজািতর সামেন িনেজেক ¶শLত অব¨ায় �কাশ 
কেরেছন? (িথওফািন অথবা ·’ইয়াতু1াহ) 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
যা$াপুQক 33:11 & 18-23*..... এভােবই hভু )মািশর সেG মুেখামুিখ কথা বলত|  তখন 
)মািশ বলল, “দযা কের আপনার মিহমা আমায় )দখান|” তখন hভু   আিম )তামােদর ঐ 
পাথেরর একc িবশাল ফাটেল )রেখ )দব এবং আিম যখন ওখান িদেয় যাব তখন আমার হাত 
)তামােদর )ঢেক )দেব| এরপর আিম )তামােদর ওপর )থেক হাত সিরেয় )নব এবং )তামরা 
আমার িপছন িদক )দখেত পােব িক: আমার মুখ )দখেত পােব না|” 
গণনা পুQক 12:7-8..... িক: আমার দাস )মািশ )সরকম নয়| )মািশ আমার িব>( 
)সবক| আমার বাড়ীর hেত#েকই তােক িব>াস কের| আিম যখন তার সেG কথা বিল, 
তখন তার সেG মুেখামুিখ কথা বিল| আিম এমন )কােনা ধাঁধার সাহায# িনই না যার 
)ভতের )কােনা অথ[ লুিকেয় আেছ; 
------------------------------------------------------------------------------------- 
En'am 6:103*.....¡িNসমূহ তাঁেক )পেত পাের না, অবশ# িতিন ¡িNসমূহেক )পেত 
পােরন। িতিন অত#W সুeদশ·, সুিবy। 
A'raf 7:143*..... তারপর মূসা যখন আমার hিত�ত সময় অনুযায়ী এেস হািযর 
হেলন এবং তাঁর সােথ তার পরওয়ারেদগার কথা বলেলন, তখন িতিন বলেলন, )হ 
আমার hভু, )তামার দীদার আমােক দাও, )যন আিম )তামােক )দখেত পাই।  
বলেলন, তুিম আমােক কি�নকােলও )দখেত পােব না, তেব তুিম পাহােড়র িদেক 
)দখেত থাক, )সc যিদ tYােন দঁিড়েয় থােক তেব তুিমও আমােক )দখেত পােব। 
Hajj 22:63....তুিম িক )দখ না )য, আ]াহ আকাশ )থেক পািন বষ[ণ কেরন, অতঃপর ভূপৃN 
সবুজ-শ#ামল হেয় উেঠ। িন�য় আ]াহ সুeদশ·, সব[িবষেয় খবরদার। 
Lokman 31:16.....)হ বৎস, )কান বÜ যিদ সিরষার দানা পিরমাণও হয় অতঃপর তা যিদ থােক 
h(র গেভ[  অথবা আকােশ অথবা ভূ-গেভ[ , তেব আ]াহ তাও উপিYত করেবন। িন�য় আ]াহ 
)গাপন )ভদ জােনন, সবিকছুর খবর রােখন। 
মWব#: বাইেবেলর অন#ান# িথওফািনস। )জন 12:7-9; 18:1-33; 32:22-30; এß. 3:2-4:17; 
এß. 24:9-11; দাউত. 31:14-15; যব 38-42. 

38.* 
ঈ,েরর িলিখত ¤দববাণী ছাড়া, িতিন িক সরাসির 6কান মানুেষর সােথ কথা বেলন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6যােয়ল 2:28*.....“এখন )থেক আিম আমার আsা সবার মেধ# )ঢেল )দব| এর ফেল 
)তামােদর )ছেলেমেয়রা ভাববাণী বলেব| বয়� )লাকরা tà )দখেব আর )তামােদর কিণ�রা 
দশ[ন পােব| 
কির&ীয় ১ 14:1-4 & 24-25*..... )তামরা ভালবাসার জন# )চNা কর এবং অন# 
আিsক বরদানxিল লাভ করার জন# একাWভােব )চNা কর৷ িবেশষ কের )য় বরদান 
পাবার জন# )তামােদর )চNা করা উিচত, )তা হল ভাববাণী. িক: )য় ভাববাণী বলার 
eমতা )পেয়েছ )স ম®লীেক গেড় )তােল৷িক: 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Shura 42:51*.....)কান মানুেষর জন# এমন হওয়ার নয় )য, আ]াহ তার সােথ কথা 
বলেবন। িক: ওহীর মাধ#েম অথবা পদ[ ার অWরাল )থেক অথবা িতিন )কান ¦ত )hরণ 
করেবন, অতঃপর আ]াহ যা চান, )স তা তাঁর অনুমিত³েম )পৗঁেছ )দেব। িন�য় িতিন 
সেব[াª hyাময়। 
 
 
 



39.* 
ঈ,েরর স]ান’ কথাaর পিরে�িSেত অসীম ঈ,র িক মানবজািতর সােথ 
একa ঘিনÏ ও ভােলাবাসা-পূণ̂ স¼ক̂ গেড় 6তালার বাসনা 6পাষণ কেরন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6হােসয়া 1:10*.....“ভিবষ#েত, ই~ােয়ল জািতর )লাকসংখ#া সমুে¬র বািলর মেতা অসংখ# 
হেব| তুিম বািল পিরমাপ করেত পার না অথবা তার সংখ#া xনেতও পার না| তখন এটা )যখােন 
তােদর বলা হেয়িছল, ‘)তামরা আমার )লাক নও,’ )সই জায়গােতই তােদর বলা হেব, 
‘)তামরা জীবW ঈ>েরর সWান|’ 
গালাতীয় 4:6.....)তামরা সকেলই ঈ>েরর সWান, )সইজন#ই তাঁর পুে�র আsােক িতিন 
)তামােদর অWের পা�েয়েছন৷ )সই আsা )ডেক ওেঠ, ‘িপতা, িপতা’ বেল৷   
6যাহেনর ১ম প$ 3:1-2..... )ভেব )দখ, িপতা ঈ>র আমােদর কত ভােলাই না )বেসেছন৷ 
যােত আমরা ঈ>েরর সWান বেল অিভিহত হই; বা(িবক আমরা তাই৷ জগেতর )লাক 
আমােদর )চেন না )য় আমরা ঈ>েরর সWান, কারণ তারা ঈ>রেক জােন না৷ িhয় ব�ুরা, এখন 
)তা আমরা ঈ>েরর সWান, 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:18*.....ইnদী ও ¨ীNানরা বেল, আমরা আ]াহর সWান ও তাঁর িhয়জন। 
আপিন বলুন, তেব িতিন )তামােদরেক পােপর িবিনমেয় )কন শাি( দান করেবন? 
মWব#: যিদও �রআেন মানবজািতেক আ]াá র সWান িহেসেব অ�াহ# কের হেয়েছ, 
িক: এটাও বলা হেয়েছ )য আ]াá  মানুেষর খুব কাছাকািছ রেয়েছন। িসএফ. আনফাল 
8:24; nদ 11:90 & 92; এবং কাফ 50:16. 

40.* 
ঈ,েরর ভােলাবাসা িক িনঃশত̂? (আল-ভাÀদ) 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6রামীয় 5:8*.....িক: আমরা যখন পাপী িছলাম ¨ীN তখনও আমােদর জন# hাণ 
িদেলন; আর এইভােব ঈ>র )দখােলন )য় িতিন আমােদর ভালবােসন৷ 
6যাহেনর ১ম প$ 4:8-10*.....)য় ভালবাসেত জােন না, )স ঈ>রেক জােন না, কারণ ঈ>র 
tয়ং হেলন ভালবাসা৷ ঈ>র আমােদর hিত তাঁর ভালবাসা এইভােবই )দিখেয়েছন, িতিন তাঁর 
একমা� পু�েক এ জগেত পাঠােলন )য়ন তাঁর মাধ#েম আমরা জীবন লাভ কির৷ ঈ>েরর hিত 
আমােদর ভালবাসা নয়, বরং আমােদর hিত ঈ>েরর ভালবাসাই হল hকৃত ভালবাসা৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:195 & 276*.....195.আর ব#য় কর আ]াহর পেথ, তেব িনেজর 
জীবনেক Íংেসর সÄুখীন কেরা না। আর মানুেষর hিত অনু�হ কর। আ]াহ 
অনু�হকারীেদরেক ভালবােসন।…276.আ]াহ তা’আলা সুদেক িনি�� কেরন এবং 
দান খয়রাতেক বিধ[ত কেরন। আ]াহ পছ¥ কেরন না )কান অিব>াসী পাপীেক। 
Al-i İmran 3:57 & 159*.....57.আর আ]াহ অত#াচারীেদরেক ভালবােসন না।…159. 
আর আ]াহ অত#াচারীেদরেক ভালবােসন না। 
Nisa 4:107.....যারা মেন িব>াস ঘাতকতা )পাষণ কের তােদর পe )থেক িবতক[  করেবন না। 
আ]াহ পছ¥ কেরন না তােক, )য িব>াস ঘাতক পাপী হয়। 
Rum 30:45.....যারা িব>াস কেরেছ ও সৎকম[ কেরেছ যােত, আ]াহ তা’আলা তােদরেক 
িনজ অনু�েহ hিতদান )দন। িন�য় িতিন কােফরেদর ভালবােসন না। 
Saf 61:4.....আ]াহ তােদরেক ভালবােসন, যারা তাঁর পেথ সািরবfভােব লড়াই কের, )যন 
তারা সীসাগালােনা hাচীর। 
 
 
 

39.* 
ঈ,েরর স]ান’ কথাaর পিরে�িSেত অসীম ঈ,র িক মানবজািতর সােথ 
একa ঘিনÏ ও ভােলাবাসা-পূণ̂ স¼ক̂ গেড় 6তালার বাসনা 6পাষণ কেরন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6হােসয়া 1:10*.....“ভিবষ#েত, ই~ােয়ল জািতর )লাকসংখ#া সমুে¬র বািলর মেতা অসংখ# 
হেব| তুিম বািল পিরমাপ করেত পার না অথবা তার সংখ#া xনেতও পার না| তখন এটা )যখােন 
তােদর বলা হেয়িছল, ‘)তামরা আমার )লাক নও,’ )সই জায়গােতই তােদর বলা হেব, 
‘)তামরা জীবW ঈ>েরর সWান|’ 
গালাতীয় 4:6.....)তামরা সকেলই ঈ>েরর সWান, )সইজন#ই তাঁর পুে�র আsােক িতিন 
)তামােদর অWের পা�েয়েছন৷ )সই আsা )ডেক ওেঠ, ‘িপতা, িপতা’ বেল৷   
6যাহেনর ১ম প$ 3:1-2..... )ভেব )দখ, িপতা ঈ>র আমােদর কত ভােলাই না )বেসেছন৷ 
যােত আমরা ঈ>েরর সWান বেল অিভিহত হই; বা(িবক আমরা তাই৷ জগেতর )লাক 
আমােদর )চেন না )য় আমরা ঈ>েরর সWান, কারণ তারা ঈ>রেক জােন না৷ িhয় ব�ুরা, এখন 
)তা আমরা ঈ>েরর সWান, 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:18*.....ইnদী ও ¨ীNানরা বেল, আমরা আ]াহর সWান ও তাঁর িhয়জন। 
আপিন বলুন, তেব িতিন )তামােদরেক পােপর িবিনমেয় )কন শাি( দান করেবন? 
মWব#: যিদও �রআেন মানবজািতেক আ]াá র সWান িহেসেব অ�াহ# কের হেয়েছ, 
িক: এটাও বলা হেয়েছ )য আ]াá  মানুেষর খুব কাছাকািছ রেয়েছন। িসএফ. আনফাল 
8:24; nদ 11:90 & 92; এবং কাফ 50:16. 

40.* 
ঈ,েরর ভােলাবাসা িক িনঃশত̂? (আল-ভাÀদ) 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6রামীয় 5:8*.....িক: আমরা যখন পাপী িছলাম ¨ীN তখনও আমােদর জন# hাণ 
িদেলন; আর এইভােব ঈ>র )দখােলন )য় িতিন আমােদর ভালবােসন৷ 
6যাহেনর ১ম প$ 4:8-10*.....)য় ভালবাসেত জােন না, )স ঈ>রেক জােন না, কারণ ঈ>র 
tয়ং হেলন ভালবাসা৷ ঈ>র আমােদর hিত তাঁর ভালবাসা এইভােবই )দিখেয়েছন, িতিন তাঁর 
একমা� পু�েক এ জগেত পাঠােলন )য়ন তাঁর মাধ#েম আমরা জীবন লাভ কির৷ ঈ>েরর hিত 
আমােদর ভালবাসা নয়, বরং আমােদর hিত ঈ>েরর ভালবাসাই হল hকৃত ভালবাসা৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:195 & 276*.....195.আর ব#য় কর আ]াহর পেথ, তেব িনেজর 
জীবনেক Íংেসর সÄুখীন কেরা না। আর মানুেষর hিত অনু�হ কর। আ]াহ 
অনু�হকারীেদরেক ভালবােসন।…276.আ]াহ তা’আলা সুদেক িনি�� কেরন এবং 
দান খয়রাতেক বিধ[ত কেরন। আ]াহ পছ¥ কেরন না )কান অিব>াসী পাপীেক। 
Al-i İmran 3:57 & 159*.....57.আর আ]াহ অত#াচারীেদরেক ভালবােসন না।…159. 
আর আ]াহ অত#াচারীেদরেক ভালবােসন না। 
Nisa 4:107.....যারা মেন িব>াস ঘাতকতা )পাষণ কের তােদর পe )থেক িবতক[  করেবন না। 
আ]াহ পছ¥ কেরন না তােক, )য িব>াস ঘাতক পাপী হয়। 
Rum 30:45.....যারা িব>াস কেরেছ ও সৎকম[ কেরেছ যােত, আ]াহ তা’আলা তােদরেক 
িনজ অনু�েহ hিতদান )দন। িন�য় িতিন কােফরেদর ভালবােসন না। 
Saf 61:4.....আ]াহ তােদরেক ভালবােসন, যারা তাঁর পেথ সািরবfভােব লড়াই কের, )যন 
তারা সীসাগালােনা hাচীর। 
 
 
 

39.* 
ঈ,েরর স]ান’ কথাaর পিরে�িSেত অসীম ঈ,র িক মানবজািতর সােথ 
একa ঘিনÏ ও ভােলাবাসা-পূণ̂ স¼ক̂ গেড় 6তালার বাসনা 6পাষণ কেরন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6হােসয়া 1:10*.....“ভিবষ#েত, ই~ােয়ল জািতর )লাকসংখ#া সমুে¬র বািলর মেতা অসংখ# 
হেব| তুিম বািল পিরমাপ করেত পার না অথবা তার সংখ#া xনেতও পার না| তখন এটা )যখােন 
তােদর বলা হেয়িছল, ‘)তামরা আমার )লাক নও,’ )সই জায়গােতই তােদর বলা হেব, 
‘)তামরা জীবW ঈ>েরর সWান|’ 
গালাতীয় 4:6.....)তামরা সকেলই ঈ>েরর সWান, )সইজন#ই তাঁর পুে�র আsােক িতিন 
)তামােদর অWের পা�েয়েছন৷ )সই আsা )ডেক ওেঠ, ‘িপতা, িপতা’ বেল৷   
6যাহেনর ১ম প$ 3:1-2..... )ভেব )দখ, িপতা ঈ>র আমােদর কত ভােলাই না )বেসেছন৷ 
যােত আমরা ঈ>েরর সWান বেল অিভিহত হই; বা(িবক আমরা তাই৷ জগেতর )লাক 
আমােদর )চেন না )য় আমরা ঈ>েরর সWান, কারণ তারা ঈ>রেক জােন না৷ িhয় ব�ুরা, এখন 
)তা আমরা ঈ>েরর সWান, 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:18*.....ইnদী ও ¨ীNানরা বেল, আমরা আ]াহর সWান ও তাঁর িhয়জন। 
আপিন বলুন, তেব িতিন )তামােদরেক পােপর িবিনমেয় )কন শাি( দান করেবন? 
মWব#: যিদও �রআেন মানবজািতেক আ]াá র সWান িহেসেব অ�াহ# কের হেয়েছ, 
িক: এটাও বলা হেয়েছ )য আ]াá  মানুেষর খুব কাছাকািছ রেয়েছন। িসএফ. আনফাল 
8:24; nদ 11:90 & 92; এবং কাফ 50:16. 

40.* 
ঈ,েরর ভােলাবাসা িক িনঃশত̂? (আল-ভাÀদ) 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6রামীয় 5:8*.....িক: আমরা যখন পাপী িছলাম ¨ীN তখনও আমােদর জন# hাণ 
িদেলন; আর এইভােব ঈ>র )দখােলন )য় িতিন আমােদর ভালবােসন৷ 
6যাহেনর ১ম প$ 4:8-10*.....)য় ভালবাসেত জােন না, )স ঈ>রেক জােন না, কারণ ঈ>র 
tয়ং হেলন ভালবাসা৷ ঈ>র আমােদর hিত তাঁর ভালবাসা এইভােবই )দিখেয়েছন, িতিন তাঁর 
একমা� পু�েক এ জগেত পাঠােলন )য়ন তাঁর মাধ#েম আমরা জীবন লাভ কির৷ ঈ>েরর hিত 
আমােদর ভালবাসা নয়, বরং আমােদর hিত ঈ>েরর ভালবাসাই হল hকৃত ভালবাসা৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:195 & 276*.....195.আর ব#য় কর আ]াহর পেথ, তেব িনেজর 
জীবনেক Íংেসর সÄুখীন কেরা না। আর মানুেষর hিত অনু�হ কর। আ]াহ 
অনু�হকারীেদরেক ভালবােসন।…276.আ]াহ তা’আলা সুদেক িনি�� কেরন এবং 
দান খয়রাতেক বিধ[ত কেরন। আ]াহ পছ¥ কেরন না )কান অিব>াসী পাপীেক। 
Al-i İmran 3:57 & 159*.....57.আর আ]াহ অত#াচারীেদরেক ভালবােসন না।…159. 
আর আ]াহ অত#াচারীেদরেক ভালবােসন না। 
Nisa 4:107.....যারা মেন িব>াস ঘাতকতা )পাষণ কের তােদর পe )থেক িবতক[  করেবন না। 
আ]াহ পছ¥ কেরন না তােক, )য িব>াস ঘাতক পাপী হয়। 
Rum 30:45.....যারা িব>াস কেরেছ ও সৎকম[ কেরেছ যােত, আ]াহ তা’আলা তােদরেক 
িনজ অনু�েহ hিতদান )দন। িন�য় িতিন কােফরেদর ভালবােসন না। 
Saf 61:4.....আ]াহ তােদরেক ভালবােসন, যারা তাঁর পেথ সািরবfভােব লড়াই কের, )যন 
তারা সীসাগালােনা hাচীর। 
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)তামােদর অWের পা�েয়েছন৷ )সই আsা )ডেক ওেঠ, ‘িপতা, িপতা’ বেল৷   
6যাহেনর ১ম প$ 3:1-2..... )ভেব )দখ, িপতা ঈ>র আমােদর কত ভােলাই না )বেসেছন৷ 
যােত আমরা ঈ>েরর সWান বেল অিভিহত হই; বা(িবক আমরা তাই৷ জগেতর )লাক 
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)তা আমরা ঈ>েরর সWান, 
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একমা� পু�েক এ জগেত পাঠােলন )য়ন তাঁর মাধ#েম আমরা জীবন লাভ কির৷ ঈ>েরর hিত 
আমােদর ভালবাসা নয়, বরং আমােদর hিত ঈ>েরর ভালবাসাই হল hকৃত ভালবাসা৷ 
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জীবনেক Íংেসর সÄুখীন কেরা না। আর মানুেষর hিত অনু�হ কর। আ]াহ 
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দান খয়রাতেক বিধ[ত কেরন। আ]াহ পছ¥ কেরন না )কান অিব>াসী পাপীেক। 
Al-i İmran 3:57 & 159*.....57.আর আ]াহ অত#াচারীেদরেক ভালবােসন না।…159. 
আর আ]াহ অত#াচারীেদরেক ভালবােসন না। 
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41.* 
ঈ,র িক তাঁর উপর িব,াসী মানুষেদর Bধু পয̂েবSণই কের যান, 6কননা তারা 
6কবলমা$ ঈ,েরর বাÐা বা 6গালাম? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
6যাহন 15:15*.....আিম )তামােদর আর দাস বলিছ না, কারণ মিনব িক কের, তা দাস 
জােন না৷ িক: আিম )তামােদর ব�ু বলিছ, কারণ আিম িপতার কাছ )থেক যা যা 
�েনিছ )স সবই )তামােদর জািনেয়িছ৷ 
িপতেরর ১ম প$ 2:5 & 9-10*.....5.)তামরাও এক একc জীবW h(র সুতরাং )সই আিsক 
ধম[ধাম গড়বার জন# )তামােদর ব#বহার করেত দাও, যােত পিব� যাজক িহসােব )তামরা আিsক 
বিল উ© সগ[ করেত পার, যা ̈ ীেNর মাধ#েম ঈ>েরর কােছ �হণীয় হেব৷…9 .িক: )তামরা 
)সরকম নও, )তামরা মেনানীত মানবেগা�ী, রাজকীয় যাজক�ল, এক পিব� জািত৷ )তামরা 
ঈ>েরর আপন জনেগা�ী, তাই )তামরা ঈ>েরর আ�য[ কম[কাে®র কথা বলেত পােরা৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Sad 38:83.....তেব তােদর মেধ# যারা আপনার খাঁc বা¥া, তােদরেক ছাড়া। 
Zulmer 39:16-17*.....16.এ শাি( Zারা আ]াহ তাঁর বা¥ােদরেক সতক[  কেরন )য, 
)হ আমার বা¥াগণ, আমােক ভয় কর।… 
Shura 42:19*.....আ]াহ তাঁর বা¥ােদর hিত দয়ালু। িতিন যােক ই�া, িরিযক দান 
কেরন। িতিন hবল, পরা³মশালী। 

42.* 
ঈ,র িক তাঁর বাÐােদর মেধL 6কান পSপাত কেরন বা একজনেক 
আেরকজেনর উপর �াধানL 6দন? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
মাক̂ 12:14.....তারা এেস তাঁেক বলল, ‘)হ xu, আমরা জািন আপিনই স©, এবং আপিন )কান 
)লাকেক ভয় কেরন না৷ আপিন ঈ>েরর পেথর িবষেয় সত# িশeা )দন৷ আ�া, pকসর 
সরকারেক কর )দওযা িক উিচত? আমরা )দব, িক )দব না?’ 
গালাতীয় 3:28*.....এখন ̈ ীN যী�েত যাঁরা আেছ তােদর মেধ# পুuষ বা mীেত )কান 
)ভদােভদ )নই, ইnদী িক �ীক, tাধীন িক দােসর মেধ# )কান পাথ[ক# )নই৷ কারণ ̈ ীN 
যী�েত )তামরা এক৷ 
এেফসীয় 6:9*.....³ীতদােসর মিনবরা, )তামােদর বিল, )তামােদর দাসেদর সেG ভাল 
ব#বহার কেরা৷ তােদর কড়া কথা বেলা না৷ মেন )রেখা, তােদর ও )তামােদর hভু tেগ[ 
আেছন; আর )সই hভু সকলেকই সমানভােব িবচার কেরন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
En'am 6:165*.....িতিনই )তামােদরেক পৃিথবীেত hিতিনিধ কেরেছন এবং এেক অেন#র 
উপর ময[াদা সমু{ত কেরেছন, যােত )তামােদর )ক এ িবষেয় পরীeা কেরন, যা )তামােদরেক 
িদেয়েছন। আপনার hিতপালক ̄ ত শাি( দাতা এবং িতিন অত#W eমাশীল, দয়ালু। 
Nahl 16:71 & 75*.....75.আ]াহ একc ¡NাW বণ[না কেরেছন, অপেরর 
মািলকানাধীন )গালােমর )য, )কান িকছুর উপর শিq রােখ না এবং এমন একজন 
যােক আিম িনেজর পe )থেক চমৎকার uযী িদেয়িছ।  
ম]বL: িসএফ. হািদস: িমশকাত উল-মাসািবহ, খ®. 3. প. 117 এবং বুখাির খ®. 1 নং. 28 & 
301; খ®. 2, নং. 161. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41.* 
ঈ,র িক তাঁর উপর িব,াসী মানুষেদর Bধু পয̂েবSণই কের যান, 6কননা তারা 
6কবলমা$ ঈ,েরর বাÐা বা 6গালাম? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
6যাহন 15:15*.....আিম )তামােদর আর দাস বলিছ না, কারণ মিনব িক কের, তা দাস 
জােন না৷ িক: আিম )তামােদর ব�ু বলিছ, কারণ আিম িপতার কাছ )থেক যা যা 
�েনিছ )স সবই )তামােদর জািনেয়িছ৷ 
িপতেরর ১ম প$ 2:5 & 9-10*.....5.)তামরাও এক একc জীবW h(র সুতরাং )সই আিsক 
ধম[ধাম গড়বার জন# )তামােদর ব#বহার করেত দাও, যােত পিব� যাজক িহসােব )তামরা আিsক 
বিল উ© সগ[ করেত পার, যা ̈ ীেNর মাধ#েম ঈ>েরর কােছ �হণীয় হেব৷…9 .িক: )তামরা 
)সরকম নও, )তামরা মেনানীত মানবেগা�ী, রাজকীয় যাজক�ল, এক পিব� জািত৷ )তামরা 
ঈ>েরর আপন জনেগা�ী, তাই )তামরা ঈ>েরর আ�য[ কম[কাে®র কথা বলেত পােরা৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Sad 38:83.....তেব তােদর মেধ# যারা আপনার খাঁc বা¥া, তােদরেক ছাড়া। 
Zulmer 39:16-17*.....16.এ শাি( Zারা আ]াহ তাঁর বা¥ােদরেক সতক[  কেরন )য, 
)হ আমার বা¥াগণ, আমােক ভয় কর।… 
Shura 42:19*.....আ]াহ তাঁর বা¥ােদর hিত দয়ালু। িতিন যােক ই�া, িরিযক দান 
কেরন। িতিন hবল, পরা³মশালী। 

42.* 
ঈ,র িক তাঁর বাÐােদর মেধL 6কান পSপাত কেরন বা একজনেক 
আেরকজেনর উপর �াধানL 6দন? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
মাক̂ 12:14.....তারা এেস তাঁেক বলল, ‘)হ xu, আমরা জািন আপিনই স©, এবং আপিন )কান 
)লাকেক ভয় কেরন না৷ আপিন ঈ>েরর পেথর িবষেয় সত# িশeা )দন৷ আ�া, pকসর 
সরকারেক কর )দওযা িক উিচত? আমরা )দব, িক )দব না?’ 
গালাতীয় 3:28*.....এখন ̈ ীN যী�েত যাঁরা আেছ তােদর মেধ# পুuষ বা mীেত )কান 
)ভদােভদ )নই, ইnদী িক �ীক, tাধীন িক দােসর মেধ# )কান পাথ[ক# )নই৷ কারণ ̈ ীN 
যী�েত )তামরা এক৷ 
এেফসীয় 6:9*.....³ীতদােসর মিনবরা, )তামােদর বিল, )তামােদর দাসেদর সেG ভাল 
ব#বহার কেরা৷ তােদর কড়া কথা বেলা না৷ মেন )রেখা, তােদর ও )তামােদর hভু tেগ[ 
আেছন; আর )সই hভু সকলেকই সমানভােব িবচার কেরন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
En'am 6:165*.....িতিনই )তামােদরেক পৃিথবীেত hিতিনিধ কেরেছন এবং এেক অেন#র 
উপর ময[াদা সমু{ত কেরেছন, যােত )তামােদর )ক এ িবষেয় পরীeা কেরন, যা )তামােদরেক 
িদেয়েছন। আপনার hিতপালক ̄ ত শাি( দাতা এবং িতিন অত#W eমাশীল, দয়ালু। 
Nahl 16:71 & 75*.....75.আ]াহ একc ¡NাW বণ[না কেরেছন, অপেরর 
মািলকানাধীন )গালােমর )য, )কান িকছুর উপর শিq রােখ না এবং এমন একজন 
যােক আিম িনেজর পe )থেক চমৎকার uযী িদেয়িছ।  
ম]বL: িসএফ. হািদস: িমশকাত উল-মাসািবহ, খ®. 3. প. 117 এবং বুখাির খ®. 1 নং. 28 & 
301; খ®. 2, নং. 161. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41.* 
ঈ,র িক তাঁর উপর িব,াসী মানুষেদর Bধু পয̂েবSণই কের যান, 6কননা তারা 
6কবলমা$ ঈ,েরর বাÐা বা 6গালাম? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
6যাহন 15:15*.....আিম )তামােদর আর দাস বলিছ না, কারণ মিনব িক কের, তা দাস 
জােন না৷ িক: আিম )তামােদর ব�ু বলিছ, কারণ আিম িপতার কাছ )থেক যা যা 
�েনিছ )স সবই )তামােদর জািনেয়িছ৷ 
িপতেরর ১ম প$ 2:5 & 9-10*.....5.)তামরাও এক একc জীবW h(র সুতরাং )সই আিsক 
ধম[ধাম গড়বার জন# )তামােদর ব#বহার করেত দাও, যােত পিব� যাজক িহসােব )তামরা আিsক 
বিল উ© সগ[ করেত পার, যা ̈ ীেNর মাধ#েম ঈ>েরর কােছ �হণীয় হেব৷…9 .িক: )তামরা 
)সরকম নও, )তামরা মেনানীত মানবেগা�ী, রাজকীয় যাজক�ল, এক পিব� জািত৷ )তামরা 
ঈ>েরর আপন জনেগা�ী, তাই )তামরা ঈ>েরর আ�য[ কম[কাে®র কথা বলেত পােরা৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Sad 38:83.....তেব তােদর মেধ# যারা আপনার খাঁc বা¥া, তােদরেক ছাড়া। 
Zulmer 39:16-17*.....16.এ শাি( Zারা আ]াহ তাঁর বা¥ােদরেক সতক[  কেরন )য, 
)হ আমার বা¥াগণ, আমােক ভয় কর।… 
Shura 42:19*.....আ]াহ তাঁর বা¥ােদর hিত দয়ালু। িতিন যােক ই�া, িরিযক দান 
কেরন। িতিন hবল, পরা³মশালী। 

42.* 
ঈ,র িক তাঁর বাÐােদর মেধL 6কান পSপাত কেরন বা একজনেক 
আেরকজেনর উপর �াধানL 6দন? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
মাক̂ 12:14.....তারা এেস তাঁেক বলল, ‘)হ xu, আমরা জািন আপিনই স©, এবং আপিন )কান 
)লাকেক ভয় কেরন না৷ আপিন ঈ>েরর পেথর িবষেয় সত# িশeা )দন৷ আ�া, pকসর 
সরকারেক কর )দওযা িক উিচত? আমরা )দব, িক )দব না?’ 
গালাতীয় 3:28*.....এখন ̈ ীN যী�েত যাঁরা আেছ তােদর মেধ# পুuষ বা mীেত )কান 
)ভদােভদ )নই, ইnদী িক �ীক, tাধীন িক দােসর মেধ# )কান পাথ[ক# )নই৷ কারণ ̈ ীN 
যী�েত )তামরা এক৷ 
এেফসীয় 6:9*.....³ীতদােসর মিনবরা, )তামােদর বিল, )তামােদর দাসেদর সেG ভাল 
ব#বহার কেরা৷ তােদর কড়া কথা বেলা না৷ মেন )রেখা, তােদর ও )তামােদর hভু tেগ[ 
আেছন; আর )সই hভু সকলেকই সমানভােব িবচার কেরন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
En'am 6:165*.....িতিনই )তামােদরেক পৃিথবীেত hিতিনিধ কেরেছন এবং এেক অেন#র 
উপর ময[াদা সমু{ত কেরেছন, যােত )তামােদর )ক এ িবষেয় পরীeা কেরন, যা )তামােদরেক 
িদেয়েছন। আপনার hিতপালক ̄ ত শাি( দাতা এবং িতিন অত#W eমাশীল, দয়ালু। 
Nahl 16:71 & 75*.....75.আ]াহ একc ¡NাW বণ[না কেরেছন, অপেরর 
মািলকানাধীন )গালােমর )য, )কান িকছুর উপর শিq রােখ না এবং এমন একজন 
যােক আিম িনেজর পe )থেক চমৎকার uযী িদেয়িছ।  
ম]বL: িসএফ. হািদস: িমশকাত উল-মাসািবহ, খ®. 3. প. 117 এবং বুখাির খ®. 1 নং. 28 & 
301; খ®. 2, নং. 161. 
 
 
 

41.* 
ঈ,র িক তাঁর উপর িব,াসী মানুষেদর Bধু পয̂েবSণই কের যান, 6কননা তারা 
6কবলমা$ ঈ,েরর বাÐা বা 6গালাম? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
6যাহন 15:15*.....আিম )তামােদর আর দাস বলিছ না, কারণ মিনব িক কের, তা দাস 
জােন না৷ িক: আিম )তামােদর ব�ু বলিছ, কারণ আিম িপতার কাছ )থেক যা যা 
�েনিছ )স সবই )তামােদর জািনেয়িছ৷ 
িপতেরর ১ম প$ 2:5 & 9-10*.....5.)তামরাও এক একc জীবW h(র সুতরাং )সই আিsক 
ধম[ধাম গড়বার জন# )তামােদর ব#বহার করেত দাও, যােত পিব� যাজক িহসােব )তামরা আিsক 
বিল উ© সগ[ করেত পার, যা ̈ ীেNর মাধ#েম ঈ>েরর কােছ �হণীয় হেব৷…9 .িক: )তামরা 
)সরকম নও, )তামরা মেনানীত মানবেগা�ী, রাজকীয় যাজক�ল, এক পিব� জািত৷ )তামরা 
ঈ>েরর আপন জনেগা�ী, তাই )তামরা ঈ>েরর আ�য[ কম[কাে®র কথা বলেত পােরা৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Sad 38:83.....তেব তােদর মেধ# যারা আপনার খাঁc বা¥া, তােদরেক ছাড়া। 
Zulmer 39:16-17*.....16.এ শাি( Zারা আ]াহ তাঁর বা¥ােদরেক সতক[  কেরন )য, 
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42.* 
ঈ,র িক তাঁর বাÐােদর মেধL 6কান পSপাত কেরন বা একজনেক 
আেরকজেনর উপর �াধানL 6দন? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
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)ভদােভদ )নই, ইnদী িক �ীক, tাধীন িক দােসর মেধ# )কান পাথ[ক# )নই৷ কারণ ̈ ীN 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
En'am 6:165*.....িতিনই )তামােদরেক পৃিথবীেত hিতিনিধ কেরেছন এবং এেক অেন#র 
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Nahl 16:71 & 75*.....75.আ]াহ একc ¡NাW বণ[না কেরেছন, অপেরর 
মািলকানাধীন )গালােমর )য, )কান িকছুর উপর শিq রােখ না এবং এমন একজন 
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ম]বL: িসএফ. হািদস: িমশকাত উল-মাসািবহ, খ®. 3. প. 117 এবং বুখাির খ®. 1 নং. 28 & 
301; খ®. 2, নং. 161. 
 
 
 



43.* 
ঈ,র িক িবেশষভােব িকছু পাপীেদর ঘৃণা কেরন এবং তােদরেক নড়েক 
পাঠােত চান? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
এেজিকেয়ল 18:23 & 32*.....23.hভু আমার সদাhভু বেলন, “dN )লােকর মরণ )হাক এ 
আিম চাই না| আিম চাই তারা )যন জীবন পিরবত[ ন কের এবং বাঁেচ… 32. আিম )তামােদর 
হত#া করেত চাইনা| )তামরা িফের এেসা, বাঁেচা| hভু আমার সদাhভু এই কথা বেলন| 
িপতেরর ২য় প$র 3:9*.....hভু তাঁর hিত�িত পূণ[ করেত সিত# )দরী করেছন না৷ 
যিদও )কউ )কউ )সরকমই মেন করেছ; িক: িতিন )তামােদর জন# pধয়[ ধের 
আেছন৷ )কউ )য় Íংস হয় তা ঈ>র চান না, ঈ>র চান )য় hেত#েক মন পিরবত[ ন 
কuক ও পােপর পথ ত#াগ কuক৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:41*.....আ]াহ যােক পথ§N করেত চান, তার জেন# আ]াহর কােছ আপিন িকছু 
করেত পারেবন না। এরা এমিনই )য, আ]াহ এেদর অWরেক পিব� করেত চান না।  
Tevbe 9:55*.....সুতরাং তােদর ধন-সºদ ও সWান-সWিত )যন আপনােক িবি�ত 
না কের। আ]াহর ই�া হল এxেলা Zারা dিনয়ার জীবেন তােদর আযােব িনপিতত রাখা 
এবং hাণিবেয়াগ হওয়া �ফরী অবYায়।  

44. 
ঈ,রই িক ‘ভােলা’ ও ‘খারােপর’ সৃি�কত̂া এবং উভেয়র জনL উিনই দায়ী? 
(হািয়র এবং 6সর) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
যােকােবর প$র 1:13*.....)কউ যখন hলুf হয় তখন )য়ন )স না বেল, ‘ঈ>র আমােক 
hলুf কেরেছন৷’ ম¥ ঈ>রেক hেলািভত করেত পাের না এবং ঈ>রও িনেজ কাউেক 
hেলাভেন )ফেলন না৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:26..... এ Zারা আ]াহ তা’আলা অেনকেক িবপথগামী কেরন, আবার অেনকেক 
স�ক পথও hদশ[ন কেরন। 
Nisa 4:78-79*.....78. না। 79. আর যিদ তােদর )কান অকল#াণ হয়, তেব বেল, 
এটা হেয়েছ )তামার পe )থেক, বেল দাও,  
Maide 5:14*.....যারা বেলঃ আমরা নাছারা, অতঃপর আিম )কয়ামত পয[W তােদর মেধ# 
পার�িরক শåতা ও িবেZষ সÔািরত কের িদেয়িছ। 
Enbiya 21:35*..... আিম )তামােদরেক ম¥ ও ভাল Zারা পরীeা কের থািক 
মWব#: বাইেবেল বলা হেয়েছ )য, এমন িকছু জায়গা রেয়েছ )যখােন ঈ>র মানুেষর জন# hিতÝল অবYা 
এবং িবপেদর (pনিতক িদক )থেক খারাপ িকছু না) সৃিN কেরন। ঈসা. 45:7, )জর. 4:6 & আেমাস 3:6. 
িক: শয়তানেকই ‘খারাপ’-এর উ¹াবক িহেসেব )দখা হয়। যণ. 8:44, 1 যণ. 
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পাঠােত চান? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
এেজিকেয়ল 18:23 & 32*.....23.hভু আমার সদাhভু বেলন, “dN )লােকর মরণ )হাক এ 
আিম চাই না| আিম চাই তারা )যন জীবন পিরবত[ ন কের এবং বাঁেচ… 32. আিম )তামােদর 
হত#া করেত চাইনা| )তামরা িফের এেসা, বাঁেচা| hভু আমার সদাhভু এই কথা বেলন| 
িপতেরর ২য় প$র 3:9*.....hভু তাঁর hিত�িত পূণ[ করেত সিত# )দরী করেছন না৷ 
যিদও )কউ )কউ )সরকমই মেন করেছ; িক: িতিন )তামােদর জন# pধয়[ ধের 
আেছন৷ )কউ )য় Íংস হয় তা ঈ>র চান না, ঈ>র চান )য় hেত#েক মন পিরবত[ ন 
কuক ও পােপর পথ ত#াগ কuক৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:41*.....আ]াহ যােক পথ§N করেত চান, তার জেন# আ]াহর কােছ আপিন িকছু 
করেত পারেবন না। এরা এমিনই )য, আ]াহ এেদর অWরেক পিব� করেত চান না।  
Tevbe 9:55*.....সুতরাং তােদর ধন-সºদ ও সWান-সWিত )যন আপনােক িবি�ত 
না কের। আ]াহর ই�া হল এxেলা Zারা dিনয়ার জীবেন তােদর আযােব িনপিতত রাখা 
এবং hাণিবেয়াগ হওয়া �ফরী অবYায়।  

44. 
ঈ,রই িক ‘ভােলা’ ও ‘খারােপর’ সৃি�কত̂া এবং উভেয়র জনL উিনই দায়ী? 
(হািয়র এবং 6সর) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
যােকােবর প$র 1:13*.....)কউ যখন hলুf হয় তখন )য়ন )স না বেল, ‘ঈ>র আমােক 
hলুf কেরেছন৷’ ম¥ ঈ>রেক hেলািভত করেত পাের না এবং ঈ>রও িনেজ কাউেক 
hেলাভেন )ফেলন না৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:26..... এ Zারা আ]াহ তা’আলা অেনকেক িবপথগামী কেরন, আবার অেনকেক 
স�ক পথও hদশ[ন কেরন। 
Nisa 4:78-79*.....78. না। 79. আর যিদ তােদর )কান অকল#াণ হয়, তেব বেল, 
এটা হেয়েছ )তামার পe )থেক, বেল দাও,  
Maide 5:14*.....যারা বেলঃ আমরা নাছারা, অতঃপর আিম )কয়ামত পয[W তােদর মেধ# 
পার�িরক শåতা ও িবেZষ সÔািরত কের িদেয়িছ। 
Enbiya 21:35*..... আিম )তামােদরেক ম¥ ও ভাল Zারা পরীeা কের থািক 
মWব#: বাইেবেল বলা হেয়েছ )য, এমন িকছু জায়গা রেয়েছ )যখােন ঈ>র মানুেষর জন# hিতÝল অবYা 
এবং িবপেদর (pনিতক িদক )থেক খারাপ িকছু না) সৃিN কেরন। ঈসা. 45:7, )জর. 4:6 & আেমাস 3:6. 
িক: শয়তানেকই ‘খারাপ’-এর উ¹াবক িহেসেব )দখা হয়। যণ. 8:44, 1 যণ. 
 



45. 
ঈ,রেক িক 6ÒÏ ‘চºা]কারী’ ও ‘�শলী’ বলা 6যেত পাের? (মাকারা) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
হাবা�ক 1:13.....আপনার )চাখxিল খুবই �f! আপিন িক কের মে¥র িদেক তাকােত 
পারেবন? 
জাখািরয়া 8:17*.....)তামার hিতেবশীেক আঘাত করার জন# )কান পিরক�না কেরা না| 
িমথ#া hিত�িত )কার না! এইসব কাজ কের আন¥ )পও না কারণ আিম এইসব িজিনষ 
ঘৃণা কির!” hভু এইসব কথা বেলেছন| 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:54*.....এবং কােফেররা চ³াW কেরেছ আর আ]াহও )কৗশল অবল�ন 
কেরেছন। বÜতঃ আ]াহ হে�ন সেব[াkম �শলী।  
Ra’d 13:42*....তােদর পূেব[ যারা িছল, তারা চ³াW কেরেছ। আর সকল চ³াW )তা আ]াহর 
হােতই আেছ। িতিন জােনন hেত#ক ব#িq যা িকছু কের। কােফররা )জেন )নেব )য, পর জীবেনর 
আবাসYল কােদর জন# রেয়েছ। 
মWব#: বাইেবেল ‘চ³াWকারী’ ও ‘�শলী’ উভয়েকই খারাপ বা অসৎ বলা হেয়েছ, যা 
শয়তােনর চািরি�ক pবিশN#। ঈ>েরর নয়। িসএফ. 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. 
িভ� ধেম̂ িব,াসকারীেদর মেধL শRতা ও ঘৃণা সৃি� করার িপছেন িক ঈ,র 
দায়ী? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
6যেরিময়া 29:11*....আিম আমার পিরক�নাxেলা িক তা জািন| তাই এxেলা )তামােদর 
বললাম|” এই হল hভুর বাত[ া| “আিম )তামােদর সুিনি�ত িনরাপদ ভিবষ#©  িদেত চাই| 
)তামােদর জন# আমার ভাল ভাল পিরক�না আেছ| )তামােদর আঘাত করবার )কান 
পিরক�না আমার )নই| আিম )তামােদর আশা এবং সু-ভিবষ#©  িদেত চাই| 
হাবা�ক 1:13.....আপনার )চাখxিল খুবই �f! আপিন িক কের মে¥র িদেক 
তাকােত পারেবন? )লাকরা )য় পাপ কের তা আপিন সহ# করেত পােরন না| তাহেল ঐ 
অস©  )লাকরা )য় জয়ী হে� তা আপিন িক কের )দখেবন? আপিন যখন )দেখন )য় 
ভােলা )লাকরা আমােদর )চেয়ও dN )লাকেদর Zারা পরািজত হে� তখন )কন )কান 
hিতকার কেরন না? 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:10.....তােদর অWঃকরণ ব#িধ�( আর আ]াহ তােদর ব#িধ আেরা বািড়েয় 
িদেয়েছন। বÜতঃ তােদর জন# িনধ[ািরত রেয়েছ ভয়াবহ আযাব, তােদর িমথ#াচােরর 
দuন। 
Nisa 4:88......অতঃপর )তামােদর িক হল )য, মুনািফকেদর সºেক[  )তামরা d’দল 
হেয় )গেল? অথচ আ]াহ তা’আলা তােদরেক ঘুিরেয় িদেয়েছন তােদর ম¥ কােজর 
কারেন! )তামরা িক তােদরেক পথ hদশ[ন করেত চাও, যােদরেক আ]াহ পথ§N 
কেরেছন? আ]াহ যােক পথ§াW কেরন, তুিম তার জন# )কান পথ পােব না। 
Maide 5:14*..... যারা বেলঃ আমরা নাছারা, আিম তােদর কাছ    পয[W তােদর 
মেধ# পার�িরক শåতা ও িবেZষ সÔািরত কের িদেয়িছ। 
Maide 5:64*..... আর ইnদীরা বেলঃ   আপনার hিত পলনকত[ ার পe )থেক )য কালাম 
অবত·ণ হেয়েছ, তার কারেণ তােদর অেনেকর অবাধ#তা ও �ফর পিরবিধ[ত হেব। পয[W 
শåতা ও িবেZষ সÔািরত কের িদেয়িছ। 
 
 
 

45. 
ঈ,রেক িক 6ÒÏ ‘চºা]কারী’ ও ‘�শলী’ বলা 6যেত পাের? (মাকারা) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
হাবা�ক 1:13.....আপনার )চাখxিল খুবই �f! আপিন িক কের মে¥র িদেক তাকােত 
পারেবন? 
জাখািরয়া 8:17*.....)তামার hিতেবশীেক আঘাত করার জন# )কান পিরক�না কেরা না| 
িমথ#া hিত�িত )কার না! এইসব কাজ কের আন¥ )পও না কারণ আিম এইসব িজিনষ 
ঘৃণা কির!” hভু এইসব কথা বেলেছন| 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:54*.....এবং কােফেররা চ³াW কেরেছ আর আ]াহও )কৗশল অবল�ন 
কেরেছন। বÜতঃ আ]াহ হে�ন সেব[াkম �শলী।  
Ra’d 13:42*....তােদর পূেব[ যারা িছল, তারা চ³াW কেরেছ। আর সকল চ³াW )তা আ]াহর 
হােতই আেছ। িতিন জােনন hেত#ক ব#িq যা িকছু কের। কােফররা )জেন )নেব )য, পর জীবেনর 
আবাসYল কােদর জন# রেয়েছ। 
মWব#: বাইেবেল ‘চ³াWকারী’ ও ‘�শলী’ উভয়েকই খারাপ বা অসৎ বলা হেয়েছ, যা 
শয়তােনর চািরি�ক pবিশN#। ঈ>েরর নয়। িসএফ. 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. 
িভ� ধেম̂ িব,াসকারীেদর মেধL শRতা ও ঘৃণা সৃি� করার িপছেন িক ঈ,র 
দায়ী? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
6যেরিময়া 29:11*....আিম আমার পিরক�নাxেলা িক তা জািন| তাই এxেলা )তামােদর 
বললাম|” এই হল hভুর বাত[ া| “আিম )তামােদর সুিনি�ত িনরাপদ ভিবষ#©  িদেত চাই| 
)তামােদর জন# আমার ভাল ভাল পিরক�না আেছ| )তামােদর আঘাত করবার )কান 
পিরক�না আমার )নই| আিম )তামােদর আশা এবং সু-ভিবষ#©  িদেত চাই| 
হাবা�ক 1:13.....আপনার )চাখxিল খুবই �f! আপিন িক কের মে¥র িদেক 
তাকােত পারেবন? )লাকরা )য় পাপ কের তা আপিন সহ# করেত পােরন না| তাহেল ঐ 
অস©  )লাকরা )য় জয়ী হে� তা আপিন িক কের )দখেবন? আপিন যখন )দেখন )য় 
ভােলা )লাকরা আমােদর )চেয়ও dN )লাকেদর Zারা পরািজত হে� তখন )কন )কান 
hিতকার কেরন না? 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:10.....তােদর অWঃকরণ ব#িধ�( আর আ]াহ তােদর ব#িধ আেরা বািড়েয় 
িদেয়েছন। বÜতঃ তােদর জন# িনধ[ািরত রেয়েছ ভয়াবহ আযাব, তােদর িমথ#াচােরর 
দuন। 
Nisa 4:88......অতঃপর )তামােদর িক হল )য, মুনািফকেদর সºেক[  )তামরা d’দল 
হেয় )গেল? অথচ আ]াহ তা’আলা তােদরেক ঘুিরেয় িদেয়েছন তােদর ম¥ কােজর 
কারেন! )তামরা িক তােদরেক পথ hদশ[ন করেত চাও, যােদরেক আ]াহ পথ§N 
কেরেছন? আ]াহ যােক পথ§াW কেরন, তুিম তার জন# )কান পথ পােব না। 
Maide 5:14*..... যারা বেলঃ আমরা নাছারা, আিম তােদর কাছ    পয[W তােদর 
মেধ# পার�িরক শåতা ও িবেZষ সÔািরত কের িদেয়িছ। 
Maide 5:64*..... আর ইnদীরা বেলঃ   আপনার hিত পলনকত[ ার পe )থেক )য কালাম 
অবত·ণ হেয়েছ, তার কারেণ তােদর অেনেকর অবাধ#তা ও �ফর পিরবিধ[ত হেব। পয[W 
শåতা ও িবেZষ সÔািরত কের িদেয়িছ। 
 
 
 

45. 
ঈ,রেক িক 6ÒÏ ‘চºা]কারী’ ও ‘�শলী’ বলা 6যেত পাের? (মাকারা) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
হাবা�ক 1:13.....আপনার )চাখxিল খুবই �f! আপিন িক কের মে¥র িদেক তাকােত 
পারেবন? 
জাখািরয়া 8:17*.....)তামার hিতেবশীেক আঘাত করার জন# )কান পিরক�না কেরা না| 
িমথ#া hিত�িত )কার না! এইসব কাজ কের আন¥ )পও না কারণ আিম এইসব িজিনষ 
ঘৃণা কির!” hভু এইসব কথা বেলেছন| 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:54*.....এবং কােফেররা চ³াW কেরেছ আর আ]াহও )কৗশল অবল�ন 
কেরেছন। বÜতঃ আ]াহ হে�ন সেব[াkম �শলী।  
Ra’d 13:42*....তােদর পূেব[ যারা িছল, তারা চ³াW কেরেছ। আর সকল চ³াW )তা আ]াহর 
হােতই আেছ। িতিন জােনন hেত#ক ব#িq যা িকছু কের। কােফররা )জেন )নেব )য, পর জীবেনর 
আবাসYল কােদর জন# রেয়েছ। 
মWব#: বাইেবেল ‘চ³াWকারী’ ও ‘�শলী’ উভয়েকই খারাপ বা অসৎ বলা হেয়েছ, যা 
শয়তােনর চািরি�ক pবিশN#। ঈ>েরর নয়। িসএফ. 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. 
িভ� ধেম̂ িব,াসকারীেদর মেধL শRতা ও ঘৃণা সৃি� করার িপছেন িক ঈ,র 
দায়ী? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
6যেরিময়া 29:11*....আিম আমার পিরক�নাxেলা িক তা জািন| তাই এxেলা )তামােদর 
বললাম|” এই হল hভুর বাত[ া| “আিম )তামােদর সুিনি�ত িনরাপদ ভিবষ#©  িদেত চাই| 
)তামােদর জন# আমার ভাল ভাল পিরক�না আেছ| )তামােদর আঘাত করবার )কান 
পিরক�না আমার )নই| আিম )তামােদর আশা এবং সু-ভিবষ#©  িদেত চাই| 
হাবা�ক 1:13.....আপনার )চাখxিল খুবই �f! আপিন িক কের মে¥র িদেক 
তাকােত পারেবন? )লাকরা )য় পাপ কের তা আপিন সহ# করেত পােরন না| তাহেল ঐ 
অস©  )লাকরা )য় জয়ী হে� তা আপিন িক কের )দখেবন? আপিন যখন )দেখন )য় 
ভােলা )লাকরা আমােদর )চেয়ও dN )লাকেদর Zারা পরািজত হে� তখন )কন )কান 
hিতকার কেরন না? 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:10.....তােদর অWঃকরণ ব#িধ�( আর আ]াহ তােদর ব#িধ আেরা বািড়েয় 
িদেয়েছন। বÜতঃ তােদর জন# িনধ[ািরত রেয়েছ ভয়াবহ আযাব, তােদর িমথ#াচােরর 
দuন। 
Nisa 4:88......অতঃপর )তামােদর িক হল )য, মুনািফকেদর সºেক[  )তামরা d’দল 
হেয় )গেল? অথচ আ]াহ তা’আলা তােদরেক ঘুিরেয় িদেয়েছন তােদর ম¥ কােজর 
কারেন! )তামরা িক তােদরেক পথ hদশ[ন করেত চাও, যােদরেক আ]াহ পথ§N 
কেরেছন? আ]াহ যােক পথ§াW কেরন, তুিম তার জন# )কান পথ পােব না। 
Maide 5:14*..... যারা বেলঃ আমরা নাছারা, আিম তােদর কাছ    পয[W তােদর 
মেধ# পার�িরক শåতা ও িবেZষ সÔািরত কের িদেয়িছ। 
Maide 5:64*..... আর ইnদীরা বেলঃ   আপনার hিত পলনকত[ ার পe )থেক )য কালাম 
অবত·ণ হেয়েছ, তার কারেণ তােদর অেনেকর অবাধ#তা ও �ফর পিরবিধ[ত হেব। পয[W 
শåতা ও িবেZষ সÔািরত কের িদেয়িছ। 
 
 
 

45. 
ঈ,রেক িক 6ÒÏ ‘চºা]কারী’ ও ‘�শলী’ বলা 6যেত পাের? (মাকারা) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
হাবা�ক 1:13.....আপনার )চাখxিল খুবই �f! আপিন িক কের মে¥র িদেক তাকােত 
পারেবন? 
জাখািরয়া 8:17*.....)তামার hিতেবশীেক আঘাত করার জন# )কান পিরক�না কেরা না| 
িমথ#া hিত�িত )কার না! এইসব কাজ কের আন¥ )পও না কারণ আিম এইসব িজিনষ 
ঘৃণা কির!” hভু এইসব কথা বেলেছন| 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:54*.....এবং কােফেররা চ³াW কেরেছ আর আ]াহও )কৗশল অবল�ন 
কেরেছন। বÜতঃ আ]াহ হে�ন সেব[াkম �শলী।  
Ra’d 13:42*....তােদর পূেব[ যারা িছল, তারা চ³াW কেরেছ। আর সকল চ³াW )তা আ]াহর 
হােতই আেছ। িতিন জােনন hেত#ক ব#িq যা িকছু কের। কােফররা )জেন )নেব )য, পর জীবেনর 
আবাসYল কােদর জন# রেয়েছ। 
মWব#: বাইেবেল ‘চ³াWকারী’ ও ‘�শলী’ উভয়েকই খারাপ বা অসৎ বলা হেয়েছ, যা 
শয়তােনর চািরি�ক pবিশN#। ঈ>েরর নয়। িসএফ. 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. 
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Bakara 2:10.....তােদর অWঃকরণ ব#িধ�( আর আ]াহ তােদর ব#িধ আেরা বািড়েয় 
িদেয়েছন। বÜতঃ তােদর জন# িনধ[ািরত রেয়েছ ভয়াবহ আযাব, তােদর িমথ#াচােরর 
দuন। 
Nisa 4:88......অতঃপর )তামােদর িক হল )য, মুনািফকেদর সºেক[  )তামরা d’দল 
হেয় )গেল? অথচ আ]াহ তা’আলা তােদরেক ঘুিরেয় িদেয়েছন তােদর ম¥ কােজর 
কারেন! )তামরা িক তােদরেক পথ hদশ[ন করেত চাও, যােদরেক আ]াহ পথ§N 
কেরেছন? আ]াহ যােক পথ§াW কেরন, তুিম তার জন# )কান পথ পােব না। 
Maide 5:14*..... যারা বেলঃ আমরা নাছারা, আিম তােদর কাছ    পয[W তােদর 
মেধ# পার�িরক শåতা ও িবেZষ সÔািরত কের িদেয়িছ। 
Maide 5:64*..... আর ইnদীরা বেলঃ   আপনার hিত পলনকত[ ার পe )থেক )য কালাম 
অবত·ণ হেয়েছ, তার কারেণ তােদর অেনেকর অবাধ#তা ও �ফর পিরবিধ[ত হেব। পয[W 
শåতা ও িবেZষ সÔািরত কের িদেয়িছ। 
 
 
 



47.* 
িকছু মানুেষর মনেক কÓন কের তােদর িবপেথ িনেয় যাওয়া িক ঈ,েরর 
উে�শLJেলার মেধL পের? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 18:11-14*.....14. �ক )সই ভােব, )তামােদর িপতা িযিন tেগ[ আেছন, িতিন 
চান না, )য় এই )ছাóেদর মেধ# একজনও হািরেয় যায়৷ 
িতমিথ ১ 2:3-4*.....3.এরকম করা ভাল, এেত আমােদর �াণকত[ া সWN হন৷… 
4.তাঁর ই�া এই )যন সম( মানুষ উfার পায় ও সত# জানেত পাের৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Baqara 2:7, 15 & 26*.....26. 7. আ]াহ তােদর অWকরণ এবং তােদর কানসমূহ 
ব� কের িদেয়েছন, আর তােদর )চাখসমূহ পদ[ ায় )ঢেক িদেয়েছন। আর তােদর জন# 
রেয়েছ কেঠার শাি(।…15. বরং আ]াহই তােদর সােথ উপহাস কেরন। এ Zারা আ]াহ 
তা’আলা অেনকেক িবপথগামী কেরন, আবার অেনকেক স�ক পথও hদশ[ন কেরন। 
Nisa 4:119..... তােদরেক পথ§N করব, তােদরেক আ>াস )দব; 
A’raf 7:186..... আ]াহ যােক পথ§N কেরন। তার )কান পথhদশ[ক )নই। আর আ]াহ 
তােদরেক তােদর dNামীেত মk অব(ায় )ছেড় িদেয় রােখন। 

48. 
ঈ,েরর চির$ ও বLবহার িক কখেনা খামেখয়ািলপূণ̂ হয়? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
সামস«ীত 119:90.....িচরিদেনর জন#ই আপিন িব>(| hভু, আপিন এই পৃিথবী সৃিN কেরেছন 
এবং এখনও তা রেয়েছ| 
মালািখ 3:6.....“আিমই hভু, আমার পিরবত[ ন )নই| )তামরা যােকােবর সWানরা তাই 
সºূণ[±েপ িবনN হ� না| 
িতমিথ ২ 2:13*.....আমরা যিদ অিব>( হই, িতিন িক: িব>( থােকন; কারণ িতিন 
িনেজেক অtীকার করেত পােরন না৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Hud 11:106-108*.....106. অতএব যারা হতভাগ# তারা )দাযেখ যােব, )সখােন 
তারা আত[ নাদ ও িচৎকার করেত থাকেব।…107. তারা )সখােন িচরকাল থাকেব, 
যতিদন আসমান ও যমীন বত[ মান থাকেব। তেব )তামার hিতপালক অন# িকছু ই�া 
করেল িভ{ কথা। িন�য় )তামার পরওয়ারেদগার যা ই�া করেত পােরন।… 
Hajj 22:14*..... আ]াহ যা ই�া তাই কেরন। 
Fatir 35:8.....যােক ম¥কম[ )শাভনীয় কের )দখােনা হয়, )স তােক উkম মেন 
কের, )স িক সমান )য ম¥েক ম¥ মেন কের। িন�য় আ]াহ যােক ই�া পথ§N 
কেরন এবং যােক ইচছা সৎপথ hদশ[ন কেরন। সুতরাং আপিন তােদর জেন# অনুতাপ 
কের িনেজেক Íংস করেবন না। িন�য়ই আ]াহ জােনন তারা যা কের। 
Buruj 85:16.... িতিন যা চান, তাই কেরন। 
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মালািখ 3:6.....“আিমই hভু, আমার পিরবত[ ন )নই| )তামরা যােকােবর সWানরা তাই 
সºূণ[±েপ িবনN হ� না| 
িতমিথ ২ 2:13*.....আমরা যিদ অিব>( হই, িতিন িক: িব>( থােকন; কারণ িতিন 
িনেজেক অtীকার করেত পােরন না৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Hud 11:106-108*.....106. অতএব যারা হতভাগ# তারা )দাযেখ যােব, )সখােন 
তারা আত[ নাদ ও িচৎকার করেত থাকেব।…107. তারা )সখােন িচরকাল থাকেব, 
যতিদন আসমান ও যমীন বত[ মান থাকেব। তেব )তামার hিতপালক অন# িকছু ই�া 
করেল িভ{ কথা। িন�য় )তামার পরওয়ারেদগার যা ই�া করেত পােরন।… 
Hajj 22:14*..... আ]াহ যা ই�া তাই কেরন। 
Fatir 35:8.....যােক ম¥কম[ )শাভনীয় কের )দখােনা হয়, )স তােক উkম মেন 
কের, )স িক সমান )য ম¥েক ম¥ মেন কের। িন�য় আ]াহ যােক ই�া পথ§N 
কেরন এবং যােক ইচছা সৎপথ hদশ[ন কেরন। সুতরাং আপিন তােদর জেন# অনুতাপ 
কের িনেজেক Íংস করেবন না। িন�য়ই আ]াহ জােনন তারা যা কের। 
Buruj 85:16.... িতিন যা চান, তাই কেরন। 
 
 

 

47.* 
িকছু মানুেষর মনেক কÓন কের তােদর িবপেথ িনেয় যাওয়া িক ঈ,েরর 
উে�শLJেলার মেধL পের? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 18:11-14*.....14. �ক )সই ভােব, )তামােদর িপতা িযিন tেগ[ আেছন, িতিন 
চান না, )য় এই )ছাóেদর মেধ# একজনও হািরেয় যায়৷ 
িতমিথ ১ 2:3-4*.....3.এরকম করা ভাল, এেত আমােদর �াণকত[ া সWN হন৷… 
4.তাঁর ই�া এই )যন সম( মানুষ উfার পায় ও সত# জানেত পাের৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Baqara 2:7, 15 & 26*.....26. 7. আ]াহ তােদর অWকরণ এবং তােদর কানসমূহ 
ব� কের িদেয়েছন, আর তােদর )চাখসমূহ পদ[ ায় )ঢেক িদেয়েছন। আর তােদর জন# 
রেয়েছ কেঠার শাি(।…15. বরং আ]াহই তােদর সােথ উপহাস কেরন। এ Zারা আ]াহ 
তা’আলা অেনকেক িবপথগামী কেরন, আবার অেনকেক স�ক পথও hদশ[ন কেরন। 
Nisa 4:119..... তােদরেক পথ§N করব, তােদরেক আ>াস )দব; 
A’raf 7:186..... আ]াহ যােক পথ§N কেরন। তার )কান পথhদশ[ক )নই। আর আ]াহ 
তােদরেক তােদর dNামীেত মk অব(ায় )ছেড় িদেয় রােখন। 

48. 
ঈ,েরর চির$ ও বLবহার িক কখেনা খামেখয়ািলপূণ̂ হয়? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
সামস«ীত 119:90.....িচরিদেনর জন#ই আপিন িব>(| hভু, আপিন এই পৃিথবী সৃিN কেরেছন 
এবং এখনও তা রেয়েছ| 
মালািখ 3:6.....“আিমই hভু, আমার পিরবত[ ন )নই| )তামরা যােকােবর সWানরা তাই 
সºূণ[±েপ িবনN হ� না| 
িতমিথ ২ 2:13*.....আমরা যিদ অিব>( হই, িতিন িক: িব>( থােকন; কারণ িতিন 
িনেজেক অtীকার করেত পােরন না৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Hud 11:106-108*.....106. অতএব যারা হতভাগ# তারা )দাযেখ যােব, )সখােন 
তারা আত[ নাদ ও িচৎকার করেত থাকেব।…107. তারা )সখােন িচরকাল থাকেব, 
যতিদন আসমান ও যমীন বত[ মান থাকেব। তেব )তামার hিতপালক অন# িকছু ই�া 
করেল িভ{ কথা। িন�য় )তামার পরওয়ারেদগার যা ই�া করেত পােরন।… 
Hajj 22:14*..... আ]াহ যা ই�া তাই কেরন। 
Fatir 35:8.....যােক ম¥কম[ )শাভনীয় কের )দখােনা হয়, )স তােক উkম মেন 
কের, )স িক সমান )য ম¥েক ম¥ মেন কের। িন�য় আ]াহ যােক ই�া পথ§N 
কেরন এবং যােক ইচছা সৎপথ hদশ[ন কেরন। সুতরাং আপিন তােদর জেন# অনুতাপ 
কের িনেজেক Íংস করেবন না। িন�য়ই আ]াহ জােনন তারা যা কের। 
Buruj 85:16.... িতিন যা চান, তাই কেরন। 
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48. 
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তারা আত[ নাদ ও িচৎকার করেত থাকেব।…107. তারা )সখােন িচরকাল থাকেব, 
যতিদন আসমান ও যমীন বত[ মান থাকেব। তেব )তামার hিতপালক অন# িকছু ই�া 
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Buruj 85:16.... িতিন যা চান, তাই কেরন। 
 
 

 



49.* 
ঈ,র ছাড়া অনL কােরা কােছ নত হউয়ার বLপাের িক িনিষT করা হেয়েছ? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
যা$াপুQক 20:2-5.... 2 “আিমই hভু, )তামােদর ঈ>র|  3 “আমােক ছাড়া )তামরা 
আর )কানও )দবতােক উপাসনা করেব না| 4 “)তামরা অবশ#ই অন# )কান মূিত[  
গড়েব না )য়xেলা আকােশর,  5 )কান মূিk[ র উপাসনা বা )সবা করেব না| কারণ, 
আিমই hভু, )তামােদর ঈ>র| যারা অন# )দবতার উপাসনা করেব তােদর আিম ঘৃণা 
ি³তীয় িববরণ 5:7-9..... 7 “)তামরা অবশ#ই আমােক ছাড়া অন# )কােনাও )দবতার পূজা 
করেব না|  9 )তামরা অন# )কােনাও hকার মূিk[ র পূজা অথবা )সবা করেব না| )কন? 
------------------------------------------------------------------------------------- 
İsra 17:23*.....)তামার পালনকত[ া আেদশ কেরেছন )য, তাঁেক ছাড়া অন# কারও 
এবাদত কেরা না এবং িপতা-মাতার সােথ সZ-ব#বহার কর। তােদর মেধ# )কউ অথবা 
উভেয়ই যিদ )তামার জীব¿শায় বাধ[েক# উপনীত হয়; তেব তােদরেক ‘উহ’ শÁcও 
বেলা না এবং তােদরেক ধমক িদও না এবং বল তােদরেক িশ�াচারপূণ[ কথা। 
Zariyat 51:56*.....আমার এবাদত করার জন#ই আিম মানব ও িজন জািত সৃিN কেরিছ। 

50.* 
‘6তামরা আদেমর সামেন নত হউ’- 6ফেরশতােদরেক এই আেদশ 6দয়ার 
মাধLেম ঈ,র িক উনার িনেজর িচর]ন িনয়মJেলার িবেরািধতা কেরেছন? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
ইসাইয়া 14:12-17*.....12 তুিম সকােলর তারার মেতা িছেল| িক: এখন )তামার আকাশ 
)থেক পতন হেয়েছ|  13 তুিম সব[দা িনেজেক বলেত: “আিম হব পরা© পেরর মেতা| আিম 
tগ[ােরাহণ করব|  14 আিম )মেঘর )বদীেত উঠব| আিম পরা© পেরর তুল# হব|”  
এেজিকেয়ল 28:11-19*.....13 তুিম ঈ>েরর উôয়ান এদেন িছেল| )তামার কােছ 
সব ধরেণর মূল#বান পাথর- চুিন, পীতমিন, হীের, pবd�য়[মিণ )গােমদক সূয়[কাW, 
নীলকাW, হিরÄিণ ও মরকত িছল| hিতc পাথরই tন[খিচত িছল| )তামার সৃিNর িদেন 
তুিম ঐ )সৗ¥ে�য়[ ভূিষত হেয়িছেল|  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:31-34*......34.এবং যখন আিম হযরত আদম (আঃ)-)ক )সজদা করার জন# 
)ফেরশতাগণেক িনেদ[ শ িদলাম, তখনই ইবলীস ব#তীত সবাই িসজদা করেলা। )স (িনেদ[ শ) পালন 
করেত অtীকার করল এবং অহংকার hদশ[ন করল। ফেল )স কােফরেদর অWভূ[ q হেয় )গল। 
İsra 17:61-65*.....61.�রণ কর, যখন আিম )ফেরশতােদরেক বললামঃ আদমেক 
)সজদা কর, তখন ইবলীস ব#তীত সবাই )সজদায় পেড় )গল। িক: )স বললঃ আিম 
িক এমন ব#িqেক )সজদা করব, যােক আপিন মাcর Zারা সৃিN কেরেছন?...  
 
 

 

49.* 
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ি³তীয় িববরণ 5:7-9..... 7 “)তামরা অবশ#ই আমােক ছাড়া অন# )কােনাও )দবতার পূজা 
করেব না|  9 )তামরা অন# )কােনাও hকার মূিk[ র পূজা অথবা )সবা করেব না| )কন? 
------------------------------------------------------------------------------------- 
İsra 17:23*.....)তামার পালনকত[ া আেদশ কেরেছন )য, তাঁেক ছাড়া অন# কারও 
এবাদত কেরা না এবং িপতা-মাতার সােথ সZ-ব#বহার কর। তােদর মেধ# )কউ অথবা 
উভেয়ই যিদ )তামার জীব¿শায় বাধ[েক# উপনীত হয়; তেব তােদরেক ‘উহ’ শÁcও 
বেলা না এবং তােদরেক ধমক িদও না এবং বল তােদরেক িশ�াচারপূণ[ কথা। 
Zariyat 51:56*.....আমার এবাদত করার জন#ই আিম মানব ও িজন জািত সৃিN কেরিছ। 

50.* 
‘6তামরা আদেমর সামেন নত হউ’- 6ফেরশতােদরেক এই আেদশ 6দয়ার 
মাধLেম ঈ,র িক উনার িনেজর িচর]ন িনয়মJেলার িবেরািধতা কেরেছন? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
ইসাইয়া 14:12-17*.....12 তুিম সকােলর তারার মেতা িছেল| িক: এখন )তামার আকাশ 
)থেক পতন হেয়েছ|  13 তুিম সব[দা িনেজেক বলেত: “আিম হব পরা© পেরর মেতা| আিম 
tগ[ােরাহণ করব|  14 আিম )মেঘর )বদীেত উঠব| আিম পরা© পেরর তুল# হব|”  
এেজিকেয়ল 28:11-19*.....13 তুিম ঈ>েরর উôয়ান এদেন িছেল| )তামার কােছ 
সব ধরেণর মূল#বান পাথর- চুিন, পীতমিন, হীের, pবd�য়[মিণ )গােমদক সূয়[কাW, 
নীলকাW, হিরÄিণ ও মরকত িছল| hিতc পাথরই tন[খিচত িছল| )তামার সৃিNর িদেন 
তুিম ঐ )সৗ¥ে�য়[ ভূিষত হেয়িছেল|  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:31-34*......34.এবং যখন আিম হযরত আদম (আঃ)-)ক )সজদা করার জন# 
)ফেরশতাগণেক িনেদ[ শ িদলাম, তখনই ইবলীস ব#তীত সবাই িসজদা করেলা। )স (িনেদ[ শ) পালন 
করেত অtীকার করল এবং অহংকার hদশ[ন করল। ফেল )স কােফরেদর অWভূ[ q হেয় )গল। 
İsra 17:61-65*.....61.�রণ কর, যখন আিম )ফেরশতােদরেক বললামঃ আদমেক 
)সজদা কর, তখন ইবলীস ব#তীত সবাই )সজদায় পেড় )গল। িক: )স বললঃ আিম 
িক এমন ব#িqেক )সজদা করব, যােক আপিন মাcর Zারা সৃিN কেরেছন?...  
 
 

 

49.* 
ঈ,র ছাড়া অনL কােরা কােছ নত হউয়ার বLপাের িক িনিষT করা হেয়েছ? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
যা$াপুQক 20:2-5.... 2 “আিমই hভু, )তামােদর ঈ>র|  3 “আমােক ছাড়া )তামরা 
আর )কানও )দবতােক উপাসনা করেব না| 4 “)তামরা অবশ#ই অন# )কান মূিত[  
গড়েব না )য়xেলা আকােশর,  5 )কান মূিk[ র উপাসনা বা )সবা করেব না| কারণ, 
আিমই hভু, )তামােদর ঈ>র| যারা অন# )দবতার উপাসনা করেব তােদর আিম ঘৃণা 
ি³তীয় িববরণ 5:7-9..... 7 “)তামরা অবশ#ই আমােক ছাড়া অন# )কােনাও )দবতার পূজা 
করেব না|  9 )তামরা অন# )কােনাও hকার মূিk[ র পূজা অথবা )সবা করেব না| )কন? 
------------------------------------------------------------------------------------- 

İsra 17:23*.....)তামার পালনকত[ া আেদশ কেরেছন )য, তাঁেক ছাড়া অন# কারও 
এবাদত কেরা না এবং িপতা-মাতার সােথ সZ-ব#বহার কর। তােদর মেধ# )কউ অথবা 
উভেয়ই যিদ )তামার জীব¿শায় বাধ[েক# উপনীত হয়; তেব তােদরেক ‘উহ’ শÁcও 
বেলা না এবং তােদরেক ধমক িদও না এবং বল তােদরেক িশ�াচারপূণ[ কথা। 
Zariyat 51:56*.....আমার এবাদত করার জন#ই আিম মানব ও িজন জািত সৃিN কেরিছ। 

50.* 
‘6তামরা আদেমর সামেন নত হউ’- 6ফেরশতােদরেক এই আেদশ 6দয়ার 
মাধLেম ঈ,র িক উনার িনেজর িচর]ন িনয়মJেলার িবেরািধতা কেরেছন? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
ইসাইয়া 14:12-17*.....12 তুিম সকােলর তারার মেতা িছেল| িক: এখন )তামার আকাশ 
)থেক পতন হেয়েছ|  13 তুিম সব[দা িনেজেক বলেত: “আিম হব পরা© পেরর মেতা| আিম 
tগ[ােরাহণ করব|  14 আিম )মেঘর )বদীেত উঠব| আিম পরা© পেরর তুল# হব|”  
এেজিকেয়ল 28:11-19*.....13 তুিম ঈ>েরর উôয়ান এদেন িছেল| )তামার কােছ 
সব ধরেণর মূল#বান পাথর- চুিন, পীতমিন, হীের, pবd�য়[মিণ )গােমদক সূয়[কাW, 
নীলকাW, হিরÄিণ ও মরকত িছল| hিতc পাথরই tন[খিচত িছল| )তামার সৃিNর িদেন 
তুিম ঐ )সৗ¥ে�য়[ ভূিষত হেয়িছেল|  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:31-34*......34.এবং যখন আিম হযরত আদম (আঃ)-)ক )সজদা করার জন# 
)ফেরশতাগণেক িনেদ[ শ িদলাম, তখনই ইবলীস ব#তীত সবাই িসজদা করেলা। )স (িনেদ[ শ) পালন 
করেত অtীকার করল এবং অহংকার hদশ[ন করল। ফেল )স কােফরেদর অWভূ[ q হেয় )গল। 
İsra 17:61-65*.....61.�রণ কর, যখন আিম )ফেরশতােদরেক বললামঃ আদমেক 
)সজদা কর, তখন ইবলীস ব#তীত সবাই )সজদায় পেড় )গল। িক: )স বললঃ আিম 
িক এমন ব#িqেক )সজদা করব, যােক আপিন মাcর Zারা সৃিN কেরেছন?...  
 
 

 

49.* 
ঈ,র ছাড়া অনL কােরা কােছ নত হউয়ার বLপাের িক িনিষT করা হেয়েছ? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
যা$াপুQক 20:2-5.... 2 “আিমই hভু, )তামােদর ঈ>র|  3 “আমােক ছাড়া )তামরা 
আর )কানও )দবতােক উপাসনা করেব না| 4 “)তামরা অবশ#ই অন# )কান মূিত[  
গড়েব না )য়xেলা আকােশর,  5 )কান মূিk[ র উপাসনা বা )সবা করেব না| কারণ, 
আিমই hভু, )তামােদর ঈ>র| যারা অন# )দবতার উপাসনা করেব তােদর আিম ঘৃণা 
ি³তীয় িববরণ 5:7-9..... 7 “)তামরা অবশ#ই আমােক ছাড়া অন# )কােনাও )দবতার পূজা 
করেব না|  9 )তামরা অন# )কােনাও hকার মূিk[ র পূজা অথবা )সবা করেব না| )কন? 
------------------------------------------------------------------------------------- 

İsra 17:23*.....)তামার পালনকত[ া আেদশ কেরেছন )য, তাঁেক ছাড়া অন# কারও 
এবাদত কেরা না এবং িপতা-মাতার সােথ সZ-ব#বহার কর। তােদর মেধ# )কউ অথবা 
উভেয়ই যিদ )তামার জীব¿শায় বাধ[েক# উপনীত হয়; তেব তােদরেক ‘উহ’ শÁcও 
বেলা না এবং তােদরেক ধমক িদও না এবং বল তােদরেক িশ�াচারপূণ[ কথা। 
Zariyat 51:56*.....আমার এবাদত করার জন#ই আিম মানব ও িজন জািত সৃিN কেরিছ। 

50.* 
‘6তামরা আদেমর সামেন নত হউ’- 6ফেরশতােদরেক এই আেদশ 6দয়ার 
মাধLেম ঈ,র িক উনার িনেজর িচর]ন িনয়মJেলার িবেরািধতা কেরেছন? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
ইসাইয়া 14:12-17*.....12 তুিম সকােলর তারার মেতা িছেল| িক: এখন )তামার আকাশ 
)থেক পতন হেয়েছ|  13 তুিম সব[দা িনেজেক বলেত: “আিম হব পরা© পেরর মেতা| আিম 
tগ[ােরাহণ করব|  14 আিম )মেঘর )বদীেত উঠব| আিম পরা© পেরর তুল# হব|”  
এেজিকেয়ল 28:11-19*.....13 তুিম ঈ>েরর উôয়ান এদেন িছেল| )তামার কােছ 
সব ধরেণর মূল#বান পাথর- চুিন, পীতমিন, হীের, pবd�য়[মিণ )গােমদক সূয়[কাW, 
নীলকাW, হিরÄিণ ও মরকত িছল| hিতc পাথরই tন[খিচত িছল| )তামার সৃিNর িদেন 
তুিম ঐ )সৗ¥ে�য়[ ভূিষত হেয়িছেল|  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:31-34*......34.এবং যখন আিম হযরত আদম (আঃ)-)ক )সজদা করার জন# 
)ফেরশতাগণেক িনেদ[ শ িদলাম, তখনই ইবলীস ব#তীত সবাই িসজদা করেলা। )স (িনেদ[ শ) পালন 
করেত অtীকার করল এবং অহংকার hদশ[ন করল। ফেল )স কােফরেদর অWভূ[ q হেয় )গল। 
İsra 17:61-65*.....61.�রণ কর, যখন আিম )ফেরশতােদরেক বললামঃ আদমেক 
)সজদা কর, তখন ইবলীস ব#তীত সবাই )সজদায় পেড় )গল। িক: )স বললঃ আিম 
িক এমন ব#িqেক )সজদা করব, যােক আপিন মাcর Zারা সৃিN কেরেছন?...  
 
 

 



পিব$ স5া, 6ফেরশতাগণ, অপেদবতা এবং শয়তান 
51.* 

ঈ,রেক িক পিব$ সÅা িহেসেব %হণ করা হেয়েছ? (·হ উল-�Àস) 
বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 

সামস«ীত 139:7..... )যখােন )যখােন আিম যাই সব[�ই আপনার আsা িবরাজ কের| )হ 
hভু, আিম আপনার কাছ )থেক পালােত পাির না| 
6যাহন 4:24.....ঈ>র আsা, যাঁরা তাঁর উপাসনা কের তােদরেক আsায় ও সেত# 
উপাসনা করেত হেব৷’ 
पিশষLচিরত 5:3-4*.....3 তখন িপতর বলেলন, ‘অনিনয় তুিম )কন শয়তানেক )তামার 
অWের কাজ করেত িদেল? মানুেষর কােছ নয় িক: তুিম ঈ>েরর কােছ িমথ#া বলেল৷’    
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:87 & 253*..... 87. আিম মিরয়ম তনয় ঈসােক সু�N )মােজযা দান 
কেরিছ এবং পিব� ±েহর মাধ#েম তােক শিqদান কেরিছ। 
Maide 5:110*.....যখন আ]াহ বলেবনঃ )হ ঈসা ইবেন মিরয়ম, )তামার hিত ও )তামার 
মাতার hিত আমার অনু�হ �রণ কর, যখন আিম )তামােক পিব� আsার Zারা 
ম]বL: বাইেবেল )মাট 113 জায়গায় পিব� সkােক ঈ>র িহেসেব বণ[না করা হেয়েছ। 

52.* 
পিব$ সÅার িক িকছু সৃি� করার Sমতা রেয়েছ? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
আিদপুQক - 1:1-2..... 1 �uেত, ঈ>র আকাশ ও পৃিথবী সৃিN করেলন| hথেম পৃিথবী 
সºূণ[ শূন# িছল; পৃিথবীেত িকছুই িছল না| 2 অ�কাের আবৃত িছল জলরািশ আর ঈ>েরর 
আsা )সই জলরািশর উপর িদেয় )ভেস )বড়াি�ল| 
6যাব 33:4*.....ঈ>েরর আsা আমায় সৃিN কেরেছ| ঈ>র সব[শিqমােনর িনঃ>াস 
আমােক জীবন িদেয়েছ| 
সামস«ীত 104:30.....িক: যখন আপিন আপনার আsােক পাঠােলন, hভু, তখন 
ওরা আবার tাÖõয়বান হল| )দশcেক আপিন আবার নতুন কের )তােলন!   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:118*..... 118. যিদ আপিন তােদরেক শাি( )দন, তেব তারা আপনার দাস 
এবং যিদ আপিন তােদরেক eমা কেরন, তেব আপিনই পরা³াW, মহািবy। 
Meryem 19:17-19..... 17. অতঃপর আিম তার কােছ আমার ±হ )hরণ করলাম, )স 
তার িনকট পুণ[ মানবাকৃিতেত আÃhকাশ করল।…19. )স বললঃ আিম )তা �ধু 
)তামার পালনকত[ া )hিরত, যােত )তামােক এক পিব� পু� দান কের যাব। 
 
 

পিব$ স5া, 6ফেরশতাগণ, অপেদবতা এবং শয়তান 
51.* 

ঈ,রেক িক পিব$ সÅা িহেসেব %হণ করা হেয়েছ? (·হ উল-�Àস) 
বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 

সামস«ীত 139:7..... )যখােন )যখােন আিম যাই সব[�ই আপনার আsা িবরাজ কের| )হ 
hভু, আিম আপনার কাছ )থেক পালােত পাির না| 
6যাহন 4:24.....ঈ>র আsা, যাঁরা তাঁর উপাসনা কের তােদরেক আsায় ও সেত# 
উপাসনা করেত হেব৷’ 
पিশষLচিরত 5:3-4*.....3 তখন িপতর বলেলন, ‘অনিনয় তুিম )কন শয়তানেক )তামার 
অWের কাজ করেত িদেল? মানুেষর কােছ নয় িক: তুিম ঈ>েরর কােছ িমথ#া বলেল৷’    
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:87 & 253*..... 87. আিম মিরয়ম তনয় ঈসােক সু�N )মােজযা দান 
কেরিছ এবং পিব� ±েহর মাধ#েম তােক শিqদান কেরিছ। 
Maide 5:110*.....যখন আ]াহ বলেবনঃ )হ ঈসা ইবেন মিরয়ম, )তামার hিত ও )তামার 
মাতার hিত আমার অনু�হ �রণ কর, যখন আিম )তামােক পিব� আsার Zারা 
ম]বL: বাইেবেল )মাট 113 জায়গায় পিব� সkােক ঈ>র িহেসেব বণ[না করা হেয়েছ। 

52.* 
পিব$ সÅার িক িকছু সৃি� করার Sমতা রেয়েছ? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
আিদপুQক - 1:1-2..... 1 �uেত, ঈ>র আকাশ ও পৃিথবী সৃিN করেলন| hথেম পৃিথবী 
সºূণ[ শূন# িছল; পৃিথবীেত িকছুই িছল না| 2 অ�কাের আবৃত িছল জলরািশ আর ঈ>েরর 
আsা )সই জলরািশর উপর িদেয় )ভেস )বড়াি�ল| 
6যাব 33:4*.....ঈ>েরর আsা আমায় সৃিN কেরেছ| ঈ>র সব[শিqমােনর িনঃ>াস 
আমােক জীবন িদেয়েছ| 
সামস«ীত 104:30.....িক: যখন আপিন আপনার আsােক পাঠােলন, hভু, তখন 
ওরা আবার tাÖõয়বান হল| )দশcেক আপিন আবার নতুন কের )তােলন!   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:118*..... 118. যিদ আপিন তােদরেক শাি( )দন, তেব তারা আপনার দাস 
এবং যিদ আপিন তােদরেক eমা কেরন, তেব আপিনই পরা³াW, মহািবy। 
Meryem 19:17-19..... 17. অতঃপর আিম তার কােছ আমার ±হ )hরণ করলাম, )স 
তার িনকট পুণ[ মানবাকৃিতেত আÃhকাশ করল।…19. )স বললঃ আিম )তা �ধু 
)তামার পালনকত[ া )hিরত, যােত )তামােক এক পিব� পু� দান কের যাব। 
 
 

পিব$ স5া, 6ফেরশতাগণ, অপেদবতা এবং শয়তান 
51.* 

ঈ,রেক িক পিব$ সÅা িহেসেব %হণ করা হেয়েছ? (·হ উল-�Àস) 
বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 

সামস«ীত 139:7..... )যখােন )যখােন আিম যাই সব[�ই আপনার আsা িবরাজ কের| )হ 
hভু, আিম আপনার কাছ )থেক পালােত পাির না| 
6যাহন 4:24.....ঈ>র আsা, যাঁরা তাঁর উপাসনা কের তােদরেক আsায় ও সেত# 
উপাসনা করেত হেব৷’ 
पিশষLচিরত 5:3-4*.....3 তখন িপতর বলেলন, ‘অনিনয় তুিম )কন শয়তানেক )তামার 
অWের কাজ করেত িদেল? মানুেষর কােছ নয় িক: তুিম ঈ>েরর কােছ িমথ#া বলেল৷’    
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:87 & 253*..... 87. আিম মিরয়ম তনয় ঈসােক সু�N )মােজযা দান 
কেরিছ এবং পিব� ±েহর মাধ#েম তােক শিqদান কেরিছ। 
Maide 5:110*.....যখন আ]াহ বলেবনঃ )হ ঈসা ইবেন মিরয়ম, )তামার hিত ও )তামার 
মাতার hিত আমার অনু�হ �রণ কর, যখন আিম )তামােক পিব� আsার Zারা 
ম]বL: বাইেবেল )মাট 113 জায়গায় পিব� সkােক ঈ>র িহেসেব বণ[না করা হেয়েছ। 

52.* 
পিব$ সÅার িক িকছু সৃি� করার Sমতা রেয়েছ? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
আিদপুQক - 1:1-2..... 1 �uেত, ঈ>র আকাশ ও পৃিথবী সৃিN করেলন| hথেম পৃিথবী 
সºূণ[ শূন# িছল; পৃিথবীেত িকছুই িছল না| 2 অ�কাের আবৃত িছল জলরািশ আর ঈ>েরর 
আsা )সই জলরািশর উপর িদেয় )ভেস )বড়াি�ল| 
6যাব 33:4*.....ঈ>েরর আsা আমায় সৃিN কেরেছ| ঈ>র সব[শিqমােনর িনঃ>াস 
আমােক জীবন িদেয়েছ| 
সামস«ীত 104:30.....িক: যখন আপিন আপনার আsােক পাঠােলন, hভু, তখন 
ওরা আবার tাÖõয়বান হল| )দশcেক আপিন আবার নতুন কের )তােলন!   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:118*..... 118. যিদ আপিন তােদরেক শাি( )দন, তেব তারা আপনার দাস 
এবং যিদ আপিন তােদরেক eমা কেরন, তেব আপিনই পরা³াW, মহািবy। 
Meryem 19:17-19..... 17. অতঃপর আিম তার কােছ আমার ±হ )hরণ করলাম, )স 
তার িনকট পুণ[ মানবাকৃিতেত আÃhকাশ করল।…19. )স বললঃ আিম )তা �ধু 
)তামার পালনকত[ া )hিরত, যােত )তামােক এক পিব� পু� দান কের যাব। 
 
 

পিব$ স5া, 6ফেরশতাগণ, অপেদবতা এবং শয়তান 
51.* 

ঈ,রেক িক পিব$ সÅা িহেসেব %হণ করা হেয়েছ? (·হ উল-�Àস) 
বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 

সামস«ীত 139:7..... )যখােন )যখােন আিম যাই সব[�ই আপনার আsা িবরাজ কের| )হ 
hভু, আিম আপনার কাছ )থেক পালােত পাির না| 
6যাহন 4:24.....ঈ>র আsা, যাঁরা তাঁর উপাসনা কের তােদরেক আsায় ও সেত# 
উপাসনা করেত হেব৷’ 
पিশষLচিরত 5:3-4*.....3 তখন িপতর বলেলন, ‘অনিনয় তুিম )কন শয়তানেক )তামার 
অWের কাজ করেত িদেল? মানুেষর কােছ নয় িক: তুিম ঈ>েরর কােছ িমথ#া বলেল৷’    
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:87 & 253*..... 87. আিম মিরয়ম তনয় ঈসােক সু�N )মােজযা দান 
কেরিছ এবং পিব� ±েহর মাধ#েম তােক শিqদান কেরিছ। 
Maide 5:110*.....যখন আ]াহ বলেবনঃ )হ ঈসা ইবেন মিরয়ম, )তামার hিত ও )তামার 
মাতার hিত আমার অনু�হ �রণ কর, যখন আিম )তামােক পিব� আsার Zারা 
ম]বL: বাইেবেল )মাট 113 জায়গায় পিব� সkােক ঈ>র িহেসেব বণ[না করা হেয়েছ। 

52.* 
পিব$ সÅার িক িকছু সৃি� করার Sমতা রেয়েছ? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
আিদপুQক - 1:1-2..... 1 �uেত, ঈ>র আকাশ ও পৃিথবী সৃিN করেলন| hথেম পৃিথবী 
সºূণ[ শূন# িছল; পৃিথবীেত িকছুই িছল না| 2 অ�কাের আবৃত িছল জলরািশ আর ঈ>েরর 
আsা )সই জলরািশর উপর িদেয় )ভেস )বড়াি�ল| 
6যাব 33:4*.....ঈ>েরর আsা আমায় সৃিN কেরেছ| ঈ>র সব[শিqমােনর িনঃ>াস 
আমােক জীবন িদেয়েছ| 
সামস«ীত 104:30.....িক: যখন আপিন আপনার আsােক পাঠােলন, hভু, তখন 
ওরা আবার tাÖõয়বান হল| )দশcেক আপিন আবার নতুন কের )তােলন!   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:118*..... 118. যিদ আপিন তােদরেক শাি( )দন, তেব তারা আপনার দাস 
এবং যিদ আপিন তােদরেক eমা কেরন, তেব আপিনই পরা³াW, মহািবy। 
Meryem 19:17-19..... 17. অতঃপর আিম তার কােছ আমার ±হ )hরণ করলাম, )স 
তার িনকট পুণ[ মানবাকৃিতেত আÃhকাশ করল।…19. )স বললঃ আিম )তা �ধু 
)তামার পালনকত[ া )hিরত, যােত )তামােক এক পিব� পু� দান কের যাব। 
 
 



53. 
পিব$ সÅা ও 6ফেরশতা িজবরাঈল িক এক ও অিভ�? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
লুক 1:11-35*.....11 এমন সময় �ভুর এক �গ̂Êত সখিরয়র সামেন এেস উপি¨ত হেয় 
ধূপেবদীর ডানিদেক দাঁড়ােলন৷  19 এর উ5ের �গ̂Êত তাঁেক বলেলন, ‘আিম 
গািÕেয়ল, ঈ,েরর সামেন দাঁিড়েয় থািক; আর 6তামার সে« কথা বলার জনL ও 
6তামােক এই সুখবর 6দবার জনLই আমােক পাঠােনা হেয়েছ৷ 30 �গ̂Êত তাঁেক 
বলেলন, ‘মিরয়ম তুিম ভয় 6পও না, কারণ ঈ,র 6তামার ওপর স°� হেয়েছন৷  
6যাহন 4:24.....ঈ,র আÖা, যাঁরা তাঁর উপাসনা কের তােদরেক আÖায় ও 
সেতL উপাসনা করেত হেব৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:87 & 98*.....87. অবশLই আিম মূসােক িকতাব িদেয়িছ। এবং তার পের 
পয̂ায়ºেম রসূল পাÓেয়িছ। আিম মিরয়ম তনয় ঈসােক সু×� 6মােজযা দান 
কেরিছ এবং পিব$ uেহর মাধLেম তােক শি�দান কেরিছ। …98. 6য বLি� আ1াহ 
তাঁর 6ফেরশতা ও রসূলগণ এবং িজবরাঈল ও িমকাঈেলর শR হয়, িনিÙতই আ1াহ 
6সসব কােফেরর শR। 
ম]বLঃ ইসলােম সাধারণত 6ফেরশতা িজবরাঈলেক পিব$ সÅা বলা হয়।  

54.* 
পিব$ সÅার �িত িনÐা করাই িক একমা$ Sমার অেযাগL পাপ? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মিথ 12:31-32*.....32 মানবপুে$র িব·েT 6কউ যিদ 6কান কথা বেল, তােক 
Sমা করা হেব, িক° পিব$ আÖার িব·েT কথা বলেল তার Sমা 6নই , 
এযুেগ বা আগামী যুেগ কখনইনা৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:48, 116 & 168*.....48. িনঃসেÐেহ আ1াহ তােক Sমা কেরন না, 6য 
6লাক তাঁর সােথ শরীক কের। িতিন Sমা কেরন এর িনÚ পয̂ােয়র পাপ, যার 
জনL িতিন ইÛা কেরন। আর 6য 6লাক অংশীদার সাবLQ করল আ1াহর সােথ, 
6স 6যন অপবাদ আেরাপ করল।…168. যারা �ফরী অবলÜন কেরেছ এবং 
সতL চাপা িদেয় 6রেখেছ, আ1াহ কখনও তােদর Sমা করেবন না এবং সরল 
পথ 6দখােবন না। 
 
 

 

53. 
পিব$ সÅা ও 6ফেরশতা িজবরাঈল িক এক ও অিভ�? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
লুক 1:11-35*.....11 এমন সময় �ভুর এক �গ̂Êত সখিরয়র সামেন এেস উপি¨ত হেয় 
ধূপেবদীর ডানিদেক দাঁড়ােলন৷  19 এর উ5ের �গ̂Êত তাঁেক বলেলন, ‘আিম 
গািÕেয়ল, ঈ,েরর সামেন দাঁিড়েয় থািক; আর 6তামার সে« কথা বলার জনL ও 
6তামােক এই সুখবর 6দবার জনLই আমােক পাঠােনা হেয়েছ৷ 30 �গ̂Êত তাঁেক 
বলেলন, ‘মিরয়ম তুিম ভয় 6পও না, কারণ ঈ,র 6তামার ওপর স°� হেয়েছন৷  
6যাহন 4:24.....ঈ,র আÖা, যাঁরা তাঁর উপাসনা কের তােদরেক আÖায় ও 
সেতL উপাসনা করেত হেব৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:87 & 98*.....87. অবশLই আিম মূসােক িকতাব িদেয়িছ। এবং তার পের 
পয̂ায়ºেম রসূল পাÓেয়িছ। আিম মিরয়ম তনয় ঈসােক সু×� 6মােজযা দান 
কেরিছ এবং পিব$ uেহর মাধLেম তােক শি�দান কেরিছ। …98. 6য বLি� আ1াহ 
তাঁর 6ফেরশতা ও রসূলগণ এবং িজবরাঈল ও িমকাঈেলর শR হয়, িনিÙতই আ1াহ 
6সসব কােফেরর শR। 
ম]বLঃ ইসলােম সাধারণত 6ফেরশতা িজবরাঈলেক পিব$ সÅা বলা হয়।  

54.* 
পিব$ সÅার �িত িনÐা করাই িক একমা$ Sমার অেযাগL পাপ? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মিথ 12:31-32*.....32 মানবপুে$র িব·েT 6কউ যিদ 6কান কথা বেল, তােক 
Sমা করা হেব, িক° পিব$ আÖার িব·েT কথা বলেল তার Sমা 6নই , 
এযুেগ বা আগামী যুেগ কখনইনা৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:48, 116 & 168*.....48. িনঃসেÐেহ আ1াহ তােক Sমা কেরন না, 6য 
6লাক তাঁর সােথ শরীক কের। িতিন Sমা কেরন এর িনÚ পয̂ােয়র পাপ, যার 
জনL িতিন ইÛা কেরন। আর 6য 6লাক অংশীদার সাবLQ করল আ1াহর সােথ, 
6স 6যন অপবাদ আেরাপ করল।…168. যারা �ফরী অবলÜন কেরেছ এবং 
সতL চাপা িদেয় 6রেখেছ, আ1াহ কখনও তােদর Sমা করেবন না এবং সরল 
পথ 6দখােবন না। 
 
 

 
53. 

পিব$ সÅা ও 6ফেরশতা িজবরাঈল িক এক ও অিভ�? 
বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

লুক 1:11-35*.....11 এমন সময় �ভুর এক �গ̂Êত সখিরয়র সামেন এেস উপি¨ত হেয় 
ধূপেবদীর ডানিদেক দাঁড়ােলন৷  19 এর উ5ের �গ̂Êত তাঁেক বলেলন, ‘আিম 
গািÕেয়ল, ঈ,েরর সামেন দাঁিড়েয় থািক; আর 6তামার সে« কথা বলার জনL ও 
6তামােক এই সুখবর 6দবার জনLই আমােক পাঠােনা হেয়েছ৷ 30 �গ̂Êত তাঁেক 
বলেলন, ‘মিরয়ম তুিম ভয় 6পও না, কারণ ঈ,র 6তামার ওপর স°� হেয়েছন৷  
6যাহন 4:24.....ঈ,র আÖা, যাঁরা তাঁর উপাসনা কের তােদরেক আÖায় ও 
সেতL উপাসনা করেত হেব৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:87 & 98*.....87. অবশLই আিম মূসােক িকতাব িদেয়িছ। এবং তার পের 
পয̂ায়ºেম রসূল পাÓেয়িছ। আিম মিরয়ম তনয় ঈসােক সু×� 6মােজযা দান 
কেরিছ এবং পিব$ uেহর মাধLেম তােক শি�দান কেরিছ। …98. 6য বLি� আ1াহ 
তাঁর 6ফেরশতা ও রসূলগণ এবং িজবরাঈল ও িমকাঈেলর শR হয়, িনিÙতই আ1াহ 
6সসব কােফেরর শR। 
ম]বLঃ ইসলােম সাধারণত 6ফেরশতা িজবরাঈলেক পিব$ সÅা বলা হয়।  

54.* 
পিব$ সÅার �িত িনÐা করাই িক একমা$ Sমার অেযাগL পাপ? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মিথ 12:31-32*.....32 মানবপুে$র িব·েT 6কউ যিদ 6কান কথা বেল, তােক 
Sমা করা হেব, িক° পিব$ আÖার িব·েT কথা বলেল তার Sমা 6নই , 
এযুেগ বা আগামী যুেগ কখনইনা৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:48, 116 & 168*.....48. িনঃসেÐেহ আ1াহ তােক Sমা কেরন না, 6য 
6লাক তাঁর সােথ শরীক কের। িতিন Sমা কেরন এর িনÚ পয̂ােয়র পাপ, যার 
জনL িতিন ইÛা কেরন। আর 6য 6লাক অংশীদার সাবLQ করল আ1াহর সােথ, 
6স 6যন অপবাদ আেরাপ করল।…168. যারা �ফরী অবলÜন কেরেছ এবং 
সতL চাপা িদেয় 6রেখেছ, আ1াহ কখনও তােদর Sমা করেবন না এবং সরল 
পথ 6দখােবন না। 
 
 

 

53. 
পিব$ সÅা ও 6ফেরশতা িজবরাঈল িক এক ও অিভ�? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
লুক 1:11-35*.....11 এমন সময় �ভুর এক �গ̂Êত সখিরয়র সামেন এেস উপি¨ত হেয় 
ধূপেবদীর ডানিদেক দাঁড়ােলন৷  19 এর উ5ের �গ̂Êত তাঁেক বলেলন, ‘আিম 
গািÕেয়ল, ঈ,েরর সামেন দাঁিড়েয় থািক; আর 6তামার সে« কথা বলার জনL ও 
6তামােক এই সুখবর 6দবার জনLই আমােক পাঠােনা হেয়েছ৷ 30 �গ̂Êত তাঁেক 
বলেলন, ‘মিরয়ম তুিম ভয় 6পও না, কারণ ঈ,র 6তামার ওপর স°� হেয়েছন৷  
6যাহন 4:24.....ঈ,র আÖা, যাঁরা তাঁর উপাসনা কের তােদরেক আÖায় ও 
সেতL উপাসনা করেত হেব৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:87 & 98*.....87. অবশLই আিম মূসােক িকতাব িদেয়িছ। এবং তার পের 
পয̂ায়ºেম রসূল পাÓেয়িছ। আিম মিরয়ম তনয় ঈসােক সু×� 6মােজযা দান 
কেরিছ এবং পিব$ uেহর মাধLেম তােক শি�দান কেরিছ। …98. 6য বLি� আ1াহ 
তাঁর 6ফেরশতা ও রসূলগণ এবং িজবরাঈল ও িমকাঈেলর শR হয়, িনিÙতই আ1াহ 
6সসব কােফেরর শR। 
ম]বLঃ ইসলােম সাধারণত 6ফেরশতা িজবরাঈলেক পিব$ সÅা বলা হয়।  

54.* 
পিব$ সÅার �িত িনÐা করাই িক একমা$ Sমার অেযাগL পাপ? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মিথ 12:31-32*.....32 মানবপুে$র িব·েT 6কউ যিদ 6কান কথা বেল, তােক 
Sমা করা হেব, িক° পিব$ আÖার িব·েT কথা বলেল তার Sমা 6নই , 
এযুেগ বা আগামী যুেগ কখনইনা৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:48, 116 & 168*.....48. িনঃসেÐেহ আ1াহ তােক Sমা কেরন না, 6য 
6লাক তাঁর সােথ শরীক কের। িতিন Sমা কেরন এর িনÚ পয̂ােয়র পাপ, যার 
জনL িতিন ইÛা কেরন। আর 6য 6লাক অংশীদার সাবLQ করল আ1াহর সােথ, 
6স 6যন অপবাদ আেরাপ করল।…168. যারা �ফরী অবলÜন কেরেছ এবং 
সতL চাপা িদেয় 6রেখেছ, আ1াহ কখনও তােদর Sমা করেবন না এবং সরল 
পথ 6দখােবন না। 
 
 

 



55. 
পিব$ ধম̂%&সমূহ িক 6কবলমা$ আ5া বা সÅার উপধানJেলােকই 6কÝ কের 
আেলাচনা কের? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6রামীয় 1:11.....আিম )তামােদর )দখার জন# বড়ই উ© সুক৷ )তামােদর শিqশালী 
কের )তালার জন# আিম সকলেক িকছু আিsক বর িদেত চাই৷ 
6রামীয় 8:9.....িক: )তামরা )তামােদর pদিহক hবৃিkর Zারা চািলত নও বরং আsা Zারা 
চািলত; অবশ# যিদ ঈ>েরর আsা )তামােদর অWের িবরাজ কেরন তাহেল তুিম আsার Zারা 
চািলত হেব; িক: যার মেধ# ̈ ীেNর আsা )নই )স ̈ ীেNর নয়৷ 
পাের?’ িযশাইয় 40 : 13….. িক: ¨ীেNর মন আমােদর আেছ৷ 
যুেদর প� 18-19*.....18 তারা )তা )তামােদর বলেতন, ‘)শেষর সময় এমন সব উপহাসকরা 
উঠেব যাঁরা িনেজেদর ই�ানুযাযী ঈ>র-িবuf কাজ করেব৷’ 19  মেধ# িবেভদ সৃিN কের৷ 
তারা তােদর পাপ hবৃিkর দাস৷ তােদর )সই আsা )নই৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 

İsra 17:85*.....তারা আপনােক ±হ সºেক[  িজেyস কের। বেল িদনঃ ±হ আমার 
পালনকত[ ার আেদশ ঘcত। এ িবষেয় )তামােদরেক সামান# yানই দান করা হেয়েছ। 

56.* 
ঈ,েরর পিব$ সÅা িক মানুেষর িভতের বাস কের এবং তােদর আধLািÖক 
Sমতা দােনর মাধLেম আরও শি�শালী কের 6তােল? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6যাহন 20:21-23..... 21 এরপর যী� আবার তাঁেদর বলেলন, ‘)তামােদর শািW )হাক! িপতা 
)য়মন আমােক পা�েয়েছন, আিমও )তমিন )তামােদর পাঠাি�৷’ 22 এই বেল িতিন তাঁেদর 
ওপর ফঁু িদেলন, আর বলেলন, ‘)তামরা পিব� আsা �হণ কর৷  
पিশষLচিরত 1:8.... িক: যখন পিব� আsা )তামােদর কােছ আসেবন, তখন 
)তামরা শিq পােব আর )তামরা আমার সাeী 
কির&ীয় ১ 12:1, 4-11 & 13*.....1 আমার ভাই ও )বােনরা, আিম চাই )য় )তামরা 
স�কভােব এxিল বুেঝ নাও৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেন মানুেষর )কান আধ#ািsক eমতা বা পিব� সÒার মানুেষর িভতের 
বাস করার মেতা )কান কথা বলা হয়িন। 
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İsra 17:85*.....তারা আপনােক ±হ সºেক[  িজেyস কের। বেল িদনঃ ±হ আমার 
পালনকত[ ার আেদশ ঘcত। এ িবষেয় )তামােদরেক সামান# yানই দান করা হেয়েছ। 

56.* 
ঈ,েরর পিব$ সÅা িক মানুেষর িভতের বাস কের এবং তােদর আধLািÖক 
Sমতা দােনর মাধLেম আরও শি�শালী কের 6তােল? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6যাহন 20:21-23..... 21 এরপর যী� আবার তাঁেদর বলেলন, ‘)তামােদর শািW )হাক! িপতা 
)য়মন আমােক পা�েয়েছন, আিমও )তমিন )তামােদর পাঠাি�৷’ 22 এই বেল িতিন তাঁেদর 
ওপর ফঁু িদেলন, আর বলেলন, ‘)তামরা পিব� আsা �হণ কর৷  
पিশষLচিরত 1:8.... িক: যখন পিব� আsা )তামােদর কােছ আসেবন, তখন 
)তামরা শিq পােব আর )তামরা আমার সাeী 
কির&ীয় ১ 12:1, 4-11 & 13*.....1 আমার ভাই ও )বােনরা, আিম চাই )য় )তামরা 
স�কভােব এxিল বুেঝ নাও৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেন মানুেষর )কান আধ#ািsক eমতা বা পিব� সÒার মানুেষর িভতের 
বাস করার মেতা )কান কথা বলা হয়িন। 
 
 

55. 
পিব$ ধম̂%&সমূহ িক 6কবলমা$ আ5া বা সÅার উপধানJেলােকই 6কÝ কের 
আেলাচনা কের? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6রামীয় 1:11.....আিম )তামােদর )দখার জন# বড়ই উ© সুক৷ )তামােদর শিqশালী 
কের )তালার জন# আিম সকলেক িকছু আিsক বর িদেত চাই৷ 
6রামীয় 8:9.....িক: )তামরা )তামােদর pদিহক hবৃিkর Zারা চািলত নও বরং আsা Zারা 
চািলত; অবশ# যিদ ঈ>েরর আsা )তামােদর অWের িবরাজ কেরন তাহেল তুিম আsার Zারা 
চািলত হেব; িক: যার মেধ# ̈ ীেNর আsা )নই )স ̈ ীেNর নয়৷ 
পাের?’ িযশাইয় 40 : 13….. িক: ¨ীেNর মন আমােদর আেছ৷ 
যুেদর প� 18-19*.....18 তারা )তা )তামােদর বলেতন, ‘)শেষর সময় এমন সব উপহাসকরা 
উঠেব যাঁরা িনেজেদর ই�ানুযাযী ঈ>র-িবuf কাজ করেব৷’ 19  মেধ# িবেভদ সৃিN কের৷ 
তারা তােদর পাপ hবৃিkর দাস৷ তােদর )সই আsা )নই৷   
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57. 
হাত রাখার মাধLেম আধLািÖক Sমতা িক একজেনর কাছ 6থেক অনL জেনর 
কােছ 6যেত পারেব? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
িতমিথ ১ 4:14-16*......14 )তামার মেধ# )য় আিsক বরদান রেয়েছ তা ব#বহার 
করেত ভুেলা না৷ এক সময় ম®লীর hাচীনরা )তামার ওপর হ(াপ[ণ কেরিছেলন, )সই 
সময় ভাববাদীর Zারা )সই দান )তামােত অিপ[ত হেয়িছল৷ 15 ঐসব কাজ কের যাও৷ 
ঐ কােজর উে¿েশ# )তামার জীবন উ© সগ[ কর৷ তােত সব )লাক )দখেত পােব 
)তামার কাজ )কমন এেগাে�৷  
িতমিথ ২ 1:6...... )সই জন# আিম )তামােক মেন কিরেয় িদি� )য়, )তামার মেধ# 
ঈ>েরর )দওয়া িবেশষ দান রেয়েছ৷ আিম যখন )তামার ওপর হ(াপ[ন কেরিছলাম 
তখন )সই দান ঈ>র )তামােক িদেয়িছেলন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেন হাত রাখার মাধ#েম আধ#ািsক eমতা একজেনর কাছ )থেক অন# 
জেনর কােছ যাওয়ার ব#পাের িকছু বলা হয়িন। Cf. )রামানস 1:11, 2 )থসালিনয়াö 
2:8 & 1 িতমিথ  4:14-16. 

58. 
ঈ,র িযBিCেDর অনুগামীেদর িক এমন Sমতা িদেয়েছন যার মাধLেম তারা 
অেলৗিকক কাজ করেত পারেবন, Óক 6যমনa িতিন িযBিCDেক িদেয়েছন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
লুক 10:17*....এরপর )সই বাহাkরজন আনে¥র সেG িফের এেস বলেলন, ‘hভু, 
আপনার নােম এমন িক ভূতরাও আমােদর বশ#তা tীকার কের!’ 
6যাহন 14:12*.....আিম )তামােদর সিত# বলিছ, )য় আমার ওপর িব>াস রােখ, আিম 
)য় কাজই কির না )কন, )সও তা করেব, বলেত িক )স এর )থেকও মহান মহান কাজ 
করেব, কারণ আিম িপতার কােছ যাি�৷ 
पিশষLচিরত 6:8.....ি(ফান ঈ>েরর শিq ও অনু�েহ পিরপূণ[ িছেলন; িতিন জনসাধারেণর 
মেধ# নানান অেলৗিকক ও পরা³ম কাজ করেত লাগেলন৷ 
पিশষLচিরত 8:6.....)লােকরা যখন িফিলেপর কথা �নল এবং িতিন )য় সব 
অেলৗিকক কাজ করিছেলন তা )দখল, তখন তাঁর কথায় আেরা মন িদল৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেন িয�ি¨ে÷র পর এমন কােরা কথা বলা হয়িন )য )কান রকম 
অেলৗিকক িকছু কেরেছ। 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেন িয�ি¨ে÷র পর এমন কােরা কথা বলা হয়িন )য )কান রকম 
অেলৗিকক িকছু কেরেছ। 
 
 

57. 
হাত রাখার মাধLেম আধLািÖক Sমতা িক একজেনর কাছ 6থেক অনL জেনর 
কােছ 6যেত পারেব? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
িতমিথ ১ 4:14-16*......14 )তামার মেধ# )য় আিsক বরদান রেয়েছ তা ব#বহার 
করেত ভুেলা না৷ এক সময় ম®লীর hাচীনরা )তামার ওপর হ(াপ[ণ কেরিছেলন, )সই 
সময় ভাববাদীর Zারা )সই দান )তামােত অিপ[ত হেয়িছল৷ 15 ঐসব কাজ কের যাও৷ 
ঐ কােজর উে¿েশ# )তামার জীবন উ© সগ[ কর৷ তােত সব )লাক )দখেত পােব 
)তামার কাজ )কমন এেগাে�৷  
িতমিথ ২ 1:6...... )সই জন# আিম )তামােক মেন কিরেয় িদি� )য়, )তামার মেধ# 
ঈ>েরর )দওয়া িবেশষ দান রেয়েছ৷ আিম যখন )তামার ওপর হ(াপ[ন কেরিছলাম 
তখন )সই দান ঈ>র )তামােক িদেয়িছেলন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেন হাত রাখার মাধ#েম আধ#ািsক eমতা একজেনর কাছ )থেক অন# 
জেনর কােছ যাওয়ার ব#পাের িকছু বলা হয়িন। Cf. )রামানস 1:11, 2 )থসালিনয়াö 
2:8 & 1 িতমিথ  4:14-16. 

58. 
ঈ,র িযBিCেDর অনুগামীেদর িক এমন Sমতা িদেয়েছন যার মাধLেম তারা 
অেলৗিকক কাজ করেত পারেবন, Óক 6যমনa িতিন িযBিCDেক িদেয়েছন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
লুক 10:17*....এরপর )সই বাহাkরজন আনে¥র সেG িফের এেস বলেলন, ‘hভু, 
আপনার নােম এমন িক ভূতরাও আমােদর বশ#তা tীকার কের!’ 
6যাহন 14:12*.....আিম )তামােদর সিত# বলিছ, )য় আমার ওপর িব>াস রােখ, আিম 
)য় কাজই কির না )কন, )সও তা করেব, বলেত িক )স এর )থেকও মহান মহান কাজ 
করেব, কারণ আিম িপতার কােছ যাি�৷ 
पিশষLচিরত 6:8.....ি(ফান ঈ>েরর শিq ও অনু�েহ পিরপূণ[ িছেলন; িতিন জনসাধারেণর 
মেধ# নানান অেলৗিকক ও পরা³ম কাজ করেত লাগেলন৷ 
पিশষLচিরত 8:6.....)লােকরা যখন িফিলেপর কথা �নল এবং িতিন )য় সব 
অেলৗিকক কাজ করিছেলন তা )দখল, তখন তাঁর কথায় আেরা মন িদল৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেন িয�ি¨ে÷র পর এমন কােরা কথা বলা হয়িন )য )কান রকম 
অেলৗিকক িকছু কেরেছ। 
 
 
 

57. 
হাত রাখার মাধLেম আধLািÖক Sমতা িক একজেনর কাছ 6থেক অনL জেনর 
কােছ 6যেত পারেব? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
িতমিথ ১ 4:14-16*......14 )তামার মেধ# )য় আিsক বরদান রেয়েছ তা ব#বহার 
করেত ভুেলা না৷ এক সময় ম®লীর hাচীনরা )তামার ওপর হ(াপ[ণ কেরিছেলন, )সই 
সময় ভাববাদীর Zারা )সই দান )তামােত অিপ[ত হেয়িছল৷ 15 ঐসব কাজ কের যাও৷ 
ঐ কােজর উে¿েশ# )তামার জীবন উ© সগ[ কর৷ তােত সব )লাক )দখেত পােব 
)তামার কাজ )কমন এেগাে�৷  
িতমিথ ২ 1:6...... )সই জন# আিম )তামােক মেন কিরেয় িদি� )য়, )তামার মেধ# 
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তখন )সই দান ঈ>র )তামােক িদেয়িছেলন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেন হাত রাখার মাধ#েম আধ#ািsক eমতা একজেনর কাছ )থেক অন# 
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58. 
ঈ,র িযBিCেDর অনুগামীেদর িক এমন Sমতা িদেয়েছন যার মাধLেম তারা 
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বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
লুক 10:17*....এরপর )সই বাহাkরজন আনে¥র সেG িফের এেস বলেলন, ‘hভু, 
আপনার নােম এমন িক ভূতরাও আমােদর বশ#তা tীকার কের!’ 
6যাহন 14:12*.....আিম )তামােদর সিত# বলিছ, )য় আমার ওপর িব>াস রােখ, আিম 
)য় কাজই কির না )কন, )সও তা করেব, বলেত িক )স এর )থেকও মহান মহান কাজ 
করেব, কারণ আিম িপতার কােছ যাি�৷ 
पিশষLচিরত 6:8.....ি(ফান ঈ>েরর শিq ও অনু�েহ পিরপূণ[ িছেলন; িতিন জনসাধারেণর 
মেধ# নানান অেলৗিকক ও পরা³ম কাজ করেত লাগেলন৷ 
पিশষLচিরত 8:6.....)লােকরা যখন িফিলেপর কথা �নল এবং িতিন )য় সব 
অেলৗিকক কাজ করিছেলন তা )দখল, তখন তাঁর কথায় আেরা মন িদল৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেন িয�ি¨ে÷র পর এমন কােরা কথা বলা হয়িন )য )কান রকম 
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59. 
ঈ,র িক কাওেক তাঁর জািতস5ার মাধLেম এমন 6কান Sমতা িদেয়েছন যার 
ফেল 6স অজানা 6কান ভাষায় কথা বলেত পারেব?  

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
কির&ীয় ১ 14:2, 5*.....2 )য় ব#িq িবেশষ ভাষায় কথা বলার eমতা )পেয়েছ, )স )কান 
মানুেষর সেG নয় ঈ>েরর সেGই কথা বেল, কারণ )স িক বেল তা )কউ বুঝেত পাের না, বরং 
)স আsার মাধ#েম িনগূঢ় তেÒর িবষয় বেল৷ 5 আমার ই�া )য় )তামরা সকেল িবেশষ িবেশষ 
ভাষায় কথা বলার eমতা 
)রামীয় 8:26-27*.....26 একইভােব আমােদর dব[লতায় পিব� আsাও আমােদর সাহায# 
করেত এিগেয় আেসন, কারণ আমরা িকেসর জন# hাথ[না করব জািন না, তাই tয়ং পিব� 
আsা আমােদর হেয় অব#q আত[ tের আেবদন জািনেয় থােকন৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেনর )কাথাও এমন িকছু বলা হয় িন )য, মানুষ তার অজানা )কান 
ভাষায় কথা বলেব।  

60.* 
6ফেরশতারা আ1া3 র বাÐা বা 6গালাম এবং অপেদবতা বা জীন শয়তােনর 
6গালাম, এই বLপারa স¼েক̂ িক 6কান পিরÞার 6কান বLখা রেয়েছ? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মিথ 25:41*.....‘এরপর রাজা তাঁর বাম িদেকর )লাকেদর বলেবন, ‘ওেহ অিভশ�রা, )তামরা 
আমার কাছ )থেক ¦র হও, িদয়াবল ও তার ¦তেদর জন# )য় ভযাবহ অনW আxন hÜত করা 
হেয়েছ, তার মেধ# িগেয় পড়৷ 
प�তLােদশর 12:9*.....)সই িবরাট নাগেক tগ[ )থেক পৃিথবীেত ছঁুেড় )ফলা হল৷ এই িবরাট 
নাগ হল )সই পুরােনা নাগ যােক িদয়াবল বা শয়তান বলা হয়, )স সম� জগতেক §াW পেথ 
িনেয় যায়৷ )সই নাগ ও তার সGী অপ¦তেদর পৃিথবীেত ছঁুেড় )ফলা হল৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Jinn 72:1—16*.....1. বলুনঃ আমার hিত ওহী নািযল করা হেয়েছ )য, িজনেদর 
একc দল )কারআন �বণ কেরেছ, অতঃপর তারা বেলেছঃ আমরা িব�য়কর )কারআন 
�বণ কেরিছ;…2. যা সৎপথ hদশ[ন কের। ফেল আমরা তােত িব>াস Yাপন কেরিছ। 
আমরা কখনও আমােদর পালনকত[ ার সােথ কাউেক শরীক করব 11.আমােদর )কউ 
)কউ সৎকম[পরায়ণ এবং )কউ )কউ এ±প নয়। আমরা িছলাম িবিভ{ পেথ 
িবভq।…12. আমরা বুঝেত )পেরিছ )য, আমরা পৃিথবীেত আ]াহ তা’আলােক পরা( 
করেত পারব না এবং পলায়ন কেরও তােক অপারক করত পরব না।…  
  
 

 
 

59. 
ঈ,র িক কাওেক তাঁর জািতস5ার মাধLেম এমন 6কান Sমতা িদেয়েছন যার 
ফেল 6স অজানা 6কান ভাষায় কথা বলেত পারেব?  

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
কির&ীয় ১ 14:2, 5*.....2 )য় ব#িq িবেশষ ভাষায় কথা বলার eমতা )পেয়েছ, )স )কান 
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ভাষায় কথা বলেব।  

60.* 
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)কউ সৎকম[পরায়ণ এবং )কউ )কউ এ±প নয়। আমরা িছলাম িবিভ{ পেথ 
িবভq।…12. আমরা বুঝেত )পেরিছ )য, আমরা পৃিথবীেত আ]াহ তা’আলােক পরা( 
করেত পারব না এবং পলায়ন কেরও তােক অপারক করত পরব না।…  
  
 

 
 59. 

ঈ,র িক কাওেক তাঁর জািতস5ার মাধLেম এমন 6কান Sমতা িদেয়েছন যার 
ফেল 6স অজানা 6কান ভাষায় কথা বলেত পারেব?  

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
কির&ীয় ১ 14:2, 5*.....2 )য় ব#িq িবেশষ ভাষায় কথা বলার eমতা )পেয়েছ, )স )কান 
মানুেষর সেG নয় ঈ>েরর সেGই কথা বেল, কারণ )স িক বেল তা )কউ বুঝেত পাের না, বরং 
)স আsার মাধ#েম িনগূঢ় তেÒর িবষয় বেল৷ 5 আমার ই�া )য় )তামরা সকেল িবেশষ িবেশষ 
ভাষায় কথা বলার eমতা 
)রামীয় 8:26-27*.....26 একইভােব আমােদর dব[লতায় পিব� আsাও আমােদর সাহায# 
করেত এিগেয় আেসন, কারণ আমরা িকেসর জন# hাথ[না করব জািন না, তাই tয়ং পিব� 
আsা আমােদর হেয় অব#q আত[ tের আেবদন জািনেয় থােকন৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেনর )কাথাও এমন িকছু বলা হয় িন )য, মানুষ তার অজানা )কান 
ভাষায় কথা বলেব।  

60.* 
6ফেরশতারা আ1া3 র বাÐা বা 6গালাম এবং অপেদবতা বা জীন শয়তােনর 
6গালাম, এই বLপারa স¼েক̂ িক 6কান পিরÞার 6কান বLখা রেয়েছ? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মিথ 25:41*.....‘এরপর রাজা তাঁর বাম িদেকর )লাকেদর বলেবন, ‘ওেহ অিভশ�রা, )তামরা 
আমার কাছ )থেক ¦র হও, িদয়াবল ও তার ¦তেদর জন# )য় ভযাবহ অনW আxন hÜত করা 
হেয়েছ, তার মেধ# িগেয় পড়৷ 
प�তLােদশর 12:9*.....)সই িবরাট নাগেক tগ[ )থেক পৃিথবীেত ছঁুেড় )ফলা হল৷ এই িবরাট 
নাগ হল )সই পুরােনা নাগ যােক িদয়াবল বা শয়তান বলা হয়, )স সম� জগতেক §াW পেথ 
িনেয় যায়৷ )সই নাগ ও তার সGী অপ¦তেদর পৃিথবীেত ছঁুেড় )ফলা হল৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Jinn 72:1—16*.....1. বলুনঃ আমার hিত ওহী নািযল করা হেয়েছ )য, িজনেদর 
একc দল )কারআন �বণ কেরেছ, অতঃপর তারা বেলেছঃ আমরা িব�য়কর )কারআন 
�বণ কেরিছ;…2. যা সৎপথ hদশ[ন কের। ফেল আমরা তােত িব>াস Yাপন কেরিছ। 
আমরা কখনও আমােদর পালনকত[ ার সােথ কাউেক শরীক করব 11.আমােদর )কউ 
)কউ সৎকম[পরায়ণ এবং )কউ )কউ এ±প নয়। আমরা িছলাম িবিভ{ পেথ 
িবভq।…12. আমরা বুঝেত )পেরিছ )য, আমরা পৃিথবীেত আ]াহ তা’আলােক পরা( 
করেত পারব না এবং পলায়ন কেরও তােক অপারক করত পরব না।…  
  
 

 

59. 
ঈ,র িক কাওেক তাঁর জািতস5ার মাধLেম এমন 6কান Sমতা িদেয়েছন যার 
ফেল 6স অজানা 6কান ভাষায় কথা বলেত পারেব?  

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
কির&ীয় ১ 14:2, 5*.....2 )য় ব#িq িবেশষ ভাষায় কথা বলার eমতা )পেয়েছ, )স )কান 
মানুেষর সেG নয় ঈ>েরর সেGই কথা বেল, কারণ )স িক বেল তা )কউ বুঝেত পাের না, বরং 
)স আsার মাধ#েম িনগূঢ় তেÒর িবষয় বেল৷ 5 আমার ই�া )য় )তামরা সকেল িবেশষ িবেশষ 
ভাষায় কথা বলার eমতা 
)রামীয় 8:26-27*.....26 একইভােব আমােদর dব[লতায় পিব� আsাও আমােদর সাহায# 
করেত এিগেয় আেসন, কারণ আমরা িকেসর জন# hাথ[না করব জািন না, তাই tয়ং পিব� 
আsা আমােদর হেয় অব#q আত[ tের আেবদন জািনেয় থােকন৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেনর )কাথাও এমন িকছু বলা হয় িন )য, মানুষ তার অজানা )কান 
ভাষায় কথা বলেব।  

60.* 
6ফেরশতারা আ1া3 র বাÐা বা 6গালাম এবং অপেদবতা বা জীন শয়তােনর 
6গালাম, এই বLপারa স¼েক̂ িক 6কান পিরÞার 6কান বLখা রেয়েছ? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মিথ 25:41*.....‘এরপর রাজা তাঁর বাম িদেকর )লাকেদর বলেবন, ‘ওেহ অিভশ�রা, )তামরা 
আমার কাছ )থেক ¦র হও, িদয়াবল ও তার ¦তেদর জন# )য় ভযাবহ অনW আxন hÜত করা 
হেয়েছ, তার মেধ# িগেয় পড়৷ 
प�তLােদশর 12:9*.....)সই িবরাট নাগেক tগ[ )থেক পৃিথবীেত ছঁুেড় )ফলা হল৷ এই িবরাট 
নাগ হল )সই পুরােনা নাগ যােক িদয়াবল বা শয়তান বলা হয়, )স সম� জগতেক §াW পেথ 
িনেয় যায়৷ )সই নাগ ও তার সGী অপ¦তেদর পৃিথবীেত ছঁুেড় )ফলা হল৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Jinn 72:1—16*.....1. বলুনঃ আমার hিত ওহী নািযল করা হেয়েছ )য, িজনেদর 
একc দল )কারআন �বণ কেরেছ, অতঃপর তারা বেলেছঃ আমরা িব�য়কর )কারআন 
�বণ কেরিছ;…2. যা সৎপথ hদশ[ন কের। ফেল আমরা তােত িব>াস Yাপন কেরিছ। 
আমরা কখনও আমােদর পালনকত[ ার সােথ কাউেক শরীক করব 11.আমােদর )কউ 
)কউ সৎকম[পরায়ণ এবং )কউ )কউ এ±প নয়। আমরা িছলাম িবিভ{ পেথ 
িবভq।…12. আমরা বুঝেত )পেরিছ )য, আমরা পৃিথবীেত আ]াহ তা’আলােক পরা( 
করেত পারব না এবং পলায়ন কেরও তােক অপারক করত পরব না।…  
  
 

 



61. 
শয়তােনর পেS িক তার ভুেলর জনL অনুেশাচনা কের ভােলা হেয় যাওয়া 
স£ব? 

বাইেবল  না  /  না  &রআন 
प�তLােদশর 12:9-10*.....9 )সই িবরাট নাগেক tগ[ )থেক পৃিথবীেত ছঁুেড় )ফলা 
হল৷ এই িবরাট নাগ হল )সই পুরােনা নাগ যােক িদয়াবল বা শয়তান বলা হয়, )স সম� 
জগতেক §াW পেথ িনেয় যায়৷ )সই নাগ ও তার সGী অপ¦তেদর পৃিথবীেত ছঁুেড় 
)ফলা হল৷ 10 তখন আিম tেগ[ এক উªtর �নেত )পলাম, ‘এখন আমােদর ঈ>েরর 
জয়, পরা³ম, রাজ|, Íিন ও তাঁর ¨ীেNর কতৃ[ Ò এেস পেড়েছ৷ এসবই সTভব হেয়েছ 
কারণ আমােদর ভাইেদর িবuেf )য় )দাষােরাপকারী, তােক নীেচ ছঁুেড় )ফেল )দওয়া 
হেয়েছ৷ )স িদন রাত আমােদর ঈ>েরর সামেন তােদর নােম )দাষােরাপ করত৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:208*......ইসলােমর অWভু[ q হেয় যাও এবং শয়তােনর পদাংক অনুসরণ 
কর না। িনি�ত ±েপ )স )তামােদর hকাশ# শå। 
Zukhruf 43:36-39.....36.)য ব#িq দয়াময় আ]াহর �রণ )থেক )চাখ িফিরেয় 
)নয়, আিম তার জেন# এক শয়তান িনেয়ািজত কের )দই, অতঃপর )স-ই হয় তার 
সGী।…39. )তামরা যখন �ফর করিছেল, তখন )তামােদর আজেকর আযােব শরীক 
হওয়া )কান কােজ আসেব না। 

62. 
অপেদবতা বা িকছু জীেনর পেS িক তার ভুেলর জনL অনুেশাচনা কের ভােলা 
হেয় যাওয়া স£ব? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
যুেদর প$ 6-7*....6 আিম )তামােদর �রণ কিরেয় িদেত চাই, )য় )সই tগ[¦তরা 
যাঁরা িনেজেদর আিধপত# রeা না কের িনজ বাসYান ত#াগ কেরিছল, তােদর িতিন 
(ঈ>র) )ঘার অ�কার কারাগাের অনWকালীন )শকেল )বঁেধ )রেখেছন আর 
মহািবচােরর িদেন তােদর িবচার করা হেব৷ 7 আxেন শাি( )ভাগ কের তারা আমােদর 
সামেন ¡NাWt±প হেয় রেয়েছ৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Jinn 72:1, 11, 13 & 14*.....1.বলুনঃ আমার hিত ওহী নািযল করা হেয়েছ )য, িজনেদর 
একc দল )কারআন �বণ কেরেছ, অতঃপর তারা বেলেছঃ আমরা িব�য়কর )কারআন �বণ 
কেরিছ;…11. আমােদর )কউ )কউ সৎকম[পরায়ণ এবং )কউ )কউ এ±প নয়। আমরা িছলাম 
িবিভ{ পেথ িবভq।…13. আমরা যখন সুপেথর িনেদ[ শ �নলাম, তখন তােত িব>াস Yাপন 
করলাম। অতএব, )য তার পালনকত[ ার hিত িব>াস কের, )স )লাকসান ও )জার-জবেরর 
আশংকা কের না।…14. আমােদর িকছুসংখ#ক আyাবহ এবং িকছুসংখ#ক অন#ায়কারী। যারা 
আyাবহ হয়, তারা সৎপথ )বেছ িনেয়েছ। 
 
 

 
 

61. 
শয়তােনর পেS িক তার ভুেলর জনL অনুেশাচনা কের ভােলা হেয় যাওয়া 
স£ব? 

বাইেবল  না  /  না  &রআন 
प�তLােদশর 12:9-10*.....9 )সই িবরাট নাগেক tগ[ )থেক পৃিথবীেত ছঁুেড় )ফলা 
হল৷ এই িবরাট নাগ হল )সই পুরােনা নাগ যােক িদয়াবল বা শয়তান বলা হয়, )স সম� 
জগতেক §াW পেথ িনেয় যায়৷ )সই নাগ ও তার সGী অপ¦তেদর পৃিথবীেত ছঁুেড় 
)ফলা হল৷ 10 তখন আিম tেগ[ এক উªtর �নেত )পলাম, ‘এখন আমােদর ঈ>েরর 
জয়, পরা³ম, রাজ|, Íিন ও তাঁর ¨ীেNর কতৃ[ Ò এেস পেড়েছ৷ এসবই সTভব হেয়েছ 
কারণ আমােদর ভাইেদর িবuেf )য় )দাষােরাপকারী, তােক নীেচ ছঁুেড় )ফেল )দওয়া 
হেয়েছ৷ )স িদন রাত আমােদর ঈ>েরর সামেন তােদর নােম )দাষােরাপ করত৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:208*......ইসলােমর অWভু[ q হেয় যাও এবং শয়তােনর পদাংক অনুসরণ 
কর না। িনি�ত ±েপ )স )তামােদর hকাশ# শå। 
Zukhruf 43:36-39.....36.)য ব#িq দয়াময় আ]াহর �রণ )থেক )চাখ িফিরেয় 
)নয়, আিম তার জেন# এক শয়তান িনেয়ািজত কের )দই, অতঃপর )স-ই হয় তার 
সGী।…39. )তামরা যখন �ফর করিছেল, তখন )তামােদর আজেকর আযােব শরীক 
হওয়া )কান কােজ আসেব না। 

62. 
অপেদবতা বা িকছু জীেনর পেS িক তার ভুেলর জনL অনুেশাচনা কের ভােলা 
হেয় যাওয়া স£ব? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
যুেদর প$ 6-7*....6 আিম )তামােদর �রণ কিরেয় িদেত চাই, )য় )সই tগ[¦তরা 
যাঁরা িনেজেদর আিধপত# রeা না কের িনজ বাসYান ত#াগ কেরিছল, তােদর িতিন 
(ঈ>র) )ঘার অ�কার কারাগাের অনWকালীন )শকেল )বঁেধ )রেখেছন আর 
মহািবচােরর িদেন তােদর িবচার করা হেব৷ 7 আxেন শাি( )ভাগ কের তারা আমােদর 
সামেন ¡NাWt±প হেয় রেয়েছ৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Jinn 72:1, 11, 13 & 14*.....1.বলুনঃ আমার hিত ওহী নািযল করা হেয়েছ )য, িজনেদর 
একc দল )কারআন �বণ কেরেছ, অতঃপর তারা বেলেছঃ আমরা িব�য়কর )কারআন �বণ 
কেরিছ;…11. আমােদর )কউ )কউ সৎকম[পরায়ণ এবং )কউ )কউ এ±প নয়। আমরা িছলাম 
িবিভ{ পেথ িবভq।…13. আমরা যখন সুপেথর িনেদ[ শ �নলাম, তখন তােত িব>াস Yাপন 
করলাম। অতএব, )য তার পালনকত[ ার hিত িব>াস কের, )স )লাকসান ও )জার-জবেরর 
আশংকা কের না।…14. আমােদর িকছুসংখ#ক আyাবহ এবং িকছুসংখ#ক অন#ায়কারী। যারা 
আyাবহ হয়, তারা সৎপথ )বেছ িনেয়েছ। 
 
 

 
 61. 

শয়তােনর পেS িক তার ভুেলর জনL অনুেশাচনা কের ভােলা হেয় যাওয়া 
স£ব? 

বাইেবল  না  /  না  &রআন 
प�তLােদশর 12:9-10*.....9 )সই িবরাট নাগেক tগ[ )থেক পৃিথবীেত ছঁুেড় )ফলা 
হল৷ এই িবরাট নাগ হল )সই পুরােনা নাগ যােক িদয়াবল বা শয়তান বলা হয়, )স সম� 
জগতেক §াW পেথ িনেয় যায়৷ )সই নাগ ও তার সGী অপ¦তেদর পৃিথবীেত ছঁুেড় 
)ফলা হল৷ 10 তখন আিম tেগ[ এক উªtর �নেত )পলাম, ‘এখন আমােদর ঈ>েরর 
জয়, পরা³ম, রাজ|, Íিন ও তাঁর ¨ীেNর কতৃ[ Ò এেস পেড়েছ৷ এসবই সTভব হেয়েছ 
কারণ আমােদর ভাইেদর িবuেf )য় )দাষােরাপকারী, তােক নীেচ ছঁুেড় )ফেল )দওয়া 
হেয়েছ৷ )স িদন রাত আমােদর ঈ>েরর সামেন তােদর নােম )দাষােরাপ করত৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:208*......ইসলােমর অWভু[ q হেয় যাও এবং শয়তােনর পদাংক অনুসরণ 
কর না। িনি�ত ±েপ )স )তামােদর hকাশ# শå। 
Zukhruf 43:36-39.....36.)য ব#িq দয়াময় আ]াহর �রণ )থেক )চাখ িফিরেয় 
)নয়, আিম তার জেন# এক শয়তান িনেয়ািজত কের )দই, অতঃপর )স-ই হয় তার 
সGী।…39. )তামরা যখন �ফর করিছেল, তখন )তামােদর আজেকর আযােব শরীক 
হওয়া )কান কােজ আসেব না। 
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মহািবচােরর িদেন তােদর িবচার করা হেব৷ 7 আxেন শাি( )ভাগ কের তারা আমােদর 
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63.* 
পিব$ %&Jেলােত িক মানুেষর মধL 6থেক জীন 6বর কের আনার 6কান কথা 
বলা হেয়েছ? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মিথ 9:33.....)সই ভূতেক তার )ভতর )থেক তািড়েয় )দবার পর )বাবা )লাকc কথা 
বলেত লাগল৷ তােত সমেবত সব )লাক আ�য[ হেয় )গল৷ তারা বলল, ‘ই~ােয়েল 
এমন কখনও )দখা যায় িন৷’ 
মিথ 17:18.....তখন যী� )সইভূতেক িতর�ার করেল ভূতc )ছেলcর মধ# )থেক 
)বর হেয় )গল, আর )সই মুহূk[  )থেকইেছেলc সºূণ[ সুY হেয় )গল৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেনর )কাথাও মানুেষর মধ# )থেক জীন )বর কের আনার কথা বলা হয়িন। 
িক:, বাইেবেল এই ব#পাের 89 বার বলা হেয়েছ। 

64. 
শয়তােনর ছল বা �তারণা করার Sমতােক িক Àব̂ল ও অকায̂কর বলা 
হেয়েছ? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
লুক 4:6*.....িদযাবল যী�েক বলল, ‘এই সব রােজ#র পরা³ম ও মিহমা আিম 
)তামায় )দব, কারণ এই সম(ই আমােক )দওযা হেয়েছ, আর আিম যােক চাই 
তােকই এসব িদেত পাির৷ 
কির&ীয় ২ 4:3—4..... 3 িক: আমরা )য় সুসমাচার hচার কির তা যিদ ঢাকা থােক, 
তেব যাঁরা Íংেসর পেথ চেলেছ তােদর কােছই ঢাকা )থেক যায়৷ 4 এই যুেগর )দবতা 
অিব>াসীেদর মন অ� কেরেছ, যােত ঈ>েরর hিতমূিk[  )য় ¨ীN, তাঁর মিহমার 
সুসমাচােরর আেলা তারা )দখেত না পায়৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisâ 4:76*.....যারা ঈমানদার তারা )য, )জহাদ কের আ]াহর রােহই। পeাWের 
যারা কােফর তারা লড়াই কের শয়তােনর পেe সুতরাং )তামরা )জহাদ করেত থাক 
শয়তােনর পeাল�নকারীেদর িবuেf, ()দখেব) শয়তােনর চ³াW একাWই dব[ল। 
İbrahim 14:22..... )তামােদর উপর )তা আমার )কান eমতা িছল না, িক: এতটু� )য, 
আিম )তামােদরেক )ডেকিছ, অতঃপর )তামরা আমার কথা )মেন িনেয়ছ।   
Nahl 16:98....অতএব, যখন আপিন )কারআন পাঠ কেরন তখন িবতািড়ত শয়তান 
)থেক আ]াহর আ�য় �হণ কuন। 
Shu'arâ 26:210-211*.....210.এই )কারআন শয়তানরা অবতীণ[ কেরিন।…211. 
তারা এ কােজর উপযুq নয় এবং তারা এর সামথ[? 
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)বর হেয় )গল, আর )সই মুহূk[  )থেকইেছেলc সºূণ[ সুY হেয় )গল৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেনর )কাথাও মানুেষর মধ# )থেক জীন )বর কের আনার কথা বলা হয়িন। 
িক:, বাইেবেল এই ব#পাের 89 বার বলা হেয়েছ। 

64. 
শয়তােনর ছল বা �তারণা করার Sমতােক িক Àব̂ল ও অকায̂কর বলা 
হেয়েছ? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
লুক 4:6*.....িদযাবল যী�েক বলল, ‘এই সব রােজ#র পরা³ম ও মিহমা আিম 
)তামায় )দব, কারণ এই সম(ই আমােক )দওযা হেয়েছ, আর আিম যােক চাই 
তােকই এসব িদেত পাির৷ 
কির&ীয় ২ 4:3—4..... 3 িক: আমরা )য় সুসমাচার hচার কির তা যিদ ঢাকা থােক, 
তেব যাঁরা Íংেসর পেথ চেলেছ তােদর কােছই ঢাকা )থেক যায়৷ 4 এই যুেগর )দবতা 
অিব>াসীেদর মন অ� কেরেছ, যােত ঈ>েরর hিতমূিk[  )য় ¨ীN, তাঁর মিহমার 
সুসমাচােরর আেলা তারা )দখেত না পায়৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisâ 4:76*.....যারা ঈমানদার তারা )য, )জহাদ কের আ]াহর রােহই। পeাWের 
যারা কােফর তারা লড়াই কের শয়তােনর পেe সুতরাং )তামরা )জহাদ করেত থাক 
শয়তােনর পeাল�নকারীেদর িবuেf, ()দখেব) শয়তােনর চ³াW একাWই dব[ল। 
İbrahim 14:22..... )তামােদর উপর )তা আমার )কান eমতা িছল না, িক: এতটু� )য, 
আিম )তামােদরেক )ডেকিছ, অতঃপর )তামরা আমার কথা )মেন িনেয়ছ।   
Nahl 16:98....অতএব, যখন আপিন )কারআন পাঠ কেরন তখন িবতািড়ত শয়তান 
)থেক আ]াহর আ�য় �হণ কuন। 
Shu'arâ 26:210-211*.....210.এই )কারআন শয়তানরা অবতীণ[ কেরিন।…211. 
তারা এ কােজর উপযুq নয় এবং তারা এর সামথ[? 
  
 

 
 63.* 

পিব$ %&Jেলােত িক মানুেষর মধL 6থেক জীন 6বর কের আনার 6কান কথা 
বলা হেয়েছ? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মিথ 9:33.....)সই ভূতেক তার )ভতর )থেক তািড়েয় )দবার পর )বাবা )লাকc কথা 
বলেত লাগল৷ তােত সমেবত সব )লাক আ�য[ হেয় )গল৷ তারা বলল, ‘ই~ােয়েল 
এমন কখনও )দখা যায় িন৷’ 
মিথ 17:18.....তখন যী� )সইভূতেক িতর�ার করেল ভূতc )ছেলcর মধ# )থেক 
)বর হেয় )গল, আর )সই মুহূk[  )থেকইেছেলc সºূণ[ সুY হেয় )গল৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেনর )কাথাও মানুেষর মধ# )থেক জীন )বর কের আনার কথা বলা হয়িন। 
িক:, বাইেবেল এই ব#পাের 89 বার বলা হেয়েছ। 
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শয়তােনর ছল বা �তারণা করার Sমতােক িক Àব̂ল ও অকায̂কর বলা 
হেয়েছ? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
লুক 4:6*.....িদযাবল যী�েক বলল, ‘এই সব রােজ#র পরা³ম ও মিহমা আিম 
)তামায় )দব, কারণ এই সম(ই আমােক )দওযা হেয়েছ, আর আিম যােক চাই 
তােকই এসব িদেত পাির৷ 
কির&ীয় ২ 4:3—4..... 3 িক: আমরা )য় সুসমাচার hচার কির তা যিদ ঢাকা থােক, 
তেব যাঁরা Íংেসর পেথ চেলেছ তােদর কােছই ঢাকা )থেক যায়৷ 4 এই যুেগর )দবতা 
অিব>াসীেদর মন অ� কেরেছ, যােত ঈ>েরর hিতমূিk[  )য় ¨ীN, তাঁর মিহমার 
সুসমাচােরর আেলা তারা )দখেত না পায়৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisâ 4:76*.....যারা ঈমানদার তারা )য, )জহাদ কের আ]াহর রােহই। পeাWের 
যারা কােফর তারা লড়াই কের শয়তােনর পেe সুতরাং )তামরা )জহাদ করেত থাক 
শয়তােনর পeাল�নকারীেদর িবuেf, ()দখেব) শয়তােনর চ³াW একাWই dব[ল। 
İbrahim 14:22..... )তামােদর উপর )তা আমার )কান eমতা িছল না, িক: এতটু� )য, 
আিম )তামােদরেক )ডেকিছ, অতঃপর )তামরা আমার কথা )মেন িনেয়ছ।   
Nahl 16:98....অতএব, যখন আপিন )কারআন পাঠ কেরন তখন িবতািড়ত শয়তান 
)থেক আ]াহর আ�য় �হণ কuন। 
Shu'arâ 26:210-211*.....210.এই )কারআন শয়তানরা অবতীণ[ কেরিন।…211. 
তারা এ কােজর উপযুq নয় এবং তারা এর সামথ[? 
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কির&ীয় ২ 4:3—4..... 3 িক: আমরা )য় সুসমাচার hচার কির তা যিদ ঢাকা থােক, 
তেব যাঁরা Íংেসর পেথ চেলেছ তােদর কােছই ঢাকা )থেক যায়৷ 4 এই যুেগর )দবতা 
অিব>াসীেদর মন অ� কেরেছ, যােত ঈ>েরর hিতমূিk[  )য় ¨ীN, তাঁর মিহমার 
সুসমাচােরর আেলা তারা )দখেত না পায়৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisâ 4:76*.....যারা ঈমানদার তারা )য, )জহাদ কের আ]াহর রােহই। পeাWের 
যারা কােফর তারা লড়াই কের শয়তােনর পেe সুতরাং )তামরা )জহাদ করেত থাক 
শয়তােনর পeাল�নকারীেদর িবuেf, ()দখেব) শয়তােনর চ³াW একাWই dব[ল। 
İbrahim 14:22..... )তামােদর উপর )তা আমার )কান eমতা িছল না, িক: এতটু� )য, 
আিম )তামােদরেক )ডেকিছ, অতঃপর )তামরা আমার কথা )মেন িনেয়ছ।   
Nahl 16:98....অতএব, যখন আপিন )কারআন পাঠ কেরন তখন িবতািড়ত শয়তান 
)থেক আ]াহর আ�য় �হণ কuন। 
Shu'arâ 26:210-211*.....210.এই )কারআন শয়তানরা অবতীণ[ কেরিন।…211. 
তারা এ কােজর উপযুq নয় এবং তারা এর সামথ[? 
  
 

 



65.* 
শয়তানেক িক এই Àিনয়ার ‘অিধপিত’ ও ‘শাসক’ িহেসেব ধরা হয়? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
লুক 4:6..... িদযাবল যী�েক বলল, ‘এই সব রােজ#র পরা³ম ও মিহমা আিম )তামায় )দব, 
কারণ এই সম(ই আমােক )দওযা হেয়েছ, আর আিম যােক চাই তােকই এসব িদেত পাির৷ 
6যাহন 12:31.....এখন জগেতর িবচােরর সময়৷ এই জগেতর শাসকেক ¦ের িনেeপ করা হেব৷  
6যাহন 14:30*.....আিম )তামােদর সেG আর )বশীeণ কথা বলব না, কারণ এই 
জগেতর অিধপিত আসেছ৷ আমার ওপর তার )কান দাবী )নই৷ 
কির&ীয় ২ 4:3-4*..... 3 িক: আমরা )য় সুসমাচার hচার কির তা যিদ ঢাকা থােক, 
তেব যাঁরা Íংেসর পেথ চেলেছ তােদর কােছই ঢাকা )থেক যায়৷ 4 এই যুেগর )দবতা 
অিব>াসীেদর মন অ� কেরেছ, যােত ঈ>েরর hিতমূিk[  )য় ¨ীN, তাঁর মিহমার 
সুসমাচােরর আেলা তারা )দখেত না পায়৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:76..... যারা ঈমানদার তারা )য, )জহাদ কের আ]াহর রােহই। পeাWের যারা 
কােফর তারা লড়াই কের শয়তােনর পেe সুতরাং )তামরা )জহাদ করেত থাক 
শয়তােনর পeাল�নকারীেদর িবuেf, ()দখেব) শয়তােনর চ³াW একাWই dব[ল। 
Shuara 26:210-211..... 210.এই )কারআন শয়তানরা অবতীণ[ কেরিন।…211. 
তারা এ কােজর উপযুq নয় এবং তারা এর সামথ[? 

িযBিCD ও হযরত 6মাহাFাদ (সঃ) 
66.* 

এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCেDর জà একজন সতী নারীর 6থেক হেয়েছ? 
বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 

ইসাইয়া 7:14*.....ঈ>র আমার hভু, )তামােদর একটা িচ� )দখােবন:ঐ যুবতী মিহলাc 
গভ[ বতী হেব এবং )দখ )স একc পু� সWােনর জS )দেব| তার নাম রাখা হেব ইÄানূেযল| 
মিথ 1:18*.....এই হল যী� ¨ীেNর জS সং³াW িববরণ: )য়ােষেফর সেG তাঁর মা 
মিরয়েমর বাগদান হেয়িছল; িক: তাঁেদর িবেয়র আেগই জানেত পারা )গল )য় পিব� 
আsার শিqেত মিরয়ম গভ[ বতী হেয়েছন৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Meryem 19:16-22*.....20. মিরইয়াম বললঃ িক±েপ আমার পু� হেব, যখন )কান 
মানব আমােক �শ[ কেরিন এবং আিম ব#িভচািরণীও কখনও িছলাম না?... 22. 
অতঃপর িতিন গেভ[  সWান ধারণ করেলন এবং তৎসহ এক ¦রবত· Yােন চেল )গেলন। 
Enbiya 21:91*..... অতঃপর আিম তার মেধ# আমার ±হ ফঁুেক িদেয়িছলাম এবং তােক 
তার পু�েক িব>বাসীর জন# িনদশ[ন কেরিছলাম। 
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কারণ এই সম(ই আমােক )দওযা হেয়েছ, আর আিম যােক চাই তােকই এসব িদেত পাির৷ 
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কির&ীয় ২ 4:3-4*..... 3 িক: আমরা )য় সুসমাচার hচার কির তা যিদ ঢাকা থােক, 
তেব যাঁরা Íংেসর পেথ চেলেছ তােদর কােছই ঢাকা )থেক যায়৷ 4 এই যুেগর )দবতা 
অিব>াসীেদর মন অ� কেরেছ, যােত ঈ>েরর hিতমূিk[  )য় ¨ীN, তাঁর মিহমার 
সুসমাচােরর আেলা তারা )দখেত না পায়৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:76..... যারা ঈমানদার তারা )য, )জহাদ কের আ]াহর রােহই। পeাWের যারা 
কােফর তারা লড়াই কের শয়তােনর পেe সুতরাং )তামরা )জহাদ করেত থাক 
শয়তােনর পeাল�নকারীেদর িবuেf, ()দখেব) শয়তােনর চ³াW একাWই dব[ল। 
Shuara 26:210-211..... 210.এই )কারআন শয়তানরা অবতীণ[ কেরিন।…211. 
তারা এ কােজর উপযুq নয় এবং তারা এর সামথ[? 

িযBিCD ও হযরত 6মাহাFাদ (সঃ) 
66.* 

এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCেDর জà একজন সতী নারীর 6থেক হেয়েছ? 
বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 

ইসাইয়া 7:14*.....ঈ>র আমার hভু, )তামােদর একটা িচ� )দখােবন:ঐ যুবতী মিহলাc 
গভ[ বতী হেব এবং )দখ )স একc পু� সWােনর জS )দেব| তার নাম রাখা হেব ইÄানূেযল| 
মিথ 1:18*.....এই হল যী� ¨ীেNর জS সং³াW িববরণ: )য়ােষেফর সেG তাঁর মা 
মিরয়েমর বাগদান হেয়িছল; িক: তাঁেদর িবেয়র আেগই জানেত পারা )গল )য় পিব� 
আsার শিqেত মিরয়ম গভ[ বতী হেয়েছন৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Meryem 19:16-22*.....20. মিরইয়াম বললঃ িক±েপ আমার পু� হেব, যখন )কান 
মানব আমােক �শ[ কেরিন এবং আিম ব#িভচািরণীও কখনও িছলাম না?... 22. 
অতঃপর িতিন গেভ[  সWান ধারণ করেলন এবং তৎসহ এক ¦রবত· Yােন চেল )গেলন। 
Enbiya 21:91*..... অতঃপর আিম তার মেধ# আমার ±হ ফঁুেক িদেয়িছলাম এবং তােক 
তার পু�েক িব>বাসীর জন# িনদশ[ন কেরিছলাম। 
 
 

 
 
 

65.* 
শয়তানেক িক এই Àিনয়ার ‘অিধপিত’ ও ‘শাসক’ িহেসেব ধরা হয়? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
লুক 4:6..... িদযাবল যী�েক বলল, ‘এই সব রােজ#র পরা³ম ও মিহমা আিম )তামায় )দব, 
কারণ এই সম(ই আমােক )দওযা হেয়েছ, আর আিম যােক চাই তােকই এসব িদেত পাির৷ 
6যাহন 12:31.....এখন জগেতর িবচােরর সময়৷ এই জগেতর শাসকেক ¦ের িনেeপ করা হেব৷  
6যাহন 14:30*.....আিম )তামােদর সেG আর )বশীeণ কথা বলব না, কারণ এই 
জগেতর অিধপিত আসেছ৷ আমার ওপর তার )কান দাবী )নই৷ 
কির&ীয় ২ 4:3-4*..... 3 িক: আমরা )য় সুসমাচার hচার কির তা যিদ ঢাকা থােক, 
তেব যাঁরা Íংেসর পেথ চেলেছ তােদর কােছই ঢাকা )থেক যায়৷ 4 এই যুেগর )দবতা 
অিব>াসীেদর মন অ� কেরেছ, যােত ঈ>েরর hিতমূিk[  )য় ¨ীN, তাঁর মিহমার 
সুসমাচােরর আেলা তারা )দখেত না পায়৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:76..... যারা ঈমানদার তারা )য, )জহাদ কের আ]াহর রােহই। পeাWের যারা 
কােফর তারা লড়াই কের শয়তােনর পেe সুতরাং )তামরা )জহাদ করেত থাক 
শয়তােনর পeাল�নকারীেদর িবuেf, ()দখেব) শয়তােনর চ³াW একাWই dব[ল। 
Shuara 26:210-211..... 210.এই )কারআন শয়তানরা অবতীণ[ কেরিন।…211. 
তারা এ কােজর উপযুq নয় এবং তারা এর সামথ[? 

িযBিCD ও হযরত 6মাহাFাদ (সঃ) 
66.* 

এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCেDর জà একজন সতী নারীর 6থেক হেয়েছ? 
বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 

ইসাইয়া 7:14*.....ঈ>র আমার hভু, )তামােদর একটা িচ� )দখােবন:ঐ যুবতী মিহলাc 
গভ[ বতী হেব এবং )দখ )স একc পু� সWােনর জS )দেব| তার নাম রাখা হেব ইÄানূেযল| 
মিথ 1:18*.....এই হল যী� ¨ীেNর জS সং³াW িববরণ: )য়ােষেফর সেG তাঁর মা 
মিরয়েমর বাগদান হেয়িছল; িক: তাঁেদর িবেয়র আেগই জানেত পারা )গল )য় পিব� 
আsার শিqেত মিরয়ম গভ[ বতী হেয়েছন৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Meryem 19:16-22*.....20. মিরইয়াম বললঃ িক±েপ আমার পু� হেব, যখন )কান 
মানব আমােক �শ[ কেরিন এবং আিম ব#িভচািরণীও কখনও িছলাম না?... 22. 
অতঃপর িতিন গেভ[  সWান ধারণ করেলন এবং তৎসহ এক ¦রবত· Yােন চেল )গেলন। 
Enbiya 21:91*..... অতঃপর আিম তার মেধ# আমার ±হ ফঁুেক িদেয়িছলাম এবং তােক 
তার পু�েক িব>বাসীর জন# িনদশ[ন কেরিছলাম। 
 
 

 

65.* 
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কির&ীয় ২ 4:3-4*..... 3 িক: আমরা )য় সুসমাচার hচার কির তা যিদ ঢাকা থােক, 
তেব যাঁরা Íংেসর পেথ চেলেছ তােদর কােছই ঢাকা )থেক যায়৷ 4 এই যুেগর )দবতা 
অিব>াসীেদর মন অ� কেরেছ, যােত ঈ>েরর hিতমূিk[  )য় ¨ীN, তাঁর মিহমার 
সুসমাচােরর আেলা তারা )দখেত না পায়৷ 
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Nisa 4:76..... যারা ঈমানদার তারা )য, )জহাদ কের আ]াহর রােহই। পeাWের যারা 
কােফর তারা লড়াই কের শয়তােনর পেe সুতরাং )তামরা )জহাদ করেত থাক 
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66.* 

এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCেDর জà একজন সতী নারীর 6থেক হেয়েছ? 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
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67.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCD িনáাপ িছেলন? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
মাক̂ 1:24..... ‘)হ নাসরতীয় যী�! আপিন আমােদর কােছ িক চান? আপিন িক আমােদর 
Íংস করেত এেসেছন? আিম জািন আপিন )ক, আপিন ঈ>েরর )সই পিব� ব#িq!’ 
6যাহন 8:46*.....)তামােদর মেধ# )ক আমােক পাপী বেল )দাষী করেত পাের? আিম যখন 
সত# বলিছ তখন )তামরা )কন িব>াস করছ না?  
কির&ীয় ২ 5:21.....¨ীN )কান পাপ কেরন িন; িক: ঈ>র ¨ীেNর ওপর আমােদর 
পােপর সব )দাষ চািপেয় িদেয়েছন, )য়ন ¨ীেNর মেধ# ঈ>েরর সেG আমােদর 
সুসºক[  Yািপত হয়৷ 
6যাহেনর ১ম প$ 3:5*.....)তামরা জান, মানুেষর পাপ তুেল )নবার জন#ই ̈ ীN hকািশত 
হেলন; আর ̈ ীেNর িনেজর )কান পাপ )নই৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:253*..... উªতর কেরেছন এবং আিম মিরয়ম তনয় ঈসােক hকৃN মু’)জযা দান 
কেরিছ এবং তােক শিq দান কেরিছ ‘uহূল �¿ুস’ অথ[ৎ িজবরাঈেলর  মাধ#েম। 
Meryem 19:19*.....)স বললঃ আিম )তা �ধু )তামার পালনকত[ া )hিরত, যােত 
)তামােক এক পিব� পু� দান কের যাব। 

68.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCD অিত�াকৃত িবâতা ও âােনর অিধকারী 
িছেলন? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 9:4..... তারা িক িচWা করেছ, তা জানেত )পের যী� বলেলন, ‘)তামরা মেন মেন 
)কন এমন ম¥ িচWা করছ?  
6যাহন 7:45-46*.....45 তখন মি¥েরর )সই পদািতকরা, hধান যাজক ও ফরীশীেদর 
কােছ িফের )গল৷ তাঁরা মি¥েরর )সই পদািতকেক িজেyস করেলন, ‘)তামরা তাঁেক 
ধের আনেল না )কন?’ 46 পদািতকরা বলল, ‘উিন )য় সব কথা বলিছেলন )কান মানুষ 
কখনও )সই ধরেণর কথা বেলিন!’  
6যাহন 16:30*.....এখন আমরা বুঝলাম )য় আপিন সব িকছুই জােনন৷ )কান ব#িq hi 
করার আেগই আপিন তার উkর িদেত পােরন৷ এজন#ই আমরা িব>াস কির )য় আপিন 
ঈ>েরর কাছ )থেক এেসেছন৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:45-48*.....45.যখন )ফেরশতাগণ বলেলা, )হ মারইয়াম আ]াহ 
)তামােক তাঁর এক বানীর সুসংবাদ িদে�ন, যার নাম হেলা মসীহ-মারইয়াম-তনয় ঈসা, 
dিনয়া ও আেখরােত িতিন মহাসÄােনর অিধকারী এবং আ]াহর ঘিন�েদর 
অWভূ[ q।48. আর তােক িতিন িশিখেয় )দেবন িকতাব, িহকমত, তওরাত, ইি´ল। 
Zuhruf 43:63*.....ঈসা যখন �N িনদশ[নসহ আগমন করল, তখন বলল, আিম 
)তামােদর কােছ hyা িনেয় এেসিছ এবং )তামরা )য, )কান )কান িবষেয় মতেভদ 
করছ তা ব#q করার জেন# এেসিছ, অতএব, )তামরা আ]াহেক ভয় কর এবং আমার 
কথা মান। 
  
 
 
 

67.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCD িনáাপ িছেলন? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
মাক̂ 1:24..... ‘)হ নাসরতীয় যী�! আপিন আমােদর কােছ িক চান? আপিন িক আমােদর 
Íংস করেত এেসেছন? আিম জািন আপিন )ক, আপিন ঈ>েরর )সই পিব� ব#িq!’ 
6যাহন 8:46*.....)তামােদর মেধ# )ক আমােক পাপী বেল )দাষী করেত পাের? আিম যখন 
সত# বলিছ তখন )তামরা )কন িব>াস করছ না?  
কির&ীয় ২ 5:21.....¨ীN )কান পাপ কেরন িন; িক: ঈ>র ¨ীেNর ওপর আমােদর 
পােপর সব )দাষ চািপেয় িদেয়েছন, )য়ন ¨ীেNর মেধ# ঈ>েরর সেG আমােদর 
সুসºক[  Yািপত হয়৷ 
6যাহেনর ১ম প$ 3:5*.....)তামরা জান, মানুেষর পাপ তুেল )নবার জন#ই ̈ ীN hকািশত 
হেলন; আর ̈ ীেNর িনেজর )কান পাপ )নই৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:253*..... উªতর কেরেছন এবং আিম মিরয়ম তনয় ঈসােক hকৃN মু’)জযা দান 
কেরিছ এবং তােক শিq দান কেরিছ ‘uহূল �¿ুস’ অথ[ৎ িজবরাঈেলর  মাধ#েম। 
Meryem 19:19*.....)স বললঃ আিম )তা �ধু )তামার পালনকত[ া )hিরত, যােত 
)তামােক এক পিব� পু� দান কের যাব। 

68.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCD অিত�াকৃত িবâতা ও âােনর অিধকারী 
িছেলন? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 9:4..... তারা িক িচWা করেছ, তা জানেত )পের যী� বলেলন, ‘)তামরা মেন মেন 
)কন এমন ম¥ িচWা করছ?  
6যাহন 7:45-46*.....45 তখন মি¥েরর )সই পদািতকরা, hধান যাজক ও ফরীশীেদর 
কােছ িফের )গল৷ তাঁরা মি¥েরর )সই পদািতকেক িজেyস করেলন, ‘)তামরা তাঁেক 
ধের আনেল না )কন?’ 46 পদািতকরা বলল, ‘উিন )য় সব কথা বলিছেলন )কান মানুষ 
কখনও )সই ধরেণর কথা বেলিন!’  
6যাহন 16:30*.....এখন আমরা বুঝলাম )য় আপিন সব িকছুই জােনন৷ )কান ব#িq hi 
করার আেগই আপিন তার উkর িদেত পােরন৷ এজন#ই আমরা িব>াস কির )য় আপিন 
ঈ>েরর কাছ )থেক এেসেছন৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:45-48*.....45.যখন )ফেরশতাগণ বলেলা, )হ মারইয়াম আ]াহ 
)তামােক তাঁর এক বানীর সুসংবাদ িদে�ন, যার নাম হেলা মসীহ-মারইয়াম-তনয় ঈসা, 
dিনয়া ও আেখরােত িতিন মহাসÄােনর অিধকারী এবং আ]াহর ঘিন�েদর 
অWভূ[ q।48. আর তােক িতিন িশিখেয় )দেবন িকতাব, িহকমত, তওরাত, ইি´ল। 
Zuhruf 43:63*.....ঈসা যখন �N িনদশ[নসহ আগমন করল, তখন বলল, আিম 
)তামােদর কােছ hyা িনেয় এেসিছ এবং )তামরা )য, )কান )কান িবষেয় মতেভদ 
করছ তা ব#q করার জেন# এেসিছ, অতএব, )তামরা আ]াহেক ভয় কর এবং আমার 
কথা মান। 
  
 
 
 67.* 

এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCD িনáাপ িছেলন? 
বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 

মাক̂ 1:24..... ‘)হ নাসরতীয় যী�! আপিন আমােদর কােছ িক চান? আপিন িক আমােদর 
Íংস করেত এেসেছন? আিম জািন আপিন )ক, আপিন ঈ>েরর )সই পিব� ব#িq!’ 
6যাহন 8:46*.....)তামােদর মেধ# )ক আমােক পাপী বেল )দাষী করেত পাের? আিম যখন 
সত# বলিছ তখন )তামরা )কন িব>াস করছ না?  
কির&ীয় ২ 5:21.....¨ীN )কান পাপ কেরন িন; িক: ঈ>র ¨ীেNর ওপর আমােদর 
পােপর সব )দাষ চািপেয় িদেয়েছন, )য়ন ¨ীেNর মেধ# ঈ>েরর সেG আমােদর 
সুসºক[  Yািপত হয়৷ 
6যাহেনর ১ম প$ 3:5*.....)তামরা জান, মানুেষর পাপ তুেল )নবার জন#ই ̈ ীN hকািশত 
হেলন; আর ̈ ীেNর িনেজর )কান পাপ )নই৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:253*..... উªতর কেরেছন এবং আিম মিরয়ম তনয় ঈসােক hকৃN মু’)জযা দান 
কেরিছ এবং তােক শিq দান কেরিছ ‘uহূল �¿ুস’ অথ[ৎ িজবরাঈেলর  মাধ#েম। 
Meryem 19:19*.....)স বললঃ আিম )তা �ধু )তামার পালনকত[ া )hিরত, যােত 
)তামােক এক পিব� পু� দান কের যাব। 

68.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCD অিত�াকৃত িবâতা ও âােনর অিধকারী 
িছেলন? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 9:4..... তারা িক িচWা করেছ, তা জানেত )পের যী� বলেলন, ‘)তামরা মেন মেন 
)কন এমন ম¥ িচWা করছ?  
6যাহন 7:45-46*.....45 তখন মি¥েরর )সই পদািতকরা, hধান যাজক ও ফরীশীেদর 
কােছ িফের )গল৷ তাঁরা মি¥েরর )সই পদািতকেক িজেyস করেলন, ‘)তামরা তাঁেক 
ধের আনেল না )কন?’ 46 পদািতকরা বলল, ‘উিন )য় সব কথা বলিছেলন )কান মানুষ 
কখনও )সই ধরেণর কথা বেলিন!’  
6যাহন 16:30*.....এখন আমরা বুঝলাম )য় আপিন সব িকছুই জােনন৷ )কান ব#িq hi 
করার আেগই আপিন তার উkর িদেত পােরন৷ এজন#ই আমরা িব>াস কির )য় আপিন 
ঈ>েরর কাছ )থেক এেসেছন৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:45-48*.....45.যখন )ফেরশতাগণ বলেলা, )হ মারইয়াম আ]াহ 
)তামােক তাঁর এক বানীর সুসংবাদ িদে�ন, যার নাম হেলা মসীহ-মারইয়াম-তনয় ঈসা, 
dিনয়া ও আেখরােত িতিন মহাসÄােনর অিধকারী এবং আ]াহর ঘিন�েদর 
অWভূ[ q।48. আর তােক িতিন িশিখেয় )দেবন িকতাব, িহকমত, তওরাত, ইি´ল। 
Zuhruf 43:63*.....ঈসা যখন �N িনদশ[নসহ আগমন করল, তখন বলল, আিম 
)তামােদর কােছ hyা িনেয় এেসিছ এবং )তামরা )য, )কান )কান িবষেয় মতেভদ 
করছ তা ব#q করার জেন# এেসিছ, অতএব, )তামরা আ]াহেক ভয় কর এবং আমার 
কথা মান। 
  
 
 

67.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCD িনáাপ িছেলন? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
মাক̂ 1:24..... ‘)হ নাসরতীয় যী�! আপিন আমােদর কােছ িক চান? আপিন িক আমােদর 
Íংস করেত এেসেছন? আিম জািন আপিন )ক, আপিন ঈ>েরর )সই পিব� ব#িq!’ 
6যাহন 8:46*.....)তামােদর মেধ# )ক আমােক পাপী বেল )দাষী করেত পাের? আিম যখন 
সত# বলিছ তখন )তামরা )কন িব>াস করছ না?  
কির&ীয় ২ 5:21.....¨ীN )কান পাপ কেরন িন; িক: ঈ>র ¨ীেNর ওপর আমােদর 
পােপর সব )দাষ চািপেয় িদেয়েছন, )য়ন ¨ীেNর মেধ# ঈ>েরর সেG আমােদর 
সুসºক[  Yািপত হয়৷ 
6যাহেনর ১ম প$ 3:5*.....)তামরা জান, মানুেষর পাপ তুেল )নবার জন#ই ̈ ীN hকািশত 
হেলন; আর ̈ ীেNর িনেজর )কান পাপ )নই৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:253*..... উªতর কেরেছন এবং আিম মিরয়ম তনয় ঈসােক hকৃN মু’)জযা দান 
কেরিছ এবং তােক শিq দান কেরিছ ‘uহূল �¿ুস’ অথ[ৎ িজবরাঈেলর  মাধ#েম। 
Meryem 19:19*.....)স বললঃ আিম )তা �ধু )তামার পালনকত[ া )hিরত, যােত 
)তামােক এক পিব� পু� দান কের যাব। 

68.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCD অিত�াকৃত িবâতা ও âােনর অিধকারী 
িছেলন? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 9:4..... তারা িক িচWা করেছ, তা জানেত )পের যী� বলেলন, ‘)তামরা মেন মেন 
)কন এমন ম¥ িচWা করছ?  
6যাহন 7:45-46*.....45 তখন মি¥েরর )সই পদািতকরা, hধান যাজক ও ফরীশীেদর 
কােছ িফের )গল৷ তাঁরা মি¥েরর )সই পদািতকেক িজেyস করেলন, ‘)তামরা তাঁেক 
ধের আনেল না )কন?’ 46 পদািতকরা বলল, ‘উিন )য় সব কথা বলিছেলন )কান মানুষ 
কখনও )সই ধরেণর কথা বেলিন!’  
6যাহন 16:30*.....এখন আমরা বুঝলাম )য় আপিন সব িকছুই জােনন৷ )কান ব#িq hi 
করার আেগই আপিন তার উkর িদেত পােরন৷ এজন#ই আমরা িব>াস কির )য় আপিন 
ঈ>েরর কাছ )থেক এেসেছন৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:45-48*.....45.যখন )ফেরশতাগণ বলেলা, )হ মারইয়াম আ]াহ 
)তামােক তাঁর এক বানীর সুসংবাদ িদে�ন, যার নাম হেলা মসীহ-মারইয়াম-তনয় ঈসা, 
dিনয়া ও আেখরােত িতিন মহাসÄােনর অিধকারী এবং আ]াহর ঘিন�েদর 
অWভূ[ q।48. আর তােক িতিন িশিখেয় )দেবন িকতাব, িহকমত, তওরাত, ইি´ল। 
Zuhruf 43:63*.....ঈসা যখন �N িনদশ[নসহ আগমন করল, তখন বলল, আিম 
)তামােদর কােছ hyা িনেয় এেসিছ এবং )তামরা )য, )কান )কান িবষেয় মতেভদ 
করছ তা ব#q করার জেন# এেসিছ, অতএব, )তামরা আ]াহেক ভয় কর এবং আমার 
কথা মান। 
  
 
 



69.* 
এc িক �হণেযাগ# )য, িয�ি¨ে÷র অেলৗিকক িকছু করার মেতা এবং মৃতেক জীিবত 
কের )তালার মেতা অিতhাকৃত eমতা িছল? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
মাক[  1:40-45..... 40 একিদন এক ��েরাগী তাঁর কােছ এেস হাঁটু )গেড় িবনীতভােব 
তাঁর সাহায# চাইল৷ )স যী�েক বলল, ‘আপিন ইে� করেল আমােক ভাল কের িদেত 
পােরন৷’ 41 যী� তার hিত মমতায় পূণ[ হেয় হাত বািড়েয় তােক �শ[ কের বলেলন, 
‘আিম তা-ই চাই, তুিম ভাল হেয় যাও৷’  
)যাহন 11:14-44*.....14 তাই যী� তখন তােদর �N কের বলেলন, ‘লাসার মারা )গেছ৷ 21 
মাথ[া যী�েক বলেলন, ‘hভু, আপিন যিদ এখােন থাকেতন তাহেল আমার ভাই মরত না৷ 23 
যী� তাঁেক বলেলন, ‘)তামার ভাই আবার উঠেব৷’ 24 মাথ[া তাঁেক বলেলন, ‘আিম জািন )শষ 
িদেন পুনuøােনর সময় )স আবার উঠেব৷’  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:45-50*.....45.যখন )ফেরশতাগণ বলেলা, )হ মারইয়াম আ]াহ )তামােক 
তাঁর এক বানীর সুসংবাদ িদে�ন, যার নাম হেলা মসীহ-মারইয়াম-তনয় ঈসা, dিনয়া ও 
আেখরােত িতিন মহাসÄােনর অিধকারী এবং আ]াহর ঘিন�েদর অWভূ[ q। …49. আর আিম 
সুY কের তুিল জSা�েক এবং )>ত �� )রাগীেক। আর আিম জীিবত কের )দই মৃতেক 
আ]াহর n�েম। 
Maide 5:110*.... ফেল তা আমার আেদেশ পাখী হেয় )যত এবং তুিম আমার 
আেদেশ জSা� ও �Nেরাগীেক িনরাময় কের িদেত এবং যখন আিম বনী-ইসরাঈলেক 
)তামা )থেক িনবৃk )রেখিছলাম, যখন তুিম তােদর কােছ hমাণািদ িনেয় এেসিছেল, 
মWব#: ইনিজেল িয�ি¨ে÷র 37c অেলৗিকক ঘটনার কথা বলা হেয়েছ। 

70.* 
এc িক �হণেযাগ# )য, িয�ি¨÷েক মানুেষর মেধ# িব>াস ও আনুগত# থাকেত বলার 
দািয়| )দয়া হেয়েছ? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 23:10*....)কউ )য়ন )তামােদর ‘আচাùয়[ বেল না ডােক, কারণ )তামােদর আচা�য়[ 
একজনই, িতিন ̈ ীN৷ 
)যাহন 14:15 & 21-24*.....15 ‘)তামরা যিদ আমায় ভালবাস তেব )তামরা আমার সম( 
আেদশ পালন করেব৷ 21 )য় আমার িনেদ[ শ জােন এবং )সxিল সব পালন কের, )সই 
আমায় hকৃত ভালবােস৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:50 & 55*.....50.  আর আিম )তামােদর িনকট এেসিছ )তামােদর 
পালনকত[ ার িনদশ[নসহ। কােজই আ]াহেক ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। 55. আর 
�রণ কর, যখন আ]াহ বলেবন, )হ ঈসা! আিম )তামােক িনেয় )নেবা এবং )তামােক 
িনেজর িদেক তুেল িনেবা-কােফরেদর )থেক )তামােক পিব� কের )দেবা। আর যারা 
)তামার অনুগত রেয়েছ তােদরেক িকয়ামেতর িদন পয[W যারা অtীকৃিত yাপন কের 
তােদর উপর জয়ী কের রাখেবা। 
Zuhruf 43:61 & 63*.....61. সুতরাং তা হল )কয়ামেতর িনদশ[ন। কােজই )তামরা 
)কয়ামেত সে¥হ কেরা না এবং আমার কথা মান। এটা এক সরল পথ।…63. ঈসা 
যখন �N িনদশ[নসহ আগমন করল, তখন বলল, আিম )তামােদর কােছ hyা িনেয় 
এেসিছ এবং )তামরা )য, )কান )কান িবষেয় মতেভদ করছ তা ব#q করার জেন# 
এেসিছ, অতএব, )তামরা আ]াহেক ভয় কর এবং আমার কথা মান। 
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)তামার অনুগত রেয়েছ তােদরেক িকয়ামেতর িদন পয[W যারা অtীকৃিত yাপন কের 
তােদর উপর জয়ী কের রাখেবা। 
Zuhruf 43:61 & 63*.....61. সুতরাং তা হল )কয়ামেতর িনদশ[ন। কােজই )তামরা 
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এc িক �হণেযাগ# )য, িয�ি¨ে÷র অেলৗিকক িকছু করার মেতা এবং মৃতেক জীিবত 
কের )তালার মেতা অিতhাকৃত eমতা িছল? 
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তাঁর সাহায# চাইল৷ )স যী�েক বলল, ‘আপিন ইে� করেল আমােক ভাল কের িদেত 
পােরন৷’ 41 যী� তার hিত মমতায় পূণ[ হেয় হাত বািড়েয় তােক �শ[ কের বলেলন, 
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সুY কের তুিল জSা�েক এবং )>ত �� )রাগীেক। আর আিম জীিবত কের )দই মৃতেক 
আ]াহর n�েম। 
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এc িক �হণেযাগ# )য, িয�ি¨ে÷র অেলৗিকক িকছু করার মেতা এবং মৃতেক জীিবত 
কের )তালার মেতা অিতhাকৃত eমতা িছল? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
মাক[  1:40-45..... 40 একিদন এক ��েরাগী তাঁর কােছ এেস হাঁটু )গেড় িবনীতভােব 
তাঁর সাহায# চাইল৷ )স যী�েক বলল, ‘আপিন ইে� করেল আমােক ভাল কের িদেত 
পােরন৷’ 41 যী� তার hিত মমতায় পূণ[ হেয় হাত বািড়েয় তােক �শ[ কের বলেলন, 
‘আিম তা-ই চাই, তুিম ভাল হেয় যাও৷’  
)যাহন 11:14-44*.....14 তাই যী� তখন তােদর �N কের বলেলন, ‘লাসার মারা )গেছ৷ 21 
মাথ[া যী�েক বলেলন, ‘hভু, আপিন যিদ এখােন থাকেতন তাহেল আমার ভাই মরত না৷ 23 
যী� তাঁেক বলেলন, ‘)তামার ভাই আবার উঠেব৷’ 24 মাথ[া তাঁেক বলেলন, ‘আিম জািন )শষ 
িদেন পুনuøােনর সময় )স আবার উঠেব৷’  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:45-50*.....45.যখন )ফেরশতাগণ বলেলা, )হ মারইয়াম আ]াহ )তামােক 
তাঁর এক বানীর সুসংবাদ িদে�ন, যার নাম হেলা মসীহ-মারইয়াম-তনয় ঈসা, dিনয়া ও 
আেখরােত িতিন মহাসÄােনর অিধকারী এবং আ]াহর ঘিন�েদর অWভূ[ q। …49. আর আিম 
সুY কের তুিল জSা�েক এবং )>ত �� )রাগীেক। আর আিম জীিবত কের )দই মৃতেক 
আ]াহর n�েম। 
Maide 5:110*.... ফেল তা আমার আেদেশ পাখী হেয় )যত এবং তুিম আমার 
আেদেশ জSা� ও �Nেরাগীেক িনরাময় কের িদেত এবং যখন আিম বনী-ইসরাঈলেক 
)তামা )থেক িনবৃk )রেখিছলাম, যখন তুিম তােদর কােছ hমাণািদ িনেয় এেসিছেল, 
মWব#: ইনিজেল িয�ি¨ে÷র 37c অেলৗিকক ঘটনার কথা বলা হেয়েছ। 

70.* 
এc িক �হণেযাগ# )য, িয�ি¨÷েক মানুেষর মেধ# িব>াস ও আনুগত# থাকেত বলার 
দািয়| )দয়া হেয়েছ? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 23:10*....)কউ )য়ন )তামােদর ‘আচাùয়[ বেল না ডােক, কারণ )তামােদর আচা�য়[ 
একজনই, িতিন ̈ ীN৷ 
)যাহন 14:15 & 21-24*.....15 ‘)তামরা যিদ আমায় ভালবাস তেব )তামরা আমার সম( 
আেদশ পালন করেব৷ 21 )য় আমার িনেদ[ শ জােন এবং )সxিল সব পালন কের, )সই 
আমায় hকৃত ভালবােস৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:50 & 55*.....50.  আর আিম )তামােদর িনকট এেসিছ )তামােদর 
পালনকত[ ার িনদশ[নসহ। কােজই আ]াহেক ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। 55. আর 
�রণ কর, যখন আ]াহ বলেবন, )হ ঈসা! আিম )তামােক িনেয় )নেবা এবং )তামােক 
িনেজর িদেক তুেল িনেবা-কােফরেদর )থেক )তামােক পিব� কের )দেবা। আর যারা 
)তামার অনুগত রেয়েছ তােদরেক িকয়ামেতর িদন পয[W যারা অtীকৃিত yাপন কের 
তােদর উপর জয়ী কের রাখেবা। 
Zuhruf 43:61 & 63*.....61. সুতরাং তা হল )কয়ামেতর িনদশ[ন। কােজই )তামরা 
)কয়ামেত সে¥হ কেরা না এবং আমার কথা মান। এটা এক সরল পথ।…63. ঈসা 
যখন �N িনদশ[নসহ আগমন করল, তখন বলল, আিম )তামােদর কােছ hyা িনেয় 
এেসিছ এবং )তামরা )য, )কান )কান িবষেয় মতেভদ করছ তা ব#q করার জেন# 
এেসিছ, অতএব, )তামরা আ]াহেক ভয় কর এবং আমার কথা মান। 
 
 
 



71.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCDেক ‘’মািসয়াহ’’ িহেসেব িচিËত করা হয়? 
(উ³িত̂ত) 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 26:63-64..... 63 িক: যী� নীরব থাকেলন৷তখন মহাযাজক তাঁেক বলেলন, 
‘আিম )তামােক জীবW ঈ>েরর নােম িদিব# িদি�, আমােদর বল, তুিম িক )সই¨ীN, 
ঈ>েরর পু�?’ 64 যী� তাঁেক বলেলন, ‘হ#াঁ, তুিমই একথা বলেল৷ 
6যাহন 1:41*.....আ¥িরয় সেG সেG তাঁর ভাই িশেমােনর )দখা )পেয় তােক 
বলেলন, ‘আমরা মশীেহর )দখা )পেয়িছ৷’ ‘মশীহ’ কথাcর অথ[ ‘¨ীN৷’  
6যাহন 4:25-26*.....25 তখন )সই mীেলাকc তাঁেক বলল, ‘আিম জািন, মশীহ আসেছন৷ 
মশীহেক তারা ̈ ীN বেল৷ যখন িতিন আসেবন, তখন আমােদর সব িকছু জানােবন৷’ 26 যী� 
তােক বলেলন, ‘)তামার সেG )য় কথা বলেছ আিমই )সই মশীহ৷’  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:45*..... যখন )ফেরশতাগণ বলেলা, )হ মারইয়াম আ]াহ )তামােক তাঁর এক 
বানীর সুসংবাদ িদে�ন, যার নাম হেলা মসীহ-মারইয়াম-তনয় ঈসা, dিনয়া ও আেখরােত িতিন 
মহাসÄােনর অিধকারী এবং আ]াহর ঘিন�েদর অWভূ[ q। 
Nisa 4:171-172*.....171. )হ আহেল-িকতাবগণ! )তামরা Zীেনর ব#াপাের 
বাড়াবািড় কেরা না এবং আ]াহর শােন িনতাW সGত িবষয় ছাড়া )কান কথা বেলা না। 
িনঃসে¥েহ মিরয়ম পু� মসীহ ঈসা আ]াহর রসূল এবং তাঁর বাণী যা িতিন )hরণ 
কেরেছন মিরয়েমর িনকট এবং ±হ-তাঁরই কাছ )থেক আগত। 
ম]বL: বাইেবেলর নতুন অংেশ ‘মািসয়াহ’ ও ‘ি̈ ÷’ এই শÁ dইcর কথা )মাট 558 বার 
ব#বহার করা হেয়েছ এবং �রআেন ব#বহার করা হেয়েছ 10 বার )যখােন িয�ি̈ ÷েক 
মািসয়াহ বলা হেয়েছ। 

72.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCDেক ঈ,েরর বানী িহেসেব সেÜাধন করা 
হেয়েছ? (লগস/কািলমু1াহ) 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
6যাহন 1:1-3 & 14*.....1 আিদেত বাক#িছেলন, বাক# ঈ>েরর সেG িছেলন আর )সই 
বাক#ই ঈ>র িছেলন৷ 14 বাক# মানুেষর ±প ধারণ করেলন এবং আমােদর মেধ# বসবাস করেত 
লাগেলন৷ িপতা ঈ>েরর একমা� পু� িহসােব তাঁর )য় মিহমা, )সই মিহমা আমরা )দেখিছ৷ )স 
বাক# অনু�হ ও সেত# পিরপূণ[ িছেলন৷ 
प�তLােদশর 19:13-16*..... 13 রেq )ডাবােনা )পাশাক তাঁর পরেণ; তাঁর নাম ঈ>েরর বাক#৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:39*.....যখন িতিন কামরার )ভতের নামােয দাঁিড়েয়িছেলন, তখন 
)ফেরশতারা তাঁেক )ডেক বলেলন )য, আ]াহ )তামােক সুসংবাদ িদে�ন ইয়াহইয়া 
সºেক[ , িযিন সাe# )দেবন আ]াহর িনেদ[ েশর সত#তা সºেক[ , িযিন )নতা হেবন এবং 
নারীেদর সং�েশ[ যােবন না, িতিন অত#W সৎকম[শীল নবী হেবন। 
Al-i İmran 3:45*.....যখন )ফেরশতাগণ বলেলা, )হ মারইয়াম আ]াহ )তামােক তাঁর এক 
বানীর সুসংবাদ িদে�ন, যার নাম হেলা মসীহ-মারইয়াম-তনয় ঈসা, dিনয়া ও আেখরােত িতিন 
মহাসÄােনর অিধকারী এবং আ]াহর ঘিন�েদর অWভূ[ q। 
 
 
 
 

71.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCDেক ‘’মািসয়াহ’’ িহেসেব িচিËত করা হয়? 
(উ³িত̂ত) 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 26:63-64..... 63 িক: যী� নীরব থাকেলন৷তখন মহাযাজক তাঁেক বলেলন, 
‘আিম )তামােক জীবW ঈ>েরর নােম িদিব# িদি�, আমােদর বল, তুিম িক )সই¨ীN, 
ঈ>েরর পু�?’ 64 যী� তাঁেক বলেলন, ‘হ#াঁ, তুিমই একথা বলেল৷ 
6যাহন 1:41*.....আ¥িরয় সেG সেG তাঁর ভাই িশেমােনর )দখা )পেয় তােক 
বলেলন, ‘আমরা মশীেহর )দখা )পেয়িছ৷’ ‘মশীহ’ কথাcর অথ[ ‘¨ীN৷’  
6যাহন 4:25-26*.....25 তখন )সই mীেলাকc তাঁেক বলল, ‘আিম জািন, মশীহ আসেছন৷ 
মশীহেক তারা ̈ ীN বেল৷ যখন িতিন আসেবন, তখন আমােদর সব িকছু জানােবন৷’ 26 যী� 
তােক বলেলন, ‘)তামার সেG )য় কথা বলেছ আিমই )সই মশীহ৷’  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:45*..... যখন )ফেরশতাগণ বলেলা, )হ মারইয়াম আ]াহ )তামােক তাঁর এক 
বানীর সুসংবাদ িদে�ন, যার নাম হেলা মসীহ-মারইয়াম-তনয় ঈসা, dিনয়া ও আেখরােত িতিন 
মহাসÄােনর অিধকারী এবং আ]াহর ঘিন�েদর অWভূ[ q। 
Nisa 4:171-172*.....171. )হ আহেল-িকতাবগণ! )তামরা Zীেনর ব#াপাের 
বাড়াবািড় কেরা না এবং আ]াহর শােন িনতাW সGত িবষয় ছাড়া )কান কথা বেলা না। 
িনঃসে¥েহ মিরয়ম পু� মসীহ ঈসা আ]াহর রসূল এবং তাঁর বাণী যা িতিন )hরণ 
কেরেছন মিরয়েমর িনকট এবং ±হ-তাঁরই কাছ )থেক আগত। 
ম]বL: বাইেবেলর নতুন অংেশ ‘মািসয়াহ’ ও ‘ি̈ ÷’ এই শÁ dইcর কথা )মাট 558 বার 
ব#বহার করা হেয়েছ এবং �রআেন ব#বহার করা হেয়েছ 10 বার )যখােন িয�ি̈ ÷েক 
মািসয়াহ বলা হেয়েছ। 

72.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCDেক ঈ,েরর বানী িহেসেব সেÜাধন করা 
হেয়েছ? (লগস/কািলমু1াহ) 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
6যাহন 1:1-3 & 14*.....1 আিদেত বাক#িছেলন, বাক# ঈ>েরর সেG িছেলন আর )সই 
বাক#ই ঈ>র িছেলন৷ 14 বাক# মানুেষর ±প ধারণ করেলন এবং আমােদর মেধ# বসবাস করেত 
লাগেলন৷ িপতা ঈ>েরর একমা� পু� িহসােব তাঁর )য় মিহমা, )সই মিহমা আমরা )দেখিছ৷ )স 
বাক# অনু�হ ও সেত# পিরপূণ[ িছেলন৷ 
प�তLােদশর 19:13-16*..... 13 রেq )ডাবােনা )পাশাক তাঁর পরেণ; তাঁর নাম ঈ>েরর বাক#৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:39*.....যখন িতিন কামরার )ভতের নামােয দাঁিড়েয়িছেলন, তখন 
)ফেরশতারা তাঁেক )ডেক বলেলন )য, আ]াহ )তামােক সুসংবাদ িদে�ন ইয়াহইয়া 
সºেক[ , িযিন সাe# )দেবন আ]াহর িনেদ[ েশর সত#তা সºেক[ , িযিন )নতা হেবন এবং 
নারীেদর সং�েশ[ যােবন না, িতিন অত#W সৎকম[শীল নবী হেবন। 
Al-i İmran 3:45*.....যখন )ফেরশতাগণ বলেলা, )হ মারইয়াম আ]াহ )তামােক তাঁর এক 
বানীর সুসংবাদ িদে�ন, যার নাম হেলা মসীহ-মারইয়াম-তনয় ঈসা, dিনয়া ও আেখরােত িতিন 
মহাসÄােনর অিধকারী এবং আ]াহর ঘিন�েদর অWভূ[ q। 
 
 
 
 71.* 

এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCDেক ‘’মািসয়াহ’’ িহেসেব িচিËত করা হয়? 
(উ³িত̂ত) 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 26:63-64..... 63 িক: যী� নীরব থাকেলন৷তখন মহাযাজক তাঁেক বলেলন, 
‘আিম )তামােক জীবW ঈ>েরর নােম িদিব# িদি�, আমােদর বল, তুিম িক )সই¨ীN, 
ঈ>েরর পু�?’ 64 যী� তাঁেক বলেলন, ‘হ#াঁ, তুিমই একথা বলেল৷ 
6যাহন 1:41*.....আ¥িরয় সেG সেG তাঁর ভাই িশেমােনর )দখা )পেয় তােক 
বলেলন, ‘আমরা মশীেহর )দখা )পেয়িছ৷’ ‘মশীহ’ কথাcর অথ[ ‘¨ীN৷’  
6যাহন 4:25-26*.....25 তখন )সই mীেলাকc তাঁেক বলল, ‘আিম জািন, মশীহ আসেছন৷ 
মশীহেক তারা ̈ ীN বেল৷ যখন িতিন আসেবন, তখন আমােদর সব িকছু জানােবন৷’ 26 যী� 
তােক বলেলন, ‘)তামার সেG )য় কথা বলেছ আিমই )সই মশীহ৷’  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:45*..... যখন )ফেরশতাগণ বলেলা, )হ মারইয়াম আ]াহ )তামােক তাঁর এক 
বানীর সুসংবাদ িদে�ন, যার নাম হেলা মসীহ-মারইয়াম-তনয় ঈসা, dিনয়া ও আেখরােত িতিন 
মহাসÄােনর অিধকারী এবং আ]াহর ঘিন�েদর অWভূ[ q। 
Nisa 4:171-172*.....171. )হ আহেল-িকতাবগণ! )তামরা Zীেনর ব#াপাের 
বাড়াবািড় কেরা না এবং আ]াহর শােন িনতাW সGত িবষয় ছাড়া )কান কথা বেলা না। 
িনঃসে¥েহ মিরয়ম পু� মসীহ ঈসা আ]াহর রসূল এবং তাঁর বাণী যা িতিন )hরণ 
কেরেছন মিরয়েমর িনকট এবং ±হ-তাঁরই কাছ )থেক আগত। 
ম]বL: বাইেবেলর নতুন অংেশ ‘মািসয়াহ’ ও ‘ি̈ ÷’ এই শÁ dইcর কথা )মাট 558 বার 
ব#বহার করা হেয়েছ এবং �রআেন ব#বহার করা হেয়েছ 10 বার )যখােন িয�ি̈ ÷েক 
মািসয়াহ বলা হেয়েছ। 

72.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCDেক ঈ,েরর বানী িহেসেব সেÜাধন করা 
হেয়েছ? (লগস/কািলমু1াহ) 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
6যাহন 1:1-3 & 14*.....1 আিদেত বাক#িছেলন, বাক# ঈ>েরর সেG িছেলন আর )সই 
বাক#ই ঈ>র িছেলন৷ 14 বাক# মানুেষর ±প ধারণ করেলন এবং আমােদর মেধ# বসবাস করেত 
লাগেলন৷ িপতা ঈ>েরর একমা� পু� িহসােব তাঁর )য় মিহমা, )সই মিহমা আমরা )দেখিছ৷ )স 
বাক# অনু�হ ও সেত# পিরপূণ[ িছেলন৷ 
प�তLােদশর 19:13-16*..... 13 রেq )ডাবােনা )পাশাক তাঁর পরেণ; তাঁর নাম ঈ>েরর বাক#৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:39*.....যখন িতিন কামরার )ভতের নামােয দাঁিড়েয়িছেলন, তখন 
)ফেরশতারা তাঁেক )ডেক বলেলন )য, আ]াহ )তামােক সুসংবাদ িদে�ন ইয়াহইয়া 
সºেক[ , িযিন সাe# )দেবন আ]াহর িনেদ[ েশর সত#তা সºেক[ , িযিন )নতা হেবন এবং 
নারীেদর সং�েশ[ যােবন না, িতিন অত#W সৎকম[শীল নবী হেবন। 
Al-i İmran 3:45*.....যখন )ফেরশতাগণ বলেলা, )হ মারইয়াম আ]াহ )তামােক তাঁর এক 
বানীর সুসংবাদ িদে�ন, যার নাম হেলা মসীহ-মারইয়াম-তনয় ঈসা, dিনয়া ও আেখরােত িতিন 
মহাসÄােনর অিধকারী এবং আ]াহর ঘিন�েদর অWভূ[ q। 
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এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCDেক ‘’মািসয়াহ’’ িহেসেব িচিËত করা হয়? 
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বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
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ঈ>েরর পু�?’ 64 যী� তাঁেক বলেলন, ‘হ#াঁ, তুিমই একথা বলেল৷ 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
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বানীর সুসংবাদ িদে�ন, যার নাম হেলা মসীহ-মারইয়াম-তনয় ঈসা, dিনয়া ও আেখরােত িতিন 
মহাসÄােনর অিধকারী এবং আ]াহর ঘিন�েদর অWভূ[ q। 
Nisa 4:171-172*.....171. )হ আহেল-িকতাবগণ! )তামরা Zীেনর ব#াপাের 
বাড়াবািড় কেরা না এবং আ]াহর শােন িনতাW সGত িবষয় ছাড়া )কান কথা বেলা না। 
িনঃসে¥েহ মিরয়ম পু� মসীহ ঈসা আ]াহর রসূল এবং তাঁর বাণী যা িতিন )hরণ 
কেরেছন মিরয়েমর িনকট এবং ±হ-তাঁরই কাছ )থেক আগত। 
ম]বL: বাইেবেলর নতুন অংেশ ‘মািসয়াহ’ ও ‘ি̈ ÷’ এই শÁ dইcর কথা )মাট 558 বার 
ব#বহার করা হেয়েছ এবং �রআেন ব#বহার করা হেয়েছ 10 বার )যখােন িয�ি̈ ÷েক 
মািসয়াহ বলা হেয়েছ। 
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এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCDেক ঈ,েরর বানী িহেসেব সেÜাধন করা 
হেয়েছ? (লগস/কািলমু1াহ) 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
6যাহন 1:1-3 & 14*.....1 আিদেত বাক#িছেলন, বাক# ঈ>েরর সেG িছেলন আর )সই 
বাক#ই ঈ>র িছেলন৷ 14 বাক# মানুেষর ±প ধারণ করেলন এবং আমােদর মেধ# বসবাস করেত 
লাগেলন৷ িপতা ঈ>েরর একমা� পু� িহসােব তাঁর )য় মিহমা, )সই মিহমা আমরা )দেখিছ৷ )স 
বাক# অনু�হ ও সেত# পিরপূণ[ িছেলন৷ 
प�তLােদশর 19:13-16*..... 13 রেq )ডাবােনা )পাশাক তাঁর পরেণ; তাঁর নাম ঈ>েরর বাক#৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:39*.....যখন িতিন কামরার )ভতের নামােয দাঁিড়েয়িছেলন, তখন 
)ফেরশতারা তাঁেক )ডেক বলেলন )য, আ]াহ )তামােক সুসংবাদ িদে�ন ইয়াহইয়া 
সºেক[ , িযিন সাe# )দেবন আ]াহর িনেদ[ েশর সত#তা সºেক[ , িযিন )নতা হেবন এবং 
নারীেদর সং�েশ[ যােবন না, িতিন অত#W সৎকম[শীল নবী হেবন। 
Al-i İmran 3:45*.....যখন )ফেরশতাগণ বলেলা, )হ মারইয়াম আ]াহ )তামােক তাঁর এক 
বানীর সুসংবাদ িদে�ন, যার নাম হেলা মসীহ-মারইয়াম-তনয় ঈসা, dিনয়া ও আেখরােত িতিন 
মহাসÄােনর অিধকারী এবং আ]াহর ঘিন�েদর অWভূ[ q। 
 
 
 



73.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCেDর জেàর পূেব̂ িতিন ঈ,েরর বানী িহেসেব 
িবদLমান িছেলন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
ইসাইয়া 9:6*.....একc িবেশষ িশ� জS�হণ করার পরই এটা ঘটেব| ঈ>র আমােদর 
একc পু� )দেবন| )লাকেদর )নতৃ| )দওয়ার ভার তার ওপর থাকেব| তার নাম হেব 
“আ��য়[ মÉী, eমতাবান ঈ>র, িচরজীিব িপতা, শািWর রাজ�মার|” 
িমখা 5:2*.....িক: pব© েলহম-ইúাথা, তুিম িযহূদার সবেচেয় )ছাট শহর| )তামার 
পিরবার )গানার পেe খুবই )ছাট| িক: আমার জেTয় “ই~ােযেলর শাসক” )তামার 
মধ# )থেকই )বিরেয় আসেব| তার উ©পিk hাচীনকাল )থেক বn hাচীনকাল )থেক| 
6যাহন 8:58.....যী� তােদর বলেলন, ‘আিম )তামােদর সিত# বলিছ৷ অ¼াহােমর 
জেSর আেগ )থেকই আিম আিছ৷’ 
িহ�েদর কােছ প$ 13:8.....যী� ¨ীN কাল, আজ আর িচরকাল একই আেছন৷ 

प�তLােদশর 1:1, 8 & 17-18..... 1 এই হল যী) *ীে,র বাক1৷ hভু ঈ>র 
বেলন, ‘আিমই আûা ও ওিমগা; আিমই )সই সব[শিqমান৷ আিমই )সই জন িযিন আেছন, 
িযিন িছেলন এবং িযিন আসেছন৷’  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:59*.....িনঃসে¥েহ আ]াহর িনকট ঈসার ¡NাW হে� আদেমরই 
মেতা। তােক মাc িদেয় pতরী কেরিছেলন এবং তারপর তােক বেলিছেলন হেয় যাও, 
সেG সেG হেয় )গেলন। 

74.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, ঈ,েরর িচর]ন বানী িযBিCেDর মাধLেম মানুষ 
িহেসেব uপ িনেয়েছ? (6কেনািসস অথবা �লুল)  

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মিথ 1:18-24..... 23 )শান! "এক �মারী গভ[ বতী হেব, আর )স এক পু� সWান hসব করেব, 
তারা তাঁেক ইÄানূেয়ল যার অথ[ ‘আমােদর সেG ঈ>র’ বেল ডাকেব৷  
6যাহন 1:1 & 14..... 1 আিদেত বাক#িছেলন, বাক# ঈ>েরর সেG িছেলন আর )সই 
বাক#ই ঈ>র িছেলন৷ 14  বাক# মানুেষর ±প ধারণ করেলন এবং আমােদর মেধ# বসবাস 
করেত লাগেলন৷ 
কলসীয় 1:3 & 15..... 3 আমরা hাথ[না করার সময় সব সময়ই )তামােদর হেয় hভু যী� 
¨ীেNর িপতা ঈ>রেক ধন#বাদ জানাই৷ 15 )কউই ঈ>রেক )দখেত পায় না; িক: যী�ই 
অ¡শ# ঈ>েরর hিতমূিত[  এবং সম( সৃিNর hথমজাত৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:17*.....িন�য় তারা কােফর, যারা বেল, মসীহ ইবেন মিরয়মই আ]াহ। 
 

 
 
 

73.* 
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িবদLমান িছেলন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
ইসাইয়া 9:6*.....একc িবেশষ িশ� জS�হণ করার পরই এটা ঘটেব| ঈ>র আমােদর 
একc পু� )দেবন| )লাকেদর )নতৃ| )দওয়ার ভার তার ওপর থাকেব| তার নাম হেব 
“আ��য়[ মÉী, eমতাবান ঈ>র, িচরজীিব িপতা, শািWর রাজ�মার|” 
িমখা 5:2*.....িক: pব© েলহম-ইúাথা, তুিম িযহূদার সবেচেয় )ছাট শহর| )তামার 
পিরবার )গানার পেe খুবই )ছাট| িক: আমার জেTয় “ই~ােযেলর শাসক” )তামার 
মধ# )থেকই )বিরেয় আসেব| তার উ©পিk hাচীনকাল )থেক বn hাচীনকাল )থেক| 
6যাহন 8:58.....যী� তােদর বলেলন, ‘আিম )তামােদর সিত# বলিছ৷ অ¼াহােমর 
জেSর আেগ )থেকই আিম আিছ৷’ 
িহ�েদর কােছ প$ 13:8.....যী� ¨ীN কাল, আজ আর িচরকাল একই আেছন৷ 

प�তLােদশর 1:1, 8 & 17-18..... 1 এই হল যী) *ীে,র বাক1৷ hভু ঈ>র 
বেলন, ‘আিমই আûা ও ওিমগা; আিমই )সই সব[শিqমান৷ আিমই )সই জন িযিন আেছন, 
িযিন িছেলন এবং িযিন আসেছন৷’  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:59*.....িনঃসে¥েহ আ]াহর িনকট ঈসার ¡NাW হে� আদেমরই 
মেতা। তােক মাc িদেয় pতরী কেরিছেলন এবং তারপর তােক বেলিছেলন হেয় যাও, 
সেG সেG হেয় )গেলন। 

74.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, ঈ,েরর িচর]ন বানী িযBিCেDর মাধLেম মানুষ 
িহেসেব uপ িনেয়েছ? (6কেনািসস অথবা �লুল)  

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মিথ 1:18-24..... 23 )শান! "এক �মারী গভ[ বতী হেব, আর )স এক পু� সWান hসব করেব, 
তারা তাঁেক ইÄানূেয়ল যার অথ[ ‘আমােদর সেG ঈ>র’ বেল ডাকেব৷  
6যাহন 1:1 & 14..... 1 আিদেত বাক#িছেলন, বাক# ঈ>েরর সেG িছেলন আর )সই 
বাক#ই ঈ>র িছেলন৷ 14  বাক# মানুেষর ±প ধারণ করেলন এবং আমােদর মেধ# বসবাস 
করেত লাগেলন৷ 
কলসীয় 1:3 & 15..... 3 আমরা hাথ[না করার সময় সব সময়ই )তামােদর হেয় hভু যী� 
¨ীেNর িপতা ঈ>রেক ধন#বাদ জানাই৷ 15 )কউই ঈ>রেক )দখেত পায় না; িক: যী�ই 
অ¡শ# ঈ>েরর hিতমূিত[  এবং সম( সৃিNর hথমজাত৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:17*.....িন�য় তারা কােফর, যারা বেল, মসীহ ইবেন মিরয়মই আ]াহ। 
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75.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCD ‘ঐ,িরক’ বা মানুষuপী ঈ,র? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6যাহন 1:1 & 14..... 1 আিদেত বাক#িছেলন, বাক# ঈ>েরর সেG িছেলন আর )সই 
বাক#ই ঈ>র িছেলন৷ 14 বাক# মানুেষর ±প ধারণ করেলন এবং আমােদর মেধ# বসবাস 
করেত লাগেলন৷ 
6যাহন 5:17-18..... 17 তখন যী� তােদর বলেলন, ‘আমার িপতা সব সময় কাজ কের 
চেলেছন, তাই আিমও কাজ কির৷’ 18   িতিন ঈ>রেক তাঁর িপতা বেল সে�াধন কেরিছেলন৷ 
আর এইভােব িতিন িনেজেক ঈ>েরর সমান জািহর করিছেলন৷ 
6যাহন 10:25-33..... 30 আিম ও িপতা, আমরা এক৷’ 31 ইnদীরা তাঁেক মারবার জন# আবার 
পাথর তুলল৷  
6যাহন 20:28-29*.....28 এর উkের )থামা তাঁেক বলেলন, ‘hভু, আমার, ঈ>র আমার৷’ 29 
যী� তাঁেক বলেলন, ‘তুিম আমায় )দেখছ তাই িব>াস কেরছ৷ ধন# তারা, যাঁরা আমােক না 
)দেখও িব>াস কের৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118*.....17.িন�য় তারা কােফর, যারা বেল, মসীহ ইবেন 
মিরয়মই আ]াহ। 
Zuhruf 43:57-59*.....59. )স )তা এক বা¥াই বেট আিম তার hিত অনু�হ কেরিছ 
এবং তােক কেরিছ বণী-ইসরাঈেলর জেন# আদশ[। 
ম]বL: বাইেবেল িয�ি¨÷েক 367 বার ঈ>র িহেসেব বলা হেয়েছ। 

76.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCD পুেরা জগতa সৃি� কেরেছন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
এেফসীয় 3:8-9..... 9 ঈ>েরর িনগূঢ় পিরক�নার কথা সকলেক জানাবার ভার ঈ>র 
আমায় িদেয়েছন৷ 
কলসীয় 1:13-20*.....13 িতিনই অ�কােরর কতৃ[ Ò )থেক আমােদর উfার কের 
তাঁর িhয় পুে�র রাজে| Yান িদেয়েছন৷ 16 তাঁর পরা³েম সবিকছুই সৃিN হেয়েছ৷ 
tেগ[ ও ম[ে�ত, 
িহ�েদর কােছ প$ 1:1-2 & 10-12*..... 2   বলেলন৷ ঈ>র তাঁর পুে�র Zারাই 
সম� জগত সৃিN কেরেছন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:75, 116 & 118*.....75. মিরয়ম-তনয় মসীহ রসূল ছাড়া আর িকছু নন। 
তাঁর পূেব[ অেনক রসূল অিত³াW হেয়েছন আর তার জননী একজন ওলী। তাঁরা 
উভেয়ই খাদ# ভeণ করেতন। )দখুন, আিম তােদর জেন# িক±প যুিq-hমাণ বন[না 
কির, আবার )দখুন, তারা উüা )কান িদেক যােচছ।…  
Zuhruf 43:57-59*..... 59. )স )তা এক বা¥াই বেট আিম তার hিত অনু�হ 
কেরিছ এবং তােক কেরিছ বণী-ইসরাঈেলর জেন# আদশ[। 
 
 

 
 

75.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCD ‘ঐ,িরক’ বা মানুষuপী ঈ,র? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6যাহন 1:1 & 14..... 1 আিদেত বাক#িছেলন, বাক# ঈ>েরর সেG িছেলন আর )সই 
বাক#ই ঈ>র িছেলন৷ 14 বাক# মানুেষর ±প ধারণ করেলন এবং আমােদর মেধ# বসবাস 
করেত লাগেলন৷ 
6যাহন 5:17-18..... 17 তখন যী� তােদর বলেলন, ‘আমার িপতা সব সময় কাজ কের 
চেলেছন, তাই আিমও কাজ কির৷’ 18   িতিন ঈ>রেক তাঁর িপতা বেল সে�াধন কেরিছেলন৷ 
আর এইভােব িতিন িনেজেক ঈ>েরর সমান জািহর করিছেলন৷ 
6যাহন 10:25-33..... 30 আিম ও িপতা, আমরা এক৷’ 31 ইnদীরা তাঁেক মারবার জন# আবার 
পাথর তুলল৷  
6যাহন 20:28-29*.....28 এর উkের )থামা তাঁেক বলেলন, ‘hভু, আমার, ঈ>র আমার৷’ 29 
যী� তাঁেক বলেলন, ‘তুিম আমায় )দেখছ তাই িব>াস কেরছ৷ ধন# তারা, যাঁরা আমােক না 
)দেখও িব>াস কের৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118*.....17.িন�য় তারা কােফর, যারা বেল, মসীহ ইবেন 
মিরয়মই আ]াহ। 
Zuhruf 43:57-59*.....59. )স )তা এক বা¥াই বেট আিম তার hিত অনু�হ কেরিছ 
এবং তােক কেরিছ বণী-ইসরাঈেলর জেন# আদশ[। 
ম]বL: বাইেবেল িয�ি¨÷েক 367 বার ঈ>র িহেসেব বলা হেয়েছ। 

76.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCD পুেরা জগতa সৃি� কেরেছন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
এেফসীয় 3:8-9..... 9 ঈ>েরর িনগূঢ় পিরক�নার কথা সকলেক জানাবার ভার ঈ>র 
আমায় িদেয়েছন৷ 
কলসীয় 1:13-20*.....13 িতিনই অ�কােরর কতৃ[ Ò )থেক আমােদর উfার কের 
তাঁর িhয় পুে�র রাজে| Yান িদেয়েছন৷ 16 তাঁর পরা³েম সবিকছুই সৃিN হেয়েছ৷ 
tেগ[ ও ম[ে�ত, 
িহ�েদর কােছ প$ 1:1-2 & 10-12*..... 2   বলেলন৷ ঈ>র তাঁর পুে�র Zারাই 
সম� জগত সৃিN কেরেছন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:75, 116 & 118*.....75. মিরয়ম-তনয় মসীহ রসূল ছাড়া আর িকছু নন। 
তাঁর পূেব[ অেনক রসূল অিত³াW হেয়েছন আর তার জননী একজন ওলী। তাঁরা 
উভেয়ই খাদ# ভeণ করেতন। )দখুন, আিম তােদর জেন# িক±প যুিq-hমাণ বন[না 
কির, আবার )দখুন, তারা উüা )কান িদেক যােচছ।…  
Zuhruf 43:57-59*..... 59. )স )তা এক বা¥াই বেট আিম তার hিত অনু�হ 
কেরিছ এবং তােক কেরিছ বণী-ইসরাঈেলর জেন# আদশ[। 
 
 

 
 75.* 

এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCD ‘ঐ,িরক’ বা মানুষuপী ঈ,র? 
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আর এইভােব িতিন িনেজেক ঈ>েরর সমান জািহর করিছেলন৷ 
6যাহন 10:25-33..... 30 আিম ও িপতা, আমরা এক৷’ 31 ইnদীরা তাঁেক মারবার জন# আবার 
পাথর তুলল৷  
6যাহন 20:28-29*.....28 এর উkের )থামা তাঁেক বলেলন, ‘hভু, আমার, ঈ>র আমার৷’ 29 
যী� তাঁেক বলেলন, ‘তুিম আমায় )দেখছ তাই িব>াস কেরছ৷ ধন# তারা, যাঁরা আমােক না 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
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এবং তােক কেরিছ বণী-ইসরাঈেলর জেন# আদশ[। 
ম]বL: বাইেবেল িয�ি¨÷েক 367 বার ঈ>র িহেসেব বলা হেয়েছ। 
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তাঁর পূেব[ অেনক রসূল অিত³াW হেয়েছন আর তার জননী একজন ওলী। তাঁরা 
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কেরিছ এবং তােক কেরিছ বণী-ইসরাঈেলর জেন# আদশ[। 
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77.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCD ঈ,র এবং মানবজািতর মেধL একমা$ 
6যাগােযােগর মাধLম? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6যাহন 14:6*.....যী� তাঁেক বলেলন, ‘আিমই পথ, আিমই সত# ও জীবন৷ িপতার 
কােছ যাবার আিমই একমা� পথ৷ 
पিশষLচিরত 4:12*.....যী�ই একমা� ব#িq, িযিন মানুষেক উfার করেত পােরন৷ জগেত 
তাঁর নামই একমা� শিq যা মানুষেক উfার করেত পাের৷’ 
িতমিথ ১ 2:5-6*.....5 কারণ একমা� ঈ>র আেছন আর ঈ>েরর ও মানুেষর মেধ# 
)কবল একমা� পথ আেছ, যার মাধ#েম মানুষ ঈ>েরর কােছ )পৗঁছেত পাের৷ )সই পথ 
যী� ¨ীN, িযিন িনেজও একজন মানুষ িছেলন৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:48*.....আর )স িদেনর ভয় কর, যখন )কউ কারও সামান# উপকাের 
আসেব না এবং তার পেe )কান সুপািরশও কবুল হেব না; কারও কাছ )থেক 
eিতপূরণও )নয়া হেব না এবং তারা )কান রকম সাহায#ও পােব না।  
Yunus 10:3*..... )কউ সুপািরশ করেত পােব না তেব তাঁর অনুমিত ছাড়া 
Zümer 39:44.....বলুন, সম( সুপািরশ আ]াহরই eমতাধীন, আসমান ও যমীেন 
তাঁরই সাýাজ#। অতঃপর তাঁরই কােছ )তামরা hত#াবিত[ ত হেব। 

78.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCD ঈ,েরর স]ান??  

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মিথ 16:16..... এর উkের িশেমান িপতর বলেলন, ‘আপিন )সইমশীহ (¨ীN), জীবW 
ঈ>েরর পু�৷’ 
মাক̂ 14:61-62..... 61 আবার মহাযাজক তাঁেক িজেyস করেলন, ‘তুিম িক )সই 
পরম ¨ীN পরম ধন#, ঈ>েরর পু�?’ 62  যী� বলেলন, ‘হ#াঁ, আিমই ঈ>েরর পু�৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Tevbe 9:30-31*.....30. ইnদীরা বেল ওযাইর আ]াহর পু� এবং নাসারারা বেল ‘মসীহ 
আ]াহর পু�’। এ হে� তােদর মুেখর কথা। 31. তারা তােদর পিÛত ও সংসার-
িবরাগীিদগেক তােদর পালনকত[ া±েপ �হণ কেরেছ আ]াহ ব#তীত এবং মিরয়েমর পু�েকও। 
অথচ তারা আিদN িছল একমা� মাবুেদর এবাদেতর জন#। িতিন ছাড়া )কান মাবুদ )নই, তারা 
তাঁ র শরীক সাব#( কের, তার )থেক িতিন পিব�। 
ম]বL: বাইেবেল )মাট 92 জায়গায় িয�ি¨÷েক ‘ঈ>েরর পু�’ বলা হেয়েছ। cf. 
এন’আম 6:101, ফুরকান 25:2, জুÿুফ 43:81 & জীন 72:3. 
 
 

77.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCD ঈ,র এবং মানবজািতর মেধL একমা$ 
6যাগােযােগর মাধLম? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6যাহন 14:6*.....যী� তাঁেক বলেলন, ‘আিমই পথ, আিমই সত# ও জীবন৷ িপতার 
কােছ যাবার আিমই একমা� পথ৷ 
पিশষLচিরত 4:12*.....যী�ই একমা� ব#িq, িযিন মানুষেক উfার করেত পােরন৷ জগেত 
তাঁর নামই একমা� শিq যা মানুষেক উfার করেত পাের৷’ 
িতমিথ ১ 2:5-6*.....5 কারণ একমা� ঈ>র আেছন আর ঈ>েরর ও মানুেষর মেধ# 
)কবল একমা� পথ আেছ, যার মাধ#েম মানুষ ঈ>েরর কােছ )পৗঁছেত পাের৷ )সই পথ 
যী� ¨ীN, িযিন িনেজও একজন মানুষ িছেলন৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:48*.....আর )স িদেনর ভয় কর, যখন )কউ কারও সামান# উপকাের 
আসেব না এবং তার পেe )কান সুপািরশও কবুল হেব না; কারও কাছ )থেক 
eিতপূরণও )নয়া হেব না এবং তারা )কান রকম সাহায#ও পােব না।  
Yunus 10:3*..... )কউ সুপািরশ করেত পােব না তেব তাঁর অনুমিত ছাড়া 
Zümer 39:44.....বলুন, সম( সুপািরশ আ]াহরই eমতাধীন, আসমান ও যমীেন 
তাঁরই সাýাজ#। অতঃপর তাঁরই কােছ )তামরা hত#াবিত[ ত হেব। 

78.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCD ঈ,েরর স]ান??  

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মিথ 16:16..... এর উkের িশেমান িপতর বলেলন, ‘আপিন )সইমশীহ (¨ীN), জীবW 
ঈ>েরর পু�৷’ 
মাক̂ 14:61-62..... 61 আবার মহাযাজক তাঁেক িজেyস করেলন, ‘তুিম িক )সই 
পরম ¨ীN পরম ধন#, ঈ>েরর পু�?’ 62  যী� বলেলন, ‘হ#াঁ, আিমই ঈ>েরর পু�৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Tevbe 9:30-31*.....30. ইnদীরা বেল ওযাইর আ]াহর পু� এবং নাসারারা বেল ‘মসীহ 
আ]াহর পু�’। এ হে� তােদর মুেখর কথা। 31. তারা তােদর পিÛত ও সংসার-
িবরাগীিদগেক তােদর পালনকত[ া±েপ �হণ কেরেছ আ]াহ ব#তীত এবং মিরয়েমর পু�েকও। 
অথচ তারা আিদN িছল একমা� মাবুেদর এবাদেতর জন#। িতিন ছাড়া )কান মাবুদ )নই, তারা 
তাঁ র শরীক সাব#( কের, তার )থেক িতিন পিব�। 
ম]বL: বাইেবেল )মাট 92 জায়গায় িয�ি¨÷েক ‘ঈ>েরর পু�’ বলা হেয়েছ। cf. 
এন’আম 6:101, ফুরকান 25:2, জুÿুফ 43:81 & জীন 72:3. 
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79. 
পিব$ %&Jেলােত যখন িযBিCDেক ‘ঈ,েরর পু$’ বলা হয় তখন এa িক ³ারা িক 
6বাঝান হয় 6য, শারীিরক িমলেনর মাধLেম শরীরগত কােরা জà হেয়েছ? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
লুক 1:26-35*..... 35 এর উkের tগ[¦ত বলেলন, ‘পিব� আsােতামার ওপর অিধ�ান 
করেবন আর পরেম>েরর শিq )তামােক আবৃত করেব; তাই )য় পিব� িশ�c জS�হণ 
করেব তাঁ েক ঈ>েরর পু� বলা হেব৷ 
6যাহেনর ১ম প$ 5:20*.....আমরা জািন )য় ঈ>েরর পু� এেসেছন, আর িতিন আমােদর )সই )বাধ বুিf 
িদেয়েছন যার Zারা আমরা )সই সত#ময় ঈ>রেক জানেত পাির৷ এখন আমরা সত# ঈ>ের আিছ, কারণ আমরা 
তাঁ র পু� যী� ̈ ীেNেত আিছ৷ িতিনই সত# ঈ>র ও অনW জীবন৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
En'am 6:101*..... িতিন নেভামÛল ও ভূমÛেলর আিদ ~Nা। িক±েপ আ]াহর পু� 
হেত পাের, অথচ তাঁর )কান সGী )নই ? িতিন যাবতীয় িকছু সৃিN কেরেছন। িতিন সব 
বÜ সºেক[  সুিবy। 
Jinn 72:3*..... এবং আরও িব>াস কির )য, আমােদর পালনকত[ ার মহান ময[াদা সবার 
উেÍ[ । িতিন )কান পÃী �হণ কেরনিন এবং তাঁর )কান সWান )নই। 

80. 
মানুষ িক আসেলই িযBিCেDর পূজা বা উপাসনা করেতা এবং িযBিCD িক 
তােদর পূজা ¤বধ িহেসেব গণL করেতন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
)যাহন 9:35-38..... 35 ‘তুিম িক মানবপুে�র ওপর িব>াস কর?’38 তখন )স বলল, ‘hভু, 
আিম িব>াস করিছ৷’ এবং )স তাঁ র সামেন নতজানু হেয় উপাসনা করল৷   
)যাহন 20:28-29*..... 28 এর উkের )থামা তাঁেক বলেলন, ‘hভু, আমার, ঈ>র 
আমার৷’ 29 যী� তাঁেক বলেলন, ‘তুিম আমায় )দেখছ তাই িব>াস কেরছ৷ ধন# তারা, 
যাঁরা আমােক না )দেখও িব>াস কের৷’ 
িফিল"ীয় 2:10-11..... 10 11 আর hেত#েক )য়ন মুেখ tীকার কের, ‘)য় যী� ̈ ীNই hভু৷’ 
এেতই িপতা ঈ>র মিহমািµত হেবন৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:116 & 118*.....116. যখন আ]াহ বলেলনঃ )হ ঈসা ইবেন মিরয়ম! তুিম িক 
)লাকেদরেক বেল িদেয়িছেল )য, আ]াহেক )ছেড় আমােক ও আমার মাতােক উপাস# সাব#( 
কর? ঈসা বলেবন; আপিন পিব�! আমার জেন# )শাভা পায় না )য, আিম এমন কথা বিল, যা বলার 
)কান অিধকার আমার )নই। যিদ আিম বেল থািক, তেব আপিন অবশ#ই পিরyাত; আপিন )তা 
আমার মেনর কথা ও জােনন এবং আিম জািন না যা আপনার মেন আেছ। িন�য় আপিনই অ¡শ# 
িবষেয় yাত।…118. যিদ আপিন তােদরেক শাি( )দন, তেব তারা আপনার দাস এবং যিদ 
আপিন তােদরেক eমা কেরন, তেব আপিনই পরা³াW, মহািবy। 
 
 

 
 

79. 
পিব$ %&Jেলােত যখন িযBিCDেক ‘ঈ,েরর পু$’ বলা হয় তখন এa িক ³ারা িক 
6বাঝান হয় 6য, শারীিরক িমলেনর মাধLেম শরীরগত কােরা জà হেয়েছ? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
লুক 1:26-35*..... 35 এর উkের tগ[¦ত বলেলন, ‘পিব� আsােতামার ওপর অিধ�ান 
করেবন আর পরেম>েরর শিq )তামােক আবৃত করেব; তাই )য় পিব� িশ�c জS�হণ 
করেব তাঁ েক ঈ>েরর পু� বলা হেব৷ 
6যাহেনর ১ম প$ 5:20*.....আমরা জািন )য় ঈ>েরর পু� এেসেছন, আর িতিন আমােদর )সই )বাধ বুিf 
িদেয়েছন যার Zারা আমরা )সই সত#ময় ঈ>রেক জানেত পাির৷ এখন আমরা সত# ঈ>ের আিছ, কারণ আমরা 
তাঁ র পু� যী� ̈ ীেNেত আিছ৷ িতিনই সত# ঈ>র ও অনW জীবন৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
En'am 6:101*..... িতিন নেভামÛল ও ভূমÛেলর আিদ ~Nা। িক±েপ আ]াহর পু� 
হেত পাের, অথচ তাঁর )কান সGী )নই ? িতিন যাবতীয় িকছু সৃিN কেরেছন। িতিন সব 
বÜ সºেক[  সুিবy। 
Jinn 72:3*..... এবং আরও িব>াস কির )য, আমােদর পালনকত[ ার মহান ময[াদা সবার 
উেÍ[ । িতিন )কান পÃী �হণ কেরনিন এবং তাঁর )কান সWান )নই। 

80. 
মানুষ িক আসেলই িযBিCেDর পূজা বা উপাসনা করেতা এবং িযBিCD িক 
তােদর পূজা ¤বধ িহেসেব গণL করেতন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
)যাহন 9:35-38..... 35 ‘তুিম িক মানবপুে�র ওপর িব>াস কর?’38 তখন )স বলল, ‘hভু, 
আিম িব>াস করিছ৷’ এবং )স তাঁ র সামেন নতজানু হেয় উপাসনা করল৷   
)যাহন 20:28-29*..... 28 এর উkের )থামা তাঁেক বলেলন, ‘hভু, আমার, ঈ>র 
আমার৷’ 29 যী� তাঁেক বলেলন, ‘তুিম আমায় )দেখছ তাই িব>াস কেরছ৷ ধন# তারা, 
যাঁরা আমােক না )দেখও িব>াস কের৷’ 
িফিল"ীয় 2:10-11..... 10 11 আর hেত#েক )য়ন মুেখ tীকার কের, ‘)য় যী� ̈ ীNই hভু৷’ 
এেতই িপতা ঈ>র মিহমািµত হেবন৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:116 & 118*.....116. যখন আ]াহ বলেলনঃ )হ ঈসা ইবেন মিরয়ম! তুিম িক 
)লাকেদরেক বেল িদেয়িছেল )য, আ]াহেক )ছেড় আমােক ও আমার মাতােক উপাস# সাব#( 
কর? ঈসা বলেবন; আপিন পিব�! আমার জেন# )শাভা পায় না )য, আিম এমন কথা বিল, যা বলার 
)কান অিধকার আমার )নই। যিদ আিম বেল থািক, তেব আপিন অবশ#ই পিরyাত; আপিন )তা 
আমার মেনর কথা ও জােনন এবং আিম জািন না যা আপনার মেন আেছ। িন�য় আপিনই অ¡শ# 
িবষেয় yাত।…118. যিদ আপিন তােদরেক শাি( )দন, তেব তারা আপনার দাস এবং যিদ 
আপিন তােদরেক eমা কেরন, তেব আপিনই পরা³াW, মহািবy। 
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81.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCD মানুষেক তােদর পােপর জনL Sমা দান 
করেত পারেবন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মাক̂ 2:5-7 & 10-11*..... 5 তােদর িব>াস )দেখ যী� )সই পGু )লাকcেক বলেলন, ‘বাছা, 
)তামার সব পােপর eমা হল৷’ 6 )সখােন িকছু ব#বYার িশeক বেস িছেলন, তাঁ রা মেন মেন 
ভাবেত লাগেলন, 7 ‘এ )লাকc এমন কথা বলেছ )কন? এ )য় ঈ>র িন¥া করেছ; ঈ>র ছাড়া 
আর )ক পাপ eমা করেত পােরন?’ 
লুক 5:20..... তােদর এই িব>াস )দেখ যী� বলেলন, ‘)তামার পাপ eমা করা হল৷’ 

पিশষ#চিরত 10:43*..... )য় )কউ যী�েক িব>াস করেব, )স পােপর eমা পােব৷ যী�র নােম 
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রসূল অিত³াW হেয়েছন আর তার জননী একজন ওলী। তাঁরা উভেয়ই খাদ# ভeণ 
করেতন। )দখুন, আিম তােদর জেন# িক±প যুিq-hমাণ বন[না কির, আবার )দখুন, 
তারা উüা )কান িদেক যােচছ। 

82. 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCেDর কােছ জà ও মৃতুLর চািব-কাÓ রেয়েছ? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
লুক 12:5.... তেব কােক ভয় করেব তা আিম )তামােদর বেল িদি�৷ )তামােদর )মের )ফলার পর 
নরেক পাঠাবার eমতা য়াঁ র আেছ, তাঁ েকই ভয় কর৷ হ#াঁ , আিম )তামােদর বলিছ, তাঁ েকই ভয় )কার৷ 
प�তLােদশর 1:11-18*..... 17 তাঁ েক )দেখ আিম মুি�[ ত হেয় তাঁ র চরেণ লুcেয় পড়লাম৷ 
তখন িতিন আমার গােয় তাঁ র ডান হাত )রেখ বলেলন, ‘ভয় কেরা না! আিম hথম ও )শষ৷ 18 
আিম )সই িচর জীবW, আিম মেরিছলাম, আর )দখ আিম িচরকাল যুেগ যুেগ জীিবত আিছ৷ 
মৃতু# ও পাতােলরচািবxিল আিম ধের আিছ৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Zuhruf 43:57 & 59*.....57.যখনই মিরয়ম তনেয়র ¡NাW বণ[না করা হল, তখনই 
আপনার স¸দায় হ´েগাল �u কের িদল…..59. )স )তা এক বা¥াই বেট আিম তার 
hিত অনু�হ কেরিছ এবং তােক কেরিছ বণী-ইসরাঈেলর জেন# আদশ[। 
 
 

 
 

81.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCD মানুষেক তােদর পােপর জনL Sমা দান 
করেত পারেবন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মাক̂ 2:5-7 & 10-11*..... 5 তােদর িব>াস )দেখ যী� )সই পGু )লাকcেক বলেলন, ‘বাছা, 
)তামার সব পােপর eমা হল৷’ 6 )সখােন িকছু ব#বYার িশeক বেস িছেলন, তাঁ রা মেন মেন 
ভাবেত লাগেলন, 7 ‘এ )লাকc এমন কথা বলেছ )কন? এ )য় ঈ>র িন¥া করেছ; ঈ>র ছাড়া 
আর )ক পাপ eমা করেত পােরন?’ 
লুক 5:20..... তােদর এই িব>াস )দেখ যী� বলেলন, ‘)তামার পাপ eমা করা হল৷’ 

पিশষ#চিরত 10:43*..... )য় )কউ যী�েক িব>াস করেব, )স পােপর eমা পােব৷ যী�র নােম 
ঈ>র )সইসব )লােকেদর পাপ eমা করেবন৷ সম( ভাববাদী বেল )গেছন )য় এ সত#৷’ 
पিশষLচিরত 13:38..... তাই ভাইেয়রা, আিম চাই আপনারা জানুন )য়, এই যী�র 
মাধ#েমই পােপর eমা লােভর কথা আপনােদর কােছ )ঘাষণা কের হে�৷ )মািশর িবিধ-
ব#বYায় আপনারা পাপ )থেক মুq হেত পারেতন না; িক: hেত#ক ব#িq )য় যী�র ওপর 
িব>াস কের, )স পাপ )থেক মুq হেত পাের৷ 
6যাহেনর ১ম প$ 2:12.....িhয় সWানগণ, আিম )তামােদর িলখিছ কারণ ¨ীেNর 
মাধ#েম )তামােদর পাপ eমা করা হেয়েছ৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:135*..... আ]াহ ছাড়া আর )ক পাপ eমা করেবন? 
Maide 5:75*..... মিরয়ম-তনয় মসীহ রসূল ছাড়া আর িকছু নন। তাঁর পূেব[ অেনক 
রসূল অিত³াW হেয়েছন আর তার জননী একজন ওলী। তাঁরা উভেয়ই খাদ# ভeণ 
করেতন। )দখুন, আিম তােদর জেন# িক±প যুিq-hমাণ বন[না কির, আবার )দখুন, 
তারা উüা )কান িদেক যােচছ। 

82. 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCেDর কােছ জà ও মৃতুLর চািব-কাÓ রেয়েছ? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
লুক 12:5.... তেব কােক ভয় করেব তা আিম )তামােদর বেল িদি�৷ )তামােদর )মের )ফলার পর 
নরেক পাঠাবার eমতা য়াঁ র আেছ, তাঁ েকই ভয় কর৷ হ#াঁ , আিম )তামােদর বলিছ, তাঁ েকই ভয় )কার৷ 
प�তLােদশর 1:11-18*..... 17 তাঁ েক )দেখ আিম মুি�[ ত হেয় তাঁ র চরেণ লুcেয় পড়লাম৷ 
তখন িতিন আমার গােয় তাঁ র ডান হাত )রেখ বলেলন, ‘ভয় কেরা না! আিম hথম ও )শষ৷ 18 
আিম )সই িচর জীবW, আিম মেরিছলাম, আর )দখ আিম িচরকাল যুেগ যুেগ জীিবত আিছ৷ 
মৃতু# ও পাতােলরচািবxিল আিম ধের আিছ৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Zuhruf 43:57 & 59*.....57.যখনই মিরয়ম তনেয়র ¡NাW বণ[না করা হল, তখনই 
আপনার স¸দায় হ´েগাল �u কের িদল…..59. )স )তা এক বা¥াই বেট আিম তার 
hিত অনু�হ কেরিছ এবং তােক কেরিছ বণী-ইসরাঈেলর জেন# আদশ[। 
 
 

 
 

81.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCD মানুষেক তােদর পােপর জনL Sমা দান 
করেত পারেবন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মাক̂ 2:5-7 & 10-11*..... 5 তােদর িব>াস )দেখ যী� )সই পGু )লাকcেক বলেলন, ‘বাছা, 
)তামার সব পােপর eমা হল৷’ 6 )সখােন িকছু ব#বYার িশeক বেস িছেলন, তাঁ রা মেন মেন 
ভাবেত লাগেলন, 7 ‘এ )লাকc এমন কথা বলেছ )কন? এ )য় ঈ>র িন¥া করেছ; ঈ>র ছাড়া 
আর )ক পাপ eমা করেত পােরন?’ 
লুক 5:20..... তােদর এই িব>াস )দেখ যী� বলেলন, ‘)তামার পাপ eমা করা হল৷’ 

पিশষ#চিরত 10:43*..... )য় )কউ যী�েক িব>াস করেব, )স পােপর eমা পােব৷ যী�র নােম 
ঈ>র )সইসব )লােকেদর পাপ eমা করেবন৷ সম( ভাববাদী বেল )গেছন )য় এ সত#৷’ 
पিশষLচিরত 13:38..... তাই ভাইেয়রা, আিম চাই আপনারা জানুন )য়, এই যী�র 
মাধ#েমই পােপর eমা লােভর কথা আপনােদর কােছ )ঘাষণা কের হে�৷ )মািশর িবিধ-
ব#বYায় আপনারা পাপ )থেক মুq হেত পারেতন না; িক: hেত#ক ব#িq )য় যী�র ওপর 
িব>াস কের, )স পাপ )থেক মুq হেত পাের৷ 
6যাহেনর ১ম প$ 2:12.....িhয় সWানগণ, আিম )তামােদর িলখিছ কারণ ¨ীেNর 
মাধ#েম )তামােদর পাপ eমা করা হেয়েছ৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:135*..... আ]াহ ছাড়া আর )ক পাপ eমা করেবন? 
Maide 5:75*..... মিরয়ম-তনয় মসীহ রসূল ছাড়া আর িকছু নন। তাঁর পূেব[ অেনক 
রসূল অিত³াW হেয়েছন আর তার জননী একজন ওলী। তাঁরা উভেয়ই খাদ# ভeণ 
করেতন। )দখুন, আিম তােদর জেন# িক±প যুিq-hমাণ বন[না কির, আবার )দখুন, 
তারা উüা )কান িদেক যােচছ। 

82. 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCেDর কােছ জà ও মৃতুLর চািব-কাÓ রেয়েছ? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
লুক 12:5.... তেব কােক ভয় করেব তা আিম )তামােদর বেল িদি�৷ )তামােদর )মের )ফলার পর 
নরেক পাঠাবার eমতা য়াঁ র আেছ, তাঁ েকই ভয় কর৷ হ#াঁ , আিম )তামােদর বলিছ, তাঁ েকই ভয় )কার৷ 
प�তLােদশর 1:11-18*..... 17 তাঁ েক )দেখ আিম মুি�[ ত হেয় তাঁ র চরেণ লুcেয় পড়লাম৷ 
তখন িতিন আমার গােয় তাঁ র ডান হাত )রেখ বলেলন, ‘ভয় কেরা না! আিম hথম ও )শষ৷ 18 
আিম )সই িচর জীবW, আিম মেরিছলাম, আর )দখ আিম িচরকাল যুেগ যুেগ জীিবত আিছ৷ 
মৃতু# ও পাতােলরচািবxিল আিম ধের আিছ৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Zuhruf 43:57 & 59*.....57.যখনই মিরয়ম তনেয়র ¡NাW বণ[না করা হল, তখনই 
আপনার স¸দায় হ´েগাল �u কের িদল…..59. )স )তা এক বা¥াই বেট আিম তার 
hিত অনু�হ কেরিছ এবং তােক কেরিছ বণী-ইসরাঈেলর জেন# আদশ[। 
 
 

 

81.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCD মানুষেক তােদর পােপর জনL Sমা দান 
করেত পারেবন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মাক̂ 2:5-7 & 10-11*..... 5 তােদর িব>াস )দেখ যী� )সই পGু )লাকcেক বলেলন, ‘বাছা, 
)তামার সব পােপর eমা হল৷’ 6 )সখােন িকছু ব#বYার িশeক বেস িছেলন, তাঁ রা মেন মেন 
ভাবেত লাগেলন, 7 ‘এ )লাকc এমন কথা বলেছ )কন? এ )য় ঈ>র িন¥া করেছ; ঈ>র ছাড়া 
আর )ক পাপ eমা করেত পােরন?’ 
লুক 5:20..... তােদর এই িব>াস )দেখ যী� বলেলন, ‘)তামার পাপ eমা করা হল৷’ 

पিশষ#চিরত 10:43*..... )য় )কউ যী�েক িব>াস করেব, )স পােপর eমা পােব৷ যী�র নােম 
ঈ>র )সইসব )লােকেদর পাপ eমা করেবন৷ সম( ভাববাদী বেল )গেছন )য় এ সত#৷’ 
पিশষLচিরত 13:38..... তাই ভাইেয়রা, আিম চাই আপনারা জানুন )য়, এই যী�র 
মাধ#েমই পােপর eমা লােভর কথা আপনােদর কােছ )ঘাষণা কের হে�৷ )মািশর িবিধ-
ব#বYায় আপনারা পাপ )থেক মুq হেত পারেতন না; িক: hেত#ক ব#িq )য় যী�র ওপর 
িব>াস কের, )স পাপ )থেক মুq হেত পাের৷ 
6যাহেনর ১ম প$ 2:12.....িhয় সWানগণ, আিম )তামােদর িলখিছ কারণ ¨ীেNর 
মাধ#েম )তামােদর পাপ eমা করা হেয়েছ৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:135*..... আ]াহ ছাড়া আর )ক পাপ eমা করেবন? 
Maide 5:75*..... মিরয়ম-তনয় মসীহ রসূল ছাড়া আর িকছু নন। তাঁর পূেব[ অেনক 
রসূল অিত³াW হেয়েছন আর তার জননী একজন ওলী। তাঁরা উভেয়ই খাদ# ভeণ 
করেতন। )দখুন, আিম তােদর জেন# িক±প যুিq-hমাণ বন[না কির, আবার )দখুন, 
তারা উüা )কান িদেক যােচছ। 

82. 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCেDর কােছ জà ও মৃতুLর চািব-কাÓ রেয়েছ? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
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নরেক পাঠাবার eমতা য়াঁ র আেছ, তাঁ েকই ভয় কর৷ হ#াঁ , আিম )তামােদর বলিছ, তাঁ েকই ভয় )কার৷ 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
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83.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCD এই Àিনয়ার রSক? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
ইসাইয়া 43:11-13..... 11 আিম িনেজই হলাম hভু| অন# )কান পির�াতা )নই, আিমই একমা� 
পির�াতা|  
লুক 2:11..... কারণ রাজা দাযূেদর নগের আজ )তামােদর জন# একজন �াণকত[ ার জS হেয়েছ৷ 
িতিন ̈ ীN hভু৷ 
6যাহন 4:42*.....তারা )সই mীেলাকcেক বলল, ‘hথেম )তামার কথা �েন আমরা িব>াস 
কেরিছলাম, িক: এখন আমরা িনেজরা তাঁ র কথা �েন িব>াস কেরিছ ও বুঝেত )পেরিছ )য় ইিন 
সিত#ই জগেতর উfারকত[ া৷’ 
তীত 1:4..... এই িচ� তীেতর hিত )লখা হেয়েছ৷ একই িব>ােসর ভাগীদার হওয়ায় 
তুিম আমার hকৃত সWান৷ িপতা ঈ>র ও আমােদর �াণকত[ া যী� ¨ীN )তামায় অনু�হ 
ও শািW িদন৷   
6যাহেনর ১ম প$ 4:14*..... আমরা )দেখিছ িপতা তাঁ র পু�েক জগেতর �াণকত[ া±েপ 
পা�েয়েছন৷ )সই বাত[ াই আমরা )লাকেদর কােছ বলিছ৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:171*.... পু� মসীহ ঈসা আ]াহর রসূল এবং তাঁর বাণী যা িতিন )hরণ 
কেরেছন মিরয়েমর িনকট এবং ±হ-তাঁরই কাছ )থেক আগত।   

84.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, অন] জীবন অজ̂েনর একমা$ উপায় হেÛ িযBিCDেক রSক ও 
�ভু িহেসেব িব,াস করা? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6যাহন 3:16 & 36..... 16 কারণ ঈ>র এই জগতেক এেতাই ভালবােসন )য় িতিন তাঁ র একমা� 
পু�েক িদেলন, )য়ন )সই পুে�র ওপর )য় )কউ িব>াস কের )স িবনN না হয় বরং অনW জীবন 
লাভ কের৷ 36 )য় )কউ পুে�র ওপর িব>াস কের )স অনW জীবেনর অিধকারী হয়; িক: )য় 
পু�েক অমান# কের )স )সই জীবন কখনও লাভ কের না, বরং তার ওপের ঈ>েরর )³াধ থােক৷’ 
6যাহন 14:6*..... যী� তাঁ েক বলেলন, ‘আিমই পথ, আিমই সত# ও জীবন৷ িপতার কােছ যাবার আিমই 
একমা� পথ৷ 
पিশষLচিরত 4:10-12*..... 10 তাহেল আপনারা সকেল ও ই~ােয়েলর সকল )লাক 
একথা জানুক, )য় এটা )সই নাসরতীয় যী� ¨ীেNর শিqেত হল! 12 যী�ই একমা� 
ব#িq, িযিন মানুষেক উfার করেত পােরন৷ জগেত তাঁর নামই একমা� শিq যা 
মানুষেক উfার করেত পাের৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:19 & 85*.....19. িনঃসে¥েহ আ]াহর িনকট �হণেযাগ# Zীন একমা� ইসলাম। 
এবং যােদর hিত িকতাব )দয়া হেয়েছ তােদর িনকট hকৃত yান আসার পরও ওরা মতিবেরােধ 
িল� হেয়েছ, �ধুমা� পর�র িবেZষবশতঃ, যারা আ]াহর িনদশ[নসমূেহর hিত �ফরী কের 
তােদর জানা উিচত )য, িনি�ত±েপ আ]াহ িহসাব �হেণ অত#W ̄ ত।…..85. )য )লাক 
ইসলাম ছাড়া অন# )কান ধম[ তালাশ কের, কি�ণকােলও তা �হণ করা হেব না এবং আেখরােত 
)স eিত �(। 
মWব#: বাইেবেল 200 জায়গায় িয�ি̈ ÷েক এই dিনয়ার রeক বলা হেয়েছ। 
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Al-i İmran 3:19 & 85*.....19. িনঃসে¥েহ আ]াহর িনকট �হণেযাগ# Zীন একমা� ইসলাম। 
এবং যােদর hিত িকতাব )দয়া হেয়েছ তােদর িনকট hকৃত yান আসার পরও ওরা মতিবেরােধ 
িল� হেয়েছ, �ধুমা� পর�র িবেZষবশতঃ, যারা আ]াহর িনদশ[নসমূেহর hিত �ফরী কের 
তােদর জানা উিচত )য, িনি�ত±েপ আ]াহ িহসাব �হেণ অত#W ̄ ত।…..85. )য )লাক 
ইসলাম ছাড়া অন# )কান ধম[ তালাশ কের, কি�ণকােলও তা �হণ করা হেব না এবং আেখরােত 
)স eিত �(। 
মWব#: বাইেবেল 200 জায়গায় িয�ি̈ ÷েক এই dিনয়ার রeক বলা হেয়েছ। 
 
 
 

83.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCD এই Àিনয়ার রSক? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
ইসাইয়া 43:11-13..... 11 আিম িনেজই হলাম hভু| অন# )কান পির�াতা )নই, আিমই একমা� 
পির�াতা|  
লুক 2:11..... কারণ রাজা দাযূেদর নগের আজ )তামােদর জন# একজন �াণকত[ ার জS হেয়েছ৷ 
িতিন ̈ ীN hভু৷ 
6যাহন 4:42*.....তারা )সই mীেলাকcেক বলল, ‘hথেম )তামার কথা �েন আমরা িব>াস 
কেরিছলাম, িক: এখন আমরা িনেজরা তাঁ র কথা �েন িব>াস কেরিছ ও বুঝেত )পেরিছ )য় ইিন 
সিত#ই জগেতর উfারকত[ া৷’ 
তীত 1:4..... এই িচ� তীেতর hিত )লখা হেয়েছ৷ একই িব>ােসর ভাগীদার হওয়ায় 
তুিম আমার hকৃত সWান৷ িপতা ঈ>র ও আমােদর �াণকত[ া যী� ¨ীN )তামায় অনু�হ 
ও শািW িদন৷   
6যাহেনর ১ম প$ 4:14*..... আমরা )দেখিছ িপতা তাঁ র পু�েক জগেতর �াণকত[ া±েপ 
পা�েয়েছন৷ )সই বাত[ াই আমরা )লাকেদর কােছ বলিছ৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:171*.... পু� মসীহ ঈসা আ]াহর রসূল এবং তাঁর বাণী যা িতিন )hরণ 
কেরেছন মিরয়েমর িনকট এবং ±হ-তাঁরই কাছ )থেক আগত।   

84.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, অন] জীবন অজ̂েনর একমা$ উপায় হেÛ িযBিCDেক রSক ও 
�ভু িহেসেব িব,াস করা? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6যাহন 3:16 & 36..... 16 কারণ ঈ>র এই জগতেক এেতাই ভালবােসন )য় িতিন তাঁ র একমা� 
পু�েক িদেলন, )য়ন )সই পুে�র ওপর )য় )কউ িব>াস কের )স িবনN না হয় বরং অনW জীবন 
লাভ কের৷ 36 )য় )কউ পুে�র ওপর িব>াস কের )স অনW জীবেনর অিধকারী হয়; িক: )য় 
পু�েক অমান# কের )স )সই জীবন কখনও লাভ কের না, বরং তার ওপের ঈ>েরর )³াধ থােক৷’ 
6যাহন 14:6*..... যী� তাঁ েক বলেলন, ‘আিমই পথ, আিমই সত# ও জীবন৷ িপতার কােছ যাবার আিমই 
একমা� পথ৷ 
पিশষLচিরত 4:10-12*..... 10 তাহেল আপনারা সকেল ও ই~ােয়েলর সকল )লাক 
একথা জানুক, )য় এটা )সই নাসরতীয় যী� ¨ীেNর শিqেত হল! 12 যী�ই একমা� 
ব#িq, িযিন মানুষেক উfার করেত পােরন৷ জগেত তাঁর নামই একমা� শিq যা 
মানুষেক উfার করেত পাের৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:19 & 85*.....19. িনঃসে¥েহ আ]াহর িনকট �হণেযাগ# Zীন একমা� ইসলাম। 
এবং যােদর hিত িকতাব )দয়া হেয়েছ তােদর িনকট hকৃত yান আসার পরও ওরা মতিবেরােধ 
িল� হেয়েছ, �ধুমা� পর�র িবেZষবশতঃ, যারা আ]াহর িনদশ[নসমূেহর hিত �ফরী কের 
তােদর জানা উিচত )য, িনি�ত±েপ আ]াহ িহসাব �হেণ অত#W ̄ ত।…..85. )য )লাক 
ইসলাম ছাড়া অন# )কান ধম[ তালাশ কের, কি�ণকােলও তা �হণ করা হেব না এবং আেখরােত 
)স eিত �(। 
মWব#: বাইেবেল 200 জায়গায় িয�ি̈ ÷েক এই dিনয়ার রeক বলা হেয়েছ। 
 
 
 



85.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCেDর র� িবসজ̂ন 6দয়া িছল এই জগেতর 
সকেলর পােপর �ায়িÙে5র জনL একa তLাগ?  

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
ইসাইয়া 53:5-12.... 5 িক: আমােদরই ভুল কােজর জন# তােক আহত হেত 
হেয়িছল| আমােদর পােপর জন# )স eত-িবeত হেয়িছল| আমােদর কািÊত শাি( )স 
)পেয়িছল| তার আঘােতর জন# আমােদর আঘাত )সের উেঠিছল| 6 আমরা সবাই 
হািরেয যাওয়া )মেষর মত ঘুের )বিড়েযিছলাম| আমরা সবাই আমােদর িনেজেদর পেথ 
িগেয়িছলাম যখন hভু আমােদর সব শাি( তােক িদেয় )ভাগ করাি�েলন|  
6যাহন 1:29*..... পেরর িদন )য়াহন যী�েক তাঁর িদেক আসেত )দেখ বলেলন, ‘ঐ 
)দখ, ঈ>েরর )মষশাবক, িযিন জগেতর পাপরািশ বহন কের িনেয় যান! 
কির&ীয় ১ 15:3-4..... 3 আিম )য় বাত[ া )পেয়িছ তা xu|পূণ[ মেন কের )তামােদর 
কােছ )পৗঁেছ িদেয়িছ৷ )সxিল এইরকম: শােmর কথা মেতা ¨ীN আমােদর পােপর 
জন# মরেলন, 4 এবং তাঁেক কবর )দওয়া হেয়িছল৷ আবার শােmর কথা মেতা মৃতু#র 
িতন িদন পর তাঁেক মৃতেদর মেধ# )থেক জীিবত করা হল৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
En’am 6:164*.....  )য ব#িq )কান )গানাহ কের, তা তারই দািয়ে| থােক। )কউ 
অপেরর )বাঝা বহন করেব না। 
İsra 17:15..... )কউ অপেরর )বাঝা বহন করেব না। 
Nejm 53:38*..... িকতােব এই আেছ )য, )কান ব#িq কারও )গানাহ িনেজ বহন করেব না। 

86. 
নবীরা বা ধম̂�ব�ারা িক িবিভ� পিব$ %ে& বলেছন 6য, মািসয়াহ (যীB) মারা 
যােবন? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
সামস«ীতs 16:10..... )কন? কারণ )হ hভু পাতােল আপিন আমার আsা )ছেড় 
চেল যােবন না| আপনার িব>( জনেক আপিন কবের পচেত )দেবন না| 
ইসাইয়া 53:1-12*.... 11 )স তােদর অপরােধর দuণ শাি( )ভাগ করেব| 12 আিম 
এটা তার জন# করব কারণ )স )লােকর জন# িনেজর জীবন উ©সগ[ কের মারা 
িগেয়িছল| তােক এক জন অপরাধী িহেসেব গণ# করা হত| িক: সত#টা হল )স অেনক 
)লােকর পাপ বহন কের িছল| এবং এখন )স পাপী )লাকেদর সপেe কথা বলেছ| 
দািনেয়ল 9:26*..... বাষ# স�ােহর পর িনব[ািচত ব#িqেক হত#া করা হেব এবং তাঁর 
িকছুই থাকেব না| 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:55*..... আর �রণ কর, যখন আ]াহ বলেবন, )হ ঈসা! আিম 
)তামােক িনেয় )নেবা এবং )তামােক িনেজর িদেক তুেল িনেবা-কােফরেদর )থেক 
)তামােক পিব� কের )দেবা। আর যারা )তামার অনুগত রেয়েছ তােদরেক িকয়ামেতর 
িদন পয[W যারা অtীকৃিত yাপন কের তােদর উপর জয়ী কের রাখেবা। বÜতঃ 
)তামােদর সবাইেক আমার কােছই িফের আসেত হেব। তখন )য িবষেয় )তামরা িববাদ 
করেত, আিম )তামােদর মেধ# তার ফয়সালা কের )দেবা।  
Meryem 19:30 & 33*.....30 আ]াহর দাস। িতিন আমােক িকতাব িদেয়েছন এবং 
আমােক নবী কেরেছন।….33. আমার hিত সালাম )যিদন আিম জS�হণ কেরিছ, 
)যিদন মৃতু#বরণ করব এবং )যিদন পুনuÀীিবত হেয় উিøত হব। 
 
 
 
 

85.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCেDর র� িবসজ̂ন 6দয়া িছল এই জগেতর 
সকেলর পােপর �ায়িÙে5র জনL একa তLাগ?  

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
ইসাইয়া 53:5-12.... 5 িক: আমােদরই ভুল কােজর জন# তােক আহত হেত 
হেয়িছল| আমােদর পােপর জন# )স eত-িবeত হেয়িছল| আমােদর কািÊত শাি( )স 
)পেয়িছল| তার আঘােতর জন# আমােদর আঘাত )সের উেঠিছল| 6 আমরা সবাই 
হািরেয যাওয়া )মেষর মত ঘুের )বিড়েযিছলাম| আমরা সবাই আমােদর িনেজেদর পেথ 
িগেয়িছলাম যখন hভু আমােদর সব শাি( তােক িদেয় )ভাগ করাি�েলন|  
6যাহন 1:29*..... পেরর িদন )য়াহন যী�েক তাঁর িদেক আসেত )দেখ বলেলন, ‘ঐ 
)দখ, ঈ>েরর )মষশাবক, িযিন জগেতর পাপরািশ বহন কের িনেয় যান! 
কির&ীয় ১ 15:3-4..... 3 আিম )য় বাত[ া )পেয়িছ তা xu|পূণ[ মেন কের )তামােদর 
কােছ )পৗঁেছ িদেয়িছ৷ )সxিল এইরকম: শােmর কথা মেতা ¨ীN আমােদর পােপর 
জন# মরেলন, 4 এবং তাঁেক কবর )দওয়া হেয়িছল৷ আবার শােmর কথা মেতা মৃতু#র 
িতন িদন পর তাঁেক মৃতেদর মেধ# )থেক জীিবত করা হল৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
En’am 6:164*.....  )য ব#িq )কান )গানাহ কের, তা তারই দািয়ে| থােক। )কউ 
অপেরর )বাঝা বহন করেব না। 
İsra 17:15..... )কউ অপেরর )বাঝা বহন করেব না। 
Nejm 53:38*..... িকতােব এই আেছ )য, )কান ব#িq কারও )গানাহ িনেজ বহন করেব না। 

86. 
নবীরা বা ধম̂�ব�ারা িক িবিভ� পিব$ %ে& বলেছন 6য, মািসয়াহ (যীB) মারা 
যােবন? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
সামস«ীতs 16:10..... )কন? কারণ )হ hভু পাতােল আপিন আমার আsা )ছেড় 
চেল যােবন না| আপনার িব>( জনেক আপিন কবের পচেত )দেবন না| 
ইসাইয়া 53:1-12*.... 11 )স তােদর অপরােধর দuণ শাি( )ভাগ করেব| 12 আিম 
এটা তার জন# করব কারণ )স )লােকর জন# িনেজর জীবন উ©সগ[ কের মারা 
িগেয়িছল| তােক এক জন অপরাধী িহেসেব গণ# করা হত| িক: সত#টা হল )স অেনক 
)লােকর পাপ বহন কের িছল| এবং এখন )স পাপী )লাকেদর সপেe কথা বলেছ| 
দািনেয়ল 9:26*..... বাষ# স�ােহর পর িনব[ািচত ব#িqেক হত#া করা হেব এবং তাঁর 
িকছুই থাকেব না| 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:55*..... আর �রণ কর, যখন আ]াহ বলেবন, )হ ঈসা! আিম 
)তামােক িনেয় )নেবা এবং )তামােক িনেজর িদেক তুেল িনেবা-কােফরেদর )থেক 
)তামােক পিব� কের )দেবা। আর যারা )তামার অনুগত রেয়েছ তােদরেক িকয়ামেতর 
িদন পয[W যারা অtীকৃিত yাপন কের তােদর উপর জয়ী কের রাখেবা। বÜতঃ 
)তামােদর সবাইেক আমার কােছই িফের আসেত হেব। তখন )য িবষেয় )তামরা িববাদ 
করেত, আিম )তামােদর মেধ# তার ফয়সালা কের )দেবা।  
Meryem 19:30 & 33*.....30 আ]াহর দাস। িতিন আমােক িকতাব িদেয়েছন এবং 
আমােক নবী কেরেছন।….33. আমার hিত সালাম )যিদন আিম জS�হণ কেরিছ, 
)যিদন মৃতু#বরণ করব এবং )যিদন পুনuÀীিবত হেয় উিøত হব। 
 
 
 
 85.* 

এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCেDর র� িবসজ̂ন 6দয়া িছল এই জগেতর 
সকেলর পােপর �ায়িÙে5র জনL একa তLাগ?  

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
ইসাইয়া 53:5-12.... 5 িক: আমােদরই ভুল কােজর জন# তােক আহত হেত 
হেয়িছল| আমােদর পােপর জন# )স eত-িবeত হেয়িছল| আমােদর কািÊত শাি( )স 
)পেয়িছল| তার আঘােতর জন# আমােদর আঘাত )সের উেঠিছল| 6 আমরা সবাই 
হািরেয যাওয়া )মেষর মত ঘুের )বিড়েযিছলাম| আমরা সবাই আমােদর িনেজেদর পেথ 
িগেয়িছলাম যখন hভু আমােদর সব শাি( তােক িদেয় )ভাগ করাি�েলন|  
6যাহন 1:29*..... পেরর িদন )য়াহন যী�েক তাঁর িদেক আসেত )দেখ বলেলন, ‘ঐ 
)দখ, ঈ>েরর )মষশাবক, িযিন জগেতর পাপরািশ বহন কের িনেয় যান! 
কির&ীয় ১ 15:3-4..... 3 আিম )য় বাত[ া )পেয়িছ তা xu|পূণ[ মেন কের )তামােদর 
কােছ )পৗঁেছ িদেয়িছ৷ )সxিল এইরকম: শােmর কথা মেতা ¨ীN আমােদর পােপর 
জন# মরেলন, 4 এবং তাঁেক কবর )দওয়া হেয়িছল৷ আবার শােmর কথা মেতা মৃতু#র 
িতন িদন পর তাঁেক মৃতেদর মেধ# )থেক জীিবত করা হল৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
En’am 6:164*.....  )য ব#িq )কান )গানাহ কের, তা তারই দািয়ে| থােক। )কউ 
অপেরর )বাঝা বহন করেব না। 
İsra 17:15..... )কউ অপেরর )বাঝা বহন করেব না। 
Nejm 53:38*..... িকতােব এই আেছ )য, )কান ব#িq কারও )গানাহ িনেজ বহন করেব না। 

86. 
নবীরা বা ধম̂�ব�ারা িক িবিভ� পিব$ %ে& বলেছন 6য, মািসয়াহ (যীB) মারা 
যােবন? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
সামস«ীতs 16:10..... )কন? কারণ )হ hভু পাতােল আপিন আমার আsা )ছেড় 
চেল যােবন না| আপনার িব>( জনেক আপিন কবের পচেত )দেবন না| 
ইসাইয়া 53:1-12*.... 11 )স তােদর অপরােধর দuণ শাি( )ভাগ করেব| 12 আিম 
এটা তার জন# করব কারণ )স )লােকর জন# িনেজর জীবন উ©সগ[ কের মারা 
িগেয়িছল| তােক এক জন অপরাধী িহেসেব গণ# করা হত| িক: সত#টা হল )স অেনক 
)লােকর পাপ বহন কের িছল| এবং এখন )স পাপী )লাকেদর সপেe কথা বলেছ| 
দািনেয়ল 9:26*..... বাষ# স�ােহর পর িনব[ািচত ব#িqেক হত#া করা হেব এবং তাঁর 
িকছুই থাকেব না| 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:55*..... আর �রণ কর, যখন আ]াহ বলেবন, )হ ঈসা! আিম 
)তামােক িনেয় )নেবা এবং )তামােক িনেজর িদেক তুেল িনেবা-কােফরেদর )থেক 
)তামােক পিব� কের )দেবা। আর যারা )তামার অনুগত রেয়েছ তােদরেক িকয়ামেতর 
িদন পয[W যারা অtীকৃিত yাপন কের তােদর উপর জয়ী কের রাখেবা। বÜতঃ 
)তামােদর সবাইেক আমার কােছই িফের আসেত হেব। তখন )য িবষেয় )তামরা িববাদ 
করেত, আিম )তামােদর মেধ# তার ফয়সালা কের )দেবা।  
Meryem 19:30 & 33*.....30 আ]াহর দাস। িতিন আমােক িকতাব িদেয়েছন এবং 
আমােক নবী কেরেছন।….33. আমার hিত সালাম )যিদন আিম জS�হণ কেরিছ, 
)যিদন মৃতু#বরণ করব এবং )যিদন পুনuÀীিবত হেয় উিøত হব। 
 
 
 

85.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCেDর র� িবসজ̂ন 6দয়া িছল এই জগেতর 
সকেলর পােপর �ায়িÙে5র জনL একa তLাগ?  

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
ইসাইয়া 53:5-12.... 5 িক: আমােদরই ভুল কােজর জন# তােক আহত হেত 
হেয়িছল| আমােদর পােপর জন# )স eত-িবeত হেয়িছল| আমােদর কািÊত শাি( )স 
)পেয়িছল| তার আঘােতর জন# আমােদর আঘাত )সের উেঠিছল| 6 আমরা সবাই 
হািরেয যাওয়া )মেষর মত ঘুের )বিড়েযিছলাম| আমরা সবাই আমােদর িনেজেদর পেথ 
িগেয়িছলাম যখন hভু আমােদর সব শাি( তােক িদেয় )ভাগ করাি�েলন|  
6যাহন 1:29*..... পেরর িদন )য়াহন যী�েক তাঁর িদেক আসেত )দেখ বলেলন, ‘ঐ 
)দখ, ঈ>েরর )মষশাবক, িযিন জগেতর পাপরািশ বহন কের িনেয় যান! 
কির&ীয় ১ 15:3-4..... 3 আিম )য় বাত[ া )পেয়িছ তা xu|পূণ[ মেন কের )তামােদর 
কােছ )পৗঁেছ িদেয়িছ৷ )সxিল এইরকম: শােmর কথা মেতা ¨ীN আমােদর পােপর 
জন# মরেলন, 4 এবং তাঁেক কবর )দওয়া হেয়িছল৷ আবার শােmর কথা মেতা মৃতু#র 
িতন িদন পর তাঁেক মৃতেদর মেধ# )থেক জীিবত করা হল৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
En’am 6:164*.....  )য ব#িq )কান )গানাহ কের, তা তারই দািয়ে| থােক। )কউ 
অপেরর )বাঝা বহন করেব না। 
İsra 17:15..... )কউ অপেরর )বাঝা বহন করেব না। 
Nejm 53:38*..... িকতােব এই আেছ )য, )কান ব#িq কারও )গানাহ িনেজ বহন করেব না। 

86. 
নবীরা বা ধম̂�ব�ারা িক িবিভ� পিব$ %ে& বলেছন 6য, মািসয়াহ (যীB) মারা 
যােবন? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
সামস«ীতs 16:10..... )কন? কারণ )হ hভু পাতােল আপিন আমার আsা )ছেড় 
চেল যােবন না| আপনার িব>( জনেক আপিন কবের পচেত )দেবন না| 
ইসাইয়া 53:1-12*.... 11 )স তােদর অপরােধর দuণ শাি( )ভাগ করেব| 12 আিম 
এটা তার জন# করব কারণ )স )লােকর জন# িনেজর জীবন উ©সগ[ কের মারা 
িগেয়িছল| তােক এক জন অপরাধী িহেসেব গণ# করা হত| িক: সত#টা হল )স অেনক 
)লােকর পাপ বহন কের িছল| এবং এখন )স পাপী )লাকেদর সপেe কথা বলেছ| 
দািনেয়ল 9:26*..... বাষ# স�ােহর পর িনব[ািচত ব#িqেক হত#া করা হেব এবং তাঁর 
িকছুই থাকেব না| 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:55*..... আর �রণ কর, যখন আ]াহ বলেবন, )হ ঈসা! আিম 
)তামােক িনেয় )নেবা এবং )তামােক িনেজর িদেক তুেল িনেবা-কােফরেদর )থেক 
)তামােক পিব� কের )দেবা। আর যারা )তামার অনুগত রেয়েছ তােদরেক িকয়ামেতর 
িদন পয[W যারা অtীকৃিত yাপন কের তােদর উপর জয়ী কের রাখেবা। বÜতঃ 
)তামােদর সবাইেক আমার কােছই িফের আসেত হেব। তখন )য িবষেয় )তামরা িববাদ 
করেত, আিম )তামােদর মেধ# তার ফয়সালা কের )দেবা।  
Meryem 19:30 & 33*.....30 আ]াহর দাস। িতিন আমােক িকতাব িদেয়েছন এবং 
আমােক নবী কেরেছন।….33. আমার hিত সালাম )যিদন আিম জS�হণ কেরিছ, 
)যিদন মৃতু#বরণ করব এবং )যিদন পুনuÀীিবত হেয় উিøত হব। 
 
 
 



87. 
িযBিCD িক িনেজ ভিবষL³াণী কেরিছেলন 6য িতিন এক সময় ই�দীেদর হােত 
মারা যােবন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মিথ 16:21-23*.....21 )সই সময় )থেক যী� তাঁর িশষ#েদর জানােত লাগেলন )য় তাঁেক 
অবশ#ইেজuশােলেম )য়েত হেব৷ আর )সখােন িকভােব তাঁেক ইnদী )নতা, hধান যাজক 
ও ব#বYার িশeকেদর কাছ )থেক অেনক কN )ভাগ করেত হেব৷ তাঁেক )মের )ফলা হেব 
ও িতন িদেনর মাথায় িতিন মৃতু#েলাক )থেক )বঁেচ উঠেবন৷ 22 তখন িপতর তাঁেক 
একপােশ )ডেক িনেয় ভ© [সনার সুের বলেলন, ‘hভু, এসেবর হাত )থেক ঈ>র আপনােক 
রeা কuন৷ এর )কান িকছুই আপনার hিত ঘটেব না৷’ 23 যী� িপতেরর িদেক িফের 
বলেলন, ‘আমার কাছ )থেক ¦র হও শয়তান! তুিম আমার বাধা t±প! তুিম মানুেষর 
¡িNভGী িদেয় এ িবষয় িচWা করছ, ঈ>েরর যা তা তুিম ভাবছ না৷’ 
6যাহন 10:11 & 15*.....11 ‘আিমই উkম )মষপালক৷ উkম পালক )মষেদর জন# 
তার জীবন সমপ[ণ কের৷   
6যাহন 12:32-33..... 32 আর যখন আমােক মাc )থেক Úচুেত )তালা হেব, তখন 
আিম আমার কােছ সকলেকই )টেন আনব৷’ 33 যী�র িকভােব মৃতু# হেত যাে�, 
তাই জানােত যী� এই কথা বলেলন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেনর )কাথাও বলা হয়িন )য, িয�ি¨÷ ইnদীেদর হােত মারা যােবন। 

88.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCD সশরীের ºুেশর উপের মারা যান এবং 6স 
আবার মৃত অব¨া 6থেক উিদত হন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মিথ 27:50..... পের যী� আর একবার খুব )জাের িচ© কার কের hাণ ত#াগ করেলন৷ 
মাক̂ 15:37..... পের যী� )জাের িচ© কার কের উেঠ )শষ িনঃ>াস ত#াগ করেলন৷ 
লুক 24:44 & 46*.....44 িতিন তাঁেদর বলেলন, ‘আিম যখন )তামােদর সেG 
িছলাম, তখনই )তামােদর এসব কথা বেলিছলাম, আমার স�ে� )মািশর িবিধ-ব#বYায়, 
ভাববাদীেদর পু(েক ও গীতসংিহতায় যা িকছু )লখা হেয়েছ তা পূণ[ হেতই হেব৷’ 46 
যী� তাঁেদর বলেলন, ‘একথা )লখা আেছ ¨ীNেক অবশ#ই কN )ভাগ করেত হেব, 
আর িতিন মৃতু#র িতন িদেনর িদন মৃতেদর মধ# )থেক জীিবত হেয় উঠেবন৷’ 
6যাহন 19:30..... যী� )সই িসরকার tাদ )নবার পর বলেলন, ‘সমা� হল!’ এরপর 
িতিন মাথা নীচু কের hাণ ত#াগ করেলন৷ 
কির&ীয় ১ 15:3-4*.....3 আিম )য় বাত[ া )পেয়িছ তা xu|পূণ[ মেন কের )তামােদর কােছ 
)পৗঁেছ িদেয়িছ৷ )সxিল এইরকম: শােmর কথা মেতা ̈ ীN আমােদর পােপর জন# মরেলন,  
4 এবং তাঁ েক কবর )দওয়া হেয়িছল৷ আবার শােmর কথা মেতা মৃতু#র িতন িদন পর তাঁ েক 
মৃতেদর মেধ# )থেক জীিবত করা হল৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:157*.....আর তােদর একথা বলার কারেণ )য, আমরা মিরয়ম পু� ঈসা মসীহেক হত#া 
কেরিছ িযিন িছেলন আ]াহর রসূল। অথচ তারা না তাঁ েক হত#া কেরেছ, আর না �লীেত 
চিড়েয়েছ, বরং তারা এ±প ধাঁ ধায় পিতত হেয়িছল। বÜতঃ তারা এ ব#াপাের নানা রকম কথা 
বেল, তারা এেeে� সে¥েহর মােঝ পেড় আেছ, �ধুমা� অনুমান করা ছাড়া তারা এ িবষেয় 
)কান খবরই রােখ না। আর িন�য়ই তাঁ েক তারা হত#া কেরিন। 
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িযBিCD িক িনেজ ভিবষL³াণী কেরিছেলন 6য িতিন এক সময় ই�দীেদর হােত 
মারা যােবন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মিথ 16:21-23*.....21 )সই সময় )থেক যী� তাঁর িশষ#েদর জানােত লাগেলন )য় তাঁেক 
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একপােশ )ডেক িনেয় ভ© [সনার সুের বলেলন, ‘hভু, এসেবর হাত )থেক ঈ>র আপনােক 
রeা কuন৷ এর )কান িকছুই আপনার hিত ঘটেব না৷’ 23 যী� িপতেরর িদেক িফের 
বলেলন, ‘আমার কাছ )থেক ¦র হও শয়তান! তুিম আমার বাধা t±প! তুিম মানুেষর 
¡িNভGী িদেয় এ িবষয় িচWা করছ, ঈ>েরর যা তা তুিম ভাবছ না৷’ 
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তার জীবন সমপ[ণ কের৷   
6যাহন 12:32-33..... 32 আর যখন আমােক মাc )থেক Úচুেত )তালা হেব, তখন 
আিম আমার কােছ সকলেকই )টেন আনব৷’ 33 যী�র িকভােব মৃতু# হেত যাে�, 
তাই জানােত যী� এই কথা বলেলন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেনর )কাথাও বলা হয়িন )য, িয�ি¨÷ ইnদীেদর হােত মারা যােবন। 
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88.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCD সশরীের ºুেশর উপের মারা যান এবং 6স 
আবার মৃত অব¨া 6থেক উিদত হন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মিথ 27:50..... পের যী� আর একবার খুব )জাের িচ© কার কের hাণ ত#াগ করেলন৷ 
মাক̂ 15:37..... পের যী� )জাের িচ© কার কের উেঠ )শষ িনঃ>াস ত#াগ করেলন৷ 
লুক 24:44 & 46*.....44 িতিন তাঁেদর বলেলন, ‘আিম যখন )তামােদর সেG 
িছলাম, তখনই )তামােদর এসব কথা বেলিছলাম, আমার স�ে� )মািশর িবিধ-ব#বYায়, 
ভাববাদীেদর পু(েক ও গীতসংিহতায় যা িকছু )লখা হেয়েছ তা পূণ[ হেতই হেব৷’ 46 
যী� তাঁেদর বলেলন, ‘একথা )লখা আেছ ¨ীNেক অবশ#ই কN )ভাগ করেত হেব, 
আর িতিন মৃতু#র িতন িদেনর িদন মৃতেদর মধ# )থেক জীিবত হেয় উঠেবন৷’ 
6যাহন 19:30..... যী� )সই িসরকার tাদ )নবার পর বলেলন, ‘সমা� হল!’ এরপর 
িতিন মাথা নীচু কের hাণ ত#াগ করেলন৷ 
কির&ীয় ১ 15:3-4*.....3 আিম )য় বাত[ া )পেয়িছ তা xu|পূণ[ মেন কের )তামােদর কােছ 
)পৗঁেছ িদেয়িছ৷ )সxিল এইরকম: শােmর কথা মেতা ̈ ীN আমােদর পােপর জন# মরেলন,  
4 এবং তাঁ েক কবর )দওয়া হেয়িছল৷ আবার শােmর কথা মেতা মৃতু#র িতন িদন পর তাঁ েক 
মৃতেদর মেধ# )থেক জীিবত করা হল৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:157*.....আর তােদর একথা বলার কারেণ )য, আমরা মিরয়ম পু� ঈসা মসীহেক হত#া 
কেরিছ িযিন িছেলন আ]াহর রসূল। অথচ তারা না তাঁ েক হত#া কেরেছ, আর না �লীেত 
চিড়েয়েছ, বরং তারা এ±প ধাঁ ধায় পিতত হেয়িছল। বÜতঃ তারা এ ব#াপাের নানা রকম কথা 
বেল, তারা এেeে� সে¥েহর মােঝ পেড় আেছ, �ধুমা� অনুমান করা ছাড়া তারা এ িবষেয় 
)কান খবরই রােখ না। আর িন�য়ই তাঁ েক তারা হত#া কেরিন। 
  
 
 



89.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCD এখনও জীিবত আেছন এবং িতিন আবার 
আমােদর সামেন আসেবন?  

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
6যাহন 14:2-3*..... 3 )সখােন িগেয় জায়গা �ক করার পর আিম আবার আসব ও )তামােদর 
আমার কােছ িনেয় যাব, যােত আিম )য়খােন থািক )তামরাও )সখােন থাকেত পার৷ 
प�তLােদশর 2:25..... যা )তামােদর আেছ, তা আিম িফের না আসা পয[W শq 
কের ধের থাক৷   
प�তLােদশর 22:12 & 20*.....12 ‘)শান! আিম িশি$র আসিছ! আিম )দবার জন# পুর�ার 
িনেয় আসিছ, যার )য়মন কাজ )সই অনুসাের )স পুর�ার পােব৷ 20 যী� িযিন বলেছন এই 
িবষয়xিল সত#, এখন িতিনই বলেছন, ‘হ#াঁ , আিম িশি$র আসিছ৷’আেমন৷ এস, hভু যী�! 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:158*.....বরং তাঁেক উ�েয় িনেয়েছন আ]াহ তা’আলা িনেজর কােছ। আর 
আ]াহ হে�ন মহাপরা³মশালী, hyাময়।  
Zuhruf 43:61*.....সুতরাং তা হল )কয়ামেতর িনদশ[ন। কােজই )তামরা )কয়ামেত 
সে¥হ কেরা না এবং আমার কথা মান। এটা এক সরল পথ। 
ম]বL: বাইেবেল 73c আয়াত বা অংশ রেয়েছ )যখােন িয�ি̈ ে÷র পুনরায় আসার কথা বলা হেয়েছ।  

90.* 
বাইেবেল এমন 6কান আয়াত রেয়েছ 6যখােন হযরত 6মাহাFাদ (সঃ)-এর আসার 
বLপাের ভিবষL³াণী করা হেয়েছ? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 24:11 & 26*.....11 অেনক ভ® ভাববাদীর আিবভ[ াব হেব, যাঁ রা বn )লাকেক ঠকােব৷ 26 
‘তাইতারা যিদ )তামােদর বেল, ‘)দখ, ̈ ীN hাWের আেছন!’ তেব )তামরা )সখােন )য়ও না, 
অথবা যিদ বেল )দখ, ‘িতিন )ভতেরর ঘের লুিকেয় আেছন, তােদর কথায় িব>াস কেরা না৷ 
6যাহন 5:31*.....‘আিম যিদ আমার িনেজর পেe সাe# িদই তেব আমার )সই সাe# 
সত# বেল গৃহীত হেব না৷ 
কির&ীয় ২ 13:1*.....এই তৃতীয়বার আিম )তামােদর কােছ যাি�৷ ‘dই বা িতন জন 
সাeীর hমাণ Zারা hেত#ক মামলার িন%িk হওয়া উিচত৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7:157*..... )সসম( )লাক, যারা আনুগত# অবল�ন কের এ রসূেলর, িযিন 
উÄী নবী, যাঁর সºেক[  তারা িনেজেদর কােছ রিeত তওরাত ও ইি´েল )লখা )দখেত 
পায়, িতিন তােদরেক িনেদ[ শ )দন সৎকেম[র, বারণ কেরন অসৎকম[ )থেক;  
Saf 61:6*.....�রণ কর, যখন মিরয়ম-তনয় ঈসা (আঃ) বললঃ )হ বনী ইসরাইল! 
আিম )তামােদর কােছ আ]াহর )hিরত রসূল, আমার পূব[বত· তওরােতর আিম 
সত#ায়নকারী এবং আিম এমন একজন রসূেলর সুসংবাদদাতা, িযিন আমার পের 
আগমন করেবন। তাঁর নাম আহমদ। অতঃপর যখন )স �N hমাণািদ িনেয় আগমন 
করল, তখন তারা বললঃ এ )তা এক hকাশ# যাd। 
 
 

 
 

89.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCD এখনও জীিবত আেছন এবং িতিন আবার 
আমােদর সামেন আসেবন?  

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
6যাহন 14:2-3*..... 3 )সখােন িগেয় জায়গা �ক করার পর আিম আবার আসব ও )তামােদর 
আমার কােছ িনেয় যাব, যােত আিম )য়খােন থািক )তামরাও )সখােন থাকেত পার৷ 
प�তLােদশর 2:25..... যা )তামােদর আেছ, তা আিম িফের না আসা পয[W শq 
কের ধের থাক৷   
प�তLােদশর 22:12 & 20*.....12 ‘)শান! আিম িশি$র আসিছ! আিম )দবার জন# পুর�ার 
িনেয় আসিছ, যার )য়মন কাজ )সই অনুসাের )স পুর�ার পােব৷ 20 যী� িযিন বলেছন এই 
িবষয়xিল সত#, এখন িতিনই বলেছন, ‘হ#াঁ , আিম িশি$র আসিছ৷’আেমন৷ এস, hভু যী�! 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:158*.....বরং তাঁেক উ�েয় িনেয়েছন আ]াহ তা’আলা িনেজর কােছ। আর 
আ]াহ হে�ন মহাপরা³মশালী, hyাময়।  
Zuhruf 43:61*.....সুতরাং তা হল )কয়ামেতর িনদশ[ন। কােজই )তামরা )কয়ামেত 
সে¥হ কেরা না এবং আমার কথা মান। এটা এক সরল পথ। 
ম]বL: বাইেবেল 73c আয়াত বা অংশ রেয়েছ )যখােন িয�ি̈ ে÷র পুনরায় আসার কথা বলা হেয়েছ।  

90.* 
বাইেবেল এমন 6কান আয়াত রেয়েছ 6যখােন হযরত 6মাহাFাদ (সঃ)-এর আসার 
বLপাের ভিবষL³াণী করা হেয়েছ? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 24:11 & 26*.....11 অেনক ভ® ভাববাদীর আিবভ[ াব হেব, যাঁ রা বn )লাকেক ঠকােব৷ 26 
‘তাইতারা যিদ )তামােদর বেল, ‘)দখ, ̈ ীN hাWের আেছন!’ তেব )তামরা )সখােন )য়ও না, 
অথবা যিদ বেল )দখ, ‘িতিন )ভতেরর ঘের লুিকেয় আেছন, তােদর কথায় িব>াস কেরা না৷ 
6যাহন 5:31*.....‘আিম যিদ আমার িনেজর পেe সাe# িদই তেব আমার )সই সাe# 
সত# বেল গৃহীত হেব না৷ 
কির&ীয় ২ 13:1*.....এই তৃতীয়বার আিম )তামােদর কােছ যাি�৷ ‘dই বা িতন জন 
সাeীর hমাণ Zারা hেত#ক মামলার িন%িk হওয়া উিচত৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7:157*..... )সসম( )লাক, যারা আনুগত# অবল�ন কের এ রসূেলর, িযিন 
উÄী নবী, যাঁর সºেক[  তারা িনেজেদর কােছ রিeত তওরাত ও ইি´েল )লখা )দখেত 
পায়, িতিন তােদরেক িনেদ[ শ )দন সৎকেম[র, বারণ কেরন অসৎকম[ )থেক;  
Saf 61:6*.....�রণ কর, যখন মিরয়ম-তনয় ঈসা (আঃ) বললঃ )হ বনী ইসরাইল! 
আিম )তামােদর কােছ আ]াহর )hিরত রসূল, আমার পূব[বত· তওরােতর আিম 
সত#ায়নকারী এবং আিম এমন একজন রসূেলর সুসংবাদদাতা, িযিন আমার পের 
আগমন করেবন। তাঁর নাম আহমদ। অতঃপর যখন )স �N hমাণািদ িনেয় আগমন 
করল, তখন তারা বললঃ এ )তা এক hকাশ# যাd। 
 
 

 
 89.* 

এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCD এখনও জীিবত আেছন এবং িতিন আবার 
আমােদর সামেন আসেবন?  

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
6যাহন 14:2-3*..... 3 )সখােন িগেয় জায়গা �ক করার পর আিম আবার আসব ও )তামােদর 
আমার কােছ িনেয় যাব, যােত আিম )য়খােন থািক )তামরাও )সখােন থাকেত পার৷ 
प�তLােদশর 2:25..... যা )তামােদর আেছ, তা আিম িফের না আসা পয[W শq 
কের ধের থাক৷   
प�তLােদশর 22:12 & 20*.....12 ‘)শান! আিম িশি$র আসিছ! আিম )দবার জন# পুর�ার 
িনেয় আসিছ, যার )য়মন কাজ )সই অনুসাের )স পুর�ার পােব৷ 20 যী� িযিন বলেছন এই 
িবষয়xিল সত#, এখন িতিনই বলেছন, ‘হ#াঁ , আিম িশি$র আসিছ৷’আেমন৷ এস, hভু যী�! 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:158*.....বরং তাঁেক উ�েয় িনেয়েছন আ]াহ তা’আলা িনেজর কােছ। আর 
আ]াহ হে�ন মহাপরা³মশালী, hyাময়।  
Zuhruf 43:61*.....সুতরাং তা হল )কয়ামেতর িনদশ[ন। কােজই )তামরা )কয়ামেত 
সে¥হ কেরা না এবং আমার কথা মান। এটা এক সরল পথ। 
ম]বL: বাইেবেল 73c আয়াত বা অংশ রেয়েছ )যখােন িয�ি̈ ে÷র পুনরায় আসার কথা বলা হেয়েছ।  

90.* 
বাইেবেল এমন 6কান আয়াত রেয়েছ 6যখােন হযরত 6মাহাFাদ (সঃ)-এর আসার 
বLপাের ভিবষL³াণী করা হেয়েছ? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 24:11 & 26*.....11 অেনক ভ® ভাববাদীর আিবভ[ াব হেব, যাঁ রা বn )লাকেক ঠকােব৷ 26 
‘তাইতারা যিদ )তামােদর বেল, ‘)দখ, ̈ ীN hাWের আেছন!’ তেব )তামরা )সখােন )য়ও না, 
অথবা যিদ বেল )দখ, ‘িতিন )ভতেরর ঘের লুিকেয় আেছন, তােদর কথায় িব>াস কেরা না৷ 
6যাহন 5:31*.....‘আিম যিদ আমার িনেজর পেe সাe# িদই তেব আমার )সই সাe# 
সত# বেল গৃহীত হেব না৷ 
কির&ীয় ২ 13:1*.....এই তৃতীয়বার আিম )তামােদর কােছ যাি�৷ ‘dই বা িতন জন 
সাeীর hমাণ Zারা hেত#ক মামলার িন%িk হওয়া উিচত৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7:157*..... )সসম( )লাক, যারা আনুগত# অবল�ন কের এ রসূেলর, িযিন 
উÄী নবী, যাঁর সºেক[  তারা িনেজেদর কােছ রিeত তওরাত ও ইি´েল )লখা )দখেত 
পায়, িতিন তােদরেক িনেদ[ শ )দন সৎকেম[র, বারণ কেরন অসৎকম[ )থেক;  
Saf 61:6*.....�রণ কর, যখন মিরয়ম-তনয় ঈসা (আঃ) বললঃ )হ বনী ইসরাইল! 
আিম )তামােদর কােছ আ]াহর )hিরত রসূল, আমার পূব[বত· তওরােতর আিম 
সত#ায়নকারী এবং আিম এমন একজন রসূেলর সুসংবাদদাতা, িযিন আমার পের 
আগমন করেবন। তাঁর নাম আহমদ। অতঃপর যখন )স �N hমাণািদ িনেয় আগমন 
করল, তখন তারা বললঃ এ )তা এক hকাশ# যাd। 
 
 

 

89.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCD এখনও জীিবত আেছন এবং িতিন আবার 
আমােদর সামেন আসেবন?  

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
6যাহন 14:2-3*..... 3 )সখােন িগেয় জায়গা �ক করার পর আিম আবার আসব ও )তামােদর 
আমার কােছ িনেয় যাব, যােত আিম )য়খােন থািক )তামরাও )সখােন থাকেত পার৷ 
प�তLােদশর 2:25..... যা )তামােদর আেছ, তা আিম িফের না আসা পয[W শq 
কের ধের থাক৷   
प�তLােদশর 22:12 & 20*.....12 ‘)শান! আিম িশি$র আসিছ! আিম )দবার জন# পুর�ার 
িনেয় আসিছ, যার )য়মন কাজ )সই অনুসাের )স পুর�ার পােব৷ 20 যী� িযিন বলেছন এই 
িবষয়xিল সত#, এখন িতিনই বলেছন, ‘হ#াঁ , আিম িশি$র আসিছ৷’আেমন৷ এস, hভু যী�! 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:158*.....বরং তাঁেক উ�েয় িনেয়েছন আ]াহ তা’আলা িনেজর কােছ। আর 
আ]াহ হে�ন মহাপরা³মশালী, hyাময়।  
Zuhruf 43:61*.....সুতরাং তা হল )কয়ামেতর িনদশ[ন। কােজই )তামরা )কয়ামেত 
সে¥হ কেরা না এবং আমার কথা মান। এটা এক সরল পথ। 
ম]বL: বাইেবেল 73c আয়াত বা অংশ রেয়েছ )যখােন িয�ি̈ ে÷র পুনরায় আসার কথা বলা হেয়েছ।  

90.* 
বাইেবেল এমন 6কান আয়াত রেয়েছ 6যখােন হযরত 6মাহাFাদ (সঃ)-এর আসার 
বLপাের ভিবষL³াণী করা হেয়েছ? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 24:11 & 26*.....11 অেনক ভ® ভাববাদীর আিবভ[ াব হেব, যাঁ রা বn )লাকেক ঠকােব৷ 26 
‘তাইতারা যিদ )তামােদর বেল, ‘)দখ, ̈ ীN hাWের আেছন!’ তেব )তামরা )সখােন )য়ও না, 
অথবা যিদ বেল )দখ, ‘িতিন )ভতেরর ঘের লুিকেয় আেছন, তােদর কথায় িব>াস কেরা না৷ 
6যাহন 5:31*.....‘আিম যিদ আমার িনেজর পেe সাe# িদই তেব আমার )সই সাe# 
সত# বেল গৃহীত হেব না৷ 
কির&ীয় ২ 13:1*.....এই তৃতীয়বার আিম )তামােদর কােছ যাি�৷ ‘dই বা িতন জন 
সাeীর hমাণ Zারা hেত#ক মামলার িন%িk হওয়া উিচত৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7:157*..... )সসম( )লাক, যারা আনুগত# অবল�ন কের এ রসূেলর, িযিন 
উÄী নবী, যাঁর সºেক[  তারা িনেজেদর কােছ রিeত তওরাত ও ইি´েল )লখা )দখেত 
পায়, িতিন তােদরেক িনেদ[ শ )দন সৎকেম[র, বারণ কেরন অসৎকম[ )থেক;  
Saf 61:6*.....�রণ কর, যখন মিরয়ম-তনয় ঈসা (আঃ) বললঃ )হ বনী ইসরাইল! 
আিম )তামােদর কােছ আ]াহর )hিরত রসূল, আমার পূব[বত· তওরােতর আিম 
সত#ায়নকারী এবং আিম এমন একজন রসূেলর সুসংবাদদাতা, িযিন আমার পের 
আগমন করেবন। তাঁর নাম আহমদ। অতঃপর যখন )স �N hমাণািদ িনেয় আগমন 
করল, তখন তারা বললঃ এ )তা এক hকাশ# যাd। 
 
 

 



91.* 
একজন নবী িহেসেব 6যাগLতাস¼� হেত এবং আ1া3 র বানী মানুেষর কােছ 
6পৗঁছােনার জনL িক হযরত 6মাহাFাদ (সঃ)-এর একজন িশিSত ই�দী হবার 
�েয়াজন িছল? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6যাহন 4:22..... কারণ ইnদীেদর মধ# )থেকই পির�াণ আসেছ৷ 
6রামীয় 3:1-2*.....1 তাহেল ইnদীেদর এমন িক সুিবধা আেছ যা অন# )লাকেদর )নই? 
সু{েতরই বা মূল# িক?  2 হ#াঁ , সব িদক িদেয়ই ইnদীেদর অেনক সুিবধা আেছ৷ তােদর মেধ# )থেক 
xu|পূণ[ িবষয় এই; ঈ>র তাঁ র িশeা hথেম ইnদীেদরই িদেয়িছেলন৷ 
6রামীয় 9:4*.....তারা ই~ােয়ল বংেশরই মানুষ৷ ঈ>র তােদর পু� হবার অিধকার িদেয়েছন, 
িনেজর মিহমা )দিখেয়েছন, ধম[ িনয়ম িদেয়েছন৷ ঈ>র তােদরই )মািশর )দওয়া িবিধ-ব#বYা, স�ক 
উপাসনা পfিত এবং তাঁ র hিত�িত িদেয়িছেলন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7:157-158*..... 157. )সসম( )লাক, যারা আনুগত# অবল�ন কের এ 
রসূেলর, িযিন উÄী নবী, যাঁর সºেক[  তারা িনেজেদর কােছ রিeত তওরাত ও ইি´েল 
)লখা )দখেত পায়, 158….. সবাই িব>াস Yাপন কেরা আ]াহর উপর তাঁর )hিরত 
উÄী নবীর উপর, িযিন িব>াস রােখন আ]াহর এবং তাঁর সম( কালােমর উপর। 
Shura 42:52*..... এমিনভােব আিম আপনার কােছ এক )ফেরশতা )hরণ কেরিছ 
আমার আেদশ³েম। আপিন জানেতন না, িকতাব িক এবং ঈমান িক? 

92. 
হযরত 6মাহাFাদ (সঃ)-এর একজন নবী হওয়ার �-6ঘাষণা িক তাঁ র নবুওয়াত লােভর 
একa ¤বধ �মাণ? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
6যাহন 5:31 & 36*.....31 ‘আিম যিদ আমার িনেজর পেe সাe# িদই তেব আমার )সই সাe# 
সত# বেল গৃহীত হেব না৷ 36  িপতা )য় সব কাজ আমায় করেত িদেয়েছন, )স সব কাজ 
আিমই করিছ, আর )সই সব কাজই hমাণ করেছ )য় িপতা আমায় পা�েয়েছন৷ 
কির&ীয় ১ 14:32-33..... 32 ভাববাদীেদর আsা ও ভাববাদীেদর িনয়Éেণ থােক৷ 33 
কারণ ঈ>র কখনও িবশৃÊলা সৃিN কেরন না, িতিন শািWর ঈ>র, যা ঈ>েরর পিব� 
)লাকেদর ম®লীxিলেত সত#৷ 
কির&ীয় ২ 13:1*.....এই তৃতীয়বার আিম )তামােদর কােছ যাি�৷ ‘dই বা িতন জন সাeীর 
hমাণ Zারা hেত#ক মামলার িন%িk হওয়া উিচত৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Rad 13:43*.....কােফররা বেলঃ আপিন )hিরত ব#িq নন। বেল িদন, আমার ও )তামােদর মেধ# 
hকৃN সাeী হে�ন আ]াহ এবং ঐ ব#িq, যার কােছ �ে�র yান আেছ। 
Fetih 48:28*.....িতিনই তাঁ র রসূলেক )হদােয়ত ও সত# ধম[সহ )hরণ কেরেছন, যােত 
এেক অন# সম( ধেম[র উপর জয়যুq কেরন। সত# hিত�াতা±েপ আ]াহ যেথN। 
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এেক অন# সম( ধেম[র উপর জয়যুq কেরন। সত# hিত�াতা±েপ আ]াহ যেথN। 
 
 

 
 

91.* 
একজন নবী িহেসেব 6যাগLতাস¼� হেত এবং আ1া3 র বানী মানুেষর কােছ 
6পৗঁছােনার জনL িক হযরত 6মাহাFাদ (সঃ)-এর একজন িশিSত ই�দী হবার 
�েয়াজন িছল? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6যাহন 4:22..... কারণ ইnদীেদর মধ# )থেকই পির�াণ আসেছ৷ 
6রামীয় 3:1-2*.....1 তাহেল ইnদীেদর এমন িক সুিবধা আেছ যা অন# )লাকেদর )নই? 
সু{েতরই বা মূল# িক?  2 হ#াঁ , সব িদক িদেয়ই ইnদীেদর অেনক সুিবধা আেছ৷ তােদর মেধ# )থেক 
xu|পূণ[ িবষয় এই; ঈ>র তাঁ র িশeা hথেম ইnদীেদরই িদেয়িছেলন৷ 
6রামীয় 9:4*.....তারা ই~ােয়ল বংেশরই মানুষ৷ ঈ>র তােদর পু� হবার অিধকার িদেয়েছন, 
িনেজর মিহমা )দিখেয়েছন, ধম[ িনয়ম িদেয়েছন৷ ঈ>র তােদরই )মািশর )দওয়া িবিধ-ব#বYা, স�ক 
উপাসনা পfিত এবং তাঁ র hিত�িত িদেয়িছেলন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7:157-158*..... 157. )সসম( )লাক, যারা আনুগত# অবল�ন কের এ 
রসূেলর, িযিন উÄী নবী, যাঁর সºেক[  তারা িনেজেদর কােছ রিeত তওরাত ও ইি´েল 
)লখা )দখেত পায়, 158….. সবাই িব>াস Yাপন কেরা আ]াহর উপর তাঁর )hিরত 
উÄী নবীর উপর, িযিন িব>াস রােখন আ]াহর এবং তাঁর সম( কালােমর উপর। 
Shura 42:52*..... এমিনভােব আিম আপনার কােছ এক )ফেরশতা )hরণ কেরিছ 
আমার আেদশ³েম। আপিন জানেতন না, িকতাব িক এবং ঈমান িক? 

92. 
হযরত 6মাহাFাদ (সঃ)-এর একজন নবী হওয়ার �-6ঘাষণা িক তাঁ র নবুওয়াত লােভর 
একa ¤বধ �মাণ? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
6যাহন 5:31 & 36*.....31 ‘আিম যিদ আমার িনেজর পেe সাe# িদই তেব আমার )সই সাe# 
সত# বেল গৃহীত হেব না৷ 36  িপতা )য় সব কাজ আমায় করেত িদেয়েছন, )স সব কাজ 
আিমই করিছ, আর )সই সব কাজই hমাণ করেছ )য় িপতা আমায় পা�েয়েছন৷ 
কির&ীয় ১ 14:32-33..... 32 ভাববাদীেদর আsা ও ভাববাদীেদর িনয়Éেণ থােক৷ 33 
কারণ ঈ>র কখনও িবশৃÊলা সৃিN কেরন না, িতিন শািWর ঈ>র, যা ঈ>েরর পিব� 
)লাকেদর ম®লীxিলেত সত#৷ 
কির&ীয় ২ 13:1*.....এই তৃতীয়বার আিম )তামােদর কােছ যাি�৷ ‘dই বা িতন জন সাeীর 
hমাণ Zারা hেত#ক মামলার িন%িk হওয়া উিচত৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Rad 13:43*.....কােফররা বেলঃ আপিন )hিরত ব#িq নন। বেল িদন, আমার ও )তামােদর মেধ# 
hকৃN সাeী হে�ন আ]াহ এবং ঐ ব#িq, যার কােছ �ে�র yান আেছ। 
Fetih 48:28*.....িতিনই তাঁ র রসূলেক )হদােয়ত ও সত# ধম[সহ )hরণ কেরেছন, যােত 
এেক অন# সম( ধেম[র উপর জয়যুq কেরন। সত# hিত�াতা±েপ আ]াহ যেথN। 
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93.* 
হযরত 6মাহাFাদ (সঃ)-এর বাত̂া িক যীB এবং অনLানL নবীেদর বাত̂ার সােথ সা¶শLপূণ̂? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
ইসাইয়া 8:20*.....িশeামালা এবং চুিq )তামােদর )মেন চলা উিচ© | )তামরা এই 
আেদশxেলা না মানেল )তামােদর হয়েতা ভুল আেদশ অনুসরণ করেত হেব| xণীন 
এবং গণ© কারেদর কাছ )থেক )য আেদশ উপেদশ আেস )সxেলা ভুল| এর )কান 
মূল# )নই| এই আেদশ )মেন চলেল )তামােদর িকছু লাভ হেব না|   
কির&ীয় ১ 14:32-33*.....32 ভাববাদীেদর আsা ও ভাববাদীেদর িনয়Éেণ থােক৷ 33 
কারণ ঈ>র কখনও িবশৃÊলা সৃিN কেরন না, িতিন শািWর ঈ>র, যা ঈ>েরর পিব� 
)লাকেদর ম®লীxিলেত সত#৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Shu’ara 26:192-197*.....196.িন�য় এর উে]খ আেছ পূব[বত· 
িকতাবসমূেহ।…197.তােদর জেন# এটা িক িনদশ[ন নয় )য, বনী-ইসরাঈেলর 
আেলমগণ এটা অবগত আেছ? 
Fussilet 41:43*.....আপনােক )তা তাই বলা হয়, যা বলা হত পূব[বত· রসূলগনেক। 
িন�য় আপনার পালনকত[ ার কােছ রেয়েছ eমা এবং রেয়েছ যÉণাদায়ক শাি(। 
Shura 42:15..... বলুন, আ]াহ )য িকতাব নািযল কেরেছন, আিম তােত িব>াস Yাপন 
কেরিছ।  আমােদর মেধ# ও )তামােদর মেধ# িববাদ )নই। 

94.* 
িবিভ� অেলৗিকক কাজ করার জনL সৃি�কত̂া িক হযরত 6মাহাFাদ (সঃ)-6ক 
এমন 6কান আধLািÖক Sমতা িদেয়েছন, Óক 6যমনa িতিন িযBিCD ও 
অনLানL নবীেদর িদেয়েছন, যার মাধLেম এটা �মািণত হয় 6য তাঁেক সৃি�কত̂া 
6�রণ কেরেছন? 

বাইেবল  না  /  না  &রআন 
6যাহন 5:36*.....‘িক: )য়াহেনর সাe# )থেক আেরা বড় সাe# আমার আেছ; কারণ িপতা )য় সব 
কাজ আমায় করেত িদেয়েছন, )স সব কাজ আিমই করিছ, আর )সই সব কাজই hমাণ করেছ )য় 
িপতা আমায় পা�েয়েছন৷ 
6যাহন 14:11*.....যখন আিম বিল )য় আিম িপতার মেধ# আিছ আর িপতাও আমার মেধ# 
আেছন, তখন আমােক িব>াস কর৷ যিদ তা না কর, তেব আমার Zারা কৃত সব অেলৗিকক 
কােজর কারেণই িব>াস কর৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
En’am 6:37-38*.....37. তারা বেলঃ তার hিত তার পালনকত[ ার পe )থেক )কান িনদশ[ন 
অবতীণ[ হয়িন )কন? বেল িদনঃ আ]াহ িনদশ[ন অবতরণ করেত পূন[ সeম; িক: তােদর 
অিধকাংশই জােন না।…38. আর যত hকার hাণী পৃিথবীেত িবচরণশীল রেয়েছ এবং যত hকার 
পাখী d’ ডানােযােগ উেড় )বড়ায় তারা সবাই )তামােদর মতই এেককc )�ণী। আিম )কান িকছু 
িলখেত ছািড়িন। অতঃপর সবাই tীয় hিতপালেকর কােছ সমেবত হেব। 
Yunus 10:20*.....বÜতঃ তারা বেল, তাঁর কােছ তাঁর পরওয়ারেদগােরর পe )থেক 
)কান িনেদ[ শ এল না )কন? বেল দাও গােয়েবর কথা আ]াহই জােনন। আিম ও 
)তামােদর সােথ অেপeায় রইলাম। 
ম]বL: বাইেবেল িয�ি¨÷ ও অন#ান# নবীেদর )মাট 157c অেলৗিকক ঘটনা ঘটার কথা 
বলা হেয়েছ। িক: �রআেন হযরত )মাহাÄাদ (সঃ)-এর ব#পাের এই ধরেনর )কান কথা বলা 
হয়িন। 
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এবং গণ© কারেদর কাছ )থেক )য আেদশ উপেদশ আেস )সxেলা ভুল| এর )কান 
মূল# )নই| এই আেদশ )মেন চলেল )তামােদর িকছু লাভ হেব না|   
কির&ীয় ১ 14:32-33*.....32 ভাববাদীেদর আsা ও ভাববাদীেদর িনয়Éেণ থােক৷ 33 
কারণ ঈ>র কখনও িবশৃÊলা সৃিN কেরন না, িতিন শািWর ঈ>র, যা ঈ>েরর পিব� 
)লাকেদর ম®লীxিলেত সত#৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Shu’ara 26:192-197*.....196.িন�য় এর উে]খ আেছ পূব[বত· 
িকতাবসমূেহ।…197.তােদর জেন# এটা িক িনদশ[ন নয় )য, বনী-ইসরাঈেলর 
আেলমগণ এটা অবগত আেছ? 
Fussilet 41:43*.....আপনােক )তা তাই বলা হয়, যা বলা হত পূব[বত· রসূলগনেক। 
িন�য় আপনার পালনকত[ ার কােছ রেয়েছ eমা এবং রেয়েছ যÉণাদায়ক শাি(। 
Shura 42:15..... বলুন, আ]াহ )য িকতাব নািযল কেরেছন, আিম তােত িব>াস Yাপন 
কেরিছ।  আমােদর মেধ# ও )তামােদর মেধ# িববাদ )নই। 

94.* 
িবিভ� অেলৗিকক কাজ করার জনL সৃি�কত̂া িক হযরত 6মাহাFাদ (সঃ)-6ক 
এমন 6কান আধLািÖক Sমতা িদেয়েছন, Óক 6যমনa িতিন িযBিCD ও 
অনLানL নবীেদর িদেয়েছন, যার মাধLেম এটা �মািণত হয় 6য তাঁেক সৃি�কত̂া 
6�রণ কেরেছন? 

বাইেবল  না  /  না  &রআন 
6যাহন 5:36*.....‘িক: )য়াহেনর সাe# )থেক আেরা বড় সাe# আমার আেছ; কারণ িপতা )য় সব 
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আেছন, তখন আমােক িব>াস কর৷ যিদ তা না কর, তেব আমার Zারা কৃত সব অেলৗিকক 
কােজর কারেণই িব>াস কর৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
En’am 6:37-38*.....37. তারা বেলঃ তার hিত তার পালনকত[ ার পe )থেক )কান িনদশ[ন 
অবতীণ[ হয়িন )কন? বেল িদনঃ আ]াহ িনদশ[ন অবতরণ করেত পূন[ সeম; িক: তােদর 
অিধকাংশই জােন না।…38. আর যত hকার hাণী পৃিথবীেত িবচরণশীল রেয়েছ এবং যত hকার 
পাখী d’ ডানােযােগ উেড় )বড়ায় তারা সবাই )তামােদর মতই এেককc )�ণী। আিম )কান িকছু 
িলখেত ছািড়িন। অতঃপর সবাই tীয় hিতপালেকর কােছ সমেবত হেব। 
Yunus 10:20*.....বÜতঃ তারা বেল, তাঁর কােছ তাঁর পরওয়ারেদগােরর পe )থেক 
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)তামােদর সােথ অেপeায় রইলাম। 
ম]বL: বাইেবেল িয�ি¨÷ ও অন#ান# নবীেদর )মাট 157c অেলৗিকক ঘটনা ঘটার কথা 
বলা হেয়েছ। িক: �রআেন হযরত )মাহাÄাদ (সঃ)-এর ব#পাের এই ধরেনর )কান কথা বলা 
হয়িন। 
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)য, আিম )ফেরশতা। আিম )তা �ধু ঐ ওহীর অনুসরণ কির, যা আমার কােছ আেস। 
আপিন বেল িদনঃ অ� ও চeুমান িক সমান হেত পাের? )তামরা িক িচWা কর না? 
Ahkaf 46:9*.....বলুন, আিম )তা )কান নতুন রসূল নই। আিম জািন না, আমার ও 
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আেরকc মানাত সºেক[ ? 
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En’am 6:50*.....আপিন বলুনঃ আিম )তামােদরেক বিল না )য, আমার কােছ 
আ]াহর ভাÛার রেয়েছ। তাছাড়া আিম অ¡শ# িবষয় অবগতও নই। আিম এমন বিল না 
)য, আিম )ফেরশতা। আিম )তা �ধু ঐ ওহীর অনুসরণ কির, যা আমার কােছ আেস। 
আপিন বেল িদনঃ অ� ও চeুমান িক সমান হেত পাের? )তামরা িক িচWা কর না? 
Ahkaf 46:9*.....বলুন, আিম )তা )কান নতুন রসূল নই। আিম জািন না, আমার ও 
)তামােদর সােথ িক ব#বহার করা হেব। আিম )কবল তারই অনুসরণ কির, যা আমার 
hিত ওহী করা হয়। আিম �N সতক[  কারী pব নই। 

96. 
äাবার কােলা পাথের হযরত 6মাহাFাদ (সঃ)-এর চুমু খাওয়া বা আরেবর 
6পৗ5িলক 6দবতােদর সFািনত করােক িক আবরাহােমর ঈ,র কখেনা 
উেপিSত বা Sমা করেতা? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
যা�াপু(ক 20:3-5..... 3 “আমােক ছাড়া )তামরা আর )কানও )দবতােক উপাসনা 
করেব না| 
রাজাবিল ১ 19:18*.....এিলয় ই~ােয়েল তুিমই একমা� একিন� ভােব আমার )সবা কেরা িন| 
)সখােন আেরা 7,000 )লাক আেছ যারা কখনও বাল মূিk[ র কােছ মাথা নত কের িন এবং এরা 
কখনও বাল মূিk[  চু�ন কের িন| 
কির�ীয় ২ 6:16*..... ঈ>েরর মি¥েরর সােথ hিতমারই বা িক সºক[ ?  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:158*.....িনঃসে¥েহ সাফা ও মারওয়া আ]াহ তা’আলার িনদশ[ন xেলার অন#তম। 
সুতরাং যারা কা’বা ঘের হ° বা ওমরাহ পালন কের, তােদর পেe এ dcেত hদিeণ করােত 
)কান )দাষ )নই। বরং )কউ যিদ )t�ায় িকছু )নকীর কাজ কের, তেব আ]াহ তা’আলার 
অবশ#ই তা অবগত হেবন এবং তার )স আমেলর স�ক মুল# )দেবন।  
Nejm 53:18-20.....18. িন�য় )স তার পালনকত[ ার মহান িনদশ[নাবলী অবেলাকন 
কেরেছ।….19. )তামরা িক )ভেব )দেখছ লাত ও ওযযা সºেক[ ।….20. এবং তৃতীয় 
আেরকc মানাত সºেক[ ? 
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97. 
হযরত 6মাহাFাদ (সঃ)-6ক িক একজন সাধারণ মানুষ িহেসেব িবেবচনা করা 
যায়, যার অনL সবার মেতা তাঁর ভুেলর জনL Sমা �াথ̂না করেত হেব? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
উপেদশক 7:20*.....িনি�ত ভােব, এই ভূম®েল এমন এক জনও ধািম[ক ব#িq )নই )য় )কান 
অন#ায় কের িন| 
6যাহেনর ১ম প$ 1:8 & 10..... 8 আমরা যিদ বিল )য় আমােদর )কান পাপ )নই, তাহেল 
আমরা িনেজেদরই ঠকাই এবং তাঁ র সত# আমােদর মেধ# )নই৷ 10 আর যিদ বিল, আমরা পাপ 
কিরিন, তেব আমরা ঈ>রেক িমথ#াবাদী hিতপ{ কির এবং তাঁ র বাত[ া আমােদর অWের )নই৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:106..... এবং আ]াহর কােছ eমা hাথ[না কuন। 
Yusuf 12:53*.....আিম িনেজেক িনেদ[ াষ বিল না। িন�য় মানুেষর মন ম¥ কম[hবণ িক: )স 
নয়-আমার পালনকত[ া যার hিত অনু�হ কেরন। িন�য় আমার পালনকত[ া eমাশীল, দয়ালু। 
Muhammad 47:19..... eমাhাথ[না কuন, আপনার ³cর জেন# 
ম]বL: হযরত )মাহাÄাদ (সঃ) িনেজই তাঁ র মুিqর ব#পাের িনি�ত িছেলন না। Cf. আহকাফ 46:9; 
হািদস: বুখাির Vol. 5 no. 266 & 234-236. 

98. 
হযরত 6মাহাFাদ (সঃ)-6ক িক সব̂েশষ এবং সব̂েÒÏ নবী িহেসেব িবেবচনা 
করা হেব ? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
प�তLােদশর 1:1, 8 & 17*.....1 এই হল যী� ¨ীেNর বাক#৷ 8 hভু ঈ>র বেলন, 
‘আিমই আûা ও ওিমগা;আিমই )সই সব[শিqমান৷ আিমই )সই জন িযিন আেছন, িযিন 
িছেলন এবং িযিন আসেছন৷’  17 তাঁেক )দেখ আিম মুি�[ ত হেয় তাঁর চরেণ লুcেয় 
পড়লাম৷ তখন িতিন আমার গােয় তাঁর ডান হাত )রেখ বলেলন, ‘ভয় কেরা না! আিম hথম 
ও )শষ৷  
प�তLােদশর 22:13, 16 & 20*.....13 আিম আûাও ওেমগা, hথম ও )শষ, আিদ ও অW৷ 
16 আিম যী�, আিম আমার tগ[¦তেক পাঠালাম )য়ন )স ম®লীেদর জন# )তামােক এসব কথা 
বেল৷ আিম দাযূেদর মূল ও বংশধর৷ আিম উ(ল hভাতী তারা৷’ 20 যী� িযিন বলেছন এই 
িবষয়xিল সত#, এখন িতিনই বলেছন, ‘হ#াঁ , আিম িশি$র আসিছ৷’আেমন৷ এস, hভু যী�!  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahzab 33:40*.....মুহাÄদ )তামােদর )কান ব#িqর িপতা নন; বরং িতিন আ]াহর 
রাসূল এবং )শষ নবী। আ]াহ সব িবষেয় yাত। 
Fatih 48:28*.....িতিনই তাঁ র রসূলেক )হদােয়ত ও সত# ধম[সহ )hরণ কেরেছন, যােত এেক 
অন# সম( ধেম[র উপর জয়যুq কেরন। সত# hিত�াতা±েপ আ]াহ যেথN। 
ম]বL: যী�র পুনরায় আসার কথা বলা হেয়েছ, িক: হযরত )মাহাÄাদ (সঃ) পুনরায় আসেবন না। 
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प�তLােদশর 22:13, 16 & 20*.....13 আিম আûাও ওেমগা, hথম ও )শষ, আিদ ও অW৷ 
16 আিম যী�, আিম আমার tগ[¦তেক পাঠালাম )য়ন )স ম®লীেদর জন# )তামােক এসব কথা 
বেল৷ আিম দাযূেদর মূল ও বংশধর৷ আিম উ(ল hভাতী তারা৷’ 20 যী� িযিন বলেছন এই 
িবষয়xিল সত#, এখন িতিনই বলেছন, ‘হ#াঁ , আিম িশি$র আসিছ৷’আেমন৷ এস, hভু যী�!  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahzab 33:40*.....মুহাÄদ )তামােদর )কান ব#িqর িপতা নন; বরং িতিন আ]াহর 
রাসূল এবং )শষ নবী। আ]াহ সব িবষেয় yাত। 
Fatih 48:28*.....িতিনই তাঁ র রসূলেক )হদােয়ত ও সত# ধম[সহ )hরণ কেরেছন, যােত এেক 
অন# সম( ধেম[র উপর জয়যুq কেরন। সত# hিত�াতা±েপ আ]াহ যেথN। 
ম]বL: যী�র পুনরায় আসার কথা বলা হেয়েছ, িক: হযরত )মাহাÄাদ (সঃ) পুনরায় আসেবন না। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

97. 
হযরত 6মাহাFাদ (সঃ)-6ক িক একজন সাধারণ মানুষ িহেসেব িবেবচনা করা 
যায়, যার অনL সবার মেতা তাঁর ভুেলর জনL Sমা �াথ̂না করেত হেব? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
উপেদশক 7:20*.....িনি�ত ভােব, এই ভূম®েল এমন এক জনও ধািম[ক ব#িq )নই )য় )কান 
অন#ায় কের িন| 
6যাহেনর ১ম প$ 1:8 & 10..... 8 আমরা যিদ বিল )য় আমােদর )কান পাপ )নই, তাহেল 
আমরা িনেজেদরই ঠকাই এবং তাঁ র সত# আমােদর মেধ# )নই৷ 10 আর যিদ বিল, আমরা পাপ 
কিরিন, তেব আমরা ঈ>রেক িমথ#াবাদী hিতপ{ কির এবং তাঁ র বাত[ া আমােদর অWের )নই৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:106..... এবং আ]াহর কােছ eমা hাথ[না কuন। 
Yusuf 12:53*.....আিম িনেজেক িনেদ[ াষ বিল না। িন�য় মানুেষর মন ম¥ কম[hবণ িক: )স 
নয়-আমার পালনকত[ া যার hিত অনু�হ কেরন। িন�য় আমার পালনকত[ া eমাশীল, দয়ালু। 
Muhammad 47:19..... eমাhাথ[না কuন, আপনার ³cর জেন# 
ম]বL: হযরত )মাহাÄাদ (সঃ) িনেজই তাঁ র মুিqর ব#পাের িনি�ত িছেলন না। Cf. আহকাফ 46:9; 
হািদস: বুখাির Vol. 5 no. 266 & 234-236. 

98. 
হযরত 6মাহাFাদ (সঃ)-6ক িক সব̂েশষ এবং সব̂েÒÏ নবী িহেসেব িবেবচনা 
করা হেব ? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
प�তLােদশর 1:1, 8 & 17*.....1 এই হল যী� ¨ীেNর বাক#৷ 8 hভু ঈ>র বেলন, 
‘আিমই আûা ও ওিমগা;আিমই )সই সব[শিqমান৷ আিমই )সই জন িযিন আেছন, িযিন 
িছেলন এবং িযিন আসেছন৷’  17 তাঁেক )দেখ আিম মুি�[ ত হেয় তাঁর চরেণ লুcেয় 
পড়লাম৷ তখন িতিন আমার গােয় তাঁর ডান হাত )রেখ বলেলন, ‘ভয় কেরা না! আিম hথম 
ও )শষ৷  
प�তLােদশর 22:13, 16 & 20*.....13 আিম আûাও ওেমগা, hথম ও )শষ, আিদ ও অW৷ 
16 আিম যী�, আিম আমার tগ[¦তেক পাঠালাম )য়ন )স ম®লীেদর জন# )তামােক এসব কথা 
বেল৷ আিম দাযূেদর মূল ও বংশধর৷ আিম উ(ল hভাতী তারা৷’ 20 যী� িযিন বলেছন এই 
িবষয়xিল সত#, এখন িতিনই বলেছন, ‘হ#াঁ , আিম িশি$র আসিছ৷’আেমন৷ এস, hভু যী�!  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahzab 33:40*.....মুহাÄদ )তামােদর )কান ব#িqর িপতা নন; বরং িতিন আ]াহর 
রাসূল এবং )শষ নবী। আ]াহ সব িবষেয় yাত। 
Fatih 48:28*.....িতিনই তাঁ র রসূলেক )হদােয়ত ও সত# ধম[সহ )hরণ কেরেছন, যােত এেক 
অন# সম( ধেম[র উপর জয়যুq কেরন। সত# hিত�াতা±েপ আ]াহ যেথN। 
ম]বL: যী�র পুনরায় আসার কথা বলা হেয়েছ, িক: হযরত )মাহাÄাদ (সঃ) পুনরায় আসেবন না। 
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মানুষ এবং তােদর Jনাহ 
99. 

আদম এবং ইভ যখন অপরাধ কেরন তখন ঈ,র এবং মানবজািতর মেধL অিত 
J·åপূণ̂ একa বLবধান ও িবেভেদর সৃি� হয় যার ফেল ঈ,েরর িবচার এবং 
খারাপ কাজ 6থেক মানবজািতর িনেজেদর রSা করা �েয়াজন হেয় পের? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
আিদপুQক - 2:16-17..... 16 hভু ঈ>র মানুষcেক এই আেদশ িদেলন, “বাগােনর )য় )কানও 
বৃেeর ফল তুিম )খেত পােরা|  17 িক: )য় বৃe ভােলা আর ম¥ িবষেয yান )দয )সই বৃেeর ফল 
কখনও )খও না| যিদ তুিম )সই বৃেeর ফল খাও, )তামার মৃতু# হেব!” 
6রামীয় 5:12-19*..... 12 একজেনর মধ# িদেয় )য়মন পৃিথবীেত পাপ এেসিছল, )তমিন পােপর সােথ 
এেসেছ মৃতু#৷ সকল মানুষ পাপ কেরেছ আর পাপ করার জন#ই সকেলর কােছ মৃতু# এল৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:35-38*.....35. এবং আিম আদমেক n�ম করলাম )য, তুিম ও )তামার 
mী জা{ােত বসবাস করেত থাক এবং ওখােন যা চাও, )যখান )থেক চাও, পিরতৃি�সহ 
)খেত থাক, িক: এ গােছর িনকটবত· হেয়া না। অন#থায় )তামরা যািলমেদর অWভূ[ q 
হেয় পড়েব।….37. অতঃপর হযরত আদম (আঃ) tীয় পালনকত[ ার কাছ )থেক 
কেয়কc কথা িশেখ িনেলন, অতঃপর আ]াহ পাক তাঁর hিত (কuণাভের) লe# 
করেলন। িন�য়ই িতিন মহা-eমাশীল ও অসীম দয়ালু।…. 

100. 
িকছু মানুষ ‘পাপী �ভাব’ িনেয় জà হয়, এমন কথা িক 6কান আয়ােত আেছ? 
(মূল পাপ) 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
ইসাইয়া 64:6*.....আমরা সবাই পােপর জন# )নাংরা হেয় উেঠিছ| এমন িক আমােদর ভাল 
কাজও অ�f| আমােদর ভােলা কাজxেলা রেq রি´ত )পাশােকর মত| আমরা সবাই মরা 
পাতার মত| আমােদর পাপ আমােদর বাতােসর মেতা বেয় িনেয় চেলেছ| 
)যেরিময়া 13:23..... এক জন কােলা চামড়ার মানুষ কখনও তার গােয়র রq 
পালটােত পাের না| এবং িচতাও তার গােয়র দাগ পালটােত পাের না| )সই রকম ভােব 
)জuশােলম তুিম )কানিদন পালটােব না এবং ভাল কাজ করেত পারেব না| তুিম 
সব[দাই খারাপ কাজ করেব|  
6যেরিময়া 17:9..... “মানুেষর মন খুবই )কৗশলপূণ[| তার অসুY অবYার )কান িচিক© সা )নই| 
6রামীয় 3:23..... সকেলই পাপ কেরেছ এবং ঈ>েরর মিহমা )থেক বিÔত হেয়েছ৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Taha 20:122*.....এরপর তার পালনকত[ া তােক মেনানীত করেলন, তার hিত 
মেনােযাগী হেলন এবং তােক সুপেথ আনয়ন করেলন। 
Tin 95:4*.....আিম সৃিN কেরিছ মানুষেক সু¥রতর অবয়েব। 
ম]বL: ইসলাম ‘মূল পাপ’-এর মতবাদেক অtীকৃিত জানায়। 
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99. 

আদম এবং ইভ যখন অপরাধ কেরন তখন ঈ,র এবং মানবজািতর মেধL অিত 
J·åপূণ̂ একa বLবধান ও িবেভেদর সৃি� হয় যার ফেল ঈ,েরর িবচার এবং 
খারাপ কাজ 6থেক মানবজািতর িনেজেদর রSা করা �েয়াজন হেয় পের? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
আিদপুQক - 2:16-17..... 16 hভু ঈ>র মানুষcেক এই আেদশ িদেলন, “বাগােনর )য় )কানও 
বৃেeর ফল তুিম )খেত পােরা|  17 িক: )য় বৃe ভােলা আর ম¥ িবষেয yান )দয )সই বৃেeর ফল 
কখনও )খও না| যিদ তুিম )সই বৃেeর ফল খাও, )তামার মৃতু# হেব!” 
6রামীয় 5:12-19*..... 12 একজেনর মধ# িদেয় )য়মন পৃিথবীেত পাপ এেসিছল, )তমিন পােপর সােথ 
এেসেছ মৃতু#৷ সকল মানুষ পাপ কেরেছ আর পাপ করার জন#ই সকেলর কােছ মৃতু# এল৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:35-38*.....35. এবং আিম আদমেক n�ম করলাম )য, তুিম ও )তামার 
mী জা{ােত বসবাস করেত থাক এবং ওখােন যা চাও, )যখান )থেক চাও, পিরতৃি�সহ 
)খেত থাক, িক: এ গােছর িনকটবত· হেয়া না। অন#থায় )তামরা যািলমেদর অWভূ[ q 
হেয় পড়েব।….37. অতঃপর হযরত আদম (আঃ) tীয় পালনকত[ ার কাছ )থেক 
কেয়কc কথা িশেখ িনেলন, অতঃপর আ]াহ পাক তাঁর hিত (কuণাভের) লe# 
করেলন। িন�য়ই িতিন মহা-eমাশীল ও অসীম দয়ালু।…. 

100. 
িকছু মানুষ ‘পাপী �ভাব’ িনেয় জà হয়, এমন কথা িক 6কান আয়ােত আেছ? 
(মূল পাপ) 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
ইসাইয়া 64:6*.....আমরা সবাই পােপর জন# )নাংরা হেয় উেঠিছ| এমন িক আমােদর ভাল 
কাজও অ�f| আমােদর ভােলা কাজxেলা রেq রি´ত )পাশােকর মত| আমরা সবাই মরা 
পাতার মত| আমােদর পাপ আমােদর বাতােসর মেতা বেয় িনেয় চেলেছ| 
)যেরিময়া 13:23..... এক জন কােলা চামড়ার মানুষ কখনও তার গােয়র রq 
পালটােত পাের না| এবং িচতাও তার গােয়র দাগ পালটােত পাের না| )সই রকম ভােব 
)জuশােলম তুিম )কানিদন পালটােব না এবং ভাল কাজ করেত পারেব না| তুিম 
সব[দাই খারাপ কাজ করেব|  
6যেরিময়া 17:9..... “মানুেষর মন খুবই )কৗশলপূণ[| তার অসুY অবYার )কান িচিক© সা )নই| 
6রামীয় 3:23..... সকেলই পাপ কেরেছ এবং ঈ>েরর মিহমা )থেক বিÔত হেয়েছ৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Taha 20:122*.....এরপর তার পালনকত[ া তােক মেনানীত করেলন, তার hিত 
মেনােযাগী হেলন এবং তােক সুপেথ আনয়ন করেলন। 
Tin 95:4*.....আিম সৃিN কেরিছ মানুষেক সু¥রতর অবয়েব। 
ম]বL: ইসলাম ‘মূল পাপ’-এর মতবাদেক অtীকৃিত জানায়। 
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99. 

আদম এবং ইভ যখন অপরাধ কেরন তখন ঈ,র এবং মানবজািতর মেধL অিত 
J·åপূণ̂ একa বLবধান ও িবেভেদর সৃি� হয় যার ফেল ঈ,েরর িবচার এবং 
খারাপ কাজ 6থেক মানবজািতর িনেজেদর রSা করা �েয়াজন হেয় পের? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
আিদপুQক - 2:16-17..... 16 hভু ঈ>র মানুষcেক এই আেদশ িদেলন, “বাগােনর )য় )কানও 
বৃেeর ফল তুিম )খেত পােরা|  17 িক: )য় বৃe ভােলা আর ম¥ িবষেয yান )দয )সই বৃেeর ফল 
কখনও )খও না| যিদ তুিম )সই বৃেeর ফল খাও, )তামার মৃতু# হেব!” 
6রামীয় 5:12-19*..... 12 একজেনর মধ# িদেয় )য়মন পৃিথবীেত পাপ এেসিছল, )তমিন পােপর সােথ 
এেসেছ মৃতু#৷ সকল মানুষ পাপ কেরেছ আর পাপ করার জন#ই সকেলর কােছ মৃতু# এল৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:35-38*.....35. এবং আিম আদমেক n�ম করলাম )য, তুিম ও )তামার 
mী জা{ােত বসবাস করেত থাক এবং ওখােন যা চাও, )যখান )থেক চাও, পিরতৃি�সহ 
)খেত থাক, িক: এ গােছর িনকটবত· হেয়া না। অন#থায় )তামরা যািলমেদর অWভূ[ q 
হেয় পড়েব।….37. অতঃপর হযরত আদম (আঃ) tীয় পালনকত[ ার কাছ )থেক 
কেয়কc কথা িশেখ িনেলন, অতঃপর আ]াহ পাক তাঁর hিত (কuণাভের) লe# 
করেলন। িন�য়ই িতিন মহা-eমাশীল ও অসীম দয়ালু।…. 

100. 
িকছু মানুষ ‘পাপী �ভাব’ িনেয় জà হয়, এমন কথা িক 6কান আয়ােত আেছ? 
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বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
ইসাইয়া 64:6*.....আমরা সবাই পােপর জন# )নাংরা হেয় উেঠিছ| এমন িক আমােদর ভাল 
কাজও অ�f| আমােদর ভােলা কাজxেলা রেq রি´ত )পাশােকর মত| আমরা সবাই মরা 
পাতার মত| আমােদর পাপ আমােদর বাতােসর মেতা বেয় িনেয় চেলেছ| 
)যেরিময়া 13:23..... এক জন কােলা চামড়ার মানুষ কখনও তার গােয়র রq 
পালটােত পাের না| এবং িচতাও তার গােয়র দাগ পালটােত পাের না| )সই রকম ভােব 
)জuশােলম তুিম )কানিদন পালটােব না এবং ভাল কাজ করেত পারেব না| তুিম 
সব[দাই খারাপ কাজ করেব|  
6যেরিময়া 17:9..... “মানুেষর মন খুবই )কৗশলপূণ[| তার অসুY অবYার )কান িচিক© সা )নই| 
6রামীয় 3:23..... সকেলই পাপ কেরেছ এবং ঈ>েরর মিহমা )থেক বিÔত হেয়েছ৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Taha 20:122*.....এরপর তার পালনকত[ া তােক মেনানীত করেলন, তার hিত 
মেনােযাগী হেলন এবং তােক সুপেথ আনয়ন করেলন। 
Tin 95:4*.....আিম সৃিN কেরিছ মানুষেক সু¥রতর অবয়েব। 
ম]বL: ইসলাম ‘মূল পাপ’-এর মতবাদেক অtীকৃিত জানায়। 
 
 
 

মানুষ এবং তােদর Jনাহ 
99. 

আদম এবং ইভ যখন অপরাধ কেরন তখন ঈ,র এবং মানবজািতর মেধL অিত 
J·åপূণ̂ একa বLবধান ও িবেভেদর সৃি� হয় যার ফেল ঈ,েরর িবচার এবং 
খারাপ কাজ 6থেক মানবজািতর িনেজেদর রSা করা �েয়াজন হেয় পের? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
আিদপুQক - 2:16-17..... 16 hভু ঈ>র মানুষcেক এই আেদশ িদেলন, “বাগােনর )য় )কানও 
বৃেeর ফল তুিম )খেত পােরা|  17 িক: )য় বৃe ভােলা আর ম¥ িবষেয yান )দয )সই বৃেeর ফল 
কখনও )খও না| যিদ তুিম )সই বৃেeর ফল খাও, )তামার মৃতু# হেব!” 
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6যেরিময়া 17:9..... “মানুেষর মন খুবই )কৗশলপূণ[| তার অসুY অবYার )কান িচিক© সা )নই| 
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101. 
মানুষ এবং নবীরা সকেলই িক 6কান পাপ করার জনL অপরাধী? (িযBিCDেক 
বাদ িদেয়) 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
রাজাবিল ১ 8:46..... আপনার )লাকরা আপনার িবuেf পাপাচরণ করেব| একথা 
আিম জািন কারণ মানুষ মাে�ই পাপ কের| 
সামস«ীত 130:3..... )হ hভু, আপিন যিদ )লাকেদর তােদর পাপ সমূেহর জন# 
শাি( )দন তাহেল )কউই আর জীিবত থাকেব না|  
�বচন 20:9..... )কউ িক একথা বলেত পাের )য় তার একc t� িবেবক আেছ? 
এবং )স )কান পাপ কেরিন? না!  
6রামীয় 3:10*.....শােm )য়মন বেল: ‘এমন )কউ )নই )য় ধািম[ক; এমনিক একজনও )নই৷  
6যাহেনর ১ম প$ 1:8..... আমরা যিদ বিল )য় আমােদর )কান পাপ )নই, তাহেল আমরা 
িনেজেদরই ঠকাই এবং তাঁ র সত# আমােদর মেধ# )নই৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Yusuf 12:53..... আিম িনেজেক িনেদ[ াষ বিল না। িন�য় মানুেষর মন ম¥ কম[hবণ িক: )স 
নয়-আমার পালনকত[ া যার hিত অনু�হ কেরন। িন�য় আমার পালনকত[ া eমাশীল, দয়ালু। 
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102. 
িযBিCেDর মা, 6মরীেক িক জàগত িকছু ঐ,িরক Jেণর অিধকারী িহেসেব িবেবচনা 
করা হেতা এবং এজনL তাঁ েক িক ঈ,েরর মাতা িহেসেব ÒTা করা উিচৎ? 

বাইেবল  না  /  না  &রআন 
ইসাইয়া 42:8*.....“আিমই hভু| আমার নাম িয়েহাবা| আমার মিহমা আিম অপরেক 
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‘এেদর আর ¬াeারস )নই৷’ 4 যী� বলেলন, ‘)হ নারী, তুিম আমায় )কন বলছ িক করা উিচত? 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
İsra 17:22-23*..... 23. )তামার পালনকত[ া আেদশ কেরেছন )য, তাঁেক ছাড়া অন# 
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103. 
একজন মানুেষর পাপ বা অপরাধ িক তাঁেক পিব$ ঈ,র 6থেক আলাদা কের 
6দয় এবং এর সাধারণ ফল�uপ িহেসেব সকল পাপী ও অপরাধীেদর িক 
নরেক 6যেত হয়? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
এেজিকেয়ল 18:4 & 20..... 4 hেত#ক জেনর সেG আিম একই রকম ব#বহার করব| )স ব#িq 
িপতা )হাক অথবা পু�ই )হাক না )কন| )য ব#িq পাপ কের )স মারা যােব| 20 )য ব#িq পাপ 
কের )কবল )সই মারা যােব| পু�েক তার িপতার পােপর জন# শাি( )ভাগ করেত হেব না; আবার 
িপতােকও তার পুে�র পােপর শাি( )ভাগ করেত হেব না| ভাল )লােকর ধািম[কতা তার িনেজর 
হােত; )তমনই ম¥ )লােকর ম¥তাও )কবল তারই অিধকারগত| 
লুক 12:5*.....তেব কােক ভয় করেব তা আিম )তামােদর বেল িদি�৷ )তামােদর )মের )ফলার 
পর নরেক পাঠাবার eমতা য়াঁ র আেছ, তাঁ েকই ভয় কর৷ হ#াঁ , আিম )তামােদর বলিছ, তাঁ েকই ভয় 
)কার৷ 
प�তLােদশর 20:13—15*.....13  তােদর কৃতকম[ অনুসাের তােদর িবচার হল৷ 14 পের মৃতু# 
ও পাতাল আxেনর ÿেদ ছঁুেড় )ফলা হল৷ এই আxেনর ÿদই হল আসেল িZতীয় মৃতু#৷ 15 জীবন 
পু(েক যােদর নাম )লখা )দখেত পাওয়া )গল না, তােদর সকলেক আxেনর ÿেদ ছঁুেড় )ফলা হল৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7:41*.....তােদর জেন# নরকািÆর শয#া রেয়েছ এবং উপর )থেক চাদর। আিম 
এমিনভােব জােলমেদরেক শাি( hদান কির।  
Yunus 10:27*.....  
একজন পিব$ ঈ,র িক একa 6ছাট অপরাধেকও গভীরভােব 6দেখ? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মিথ 5:19..... তাই )কউ যিদ এইসব আেদেশর মেধ# অিত সামান# আেদশও অমান# কের আর 
অপরেক তা করেত িশeা )দয়, তেব )স tগ[রােজ# সব )থেক তু� বেল গন# হেব৷ িক: যাঁ রা িবিধ-
ব#বYা পালন কের ও অপরেক তা পালন করেত িশeা )দয়, তারা tগ[রােজ# মহান বেল গন# হেব৷ 
মিথ 12:36*.....আিম )তামােদর বলিছ, )লােক যত )বিহেসবী কথা বেল, িবচােরর িদেন তার 
hিতc কথার িহসাব তােদর িদেত হেব৷ 
কির&ীয় ১ 5:6*.....)তামােদর গব[ করা )শাভা পায় না, )তামরা )তা এ কথা জান )য়, 
‘একটুখািন খািমর ময়দার সম( তালটােক ফাঁিপেয় )তােল৷’ 
যােকােবর প$র 2:10..... আর যারা সÔয় কেরেছ অকল#াণ অসৎ কেম[র বদলায় )স 
পিরমাণ অপমান তােদর )চহারােক আবৃত কের )ফলেব। এরা হল )দাযখবাসী। এরা 
এেতই থাকেব অনWকাল। 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahzab 33:5*..... এ ব#াপাের )তামােদর )কান িবচু#িত হেল তােত )তামােদর )কান 
)গানাহ )নই, তেব ই�াকৃত হেল িভ{ কথা। 
Nejm 53:31-32*.....32. যারা বড় বড় )গানাহ ও অÎীলকায[ )থেক )বঁেচ থােক 
)ছাটখাট অপরাধ করেলও িন�য় আপনার পালনকত[ ার eমা সু¦র িব(ৃত।  অতএব 
)তামরা আÃhশংসা কেরা না। িতিন ভাল জােনন )ক সংযমী। 
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‘একটুখািন খািমর ময়দার সম( তালটােক ফাঁিপেয় )তােল৷’ 
যােকােবর প$র 2:10..... আর যারা সÔয় কেরেছ অকল#াণ অসৎ কেম[র বদলায় )স 
পিরমাণ অপমান তােদর )চহারােক আবৃত কের )ফলেব। এরা হল )দাযখবাসী। এরা 
এেতই থাকেব অনWকাল। 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahzab 33:5*..... এ ব#াপাের )তামােদর )কান িবচু#িত হেল তােত )তামােদর )কান 
)গানাহ )নই, তেব ই�াকৃত হেল িভ{ কথা। 
Nejm 53:31-32*.....32. যারা বড় বড় )গানাহ ও অÎীলকায[ )থেক )বঁেচ থােক 
)ছাটখাট অপরাধ করেলও িন�য় আপনার পালনকত[ ার eমা সু¦র িব(ৃত।  অতএব 
)তামরা আÃhশংসা কেরা না। িতিন ভাল জােনন )ক সংযমী। 
 
 
 
 

103. 
একজন মানুেষর পাপ বা অপরাধ িক তাঁেক পিব$ ঈ,র 6থেক আলাদা কের 
6দয় এবং এর সাধারণ ফল�uপ িহেসেব সকল পাপী ও অপরাধীেদর িক 
নরেক 6যেত হয়? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
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লুক 12:5*.....তেব কােক ভয় করেব তা আিম )তামােদর বেল িদি�৷ )তামােদর )মের )ফলার 
পর নরেক পাঠাবার eমতা য়াঁ র আেছ, তাঁ েকই ভয় কর৷ হ#াঁ , আিম )তামােদর বলিছ, তাঁ েকই ভয় 
)কার৷ 
प�তLােদশর 20:13—15*.....13  তােদর কৃতকম[ অনুসাের তােদর িবচার হল৷ 14 পের মৃতু# 
ও পাতাল আxেনর ÿেদ ছঁুেড় )ফলা হল৷ এই আxেনর ÿদই হল আসেল িZতীয় মৃতু#৷ 15 জীবন 
পু(েক যােদর নাম )লখা )দখেত পাওয়া )গল না, তােদর সকলেক আxেনর ÿেদ ছঁুেড় )ফলা হল৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7:41*.....তােদর জেন# নরকািÆর শয#া রেয়েছ এবং উপর )থেক চাদর। আিম 
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105.* 
চুিরর শািQ িহেসেব একজন 6চােরর হাত 6কেট 6দয়াটা িক যথাযথ শািQ? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
যা$াপুQক 22:1-4*...1 “)য় ব#িq ষাঁড় বা )মষ চুির কেরেছ তােক িকভােব শাি( 
)দেব? যিদ )স hাণীcেক হত#া কের বা িবি³ কের )দয় তেব )স )সটা )ফর©  িদেত 
পারেব না, তাই তােক একটা চুির করা ষাঁেড়র বদেল পাঁচটা ষাঁড় িকেন িদেত হেব বা 
একটা )মেষর বদেল চারc )মষ িদেত হেব| তােক চুিরর জন# জিরমানা িদেত হেব|  
�বচন 6:30-31*.....30 eুধাত[  ব#িq খাদ# চুির করেত পাের| চুির করার সময় ধরা পড়েল, )স যা 
চুির কেরেছ তার সাতxণ মূল# তােক িদেত হেব! ঐ মূল# িদেত িগেয় হয়েতা )স সব[tাW হেব! 
িক: যারা তার hকৃত অবYা )বােঝ তারা তার hিত �fা হারােব না|  
লুক 6:35-36..... 35 িক: )তামরা )তামােদর শåেদর ভালেবেসা, তােদর মGল )কার, 
আর িকছুই িফের পাবার আশা না )রেখ ধার িদও৷ তাহেল )তামােদর মহাপুর�ার লাভ হেব, 
আর )তামরা হেব পরেম>েরর সWান, কারণ িতিন অকৃতy ও dNেদর hিতও দযা কেরন৷ 
36 )তামােদর িপতা, )য়মন দযালু )তামরাও )তমন দযালু হও৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:38*.....)য পুuষ চুির কের এবং )য নারী চুির কের তােদর হাত )কেট দাও তােদর 
কৃতকেম[র সাজা িহেসেব। আ]াহর পe )থেক nিশয়ারী। আ]াহ পরা³াW, yানময়। 

106. 
িনেজেক বাঁচােনার জনL মােঝমেধL িক িমথLা বলা বা অনLেক �তািরত করা 
যায়? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
�বচন 6:16-17..... 16 hভু, সাতc নয়, ছয়c িজিনসেক ঘৃণা কেরন: 17 )য় )চাখxেলা এক জন 
)লােকর গব[ )দখায়, )য় িজÑা িমেথ# কথা বেল, হাতxেলা )য়xেলা িনেদ[ াষ )লাকেদর হত#া কের, 
6জফািনয়া 3:13*.....ই~ােয়লীয়রা য়ারা )বঁেচ আেছ, তারা ম¥ কাজ করেব না| তারা কখনই 
hবিÔত করার )চNা করেব না| তারা )মেষর মত হেব যারা খায় আর শািWেত �েয় থােক- 
এবং )কউই তােদর িবরq কের না|” 
এেফসীয় 4:25..... তাই এেক অপেরর কােছ িমথ#া বলা ব� কর, কারণ আমরা পর�র এক 
)দেহরই অG hত#G৷ 
प�তLােদশর 21:8 &  27*.....8 িক: যাঁরা ভীu, অিব>াসী ঘৃন#েলাক, নরঘাতক, 
)য়ৗনপােপ পাপ�(, মায়াবী, hিতমাপূজারী, যাঁরা িমথ#াবাদী, এেদর সকেলর Yান হেব 
)সই আxন ও °লW গ�েকর ÿেদ; এই হল িZতীয় মৃতু#৷’ 27 অ�িচ )কান িকছু 
শহের hেবশ করেত পারেব না৷ )কান মানুষ )য় ঘৃন# কাজ কের অথবা )য় অস© )স 
কখনও নগের hেবশ করেত পারেব না৷ )কবল যােদর নাম )মষশাবেকর জীবন পু(েক 
)লখা আেছ �ধু তারাই )সখােন hেবশ করেত পারেব৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:225*.....)তামােদর িনরথ[ক শপেথর জন# আ]াহ )তামােদরেক ধরেবন না, িক: )সসব 
কসেমর ব#াপাের ধরেবন, )তামােদর মন যার hিতyা কেরেছ। আর আ]াহ হে�ন eমাকারী pধয[#শীল। 
Tahrim 66:2*.....আ]াহ )তামােদর জেন# কসম )থেক অব#হিত লােভর উপায় 
িনধ[ারণ কের িদেয়েছন। আ]াহ )তামােদর মািলক। িতিন সব[y, hyাময়। 
ম]বL: তািকয়#া= সত# নয় এমন িকছু বলা।   িকতমান= ভুেল িমথ#া কথা বলা। 
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प�তLােদশর 21:8 &  27*.....8 িক: যাঁরা ভীu, অিব>াসী ঘৃন#েলাক, নরঘাতক, 
)য়ৗনপােপ পাপ�(, মায়াবী, hিতমাপূজারী, যাঁরা িমথ#াবাদী, এেদর সকেলর Yান হেব 
)সই আxন ও °লW গ�েকর ÿেদ; এই হল িZতীয় মৃতু#৷’ 27 অ�িচ )কান িকছু 
শহের hেবশ করেত পারেব না৷ )কান মানুষ )য় ঘৃন# কাজ কের অথবা )য় অস© )স 
কখনও নগের hেবশ করেত পারেব না৷ )কবল যােদর নাম )মষশাবেকর জীবন পু(েক 
)লখা আেছ �ধু তারাই )সখােন hেবশ করেত পারেব৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:225*.....)তামােদর িনরথ[ক শপেথর জন# আ]াহ )তামােদরেক ধরেবন না, িক: )সসব 
কসেমর ব#াপাের ধরেবন, )তামােদর মন যার hিতyা কেরেছ। আর আ]াহ হে�ন eমাকারী pধয[#শীল। 
Tahrim 66:2*.....আ]াহ )তামােদর জেন# কসম )থেক অব#হিত লােভর উপায় 
িনধ[ারণ কের িদেয়েছন। আ]াহ )তামােদর মািলক। িতিন সব[y, hyাময়। 
ম]বL: তািকয়#া= সত# নয় এমন িকছু বলা।   িকতমান= ভুেল িমথ#া কথা বলা। 

 
 

105.* 
চুিরর শািQ িহেসেব একজন 6চােরর হাত 6কেট 6দয়াটা িক যথাযথ শািQ? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
যা$াপুQক 22:1-4*...1 “)য় ব#িq ষাঁড় বা )মষ চুির কেরেছ তােক িকভােব শাি( 
)দেব? যিদ )স hাণীcেক হত#া কের বা িবি³ কের )দয় তেব )স )সটা )ফর©  িদেত 
পারেব না, তাই তােক একটা চুির করা ষাঁেড়র বদেল পাঁচটা ষাঁড় িকেন িদেত হেব বা 
একটা )মেষর বদেল চারc )মষ িদেত হেব| তােক চুিরর জন# জিরমানা িদেত হেব|  
�বচন 6:30-31*.....30 eুধাত[  ব#িq খাদ# চুির করেত পাের| চুির করার সময় ধরা পড়েল, )স যা 
চুির কেরেছ তার সাতxণ মূল# তােক িদেত হেব! ঐ মূল# িদেত িগেয় হয়েতা )স সব[tাW হেব! 
িক: যারা তার hকৃত অবYা )বােঝ তারা তার hিত �fা হারােব না|  
লুক 6:35-36..... 35 িক: )তামরা )তামােদর শåেদর ভালেবেসা, তােদর মGল )কার, 
আর িকছুই িফের পাবার আশা না )রেখ ধার িদও৷ তাহেল )তামােদর মহাপুর�ার লাভ হেব, 
আর )তামরা হেব পরেম>েরর সWান, কারণ িতিন অকৃতy ও dNেদর hিতও দযা কেরন৷ 
36 )তামােদর িপতা, )য়মন দযালু )তামরাও )তমন দযালু হও৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:38*.....)য পুuষ চুির কের এবং )য নারী চুির কের তােদর হাত )কেট দাও তােদর 
কৃতকেম[র সাজা িহেসেব। আ]াহর পe )থেক nিশয়ারী। আ]াহ পরা³াW, yানময়। 

106. 
িনেজেক বাঁচােনার জনL মােঝমেধL িক িমথLা বলা বা অনLেক �তািরত করা 
যায়? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
�বচন 6:16-17..... 16 hভু, সাতc নয়, ছয়c িজিনসেক ঘৃণা কেরন: 17 )য় )চাখxেলা এক জন 
)লােকর গব[ )দখায়, )য় িজÑা িমেথ# কথা বেল, হাতxেলা )য়xেলা িনেদ[ াষ )লাকেদর হত#া কের, 
6জফািনয়া 3:13*.....ই~ােয়লীয়রা য়ারা )বঁেচ আেছ, তারা ম¥ কাজ করেব না| তারা কখনই 
hবিÔত করার )চNা করেব না| তারা )মেষর মত হেব যারা খায় আর শািWেত �েয় থােক- 
এবং )কউই তােদর িবরq কের না|” 
এেফসীয় 4:25..... তাই এেক অপেরর কােছ িমথ#া বলা ব� কর, কারণ আমরা পর�র এক 
)দেহরই অG hত#G৷ 
प�তLােদশর 21:8 &  27*.....8 িক: যাঁরা ভীu, অিব>াসী ঘৃন#েলাক, নরঘাতক, 
)য়ৗনপােপ পাপ�(, মায়াবী, hিতমাপূজারী, যাঁরা িমথ#াবাদী, এেদর সকেলর Yান হেব 
)সই আxন ও °লW গ�েকর ÿেদ; এই হল িZতীয় মৃতু#৷’ 27 অ�িচ )কান িকছু 
শহের hেবশ করেত পারেব না৷ )কান মানুষ )য় ঘৃন# কাজ কের অথবা )য় অস© )স 
কখনও নগের hেবশ করেত পারেব না৷ )কবল যােদর নাম )মষশাবেকর জীবন পু(েক 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
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িনধ[ারণ কের িদেয়েছন। আ]াহ )তামােদর মািলক। িতিন সব[y, hyাময়। 
ম]বL: তািকয়#া= সত# নয় এমন িকছু বলা।   িকতমান= ভুেল িমথ#া কথা বলা। 
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107. 
সমকািমতােক িক এমন একa অপরাধ িহেসেব ধরা হয় যা, এেকবােরই িনিষT 
এবং িনিÐত? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
6লবীয় পুQক 18:22..... “একজন পুuেষর অন# একজন পুuেষর সেG mীেলােকর ন#ায )য়ৗন 
সºক[  অবশ#ই থাকেব না| তা হেলা ভয�র পাপ| 
6লবীয় পুQক 20:13*.....“যিদ )কান পুuেষর অন# এক পুuেষর সেG একজন mীেলােকর মত 
)য়ৗন সºক[  থােক তেব এই dজন পুuষ এক ভয�র পাপ কাে�য়[ িল�| তােদর অবশ#ই )যন 
)মের )ফলা হয়| তারা তােদর িনেজেদর মৃতু#র জন# দাযী| 
6রামীয় 1:24 & 26-27*.....26 )লােকরা ঐসব ম¥ কােজ িল� িছল বেল ঈ>র তােদর )ছেড় 
িদেলন ও তােদর লÀাজনক অিভলােষর পেথ চলেত িদেলন৷ নারীরা পুuেষর সেG tাভািবক 
সংসগ[ ত#াগ কের িনেজেদর মেধ# )য়ৗন সংসেগ[ িল� হেয়েছ৷  27 �ক একইভােব পুuষরাও 
mীেদর সেG tাভািবক সংসগ[ )ছেড় িদেয় অপর পুuেষর জন# লালািযত হেয় লÀাকর কাজ 
কেরেছ; আর এই পাপ কােজর শাি( তারা তােদর শরীেরই )পেয়েছ৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7:80-81*.....80.এবং আিম লূতেক )hরণ কেরিছ। যখন )স tীয় স¸দায়েক 
বললঃ )তামরা িক এমন অÎীল কাজ করছ, যা )তামােদর পূেব[ সারা িবে>র )কউ 
কেরিন ?...81. )তামরা )তা কামবশতঃ পুuষেদর কােছ গমন কর নারীেদরেক )ছেড়। 
বরং )তামরা সীমা অিত³ম কেরছ। 
Neml 27:54-55*....54. �রণ কর লূেতর কথা, িতিন তাঁর কওমেক বেলিছেলন, )তামরা 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7:80-81*.....80.এবং আিম লূতেক )hরণ কেরিছ। যখন )স tীয় স¸দায়েক 
বললঃ )তামরা িক এমন অÎীল কাজ করছ, যা )তামােদর পূেব[ সারা িবে>র )কউ 
কেরিন ?...81. )তামরা )তা কামবশতঃ পুuষেদর কােছ গমন কর নারীেদরেক )ছেড়। 
বরং )তামরা সীমা অিত³ম কেরছ। 
Neml 27:54-55*....54. �রণ কর লূেতর কথা, িতিন তাঁর কওমেক বেলিছেলন, )তামরা 
)কন অÎীল কাজ করছ? অথচ এর পিরণিতর কথা )তামরা অবগত আছ!...55. )তামরা িক 
কামতৃি�র জন# নারীেদরেক )ছেড় পুuেষ উপগত হেব? )তামরা )তা এক বব[র স¸দায়। 

108. 
গভ̂পাত ও খুনখারািব িক এমন অপরাধ িহেসেব ধরা হয় যা, এেকবােরই 
িনিষT এবং িনিÐত? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
আিদপুQক - 9:6-7*......6 “ঈ>র মানুষেক আপন ছাঁ েচ pতরী কেরেছন| তাই )য় মানুষ অপর 
মানুষেক হত#া কের তার অবশ#ই মানুেষর হােত মৃতু# হেব|  7 “)নাহ, তুিম ও )তামার পু�েদর 
অেনক সWানসWিত )হাক| আপন পিরজনেদর িদেয় পৃিথবী পিরপূণ[ কেরা|” 
যা$াপুQক 20:13..... “কাউেক হত#া )কােরা না| 
যা$াপুQক 21:12..... “যিদ )কানও ব#িq কাউেক আঘাত কের হত#া কের তাহেল 
)সই ব#িqেকও হত#া করা হেব| 
�বচন 6:16-17*.....16 hভু, সাতc নয়, ছয়c িজিনসেক ঘৃণা কেরন: 17 )য় 
)চাখxেলা এক জন )লােকর গব[ )দখায়, )য় িজÑা িমেথ# কথা বেল, হাতxেলা 
)য়xেলা িনেদ[ াষ )লাকেদর হত#া কের, 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:32.....এ কারেণই আিম বনী-ইসলাঈেলর hিত িলেখ িদেয়িছ )য, )য )কউ hােণর 
িবিনমেয় hাণ অথবাপৃিথবীেত অনথ[ সৃিN করা ছাড়া কাউেক হত#া কের )স )যন সব 
মানুষেকই হত#া কের। এবং )য কারও জীবন রeা কের, )স )যন সবার জীবন রeা কের। 
İsra 17:31*.....দািরে¬র ভেয় )তামােদর সWানেদরেক হত#া কেরা না। তােদরেক এবং 
)তামােদরেক আিমই জীবেনাপকরণ িদেয় থািক। িন�য় তােদরেক হত#া করা মারাÃক অপরাধ। 
 
 
 
 



109.* 
‘ভােলা কাজ’ করার মাধLেম খারাপ কােজর শািQ 6থেক িক মুি� পাওয়া 
যায়? (6সভাপ) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
6রামীয় 3:28*.....সুতরাং আমরা িব>াস কির মানুষ িবিধ-ব#বYা পালেনর জন# যা কের তার 
Zারা নয়, িক: িব>ােসই )স ঈ>েরর সাeােত ধািম[ক hিতপ{ হয়৷ 
গালাতীয় 3:11..... এখন এটা পির*ার )য় িবিধ-ব#বYার Zারা ঈ>েরর কােছ ধািম[ক 
hিতপ{ হওয়া যায় না৷ কারণ শাm বেল: ‘ধািম[ক ব#িq িব>ােসর জন#ই বাঁচেব৷’ 
তীত 3:5-6..... 5 তখন িতিন তাঁর দয়ার xেণ আমােদর রeা করেলন৷ ঈ>েরর কােছ )য়াগ# 
বেল িবেবিচত হওয়ার জন#, ভাল কাজ কেরিছলাম বেল নয়৷ িতিন আমােদর পির*ার কের 
পির�াণhা� নতুন মানুষ করেলন এবং পিব� আsার মাধ#েম আমরা নতুন হলাম৷  
যােকােবর প$র 2:10..... )কউ যিদ সম( ব#বYা পালন কের ও তার মেধ# )কবল যিদ একc 
ব#বYা পালন করেত ব#থ[ হয়, তেব )স সম( ব#বYা লঙঘন করার )দােষ )দাষী সাব#( হয়৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Hud 11:114.... আর িদেনর dই hােWই নামায �ক রাখেব, এবং রােতর hাWভােগ পূণ[ কাজ 
অবশ#ই পাপ ¦র কের )দয়, যারা �রণ রােখ তােদর জন# এc এক মহা �ারক। 
Ankebut 29:7*....আর যারা িব>াস Yাপন কের ও সৎকম[ কের, আিম অবশ#ই 
তােদর ম¥ কাজ xেলা িমcেয় )দব এবং তােদরেক কেম[র উৎকৃNতর hিতদান )দব।  
Nejm 53:32..... যারা বড় বড় )গানাহ ও অÎীলকায[ )থেক )বঁেচ থােক )ছাটখাট 
অপরাধ করেলও িন�য় আপনার পালনকত[ ার eমা সু¦র িব(ৃত। 

পির$াণ 
110. 

একজন মানুষ িক ‘িC�ান’ বা ‘মুসিলম’ িহেসেব জàলাভ কের? 
বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

6যাহন 1:12-13*.....12 িক: িকছু )লাক তাঁ েক �হণ করল এবং তাঁ েক িব>াস করল৷ যাঁ রা 
িব>াস করল তােদর সকলেক িতিন ঈ>েরর সWান হবার অিধকার দান করেলন৷ 13 ঈ>েরর এই 
সWানরা hাকৃিতক িনয়ম অনুসাের )কান িশ�র মেতা জS �হণ কের িন৷ মা-বাবার pদিহক 
কামনা-বাসনা অনুসােরও নয়, ঈ>েরর কাছ )থেকই তােদর এই জS৷ 
6যাহন 3:5..... যী� তাঁ েক বলেলন, ‘আিম )তামােদর সিত# বলিছ, যিদ )কান )লাক জল ও আsা 
)থেক না জSায়, তেব )স ঈ>েরর রােজ# hেবশ করেত পাের না৷ 
িপতেরর ১ম প$ 1:23..... )কান ন>র বীজ )থেক )তামােদর এই নতুন জS হয় িন৷ 
এই জীবন সTভব হেয়েছ এক অিবন>র বীজ )থেক৷ ঈ>েরর )সই জীবW ও িচরYাযী 
বাক# Zারাই )তামােদর নতুন জS হেয়েছ৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Kâfirûn 109:1-6*.....1.বলুন, )হ কােফরÝল,…2. আিম এবাদত কিরনা, )তামরা যার এবাদত 
কর।…3. এবং )তামরাও এবাদতকারী নও, যার এবাদত আিম কির….4. এবং আিম এবাদতকারী নই, 
যার এবাদত )তামরা কর।….5. )তামরা এবাদতকারী নও, যার এবাদত আিম কির।….6. )তামােদর কম[ 
ও কম[ফল )তামােদর জেন# এবং আমার কম[ ও কম[ফল আমার জেন#। 
ম]বL: বাইেবেলর মেত )কও ি̈ Nান হেয় জSলাভ করেত পাের না; ঈ>েরর পিব� সÒার 
মাধ#েম যারা পুনরায় জSলাভ করেব )কবলমা� তারাই ঈ>েরর tগ[ লাভ করেব। আর ইসলােম 
)য জSলাভ কেরেছ তার বাবা যিদ মুসলমান হয় তাহেল )স জSগত ভােবই মুসিলম হেব। 
 
 

109.* 
‘ভােলা কাজ’ করার মাধLেম খারাপ কােজর শািQ 6থেক িক মুি� পাওয়া 
যায়? (6সভাপ) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
6রামীয় 3:28*.....সুতরাং আমরা িব>াস কির মানুষ িবিধ-ব#বYা পালেনর জন# যা কের তার 
Zারা নয়, িক: িব>ােসই )স ঈ>েরর সাeােত ধািম[ক hিতপ{ হয়৷ 
গালাতীয় 3:11..... এখন এটা পির*ার )য় িবিধ-ব#বYার Zারা ঈ>েরর কােছ ধািম[ক 
hিতপ{ হওয়া যায় না৷ কারণ শাm বেল: ‘ধািম[ক ব#িq িব>ােসর জন#ই বাঁচেব৷’ 
তীত 3:5-6..... 5 তখন িতিন তাঁর দয়ার xেণ আমােদর রeা করেলন৷ ঈ>েরর কােছ )য়াগ# 
বেল িবেবিচত হওয়ার জন#, ভাল কাজ কেরিছলাম বেল নয়৷ িতিন আমােদর পির*ার কের 
পির�াণhা� নতুন মানুষ করেলন এবং পিব� আsার মাধ#েম আমরা নতুন হলাম৷  
যােকােবর প$র 2:10..... )কউ যিদ সম( ব#বYা পালন কের ও তার মেধ# )কবল যিদ একc 
ব#বYা পালন করেত ব#থ[ হয়, তেব )স সম( ব#বYা লঙঘন করার )দােষ )দাষী সাব#( হয়৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Hud 11:114.... আর িদেনর dই hােWই নামায �ক রাখেব, এবং রােতর hাWভােগ পূণ[ কাজ 
অবশ#ই পাপ ¦র কের )দয়, যারা �রণ রােখ তােদর জন# এc এক মহা �ারক। 
Ankebut 29:7*....আর যারা িব>াস Yাপন কের ও সৎকম[ কের, আিম অবশ#ই 
তােদর ম¥ কাজ xেলা িমcেয় )দব এবং তােদরেক কেম[র উৎকৃNতর hিতদান )দব।  
Nejm 53:32..... যারা বড় বড় )গানাহ ও অÎীলকায[ )থেক )বঁেচ থােক )ছাটখাট 
অপরাধ করেলও িন�য় আপনার পালনকত[ ার eমা সু¦র িব(ৃত। 

পির$াণ 
110. 

একজন মানুষ িক ‘িC�ান’ বা ‘মুসিলম’ িহেসেব জàলাভ কের? 
বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

6যাহন 1:12-13*.....12 িক: িকছু )লাক তাঁ েক �হণ করল এবং তাঁ েক িব>াস করল৷ যাঁ রা 
িব>াস করল তােদর সকলেক িতিন ঈ>েরর সWান হবার অিধকার দান করেলন৷ 13 ঈ>েরর এই 
সWানরা hাকৃিতক িনয়ম অনুসাের )কান িশ�র মেতা জS �হণ কের িন৷ মা-বাবার pদিহক 
কামনা-বাসনা অনুসােরও নয়, ঈ>েরর কাছ )থেকই তােদর এই জS৷ 
6যাহন 3:5..... যী� তাঁ েক বলেলন, ‘আিম )তামােদর সিত# বলিছ, যিদ )কান )লাক জল ও আsা 
)থেক না জSায়, তেব )স ঈ>েরর রােজ# hেবশ করেত পাের না৷ 
িপতেরর ১ম প$ 1:23..... )কান ন>র বীজ )থেক )তামােদর এই নতুন জS হয় িন৷ 
এই জীবন সTভব হেয়েছ এক অিবন>র বীজ )থেক৷ ঈ>েরর )সই জীবW ও িচরYাযী 
বাক# Zারাই )তামােদর নতুন জS হেয়েছ৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Kâfirûn 109:1-6*.....1.বলুন, )হ কােফরÝল,…2. আিম এবাদত কিরনা, )তামরা যার এবাদত 
কর।…3. এবং )তামরাও এবাদতকারী নও, যার এবাদত আিম কির….4. এবং আিম এবাদতকারী নই, 
যার এবাদত )তামরা কর।….5. )তামরা এবাদতকারী নও, যার এবাদত আিম কির।….6. )তামােদর কম[ 
ও কম[ফল )তামােদর জেন# এবং আমার কম[ ও কম[ফল আমার জেন#। 
ম]বL: বাইেবেলর মেত )কও ি̈ Nান হেয় জSলাভ করেত পাের না; ঈ>েরর পিব� সÒার 
মাধ#েম যারা পুনরায় জSলাভ করেব )কবলমা� তারাই ঈ>েরর tগ[ লাভ করেব। আর ইসলােম 
)য জSলাভ কেরেছ তার বাবা যিদ মুসলমান হয় তাহেল )স জSগত ভােবই মুসিলম হেব। 
 
 

109.* 
‘ভােলা কাজ’ করার মাধLেম খারাপ কােজর শািQ 6থেক িক মুি� পাওয়া 
যায়? (6সভাপ) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
6রামীয় 3:28*.....সুতরাং আমরা িব>াস কির মানুষ িবিধ-ব#বYা পালেনর জন# যা কের তার 
Zারা নয়, িক: িব>ােসই )স ঈ>েরর সাeােত ধািম[ক hিতপ{ হয়৷ 
গালাতীয় 3:11..... এখন এটা পির*ার )য় িবিধ-ব#বYার Zারা ঈ>েরর কােছ ধািম[ক 
hিতপ{ হওয়া যায় না৷ কারণ শাm বেল: ‘ধািম[ক ব#িq িব>ােসর জন#ই বাঁচেব৷’ 
তীত 3:5-6..... 5 তখন িতিন তাঁর দয়ার xেণ আমােদর রeা করেলন৷ ঈ>েরর কােছ )য়াগ# 
বেল িবেবিচত হওয়ার জন#, ভাল কাজ কেরিছলাম বেল নয়৷ িতিন আমােদর পির*ার কের 
পির�াণhা� নতুন মানুষ করেলন এবং পিব� আsার মাধ#েম আমরা নতুন হলাম৷  
যােকােবর প$র 2:10..... )কউ যিদ সম( ব#বYা পালন কের ও তার মেধ# )কবল যিদ একc 
ব#বYা পালন করেত ব#থ[ হয়, তেব )স সম( ব#বYা লঙঘন করার )দােষ )দাষী সাব#( হয়৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Hud 11:114.... আর িদেনর dই hােWই নামায �ক রাখেব, এবং রােতর hাWভােগ পূণ[ কাজ 
অবশ#ই পাপ ¦র কের )দয়, যারা �রণ রােখ তােদর জন# এc এক মহা �ারক। 
Ankebut 29:7*....আর যারা িব>াস Yাপন কের ও সৎকম[ কের, আিম অবশ#ই 
তােদর ম¥ কাজ xেলা িমcেয় )দব এবং তােদরেক কেম[র উৎকৃNতর hিতদান )দব।  
Nejm 53:32..... যারা বড় বড় )গানাহ ও অÎীলকায[ )থেক )বঁেচ থােক )ছাটখাট 
অপরাধ করেলও িন�য় আপনার পালনকত[ ার eমা সু¦র িব(ৃত। 

পির$াণ 
110. 

একজন মানুষ িক ‘িC�ান’ বা ‘মুসিলম’ িহেসেব জàলাভ কের? 
বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

6যাহন 1:12-13*.....12 িক: িকছু )লাক তাঁ েক �হণ করল এবং তাঁ েক িব>াস করল৷ যাঁ রা 
িব>াস করল তােদর সকলেক িতিন ঈ>েরর সWান হবার অিধকার দান করেলন৷ 13 ঈ>েরর এই 
সWানরা hাকৃিতক িনয়ম অনুসাের )কান িশ�র মেতা জS �হণ কের িন৷ মা-বাবার pদিহক 
কামনা-বাসনা অনুসােরও নয়, ঈ>েরর কাছ )থেকই তােদর এই জS৷ 
6যাহন 3:5..... যী� তাঁ েক বলেলন, ‘আিম )তামােদর সিত# বলিছ, যিদ )কান )লাক জল ও আsা 
)থেক না জSায়, তেব )স ঈ>েরর রােজ# hেবশ করেত পাের না৷ 
িপতেরর ১ম প$ 1:23..... )কান ন>র বীজ )থেক )তামােদর এই নতুন জS হয় িন৷ 
এই জীবন সTভব হেয়েছ এক অিবন>র বীজ )থেক৷ ঈ>েরর )সই জীবW ও িচরYাযী 
বাক# Zারাই )তামােদর নতুন জS হেয়েছ৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Kâfirûn 109:1-6*.....1.বলুন, )হ কােফরÝল,…2. আিম এবাদত কিরনা, )তামরা যার এবাদত 
কর।…3. এবং )তামরাও এবাদতকারী নও, যার এবাদত আিম কির….4. এবং আিম এবাদতকারী নই, 
যার এবাদত )তামরা কর।….5. )তামরা এবাদতকারী নও, যার এবাদত আিম কির।….6. )তামােদর কম[ 
ও কম[ফল )তামােদর জেন# এবং আমার কম[ ও কম[ফল আমার জেন#। 
ম]বL: বাইেবেলর মেত )কও ি̈ Nান হেয় জSলাভ করেত পাের না; ঈ>েরর পিব� সÒার 
মাধ#েম যারা পুনরায় জSলাভ করেব )কবলমা� তারাই ঈ>েরর tগ[ লাভ করেব। আর ইসলােম 
)য জSলাভ কেরেছ তার বাবা যিদ মুসলমান হয় তাহেল )স জSগত ভােবই মুসিলম হেব। 
 
 
 

109.* 
‘ভােলা কাজ’ করার মাধLেম খারাপ কােজর শািQ 6থেক িক মুি� পাওয়া 
যায়? (6সভাপ) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
6রামীয় 3:28*.....সুতরাং আমরা িব>াস কির মানুষ িবিধ-ব#বYা পালেনর জন# যা কের তার 
Zারা নয়, িক: িব>ােসই )স ঈ>েরর সাeােত ধািম[ক hিতপ{ হয়৷ 
গালাতীয় 3:11..... এখন এটা পির*ার )য় িবিধ-ব#বYার Zারা ঈ>েরর কােছ ধািম[ক 
hিতপ{ হওয়া যায় না৷ কারণ শাm বেল: ‘ধািম[ক ব#িq িব>ােসর জন#ই বাঁচেব৷’ 
তীত 3:5-6..... 5 তখন িতিন তাঁর দয়ার xেণ আমােদর রeা করেলন৷ ঈ>েরর কােছ )য়াগ# 
বেল িবেবিচত হওয়ার জন#, ভাল কাজ কেরিছলাম বেল নয়৷ িতিন আমােদর পির*ার কের 
পির�াণhা� নতুন মানুষ করেলন এবং পিব� আsার মাধ#েম আমরা নতুন হলাম৷  
যােকােবর প$র 2:10..... )কউ যিদ সম( ব#বYা পালন কের ও তার মেধ# )কবল যিদ একc 
ব#বYা পালন করেত ব#থ[ হয়, তেব )স সম( ব#বYা লঙঘন করার )দােষ )দাষী সাব#( হয়৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Hud 11:114.... আর িদেনর dই hােWই নামায �ক রাখেব, এবং রােতর hাWভােগ পূণ[ কাজ 
অবশ#ই পাপ ¦র কের )দয়, যারা �রণ রােখ তােদর জন# এc এক মহা �ারক। 
Ankebut 29:7*....আর যারা িব>াস Yাপন কের ও সৎকম[ কের, আিম অবশ#ই 
তােদর ম¥ কাজ xেলা িমcেয় )দব এবং তােদরেক কেম[র উৎকৃNতর hিতদান )দব।  
Nejm 53:32..... যারা বড় বড় )গানাহ ও অÎীলকায[ )থেক )বঁেচ থােক )ছাটখাট 
অপরাধ করেলও িন�য় আপনার পালনকত[ ার eমা সু¦র িব(ৃত। 

পির$াণ 
110. 

একজন মানুষ িক ‘িC�ান’ বা ‘মুসিলম’ িহেসেব জàলাভ কের? 
বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

6যাহন 1:12-13*.....12 িক: িকছু )লাক তাঁ েক �হণ করল এবং তাঁ েক িব>াস করল৷ যাঁ রা 
িব>াস করল তােদর সকলেক িতিন ঈ>েরর সWান হবার অিধকার দান করেলন৷ 13 ঈ>েরর এই 
সWানরা hাকৃিতক িনয়ম অনুসাের )কান িশ�র মেতা জS �হণ কের িন৷ মা-বাবার pদিহক 
কামনা-বাসনা অনুসােরও নয়, ঈ>েরর কাছ )থেকই তােদর এই জS৷ 
6যাহন 3:5..... যী� তাঁ েক বলেলন, ‘আিম )তামােদর সিত# বলিছ, যিদ )কান )লাক জল ও আsা 
)থেক না জSায়, তেব )স ঈ>েরর রােজ# hেবশ করেত পাের না৷ 
িপতেরর ১ম প$ 1:23..... )কান ন>র বীজ )থেক )তামােদর এই নতুন জS হয় িন৷ 
এই জীবন সTভব হেয়েছ এক অিবন>র বীজ )থেক৷ ঈ>েরর )সই জীবW ও িচরYাযী 
বাক# Zারাই )তামােদর নতুন জS হেয়েছ৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Kâfirûn 109:1-6*.....1.বলুন, )হ কােফরÝল,…2. আিম এবাদত কিরনা, )তামরা যার এবাদত 
কর।…3. এবং )তামরাও এবাদতকারী নও, যার এবাদত আিম কির….4. এবং আিম এবাদতকারী নই, 
যার এবাদত )তামরা কর।….5. )তামরা এবাদতকারী নও, যার এবাদত আিম কির।….6. )তামােদর কম[ 
ও কম[ফল )তামােদর জেন# এবং আমার কম[ ও কম[ফল আমার জেন#। 
ম]বL: বাইেবেলর মেত )কও ি̈ Nান হেয় জSলাভ করেত পাের না; ঈ>েরর পিব� সÒার 
মাধ#েম যারা পুনরায় জSলাভ করেব )কবলমা� তারাই ঈ>েরর tগ[ লাভ করেব। আর ইসলােম 
)য জSলাভ কেরেছ তার বাবা যিদ মুসলমান হয় তাহেল )স জSগত ভােবই মুসিলম হেব। 
 
 
 



111.* 
মানুেষর পির$াণ িক তােদর িনজেদর ভােলা কােজর উপর িনভ̂র কের? 
(আেম1ার) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
6রামীয় 4:2..... যিদ িনেজর কােজর জন# িতিন ধািম[ক hিতপ{ হেতন, তেব গব[ করার মেতা তার 
িকছু থাকত; িক: ঈ>েরর সাeােত িতিন গব[ করেত পােরন িন৷   
এেফসীয় 2:8-9*.....8 কারণ ঈ>েরর অনু�েহর Zারা িব>ােসর মধ# িদেয় )তামরা 
উfার )পেয়ছ৷ িব>াস করােতই )তামরা )সই অনু�হ )পেয়ছ৷ )তামরা িনেজরা 
িনেজেদর উfার কর িন; িক: তা ঈ>েরর দান±েপ )পেয়ছ৷ 9 )তামােদর িনেজেদর 
কেম[র ফল িহেসেব )তামরা উfার পাও িন, তাই )কউই গব[ কের বলেত পাের না )য় 
)স তার িনেজর Zারা উfার )পেয়েছ৷ 
তীত 3:5-6*.....5 তখন িতিন তাঁ র দয়ার xেণ আমােদর রeা করেলন৷ ঈ>েরর কােছ )য়াগ# 
বেল িবেবিচত হওয়ার জন#, ভাল কাজ কেরিছলাম বেল নয়৷ িতিন আমােদর পির*ার কের 
পির�াণhা� নতুন মানুষ করেলন এবং পিব� আsার মাধ#েম আমরা নতুন হলাম৷ 6 )সই 
পিব� আsােক ঈ>র আমােদর �াণকত[ া যী� ̈ ীেNর Zারা আমােদর ওপের িবপুল পিরমােণ 
বষ[ণ করেলন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Hud 11:114*....আর িদেনর dই hােWই নামায �ক রাখেব, এবং রােতর hাWভােগ পূণ[ কাজ অবশ#ই 
পাপ ¦র কের )দয়, যারা �রণ রােখ তােদর জন# এc এক মহা �ারক। 
Ankebut 29:7*.....আর যারা িব>াস Yাপন কের ও সৎকম[ কের, আিম অবশ#ই 
তােদর ম¥ কাজ xেলা িমcেয় )দব এবং তােদরেক কেম[র উৎকৃNতর hিতদান )দব। 

112. 
অপরােধর শািQ 6থেক পির$াণ 6পেত ঈ,েরর 6য িবধান রেয়েছ তা িক 
সবসময় র� তLােগর মাধLেম আেস? (কাফারাত) 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6লবীয় পুQক 17:11*....কারণ )দহcর জীবন রেqর মেধ# রেযেছ| আিম )সই রq )বদীর 
ওপর )ঢেল )তামােদর িনেজেদর �িচ করার জন# িদেয়িছ| রেq hাণ আেছ বেলই তা hাযি�k 
সাধন কের| 
িহ�েদর কােছ প$ 9:12 & 22*.....12 ̈ ীN একবার িচরতের )সই মহাপিব�Yােন hেবশ 
কেরেছন৷ িতিন মহাপিব�Yােন hেবেশর জন# ছাগ বা বাছুেরর রq ব#বহার কেরন িন, িক: 
িতিন একবার িচরতের িনেজর রq িনেয় মহাপিব�Yােন hেবশ কেরিছেলন৷ ̈ ীN )সখােন 
hেবশ কের আমােদর জন# অনW মুিq অজ[ ন কেরেছন৷ 22 কারণ িবিধ-ব#বYা বেল )য় hায় 
সব িকছুই রq িছcেয় �িচ করা hেযাজন, আর রqপাত ব#িতেরেক পােপর )মাচন হয় না৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:48*....আর )স িদেনর ভয় কর, যখন )কউ কারও সামান# উপকাের 
আসেব না এবং তার পেe )কান সুপািরশও কবুল হেব না; কারও কাছ )থেক 
eিতপূরণও )নয়া হেব না এবং তারা )কান রকম সাহায#ও পােব না।  
Hajj 22:37*.....এxেলার )গাশত ও রq আ]াহর কােছ )পৗঁেছ না, িক: )পৗঁেছ 
তাঁর কােছ )তামােদর মেনর তাকওয়া। এমিনভােব িতিন এxেলােক )তামােদর বশ 
কের িদেয়েছন, যােত )তামরা আ]াহর মহÒ )ঘাষণা কর এ কারেণ )য, িতিন 
)তামােদর পথ hদশ[ন কেরেছন। সুতরাং সৎকম[শীলেদর সুসংবাদ �িনেয় িদন। 
 
 
 
 

111.* 
মানুেষর পির$াণ িক তােদর িনজেদর ভােলা কােজর উপর িনভ̂র কের? 
(আেম1ার) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
6রামীয় 4:2..... যিদ িনেজর কােজর জন# িতিন ধািম[ক hিতপ{ হেতন, তেব গব[ করার মেতা তার 
িকছু থাকত; িক: ঈ>েরর সাeােত িতিন গব[ করেত পােরন িন৷   
এেফসীয় 2:8-9*.....8 কারণ ঈ>েরর অনু�েহর Zারা িব>ােসর মধ# িদেয় )তামরা 
উfার )পেয়ছ৷ িব>াস করােতই )তামরা )সই অনু�হ )পেয়ছ৷ )তামরা িনেজরা 
িনেজেদর উfার কর িন; িক: তা ঈ>েরর দান±েপ )পেয়ছ৷ 9 )তামােদর িনেজেদর 
কেম[র ফল িহেসেব )তামরা উfার পাও িন, তাই )কউই গব[ কের বলেত পাের না )য় 
)স তার িনেজর Zারা উfার )পেয়েছ৷ 
তীত 3:5-6*.....5 তখন িতিন তাঁ র দয়ার xেণ আমােদর রeা করেলন৷ ঈ>েরর কােছ )য়াগ# 
বেল িবেবিচত হওয়ার জন#, ভাল কাজ কেরিছলাম বেল নয়৷ িতিন আমােদর পির*ার কের 
পির�াণhা� নতুন মানুষ করেলন এবং পিব� আsার মাধ#েম আমরা নতুন হলাম৷ 6 )সই 
পিব� আsােক ঈ>র আমােদর �াণকত[ া যী� ̈ ীেNর Zারা আমােদর ওপের িবপুল পিরমােণ 
বষ[ণ করেলন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Hud 11:114*....আর িদেনর dই hােWই নামায �ক রাখেব, এবং রােতর hাWভােগ পূণ[ কাজ অবশ#ই 
পাপ ¦র কের )দয়, যারা �রণ রােখ তােদর জন# এc এক মহা �ারক। 
Ankebut 29:7*.....আর যারা িব>াস Yাপন কের ও সৎকম[ কের, আিম অবশ#ই 
তােদর ম¥ কাজ xেলা িমcেয় )দব এবং তােদরেক কেম[র উৎকৃNতর hিতদান )দব। 

112. 
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hেবশ কের আমােদর জন# অনW মুিq অজ[ ন কেরেছন৷ 22 কারণ িবিধ-ব#বYা বেল )য় hায় 
সব িকছুই রq িছcেয় �িচ করা hেযাজন, আর রqপাত ব#িতেরেক পােপর )মাচন হয় না৷   
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সব িকছুই রq িছcেয় �িচ করা hেযাজন, আর রqপাত ব#িতেরেক পােপর )মাচন হয় না৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:48*....আর )স িদেনর ভয় কর, যখন )কউ কারও সামান# উপকাের 
আসেব না এবং তার পেe )কান সুপািরশও কবুল হেব না; কারও কাছ )থেক 
eিতপূরণও )নয়া হেব না এবং তারা )কান রকম সাহায#ও পােব না।  
Hajj 22:37*.....এxেলার )গাশত ও রq আ]াহর কােছ )পৗঁেছ না, িক: )পৗঁেছ 
তাঁর কােছ )তামােদর মেনর তাকওয়া। এমিনভােব িতিন এxেলােক )তামােদর বশ 
কের িদেয়েছন, যােত )তামরা আ]াহর মহÒ )ঘাষণা কর এ কারেণ )য, িতিন 
)তামােদর পথ hদশ[ন কেরেছন। সুতরাং সৎকম[শীলেদর সুসংবাদ �িনেয় িদন। 
 
 
 



113. 
ঈ,েরর 6মষ-শাবক বিলদােনর মাধLেম �ায়িÙ5 করার ঘটনার উপর পূণ̂ 
িব,াস আনার মাধLেমই িক ঈ,েরর িবধান অনুযায়ী পির$াণ পাওয়া যােব? 
(িযBিCD)  

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6যাহন 1:29..... পেরর িদন )য়াহন যী�েক তাঁর িদেক আসেত )দেখ বলেলন, ‘ঐ 
)দখ, ঈ>েরর )মষশাবক, িযিন জগেতর পাপরািশ বহন কের িনেয় যান!   
6রামীয় 3:24-28*.....24 িক: তারা ঈ>েরর অনু�েহ িবনামূেল# যী� ¨ীেNর মাধ#েম 
পাপ )থেক মুিqলাভ কের ঈ>েরর কােছ ধািম[ক hিতপ{ হেয়েছ৷ 28 সুতরাং আমরা 
িব>াস কির মানুষ িবিধ-ব#বYা পালেনর জন# যা কের তার Zারা নয়, িক: িব>ােসই )স 
ঈ>েরর সাeােত ধািম[ক hিতপ{ হয়৷ 
এেফসীয় 1:7*.....̈ ীেNর রেqর Zারা আমরা মুq হেয়িছ৷ ঈ>েরর মহানু�েহর ফেল আমােদর 
পাপসমূহ eমা )পেয়েছ৷ 
এেফসীয় 2:8..... কারণ ঈ>েরর অনু�েহর Zারা িব>ােসর মধ# িদেয় )তামরা উfার )পেয়ছ৷ িব>াস 
করােতই )তামরা )সই অনু�হ )পেয়ছ৷ )তামরা িনেজরা িনেজেদর উfার কর িন; িক: তা ঈ>েরর 
দান±েপ )পেয়ছ৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
En’am 6:164..... আপিন বলুনঃ আিম িক আ]াহ ব#তীত অন# hিতপালক )খাঁ জব, অথচ 
িতিনই সবিকছুর hিতপালক? )য ব#িq )কান )গানাহ কের, তা তারই দািয়ে| থােক। )কউ 
অপেরর )বাঝা বহন করেব না। অতঃপর )তামােদরেক সবাইেক hিতপালেকর কােছ hত#াবত[ ন 
করেত হেব। অনWর িতিন )তামােদরেক বেল িদেবন, )যসব িবষেয় )তামরা িবেরাধ করেত। 
İsra 17:15*.....)কউ অপেরর )বাঝা বহন করেব না। 
Nejm 53:38*....িকতােব এই আেছ )য, )কান ব#িq কারও )গানাহ িনেজ বহন করেব না। 

114. 
একজন মানুেষর অন] জীবন অজ̂েনর জনL �থেমই িক তাঁর  িCে�র 
উপেদশাবিল Bনেত হেব এবং িব,াস করেত হেব 6য, িতিনই হেÛন মািসয়াহ, 
জগত সংসােরর রSক? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
)রামীয় 10:9-10 & 17*.....9 তুিম যিদ িনজ মুেখ যী�েক hভু বেল tীকার কর, এবং 
অWের িব>াস কর )য় ঈ>রই তাঁেক মৃতেদর মধ# )থেক জীিবত কেরেছন তাহেল উfার 
পােব৷ 10 কারণ মানুষ অWের িব>াস কের ধািম[কতা লাভ করার জন# আর মুেখ িব>ােসর 
কথা tীকার কের উfার পাবার জন#৷ 17 সুতরাং সুসমাচার )শানার )ভতর িদেয়ই িব>াস 
উ© প{ হয় আর )কউ ী̈েNর সুসমাচার )শানােল তখনই )লােকরা সুসমাচার �নেত পায়৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:119-120*.....119. িন�য় আিম আপনােক সত#ধম[সহ সুসংবাদদাতা ও ভীিত 
hদশ[নকারী±েপ পা�েয়িছ। আপিন )দাযখবাসীেদর সºেক[  িজyািসত হেবন না।….120. ইnদী 
ও ̈ ীNানরা কখনই আপনার hিত স:N হেব না, )য পয[W না আপিন তােদর ধেম[র অনুসরণ 
কেরন। বেল িদন, )য পথ আ]াহ hদশ[ন কেরন, তাই হল সরল পথ। যিদ আপিন তােদর 
আকাÊাসমূেহর অনুসরণ কেরন, ঐ yান লােভর পর, যা আপনার কােছ )পৗঁেছেছ, তেব )কউ 
আ]াহর কবল )থেক আপনার উfারকারী ও সাহায#কারী )নই। 
 
 
 
 

113. 
ঈ,েরর 6মষ-শাবক বিলদােনর মাধLেম �ায়িÙ5 করার ঘটনার উপর পূণ̂ 
িব,াস আনার মাধLেমই িক ঈ,েরর িবধান অনুযায়ী পির$াণ পাওয়া যােব? 
(িযBিCD)  

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6যাহন 1:29..... পেরর িদন )য়াহন যী�েক তাঁর িদেক আসেত )দেখ বলেলন, ‘ঐ 
)দখ, ঈ>েরর )মষশাবক, িযিন জগেতর পাপরািশ বহন কের িনেয় যান!   
6রামীয় 3:24-28*.....24 িক: তারা ঈ>েরর অনু�েহ িবনামূেল# যী� ¨ীেNর মাধ#েম 
পাপ )থেক মুিqলাভ কের ঈ>েরর কােছ ধািম[ক hিতপ{ হেয়েছ৷ 28 সুতরাং আমরা 
িব>াস কির মানুষ িবিধ-ব#বYা পালেনর জন# যা কের তার Zারা নয়, িক: িব>ােসই )স 
ঈ>েরর সাeােত ধািম[ক hিতপ{ হয়৷ 
এেফসীয় 1:7*.....̈ ীেNর রেqর Zারা আমরা মুq হেয়িছ৷ ঈ>েরর মহানু�েহর ফেল আমােদর 
পাপসমূহ eমা )পেয়েছ৷ 
এেফসীয় 2:8..... কারণ ঈ>েরর অনু�েহর Zারা িব>ােসর মধ# িদেয় )তামরা উfার )পেয়ছ৷ িব>াস 
করােতই )তামরা )সই অনু�হ )পেয়ছ৷ )তামরা িনেজরা িনেজেদর উfার কর িন; িক: তা ঈ>েরর 
দান±েপ )পেয়ছ৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
En’am 6:164..... আপিন বলুনঃ আিম িক আ]াহ ব#তীত অন# hিতপালক )খাঁ জব, অথচ 
িতিনই সবিকছুর hিতপালক? )য ব#িq )কান )গানাহ কের, তা তারই দািয়ে| থােক। )কউ 
অপেরর )বাঝা বহন করেব না। অতঃপর )তামােদরেক সবাইেক hিতপালেকর কােছ hত#াবত[ ন 
করেত হেব। অনWর িতিন )তামােদরেক বেল িদেবন, )যসব িবষেয় )তামরা িবেরাধ করেত। 
İsra 17:15*.....)কউ অপেরর )বাঝা বহন করেব না। 
Nejm 53:38*....িকতােব এই আেছ )য, )কান ব#িq কারও )গানাহ িনেজ বহন করেব না। 

114. 
একজন মানুেষর অন] জীবন অজ̂েনর জনL �থেমই িক তাঁর  িCে�র 
উপেদশাবিল Bনেত হেব এবং িব,াস করেত হেব 6য, িতিনই হেÛন মািসয়াহ, 
জগত সংসােরর রSক? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
)রামীয় 10:9-10 & 17*.....9 তুিম যিদ িনজ মুেখ যী�েক hভু বেল tীকার কর, এবং 
অWের িব>াস কর )য় ঈ>রই তাঁেক মৃতেদর মধ# )থেক জীিবত কেরেছন তাহেল উfার 
পােব৷ 10 কারণ মানুষ অWের িব>াস কের ধািম[কতা লাভ করার জন# আর মুেখ িব>ােসর 
কথা tীকার কের উfার পাবার জন#৷ 17 সুতরাং সুসমাচার )শানার )ভতর িদেয়ই িব>াস 
উ© প{ হয় আর )কউ ী̈েNর সুসমাচার )শানােল তখনই )লােকরা সুসমাচার �নেত পায়৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:119-120*.....119. িন�য় আিম আপনােক সত#ধম[সহ সুসংবাদদাতা ও ভীিত 
hদশ[নকারী±েপ পা�েয়িছ। আপিন )দাযখবাসীেদর সºেক[  িজyািসত হেবন না।….120. ইnদী 
ও ̈ ীNানরা কখনই আপনার hিত স:N হেব না, )য পয[W না আপিন তােদর ধেম[র অনুসরণ 
কেরন। বেল িদন, )য পথ আ]াহ hদশ[ন কেরন, তাই হল সরল পথ। যিদ আপিন তােদর 
আকাÊাসমূেহর অনুসরণ কেরন, ঐ yান লােভর পর, যা আপনার কােছ )পৗঁেছেছ, তেব )কউ 
আ]াহর কবল )থেক আপনার উfারকারী ও সাহায#কারী )নই। 
 
 
 
 113. 

ঈ,েরর 6মষ-শাবক বিলদােনর মাধLেম �ায়িÙ5 করার ঘটনার উপর পূণ̂ 
িব,াস আনার মাধLেমই িক ঈ,েরর িবধান অনুযায়ী পির$াণ পাওয়া যােব? 
(িযBিCD)  

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6যাহন 1:29..... পেরর িদন )য়াহন যী�েক তাঁর িদেক আসেত )দেখ বলেলন, ‘ঐ 
)দখ, ঈ>েরর )মষশাবক, িযিন জগেতর পাপরািশ বহন কের িনেয় যান!   
6রামীয় 3:24-28*.....24 িক: তারা ঈ>েরর অনু�েহ িবনামূেল# যী� ¨ীেNর মাধ#েম 
পাপ )থেক মুিqলাভ কের ঈ>েরর কােছ ধািম[ক hিতপ{ হেয়েছ৷ 28 সুতরাং আমরা 
িব>াস কির মানুষ িবিধ-ব#বYা পালেনর জন# যা কের তার Zারা নয়, িক: িব>ােসই )স 
ঈ>েরর সাeােত ধািম[ক hিতপ{ হয়৷ 
এেফসীয় 1:7*.....̈ ীেNর রেqর Zারা আমরা মুq হেয়িছ৷ ঈ>েরর মহানু�েহর ফেল আমােদর 
পাপসমূহ eমা )পেয়েছ৷ 
এেফসীয় 2:8..... কারণ ঈ>েরর অনু�েহর Zারা িব>ােসর মধ# িদেয় )তামরা উfার )পেয়ছ৷ িব>াস 
করােতই )তামরা )সই অনু�হ )পেয়ছ৷ )তামরা িনেজরা িনেজেদর উfার কর িন; িক: তা ঈ>েরর 
দান±েপ )পেয়ছ৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
En’am 6:164..... আপিন বলুনঃ আিম িক আ]াহ ব#তীত অন# hিতপালক )খাঁ জব, অথচ 
িতিনই সবিকছুর hিতপালক? )য ব#িq )কান )গানাহ কের, তা তারই দািয়ে| থােক। )কউ 
অপেরর )বাঝা বহন করেব না। অতঃপর )তামােদরেক সবাইেক hিতপালেকর কােছ hত#াবত[ ন 
করেত হেব। অনWর িতিন )তামােদরেক বেল িদেবন, )যসব িবষেয় )তামরা িবেরাধ করেত। 
İsra 17:15*.....)কউ অপেরর )বাঝা বহন করেব না। 
Nejm 53:38*....িকতােব এই আেছ )য, )কান ব#িq কারও )গানাহ িনেজ বহন করেব না। 

114. 
একজন মানুেষর অন] জীবন অজ̂েনর জনL �থেমই িক তাঁর  িCে�র 
উপেদশাবিল Bনেত হেব এবং িব,াস করেত হেব 6য, িতিনই হেÛন মািসয়াহ, 
জগত সংসােরর রSক? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
)রামীয় 10:9-10 & 17*.....9 তুিম যিদ িনজ মুেখ যী�েক hভু বেল tীকার কর, এবং 
অWের িব>াস কর )য় ঈ>রই তাঁেক মৃতেদর মধ# )থেক জীিবত কেরেছন তাহেল উfার 
পােব৷ 10 কারণ মানুষ অWের িব>াস কের ধািম[কতা লাভ করার জন# আর মুেখ িব>ােসর 
কথা tীকার কের উfার পাবার জন#৷ 17 সুতরাং সুসমাচার )শানার )ভতর িদেয়ই িব>াস 
উ© প{ হয় আর )কউ ী̈েNর সুসমাচার )শানােল তখনই )লােকরা সুসমাচার �নেত পায়৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:119-120*.....119. িন�য় আিম আপনােক সত#ধম[সহ সুসংবাদদাতা ও ভীিত 
hদশ[নকারী±েপ পা�েয়িছ। আপিন )দাযখবাসীেদর সºেক[  িজyািসত হেবন না।….120. ইnদী 
ও ̈ ীNানরা কখনই আপনার hিত স:N হেব না, )য পয[W না আপিন তােদর ধেম[র অনুসরণ 
কেরন। বেল িদন, )য পথ আ]াহ hদশ[ন কেরন, তাই হল সরল পথ। যিদ আপিন তােদর 
আকাÊাসমূেহর অনুসরণ কেরন, ঐ yান লােভর পর, যা আপনার কােছ )পৗঁেছেছ, তেব )কউ 
আ]াহর কবল )থেক আপনার উfারকারী ও সাহায#কারী )নই। 
 
 
 

113. 
ঈ,েরর 6মষ-শাবক বিলদােনর মাধLেম �ায়িÙ5 করার ঘটনার উপর পূণ̂ 
িব,াস আনার মাধLেমই িক ঈ,েরর িবধান অনুযায়ী পির$াণ পাওয়া যােব? 
(িযBিCD)  

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6যাহন 1:29..... পেরর িদন )য়াহন যী�েক তাঁর িদেক আসেত )দেখ বলেলন, ‘ঐ 
)দখ, ঈ>েরর )মষশাবক, িযিন জগেতর পাপরািশ বহন কের িনেয় যান!   
6রামীয় 3:24-28*.....24 িক: তারা ঈ>েরর অনু�েহ িবনামূেল# যী� ¨ীেNর মাধ#েম 
পাপ )থেক মুিqলাভ কের ঈ>েরর কােছ ধািম[ক hিতপ{ হেয়েছ৷ 28 সুতরাং আমরা 
িব>াস কির মানুষ িবিধ-ব#বYা পালেনর জন# যা কের তার Zারা নয়, িক: িব>ােসই )স 
ঈ>েরর সাeােত ধািম[ক hিতপ{ হয়৷ 
এেফসীয় 1:7*.....̈ ীেNর রেqর Zারা আমরা মুq হেয়িছ৷ ঈ>েরর মহানু�েহর ফেল আমােদর 
পাপসমূহ eমা )পেয়েছ৷ 
এেফসীয় 2:8..... কারণ ঈ>েরর অনু�েহর Zারা িব>ােসর মধ# িদেয় )তামরা উfার )পেয়ছ৷ িব>াস 
করােতই )তামরা )সই অনু�হ )পেয়ছ৷ )তামরা িনেজরা িনেজেদর উfার কর িন; িক: তা ঈ>েরর 
দান±েপ )পেয়ছ৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
En’am 6:164..... আপিন বলুনঃ আিম িক আ]াহ ব#তীত অন# hিতপালক )খাঁ জব, অথচ 
িতিনই সবিকছুর hিতপালক? )য ব#িq )কান )গানাহ কের, তা তারই দািয়ে| থােক। )কউ 
অপেরর )বাঝা বহন করেব না। অতঃপর )তামােদরেক সবাইেক hিতপালেকর কােছ hত#াবত[ ন 
করেত হেব। অনWর িতিন )তামােদরেক বেল িদেবন, )যসব িবষেয় )তামরা িবেরাধ করেত। 
İsra 17:15*.....)কউ অপেরর )বাঝা বহন করেব না। 
Nejm 53:38*....িকতােব এই আেছ )য, )কান ব#িq কারও )গানাহ িনেজ বহন করেব না। 

114. 
একজন মানুেষর অন] জীবন অজ̂েনর জনL �থেমই িক তাঁর  িCে�র 
উপেদশাবিল Bনেত হেব এবং িব,াস করেত হেব 6য, িতিনই হেÛন মািসয়াহ, 
জগত সংসােরর রSক? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
)রামীয় 10:9-10 & 17*.....9 তুিম যিদ িনজ মুেখ যী�েক hভু বেল tীকার কর, এবং 
অWের িব>াস কর )য় ঈ>রই তাঁেক মৃতেদর মধ# )থেক জীিবত কেরেছন তাহেল উfার 
পােব৷ 10 কারণ মানুষ অWের িব>াস কের ধািম[কতা লাভ করার জন# আর মুেখ িব>ােসর 
কথা tীকার কের উfার পাবার জন#৷ 17 সুতরাং সুসমাচার )শানার )ভতর িদেয়ই িব>াস 
উ© প{ হয় আর )কউ ী̈েNর সুসমাচার )শানােল তখনই )লােকরা সুসমাচার �নেত পায়৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:119-120*.....119. িন�য় আিম আপনােক সত#ধম[সহ সুসংবাদদাতা ও ভীিত 
hদশ[নকারী±েপ পা�েয়িছ। আপিন )দাযখবাসীেদর সºেক[  িজyািসত হেবন না।….120. ইnদী 
ও ̈ ীNানরা কখনই আপনার hিত স:N হেব না, )য পয[W না আপিন তােদর ধেম[র অনুসরণ 
কেরন। বেল িদন, )য পথ আ]াহ hদশ[ন কেরন, তাই হল সরল পথ। যিদ আপিন তােদর 
আকাÊাসমূেহর অনুসরণ কেরন, ঐ yান লােভর পর, যা আপনার কােছ )পৗঁেছেছ, তেব )কউ 
আ]াহর কবল )থেক আপনার উfারকারী ও সাহায#কারী )নই। 
 
 
 



115.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCDেক রSক ও �ভু িহেসেব িব,াস করার 
মাধLেমই একজন মানুষ 6কবলমা$ তার সকল পােপর জনL Sমা পােবন এবং 
অন] জীবন অজ̂ন করেত পারেবন?  

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6যাহন 11:25.. .. যী� মাথ[ােক বলেলন, ‘আিমই পুনuøান, আিমই জীবন৷ )য় )কউ 
আমােক িব>াস কের, )স মরবার পর জীবন িফের পােব৷ 
6যাহন 17:3..... এই হল অনW জীবন; তারা )তামােক জােন )য় তুিম একমা� সত# 
ঈ>র ও তুিম যাঁেক পা�েয়ছ )সই যী� ¨ীNেক জােন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:19-20*.....19. িনঃসে¥েহ আ]াহর িনকট �হণেযাগ# Zীন একমা� ইসলাম। 
এবং যােদর hিত িকতাব )দয়া হেয়েছ তােদর িনকট hকৃত yান আসার পরও ওরা মতিবেরােধ 
িল� হেয়েছ, �ধুমা� পর�র িবেZষবশতঃ, যারা আ]াহর িনদশ[নসমূেহর hিত �ফরী কের 
তােদর জানা উিচত )য, িনি�ত±েপ আ]াহ িহসাব �হেণ অত#W ̄ ত।…..20. যিদ তারা 
)তামার সােথ িবতেক[  অবতীণ[ হয় তেব বেল দাও, "আিম এবং আমার অনুসরণকারীগণ আ]াহর 
hিত আÃসমপ[ণ কেরিছ।" আর আহেল িকতাবেদর এবং িনরeরেদর বেল দাও )য, )তামরাও িক 
আÃসমপ[ণ কেরছ? তখন যিদ তারা আÃসমপ[ণ কের, তেব সরল পথ hা� হেলা, আর যিদ মুখ 
ঘুিরেয় )নয়, তাহেল )তামার দািয়| হেলা �ধু )পৗেছ )দয়া। আর আ]াহর ¡িNেত রেয়েছ সকল 
বা¥া। 

116. 
বত̂মান সমেয় একজন ধম̂-িব,াসীেক িক ‘ওয়াটার বাি¢èা’ করেত হয়? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মিথ 28:19-20*.....19 তাই )তামরা যাও, )তামরা িগেয় সকল জািতর মানুষেক 
আমার িশষ# কর৷ িপতা, পু� ও পিব� আsার নােম বাি�� দাও৷  20 আিম )তামােদর 
)য়সব আেদশ িদেয়িছ, )সসব তােদর পালন করেত )শখাও আর )দখ যুগাW পয[W 
hিতিদন আিম সব[দাইেতামােদর সেG সেG আিছ৷’ 
মাক[  16:16..... যাঁরা িব>াস কের বা�াইজ হেব, তারা রeা পােব, িক: যাঁরা িব>াস করেব 
না, তােদর )দাষী সাব#( করা হেব৷   
पিশষLচিরত 2:38*.....িপতর তাঁেদর বলেলন, ‘আপনারা মন-িফরান, আর hেত#েক 
পােপর eমার জন# যী� ¨ীেNর নােম বা�াইজ )হান, তাহেল আপনারা দান±েপ এই 
পিব� আsা পােবন৷ 
पিশষLচিরত 22:16..... এখন আর )দরী না কের ওঠ, বাি�� নাও আর )তামার পাপ 
ধুেয় )ফল৷ উfার লােভর জন# যী�েত িব>াস কর৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেন এমন )কান আয়াত )নই )যখােন ‘ওয়াটার বাি��া’-এর কথা বলা 
হেয়েছ। 
 
 

115.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCDেক রSক ও �ভু িহেসেব িব,াস করার 
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বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6যাহন 11:25.. .. যী� মাথ[ােক বলেলন, ‘আিমই পুনuøান, আিমই জীবন৷ )য় )কউ 
আমােক িব>াস কের, )স মরবার পর জীবন িফের পােব৷ 
6যাহন 17:3..... এই হল অনW জীবন; তারা )তামােক জােন )য় তুিম একমা� সত# 
ঈ>র ও তুিম যাঁেক পা�েয়ছ )সই যী� ¨ীNেক জােন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
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িল� হেয়েছ, �ধুমা� পর�র িবেZষবশতঃ, যারা আ]াহর িনদশ[নসমূেহর hিত �ফরী কের 
তােদর জানা উিচত )য, িনি�ত±েপ আ]াহ িহসাব �হেণ অত#W ̄ ত।…..20. যিদ তারা 
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hিত আÃসমপ[ণ কেরিছ।" আর আহেল িকতাবেদর এবং িনরeরেদর বেল দাও )য, )তামরাও িক 
আÃসমপ[ণ কেরছ? তখন যিদ তারা আÃসমপ[ণ কের, তেব সরল পথ hা� হেলা, আর যিদ মুখ 
ঘুিরেয় )নয়, তাহেল )তামার দািয়| হেলা �ধু )পৗেছ )দয়া। আর আ]াহর ¡িNেত রেয়েছ সকল 
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पিশষLচিরত 22:16..... এখন আর )দরী না কের ওঠ, বাি�� নাও আর )তামার পাপ 
ধুেয় )ফল৷ উfার লােভর জন# যী�েত িব>াস কর৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেন এমন )কান আয়াত )নই )যখােন ‘ওয়াটার বাি��া’-এর কথা বলা 
হেয়েছ। 
 
 

115.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCDেক রSক ও �ভু িহেসেব িব,াস করার 
মাধLেমই একজন মানুষ 6কবলমা$ তার সকল পােপর জনL Sমা পােবন এবং 
অন] জীবন অজ̂ন করেত পারেবন?  

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6যাহন 11:25.. .. যী� মাথ[ােক বলেলন, ‘আিমই পুনuøান, আিমই জীবন৷ )য় )কউ 
আমােক িব>াস কের, )স মরবার পর জীবন িফের পােব৷ 
6যাহন 17:3..... এই হল অনW জীবন; তারা )তামােক জােন )য় তুিম একমা� সত# 
ঈ>র ও তুিম যাঁেক পা�েয়ছ )সই যী� ¨ীNেক জােন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:19-20*.....19. িনঃসে¥েহ আ]াহর িনকট �হণেযাগ# Zীন একমা� ইসলাম। 
এবং যােদর hিত িকতাব )দয়া হেয়েছ তােদর িনকট hকৃত yান আসার পরও ওরা মতিবেরােধ 
িল� হেয়েছ, �ধুমা� পর�র িবেZষবশতঃ, যারা আ]াহর িনদশ[নসমূেহর hিত �ফরী কের 
তােদর জানা উিচত )য, িনি�ত±েপ আ]াহ িহসাব �হেণ অত#W ̄ ত।…..20. যিদ তারা 
)তামার সােথ িবতেক[  অবতীণ[ হয় তেব বেল দাও, "আিম এবং আমার অনুসরণকারীগণ আ]াহর 
hিত আÃসমপ[ণ কেরিছ।" আর আহেল িকতাবেদর এবং িনরeরেদর বেল দাও )য, )তামরাও িক 
আÃসমপ[ণ কেরছ? তখন যিদ তারা আÃসমপ[ণ কের, তেব সরল পথ hা� হেলা, আর যিদ মুখ 
ঘুিরেয় )নয়, তাহেল )তামার দািয়| হেলা �ধু )পৗেছ )দয়া। আর আ]াহর ¡িNেত রেয়েছ সকল 
বা¥া। 

116. 
বত̂মান সমেয় একজন ধম̂-িব,াসীেক িক ‘ওয়াটার বাি¢èা’ করেত হয়? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মিথ 28:19-20*.....19 তাই )তামরা যাও, )তামরা িগেয় সকল জািতর মানুষেক 
আমার িশষ# কর৷ িপতা, পু� ও পিব� আsার নােম বাি�� দাও৷  20 আিম )তামােদর 
)য়সব আেদশ িদেয়িছ, )সসব তােদর পালন করেত )শখাও আর )দখ যুগাW পয[W 
hিতিদন আিম সব[দাইেতামােদর সেG সেG আিছ৷’ 
মাক[  16:16..... যাঁরা িব>াস কের বা�াইজ হেব, তারা রeা পােব, িক: যাঁরা িব>াস করেব 
না, তােদর )দাষী সাব#( করা হেব৷   
पিশষLচিরত 2:38*.....িপতর তাঁেদর বলেলন, ‘আপনারা মন-িফরান, আর hেত#েক 
পােপর eমার জন# যী� ¨ীেNর নােম বা�াইজ )হান, তাহেল আপনারা দান±েপ এই 
পিব� আsা পােবন৷ 
पিশষLচিরত 22:16..... এখন আর )দরী না কের ওঠ, বাি�� নাও আর )তামার পাপ 
ধুেয় )ফল৷ উfার লােভর জন# যী�েত িব>াস কর৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেন এমন )কান আয়াত )নই )যখােন ‘ওয়াটার বাি��া’-এর কথা বলা 
হেয়েছ। 
 
 
 

115.* 
এa িক %হণেযাগL 6য, িযBিCDেক রSক ও �ভু িহেসেব িব,াস করার 
মাধLেমই একজন মানুষ 6কবলমা$ তার সকল পােপর জনL Sমা পােবন এবং 
অন] জীবন অজ̂ন করেত পারেবন?  

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6যাহন 11:25.. .. যী� মাথ[ােক বলেলন, ‘আিমই পুনuøান, আিমই জীবন৷ )য় )কউ 
আমােক িব>াস কের, )স মরবার পর জীবন িফের পােব৷ 
6যাহন 17:3..... এই হল অনW জীবন; তারা )তামােক জােন )য় তুিম একমা� সত# 
ঈ>র ও তুিম যাঁেক পা�েয়ছ )সই যী� ¨ীNেক জােন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:19-20*.....19. িনঃসে¥েহ আ]াহর িনকট �হণেযাগ# Zীন একমা� ইসলাম। 
এবং যােদর hিত িকতাব )দয়া হেয়েছ তােদর িনকট hকৃত yান আসার পরও ওরা মতিবেরােধ 
িল� হেয়েছ, �ধুমা� পর�র িবেZষবশতঃ, যারা আ]াহর িনদশ[নসমূেহর hিত �ফরী কের 
তােদর জানা উিচত )য, িনি�ত±েপ আ]াহ িহসাব �হেণ অত#W ̄ ত।…..20. যিদ তারা 
)তামার সােথ িবতেক[  অবতীণ[ হয় তেব বেল দাও, "আিম এবং আমার অনুসরণকারীগণ আ]াহর 
hিত আÃসমপ[ণ কেরিছ।" আর আহেল িকতাবেদর এবং িনরeরেদর বেল দাও )য, )তামরাও িক 
আÃসমপ[ণ কেরছ? তখন যিদ তারা আÃসমপ[ণ কের, তেব সরল পথ hা� হেলা, আর যিদ মুখ 
ঘুিরেয় )নয়, তাহেল )তামার দািয়| হেলা �ধু )পৗেছ )দয়া। আর আ]াহর ¡িNেত রেয়েছ সকল 
বা¥া। 

116. 
বত̂মান সমেয় একজন ধম̂-িব,াসীেক িক ‘ওয়াটার বাি¢èা’ করেত হয়? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মিথ 28:19-20*.....19 তাই )তামরা যাও, )তামরা িগেয় সকল জািতর মানুষেক 
আমার িশষ# কর৷ িপতা, পু� ও পিব� আsার নােম বাি�� দাও৷  20 আিম )তামােদর 
)য়সব আেদশ িদেয়িছ, )সসব তােদর পালন করেত )শখাও আর )দখ যুগাW পয[W 
hিতিদন আিম সব[দাইেতামােদর সেG সেG আিছ৷’ 
মাক[  16:16..... যাঁরা িব>াস কের বা�াইজ হেব, তারা রeা পােব, িক: যাঁরা িব>াস করেব 
না, তােদর )দাষী সাব#( করা হেব৷   
पিশষLচিরত 2:38*.....িপতর তাঁেদর বলেলন, ‘আপনারা মন-িফরান, আর hেত#েক 
পােপর eমার জন# যী� ¨ীেNর নােম বা�াইজ )হান, তাহেল আপনারা দান±েপ এই 
পিব� আsা পােবন৷ 
पিশষLচিরত 22:16..... এখন আর )দরী না কের ওঠ, বাি�� নাও আর )তামার পাপ 
ধুেয় )ফল৷ উfার লােভর জন# যী�েত িব>াস কর৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেন এমন )কান আয়াত )নই )যখােন ‘ওয়াটার বাি��া’-এর কথা বলা 
হেয়েছ। 
 
 
 



117. 
বত̂মান সমেয় একজন পু·ষ ধম̂-িব,াসীেক িক িল«া%চম̂েছদন করেত হয়? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
पিশষLচিরত 15:5-11..... 10 এখন এই অইnদী ভাইেদর কাঁ েধ )কন আপনারা ভারী )য়ায়াল 
চািপেয় িদেত চাইেছন? ঈ>রেক িক আপনারা ³ুf করেত চান? আমরা ও আমােদর 
িপতৃপুuষেদর এমন শিq িছল না )য় )সই ভারী )য়ায়াল বহন কির৷ 11 িক: আমরা িব>াস কির 
)য় এই অইnদী িব>াসীরা আমােদর মত hভু যী�র অনু�েহই উfার লাভ করেব!’ 
কির&ীয় ১ 7:18 & 20*.....18 কাউেক িক সু{ত হওয়া অবYায় আÑান করা হেয়েছ? )স )য়ন 
সু{তেক বািতল না কের৷ কাউেক িক অসু{ত অবYায় আÑান করা হেয়েছ? তার সু{ত হওয়ার 
hেযাজন )নই৷ 20 ঈ>র যােক )য় অবYায় আÑান কেরেছন, )স )সই অবYােতই থা�ক৷ 
গালাতীয় 5:2.... )শান! আিম )পৗল বলিছ৷ যিদ )তামরা সু{েতর মাধ#েম আবার িবিধ-ব#বYায় 
িফের যাও, তেব )তামরা ̈ ীেNেত লাভবান হেব না৷ 
গালাতীয় 5:6*.....কারণ ̈ ীN যী�েত যুq থাকেল সু{ত হওয়া বা না হওয়া এ hi মূল#হীন; 
িক: দরকাির িবষয় হল িব>াস, )য় িব>াস ভালবাসার মধ# িদেয় কাজ কের৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nahl 16:123*....অতঃপর আপনার hিত hত#ােদশ )hরণ কেরিছ )য, ই¼াহীেমর 
Zীন অনুসরণ কuন, িযিন একিন� িছেলন এবং িশরককারীেদর অWভূ[ q িছেলন না।  
ম]বL: ইসলােম সু{েত খতনা আবরাহােমর ধেম[র একc অংশ যা, সকল মুসিলেমর 
জন# অত#াবশ#কীয়। হািদেসও এই কথা )দখা যায়ঃ বুখাির 1252, ফািতহ আল-বাির 
6:388; and মুসিলম 4:2370. 

118. 
এমন 6কান আয়াত বা অংশ িক রেয়েছ 6যখােন মানুষেক ‘পিব$’ থাকার 
িনেদ̂শ 6দয়া হয় এবং ‘পিব$তা’ িক জা�ােত �েবেশর পূব̂শত̂? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6লবীয় পুQক 11:44*.....কারণ আিমই )তামােদর hভু ঈ>র! আিম পিব�, তাই 
)তামরাও )তামােদর িনেজেদর পিব� )রেখা| ঐ সম( বুেক হাঁটা hাণীেদর সং�েশ[ 
িনেজেদর অ�িচ কেরা না|   
কির&ীয় ১ 3:16-17..... 16 )তামরা িক জান না )য় )তামরা ঈ>েরর মি¥র; আর ঈ>েরর আsা 
)তামােদর মেধ# বাস কেরন?  17  কারণ ঈ>েরর মি¥র পিব� আর )সই মি¥র )তামারই৷ 
িহ�েদর কােছ প$ 12:14*.....সবার সেG শািWেত জীবনযাপন করেত )চNা কর, 
কারণ এই ধরেণর জীবন ছাড়া )কউ hভুর দশ[ন লাভ কের না৷ 
িপতেরর ১ম প$ 1:15-16..... 15 িক: )য় ঈ>র )তামােদর আÑান কেরেছন )সই ঈ>র 
)য়মন পিব� )তমিন )তামরাও )তামােদর সকল কােজ পিব� থাক৷   
प�তLােদশর 22:11..... )য় অন#ায় করেছ, )স আেরা অন#ায় কuক; আর )য় 
কলুিষত, )স কলুিষত থা�ক৷ )য় ধািম[ক )স এর পের আেরা ধম[াচরণ কuক; আর )য় 
পিব� )স আেরা পিব� )হাË৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেন  এমন )কান আয়াত )নই )যখােন মানুষেক পিব� হেত বলা হেয়েছ 
বা এর )কান ইিGত )দয়া হেয়েছ। 
 
 

117. 
বত̂মান সমেয় একজন পু·ষ ধম̂-িব,াসীেক িক িল«া%চম̂েছদন করেত হয়? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
पিশষLচিরত 15:5-11..... 10 এখন এই অইnদী ভাইেদর কাঁ েধ )কন আপনারা ভারী )য়ায়াল 
চািপেয় িদেত চাইেছন? ঈ>রেক িক আপনারা ³ুf করেত চান? আমরা ও আমােদর 
িপতৃপুuষেদর এমন শিq িছল না )য় )সই ভারী )য়ায়াল বহন কির৷ 11 িক: আমরা িব>াস কির 
)য় এই অইnদী িব>াসীরা আমােদর মত hভু যী�র অনু�েহই উfার লাভ করেব!’ 
কির&ীয় ১ 7:18 & 20*.....18 কাউেক িক সু{ত হওয়া অবYায় আÑান করা হেয়েছ? )স )য়ন 
সু{তেক বািতল না কের৷ কাউেক িক অসু{ত অবYায় আÑান করা হেয়েছ? তার সু{ত হওয়ার 
hেযাজন )নই৷ 20 ঈ>র যােক )য় অবYায় আÑান কেরেছন, )স )সই অবYােতই থা�ক৷ 
গালাতীয় 5:2.... )শান! আিম )পৗল বলিছ৷ যিদ )তামরা সু{েতর মাধ#েম আবার িবিধ-ব#বYায় 
িফের যাও, তেব )তামরা ̈ ীেNেত লাভবান হেব না৷ 
গালাতীয় 5:6*.....কারণ ̈ ীN যী�েত যুq থাকেল সু{ত হওয়া বা না হওয়া এ hi মূল#হীন; 
িক: দরকাির িবষয় হল িব>াস, )য় িব>াস ভালবাসার মধ# িদেয় কাজ কের৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nahl 16:123*....অতঃপর আপনার hিত hত#ােদশ )hরণ কেরিছ )য, ই¼াহীেমর 
Zীন অনুসরণ কuন, িযিন একিন� িছেলন এবং িশরককারীেদর অWভূ[ q িছেলন না।  
ম]বL: ইসলােম সু{েত খতনা আবরাহােমর ধেম[র একc অংশ যা, সকল মুসিলেমর 
জন# অত#াবশ#কীয়। হািদেসও এই কথা )দখা যায়ঃ বুখাির 1252, ফািতহ আল-বাির 
6:388; and মুসিলম 4:2370. 

118. 
এমন 6কান আয়াত বা অংশ িক রেয়েছ 6যখােন মানুষেক ‘পিব$’ থাকার 
িনেদ̂শ 6দয়া হয় এবং ‘পিব$তা’ িক জা�ােত �েবেশর পূব̂শত̂? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6লবীয় পুQক 11:44*.....কারণ আিমই )তামােদর hভু ঈ>র! আিম পিব�, তাই 
)তামরাও )তামােদর িনেজেদর পিব� )রেখা| ঐ সম( বুেক হাঁটা hাণীেদর সং�েশ[ 
িনেজেদর অ�িচ কেরা না|   
কির&ীয় ১ 3:16-17..... 16 )তামরা িক জান না )য় )তামরা ঈ>েরর মি¥র; আর ঈ>েরর আsা 
)তামােদর মেধ# বাস কেরন?  17  কারণ ঈ>েরর মি¥র পিব� আর )সই মি¥র )তামারই৷ 
িহ�েদর কােছ প$ 12:14*.....সবার সেG শািWেত জীবনযাপন করেত )চNা কর, 
কারণ এই ধরেণর জীবন ছাড়া )কউ hভুর দশ[ন লাভ কের না৷ 
িপতেরর ১ম প$ 1:15-16..... 15 িক: )য় ঈ>র )তামােদর আÑান কেরেছন )সই ঈ>র 
)য়মন পিব� )তমিন )তামরাও )তামােদর সকল কােজ পিব� থাক৷   
प�তLােদশর 22:11..... )য় অন#ায় করেছ, )স আেরা অন#ায় কuক; আর )য় 
কলুিষত, )স কলুিষত থা�ক৷ )য় ধািম[ক )স এর পের আেরা ধম[াচরণ কuক; আর )য় 
পিব� )স আেরা পিব� )হাË৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেন  এমন )কান আয়াত )নই )যখােন মানুষেক পিব� হেত বলা হেয়েছ 
বা এর )কান ইিGত )দয়া হেয়েছ। 
 
 

117. 
বত̂মান সমেয় একজন পু·ষ ধম̂-িব,াসীেক িক িল«া%চম̂েছদন করেত হয়? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
पিশষLচিরত 15:5-11..... 10 এখন এই অইnদী ভাইেদর কাঁ েধ )কন আপনারা ভারী )য়ায়াল 
চািপেয় িদেত চাইেছন? ঈ>রেক িক আপনারা ³ুf করেত চান? আমরা ও আমােদর 
িপতৃপুuষেদর এমন শিq িছল না )য় )সই ভারী )য়ায়াল বহন কির৷ 11 িক: আমরা িব>াস কির 
)য় এই অইnদী িব>াসীরা আমােদর মত hভু যী�র অনু�েহই উfার লাভ করেব!’ 
কির&ীয় ১ 7:18 & 20*.....18 কাউেক িক সু{ত হওয়া অবYায় আÑান করা হেয়েছ? )স )য়ন 
সু{তেক বািতল না কের৷ কাউেক িক অসু{ত অবYায় আÑান করা হেয়েছ? তার সু{ত হওয়ার 
hেযাজন )নই৷ 20 ঈ>র যােক )য় অবYায় আÑান কেরেছন, )স )সই অবYােতই থা�ক৷ 
গালাতীয় 5:2.... )শান! আিম )পৗল বলিছ৷ যিদ )তামরা সু{েতর মাধ#েম আবার িবিধ-ব#বYায় 
িফের যাও, তেব )তামরা ̈ ীেNেত লাভবান হেব না৷ 
গালাতীয় 5:6*.....কারণ ̈ ীN যী�েত যুq থাকেল সু{ত হওয়া বা না হওয়া এ hi মূল#হীন; 
িক: দরকাির িবষয় হল িব>াস, )য় িব>াস ভালবাসার মধ# িদেয় কাজ কের৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nahl 16:123*....অতঃপর আপনার hিত hত#ােদশ )hরণ কেরিছ )য, ই¼াহীেমর 
Zীন অনুসরণ কuন, িযিন একিন� িছেলন এবং িশরককারীেদর অWভূ[ q িছেলন না।  
ম]বL: ইসলােম সু{েত খতনা আবরাহােমর ধেম[র একc অংশ যা, সকল মুসিলেমর 
জন# অত#াবশ#কীয়। হািদেসও এই কথা )দখা যায়ঃ বুখাির 1252, ফািতহ আল-বাির 
6:388; and মুসিলম 4:2370. 

118. 
এমন 6কান আয়াত বা অংশ িক রেয়েছ 6যখােন মানুষেক ‘পিব$’ থাকার 
িনেদ̂শ 6দয়া হয় এবং ‘পিব$তা’ িক জা�ােত �েবেশর পূব̂শত̂? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6লবীয় পুQক 11:44*.....কারণ আিমই )তামােদর hভু ঈ>র! আিম পিব�, তাই 
)তামরাও )তামােদর িনেজেদর পিব� )রেখা| ঐ সম( বুেক হাঁটা hাণীেদর সং�েশ[ 
িনেজেদর অ�িচ কেরা না|   
কির&ীয় ১ 3:16-17..... 16 )তামরা িক জান না )য় )তামরা ঈ>েরর মি¥র; আর ঈ>েরর আsা 
)তামােদর মেধ# বাস কেরন?  17  কারণ ঈ>েরর মি¥র পিব� আর )সই মি¥র )তামারই৷ 
িহ�েদর কােছ প$ 12:14*.....সবার সেG শািWেত জীবনযাপন করেত )চNা কর, 
কারণ এই ধরেণর জীবন ছাড়া )কউ hভুর দশ[ন লাভ কের না৷ 
িপতেরর ১ম প$ 1:15-16..... 15 িক: )য় ঈ>র )তামােদর আÑান কেরেছন )সই ঈ>র 
)য়মন পিব� )তমিন )তামরাও )তামােদর সকল কােজ পিব� থাক৷   
प�তLােদশর 22:11..... )য় অন#ায় করেছ, )স আেরা অন#ায় কuক; আর )য় 
কলুিষত, )স কলুিষত থা�ক৷ )য় ধািম[ক )স এর পের আেরা ধম[াচরণ কuক; আর )য় 
পিব� )স আেরা পিব� )হাË৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেন  এমন )কান আয়াত )নই )যখােন মানুষেক পিব� হেত বলা হেয়েছ 
বা এর )কান ইিGত )দয়া হেয়েছ। 
 
 
 

117. 
বত̂মান সমেয় একজন পু·ষ ধম̂-িব,াসীেক িক িল«া%চম̂েছদন করেত হয়? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
पিশষLচিরত 15:5-11..... 10 এখন এই অইnদী ভাইেদর কাঁ েধ )কন আপনারা ভারী )য়ায়াল 
চািপেয় িদেত চাইেছন? ঈ>রেক িক আপনারা ³ুf করেত চান? আমরা ও আমােদর 
িপতৃপুuষেদর এমন শিq িছল না )য় )সই ভারী )য়ায়াল বহন কির৷ 11 িক: আমরা িব>াস কির 
)য় এই অইnদী িব>াসীরা আমােদর মত hভু যী�র অনু�েহই উfার লাভ করেব!’ 
কির&ীয় ১ 7:18 & 20*.....18 কাউেক িক সু{ত হওয়া অবYায় আÑান করা হেয়েছ? )স )য়ন 
সু{তেক বািতল না কের৷ কাউেক িক অসু{ত অবYায় আÑান করা হেয়েছ? তার সু{ত হওয়ার 
hেযাজন )নই৷ 20 ঈ>র যােক )য় অবYায় আÑান কেরেছন, )স )সই অবYােতই থা�ক৷ 
গালাতীয় 5:2.... )শান! আিম )পৗল বলিছ৷ যিদ )তামরা সু{েতর মাধ#েম আবার িবিধ-ব#বYায় 
িফের যাও, তেব )তামরা ̈ ীেNেত লাভবান হেব না৷ 
গালাতীয় 5:6*.....কারণ ̈ ীN যী�েত যুq থাকেল সু{ত হওয়া বা না হওয়া এ hi মূল#হীন; 
িক: দরকাির িবষয় হল িব>াস, )য় িব>াস ভালবাসার মধ# িদেয় কাজ কের৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nahl 16:123*....অতঃপর আপনার hিত hত#ােদশ )hরণ কেরিছ )য, ই¼াহীেমর 
Zীন অনুসরণ কuন, িযিন একিন� িছেলন এবং িশরককারীেদর অWভূ[ q িছেলন না।  
ম]বL: ইসলােম সু{েত খতনা আবরাহােমর ধেম[র একc অংশ যা, সকল মুসিলেমর 
জন# অত#াবশ#কীয়। হািদেসও এই কথা )দখা যায়ঃ বুখাির 1252, ফািতহ আল-বাির 
6:388; and মুসিলম 4:2370. 

118. 
এমন 6কান আয়াত বা অংশ িক রেয়েছ 6যখােন মানুষেক ‘পিব$’ থাকার 
িনেদ̂শ 6দয়া হয় এবং ‘পিব$তা’ িক জা�ােত �েবেশর পূব̂শত̂? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6লবীয় পুQক 11:44*.....কারণ আিমই )তামােদর hভু ঈ>র! আিম পিব�, তাই 
)তামরাও )তামােদর িনেজেদর পিব� )রেখা| ঐ সম( বুেক হাঁটা hাণীেদর সং�েশ[ 
িনেজেদর অ�িচ কেরা না|   
কির&ীয় ১ 3:16-17..... 16 )তামরা িক জান না )য় )তামরা ঈ>েরর মি¥র; আর ঈ>েরর আsা 
)তামােদর মেধ# বাস কেরন?  17  কারণ ঈ>েরর মি¥র পিব� আর )সই মি¥র )তামারই৷ 
িহ�েদর কােছ প$ 12:14*.....সবার সেG শািWেত জীবনযাপন করেত )চNা কর, 
কারণ এই ধরেণর জীবন ছাড়া )কউ hভুর দশ[ন লাভ কের না৷ 
িপতেরর ১ম প$ 1:15-16..... 15 িক: )য় ঈ>র )তামােদর আÑান কেরেছন )সই ঈ>র 
)য়মন পিব� )তমিন )তামরাও )তামােদর সকল কােজ পিব� থাক৷   
प�তLােদশর 22:11..... )য় অন#ায় করেছ, )স আেরা অন#ায় কuক; আর )য় 
কলুিষত, )স কলুিষত থা�ক৷ )য় ধািম[ক )স এর পের আেরা ধম[াচরণ কuক; আর )য় 
পিব� )স আেরা পিব� )হাË৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেন  এমন )কান আয়াত )নই )যখােন মানুষেক পিব� হেত বলা হেয়েছ 
বা এর )কান ইিGত )দয়া হেয়েছ। 
 
 
 



119. 
বা§ারা িক িনেজেদর ইÛা ও সাধ অনুযায়ী িকছু িজিনশ চচ̂ার মাধLেম ঈ,েরর 
স]ান হেত পারেব? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6যাহন 1:12*.....িক: িকছু )লাক তাঁেক �হণ করল এবং তাঁেক িব>াস করল৷ যাঁরা 
িব>াস করল তােদর সকলেক িতিন ঈ>েরর সWান হবার অিধকার দান করেলন৷   
6রামীয় 8:14 & 16..... 14 ঈ>েরর hকৃত সWানরা ঈ>েরর আsার Zারা পিরচািলত 
হয়৷ 16 পিব� আsা িনেজও আমােদর আsার সেG সাe# িদেয় বলেছন )য় আমরা 
ঈ>েরর সWান;   
গালাতীয় 3:26*.....কারণ )তামােদর মেধ# যােদর ¨ীেN বাি�� হেয়েছ, তােদর 
সবাই ¨ীNেক পিরধান কেরেছ৷ ¨ীN যী�র মাধ#েম িব>াস Zারা )তামরা সকেলই 
ঈ>েরর সWান৷   
িহ�েদর কােছ প$ 12:5..... )তামরা সTভবতঃ )সই উ© সাহব#́ ক কথা ভুেল )গছ৷ িতিন 
বেলেছন:‘)হ আমার পু�, hভু যখন )তামায় শাসন কেরন, মেন কেরা না )য় তার )কান মূল# 
)নই৷ িতিন যখন )তামায় সংেশাধন কেরন তখন িনu© সাহ হেযা না৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:18*..... ইnদী ও ¨ীNানরা বেল, আমরা আ]াহর সWান ও তাঁর িhয়জন। 
আপিন বলুন, তেব িতিন )তামােদরেক পােপর িবিনমেয় )কন শাি( দান করেবন? বরং 
)তামারও অন#ান# সৃN মানেবর অWভু[ q সাধারণ মানুষ। 

120.* 
একজন মানুেষর ভাগL িক সৃি�কত̂া B· 6থেকই পুেরাপুির িনধ̂ারণ কের 
6রেখেছ? (কােদর/ িকসমাত) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
ি³তীয় িববরণ 11:26-27..... 26 “আজ আিম )তামােদর আশীব[াদ অথবা অিভশাপ 
এ dcর মেধ# )য় )কােনা একc পছ¥ করেত িদি�| 27 আজ আিম )তামােদর 
)য়xেলা বেলিছ, hভু )তামােদর ঈ>েরর )সই আyাxেলা যিদ )তামরা )শান এবং 
মান# কেরা তাহেল )তামরা আশীব[াদ পােব| 
িZতীয় িববরণ 30:19*.....hথমc মেনানীত করেল )তামরা আশীব[াদ পােব| যিদ 
)তামরা অপরc মেনানীত কর তাহেল আসেব অিভশাপ| সুতরাং জীবন মেনানীত কর, 
তাহেল )তামরা এবং )তামােদর সWানরা বাঁচেব| 
6যাBয়া 24:15*.....“িনেজরাই )সটা �ক কেরা| িক: আিম আর আমার পিরবার 
সºেক[  বলেত পাির, আমরা hভুরই )সবা করব|” 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Tevbe 9:51*.....আপিন বলুন, আমােদর কােছ িকছুই )পৗঁছেব না, িক: যা আ]াহ 
আমােদর জন# )রেখেছন; িতিন আমােদর কায[িনব[াহক। আ]াহর উপরই মুিমনেদর 
ভরসা করা উিচত। 
Kasas 28:68..... তােদর )কান eমতা )নই। 
Ahzab 33:38*..... আ]াহর আেদশ িনধ[ািরত, অবধািরত। 
ম]বL: ি¨÷ানেদর মেধ# ‘আরিমিনয়ানরা’ এটা অtীকার করেব; িক: ক#াি-ভিনNরা 
এর পেe বলেব। 
 
 

119. 
বা§ারা িক িনেজেদর ইÛা ও সাধ অনুযায়ী িকছু িজিনশ চচ̂ার মাধLেম ঈ,েরর 
স]ান হেত পারেব? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6যাহন 1:12*.....িক: িকছু )লাক তাঁেক �হণ করল এবং তাঁেক িব>াস করল৷ যাঁরা 
িব>াস করল তােদর সকলেক িতিন ঈ>েরর সWান হবার অিধকার দান করেলন৷   
6রামীয় 8:14 & 16..... 14 ঈ>েরর hকৃত সWানরা ঈ>েরর আsার Zারা পিরচািলত 
হয়৷ 16 পিব� আsা িনেজও আমােদর আsার সেG সাe# িদেয় বলেছন )য় আমরা 
ঈ>েরর সWান;   
গালাতীয় 3:26*.....কারণ )তামােদর মেধ# যােদর ¨ীেN বাি�� হেয়েছ, তােদর 
সবাই ¨ীNেক পিরধান কেরেছ৷ ¨ীN যী�র মাধ#েম িব>াস Zারা )তামরা সকেলই 
ঈ>েরর সWান৷   
িহ�েদর কােছ প$ 12:5..... )তামরা সTভবতঃ )সই উ© সাহব#́ ক কথা ভুেল )গছ৷ িতিন 
বেলেছন:‘)হ আমার পু�, hভু যখন )তামায় শাসন কেরন, মেন কেরা না )য় তার )কান মূল# 
)নই৷ িতিন যখন )তামায় সংেশাধন কেরন তখন িনu© সাহ হেযা না৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:18*..... ইnদী ও ¨ীNানরা বেল, আমরা আ]াহর সWান ও তাঁর িhয়জন। 
আপিন বলুন, তেব িতিন )তামােদরেক পােপর িবিনমেয় )কন শাি( দান করেবন? বরং 
)তামারও অন#ান# সৃN মানেবর অWভু[ q সাধারণ মানুষ। 

120.* 
একজন মানুেষর ভাগL িক সৃি�কত̂া B· 6থেকই পুেরাপুির িনধ̂ারণ কের 
6রেখেছ? (কােদর/ িকসমাত) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
ি³তীয় িববরণ 11:26-27..... 26 “আজ আিম )তামােদর আশীব[াদ অথবা অিভশাপ 
এ dcর মেধ# )য় )কােনা একc পছ¥ করেত িদি�| 27 আজ আিম )তামােদর 
)য়xেলা বেলিছ, hভু )তামােদর ঈ>েরর )সই আyাxেলা যিদ )তামরা )শান এবং 
মান# কেরা তাহেল )তামরা আশীব[াদ পােব| 
িZতীয় িববরণ 30:19*.....hথমc মেনানীত করেল )তামরা আশীব[াদ পােব| যিদ 
)তামরা অপরc মেনানীত কর তাহেল আসেব অিভশাপ| সুতরাং জীবন মেনানীত কর, 
তাহেল )তামরা এবং )তামােদর সWানরা বাঁচেব| 
6যাBয়া 24:15*.....“িনেজরাই )সটা �ক কেরা| িক: আিম আর আমার পিরবার 
সºেক[  বলেত পাির, আমরা hভুরই )সবা করব|” 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Tevbe 9:51*.....আপিন বলুন, আমােদর কােছ িকছুই )পৗঁছেব না, িক: যা আ]াহ 
আমােদর জন# )রেখেছন; িতিন আমােদর কায[িনব[াহক। আ]াহর উপরই মুিমনেদর 
ভরসা করা উিচত। 
Kasas 28:68..... তােদর )কান eমতা )নই। 
Ahzab 33:38*..... আ]াহর আেদশ িনধ[ািরত, অবধািরত। 
ম]বL: ি¨÷ানেদর মেধ# ‘আরিমিনয়ানরা’ এটা অtীকার করেব; িক: ক#াি-ভিনNরা 
এর পেe বলেব। 
 
 

119. 
বা§ারা িক িনেজেদর ইÛা ও সাধ অনুযায়ী িকছু িজিনশ চচ̂ার মাধLেম ঈ,েরর 
স]ান হেত পারেব? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6যাহন 1:12*.....িক: িকছু )লাক তাঁেক �হণ করল এবং তাঁেক িব>াস করল৷ যাঁরা 
িব>াস করল তােদর সকলেক িতিন ঈ>েরর সWান হবার অিধকার দান করেলন৷   
6রামীয় 8:14 & 16..... 14 ঈ>েরর hকৃত সWানরা ঈ>েরর আsার Zারা পিরচািলত 
হয়৷ 16 পিব� আsা িনেজও আমােদর আsার সেG সাe# িদেয় বলেছন )য় আমরা 
ঈ>েরর সWান;   
গালাতীয় 3:26*.....কারণ )তামােদর মেধ# যােদর ¨ীেN বাি�� হেয়েছ, তােদর 
সবাই ¨ীNেক পিরধান কেরেছ৷ ¨ীN যী�র মাধ#েম িব>াস Zারা )তামরা সকেলই 
ঈ>েরর সWান৷   
িহ�েদর কােছ প$ 12:5..... )তামরা সTভবতঃ )সই উ© সাহব#́ ক কথা ভুেল )গছ৷ িতিন 
বেলেছন:‘)হ আমার পু�, hভু যখন )তামায় শাসন কেরন, মেন কেরা না )য় তার )কান মূল# 
)নই৷ িতিন যখন )তামায় সংেশাধন কেরন তখন িনu© সাহ হেযা না৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:18*..... ইnদী ও ¨ীNানরা বেল, আমরা আ]াহর সWান ও তাঁর িhয়জন। 
আপিন বলুন, তেব িতিন )তামােদরেক পােপর িবিনমেয় )কন শাি( দান করেবন? বরং 
)তামারও অন#ান# সৃN মানেবর অWভু[ q সাধারণ মানুষ। 

120.* 
একজন মানুেষর ভাগL িক সৃি�কত̂া B· 6থেকই পুেরাপুির িনধ̂ারণ কের 
6রেখেছ? (কােদর/ িকসমাত) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
ি³তীয় িববরণ 11:26-27..... 26 “আজ আিম )তামােদর আশীব[াদ অথবা অিভশাপ 
এ dcর মেধ# )য় )কােনা একc পছ¥ করেত িদি�| 27 আজ আিম )তামােদর 
)য়xেলা বেলিছ, hভু )তামােদর ঈ>েরর )সই আyাxেলা যিদ )তামরা )শান এবং 
মান# কেরা তাহেল )তামরা আশীব[াদ পােব| 
িZতীয় িববরণ 30:19*.....hথমc মেনানীত করেল )তামরা আশীব[াদ পােব| যিদ 
)তামরা অপরc মেনানীত কর তাহেল আসেব অিভশাপ| সুতরাং জীবন মেনানীত কর, 
তাহেল )তামরা এবং )তামােদর সWানরা বাঁচেব| 
6যাBয়া 24:15*.....“িনেজরাই )সটা �ক কেরা| িক: আিম আর আমার পিরবার 
সºেক[  বলেত পাির, আমরা hভুরই )সবা করব|” 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Tevbe 9:51*.....আপিন বলুন, আমােদর কােছ িকছুই )পৗঁছেব না, িক: যা আ]াহ 
আমােদর জন# )রেখেছন; িতিন আমােদর কায[িনব[াহক। আ]াহর উপরই মুিমনেদর 
ভরসা করা উিচত। 
Kasas 28:68..... তােদর )কান eমতা )নই। 
Ahzab 33:38*..... আ]াহর আেদশ িনধ[ািরত, অবধািরত। 
ম]বL: ি¨÷ানেদর মেধ# ‘আরিমিনয়ানরা’ এটা অtীকার করেব; িক: ক#াি-ভিনNরা 
এর পেe বলেব। 
 
 
 

119. 
বা§ারা িক িনেজেদর ইÛা ও সাধ অনুযায়ী িকছু িজিনশ চচ̂ার মাধLেম ঈ,েরর 
স]ান হেত পারেব? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6যাহন 1:12*.....িক: িকছু )লাক তাঁেক �হণ করল এবং তাঁেক িব>াস করল৷ যাঁরা 
িব>াস করল তােদর সকলেক িতিন ঈ>েরর সWান হবার অিধকার দান করেলন৷   
6রামীয় 8:14 & 16..... 14 ঈ>েরর hকৃত সWানরা ঈ>েরর আsার Zারা পিরচািলত 
হয়৷ 16 পিব� আsা িনেজও আমােদর আsার সেG সাe# িদেয় বলেছন )য় আমরা 
ঈ>েরর সWান;   
গালাতীয় 3:26*.....কারণ )তামােদর মেধ# যােদর ¨ীেN বাি�� হেয়েছ, তােদর 
সবাই ¨ীNেক পিরধান কেরেছ৷ ¨ীN যী�র মাধ#েম িব>াস Zারা )তামরা সকেলই 
ঈ>েরর সWান৷   
িহ�েদর কােছ প$ 12:5..... )তামরা সTভবতঃ )সই উ© সাহব#́ ক কথা ভুেল )গছ৷ িতিন 
বেলেছন:‘)হ আমার পু�, hভু যখন )তামায় শাসন কেরন, মেন কেরা না )য় তার )কান মূল# 
)নই৷ িতিন যখন )তামায় সংেশাধন কেরন তখন িনu© সাহ হেযা না৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:18*..... ইnদী ও ¨ীNানরা বেল, আমরা আ]াহর সWান ও তাঁর িhয়জন। 
আপিন বলুন, তেব িতিন )তামােদরেক পােপর িবিনমেয় )কন শাি( দান করেবন? বরং 
)তামারও অন#ান# সৃN মানেবর অWভু[ q সাধারণ মানুষ। 

120.* 
একজন মানুেষর ভাগL িক সৃি�কত̂া B· 6থেকই পুেরাপুির িনধ̂ারণ কের 
6রেখেছ? (কােদর/ িকসমাত) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
ি³তীয় িববরণ 11:26-27..... 26 “আজ আিম )তামােদর আশীব[াদ অথবা অিভশাপ 
এ dcর মেধ# )য় )কােনা একc পছ¥ করেত িদি�| 27 আজ আিম )তামােদর 
)য়xেলা বেলিছ, hভু )তামােদর ঈ>েরর )সই আyাxেলা যিদ )তামরা )শান এবং 
মান# কেরা তাহেল )তামরা আশীব[াদ পােব| 
িZতীয় িববরণ 30:19*.....hথমc মেনানীত করেল )তামরা আশীব[াদ পােব| যিদ 
)তামরা অপরc মেনানীত কর তাহেল আসেব অিভশাপ| সুতরাং জীবন মেনানীত কর, 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
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121. 
মানুেষর ভােলা কােজর জনL জা�েত যােব নািক খারাপ কােজর জনL নরেক 
যােব তা ওজন করার জনL সৃি�কত̂া িক 6কান 6éল বা দাঁিড়পা1া বLবহার 
কেরন? (তারািজ) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
এেফসীয় 2:8-9*.....8 কারণ ঈ>েরর অনু�েহর Zারা িব>ােসর মধ# িদেয় )তামরা 
উfার )পেয়ছ৷ িব>াস করােতই )তামরা )সই অনু�হ )পেয়ছ৷ )তামরা িনেজরা 
িনেজেদর উfার কর িন; িক: তা ঈ>েরর দান±েপ )পেয়ছ৷ 9 )তামােদর িনেজেদর 
কেম[র ফল িহেসেব )তামরা উfার পাও িন, তাই )কউই গব[ কের বলেত পাের না )য় 
)স তার িনেজর Zারা উfার )পেয়েছ৷ 
তীত 3:4-5*.....4 িক: যখন আমােদর �াণকত[ া ঈ>েরর দয়া ও মনুষ#hীিত hকািশত 
হল, 5 তখন িতিন তাঁর দয়ার xেণ আমােদর রeা করেলন৷ ঈ>েরর কােছ )য়াগ# বেল 
িবেবিচত হওয়ার জন#, ভাল কাজ কেরিছলাম বেল নয়৷ িতিন আমােদর পির*ার কের 
পির�াণhা� নতুন মানুষ করেলন এবং পিব� আsার মাধ#েম আমরা নতুন হলাম৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7:8-9.....8. আর )সিদন যথাথ[ই ওজন হেব। অতঃপর যােদর পা]া ভারী হেব, 
তারাই সফলকাম হেব।….9. এবং যােদর পা]া হা.া হেব, তারাই এমন হেব, যারা 
িনেজেদর eিত কেরেছ। )কননা, তারা আমার আয়াত সমূহ অtীকার করেতা। 
Mü’minun 23:102-103*.....102. যােদর পা]া ভারী হেব, তারাই হেব 
সফলকাম,….103. এবং যােদর পা]া হা.া হেব তারাই িনেজেদর eিতসাধন কেরেছ, 
তারা )দাযেখই িচরকাল বসবাস করেব। 

122.* 
ঈ,েরর �গ̂গেত �েবশ করার জনL মানুেষর িক পুনজ̂à ও আধLািÖক 
পুনজ̂েàর �েয়াজন রেয়েছ? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6যাহন 1:12-13*.....12 িক: িকছু )লাক তাঁেক �হণ করল এবং তাঁেক িব>াস 
করল৷ যাঁরা িব>াস করল তােদর সকলেক িতিন ঈ>েরর সWান হবার অিধকার দান 
করেলন৷ 13 ঈ>েরর এই সWানরা hাকৃিতক িনয়ম অনুসাের )কান িশ�র মেতা জS 
�হণ কের িন৷ মা-বাবার pদিহক কামনা-বাসনা অনুসােরও নয়, ঈ>েরর কাছ )থেকই 
তােদর এই জS৷ 
6যাহন 3:3*......এর উkের যী� তাঁেক বলেলন, ‘আিম )তামােদর সিত# বলিছ, নতুন 
জS না হেল )কান ব#িq ঈ>েরর রাজ# )দখেত পােব না৷’ 
কির&ীয় ২ 5:17..... সুতরাং )কউ যিদ ¨ীেNর সেG িমিলত হয়, তেব )স এক নতুন 
সৃিN হেয় ওেঠ., তার জীবেনর পুরােনা িবষয়xিল অতীত হেয় যায়; )দখ, তার সবই 
এখন নতুন হেয় উেঠেছ৷ 
িপতেরর ১ম প$ 1:23*.....)কান ন>র বীজ )থেক )তামােদর এই নতুন জS হয় িন৷ 
এই জীবন সTভব হেয়েছ এক অিবন>র বীজ )থেক৷ ঈ>েরর )সই জীবW ও িচরYাযী 
বাক# Zারাই )তামােদর নতুন জS হেয়েছ৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেন কােরা আধ#ািsক পুনজ[ S বা পুনরায় জS�হণ করার ব#পাের িকছু বলা হয়িন। 
 
 

121. 
মানুেষর ভােলা কােজর জনL জা�েত যােব নািক খারাপ কােজর জনL নরেক 
যােব তা ওজন করার জনL সৃি�কত̂া িক 6কান 6éল বা দাঁিড়পা1া বLবহার 
কেরন? (তারািজ) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
এেফসীয় 2:8-9*.....8 কারণ ঈ>েরর অনু�েহর Zারা িব>ােসর মধ# িদেয় )তামরা 
উfার )পেয়ছ৷ িব>াস করােতই )তামরা )সই অনু�হ )পেয়ছ৷ )তামরা িনেজরা 
িনেজেদর উfার কর িন; িক: তা ঈ>েরর দান±েপ )পেয়ছ৷ 9 )তামােদর িনেজেদর 
কেম[র ফল িহেসেব )তামরা উfার পাও িন, তাই )কউই গব[ কের বলেত পাের না )য় 
)স তার িনেজর Zারা উfার )পেয়েছ৷ 
তীত 3:4-5*.....4 িক: যখন আমােদর �াণকত[ া ঈ>েরর দয়া ও মনুষ#hীিত hকািশত 
হল, 5 তখন িতিন তাঁর দয়ার xেণ আমােদর রeা করেলন৷ ঈ>েরর কােছ )য়াগ# বেল 
িবেবিচত হওয়ার জন#, ভাল কাজ কেরিছলাম বেল নয়৷ িতিন আমােদর পির*ার কের 
পির�াণhা� নতুন মানুষ করেলন এবং পিব� আsার মাধ#েম আমরা নতুন হলাম৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7:8-9.....8. আর )সিদন যথাথ[ই ওজন হেব। অতঃপর যােদর পা]া ভারী হেব, 
তারাই সফলকাম হেব।….9. এবং যােদর পা]া হা.া হেব, তারাই এমন হেব, যারা 
িনেজেদর eিত কেরেছ। )কননা, তারা আমার আয়াত সমূহ অtীকার করেতা। 
Mü’minun 23:102-103*.....102. যােদর পা]া ভারী হেব, তারাই হেব 
সফলকাম,….103. এবং যােদর পা]া হা.া হেব তারাই িনেজেদর eিতসাধন কেরেছ, 
তারা )দাযেখই িচরকাল বসবাস করেব। 

122.* 
ঈ,েরর �গ̂গেত �েবশ করার জনL মানুেষর িক পুনজ̂à ও আধLািÖক 
পুনজ̂েàর �েয়াজন রেয়েছ? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6যাহন 1:12-13*.....12 িক: িকছু )লাক তাঁেক �হণ করল এবং তাঁেক িব>াস 
করল৷ যাঁরা িব>াস করল তােদর সকলেক িতিন ঈ>েরর সWান হবার অিধকার দান 
করেলন৷ 13 ঈ>েরর এই সWানরা hাকৃিতক িনয়ম অনুসাের )কান িশ�র মেতা জS 
�হণ কের িন৷ মা-বাবার pদিহক কামনা-বাসনা অনুসােরও নয়, ঈ>েরর কাছ )থেকই 
তােদর এই জS৷ 
6যাহন 3:3*......এর উkের যী� তাঁেক বলেলন, ‘আিম )তামােদর সিত# বলিছ, নতুন 
জS না হেল )কান ব#িq ঈ>েরর রাজ# )দখেত পােব না৷’ 
কির&ীয় ২ 5:17..... সুতরাং )কউ যিদ ¨ীেNর সেG িমিলত হয়, তেব )স এক নতুন 
সৃিN হেয় ওেঠ., তার জীবেনর পুরােনা িবষয়xিল অতীত হেয় যায়; )দখ, তার সবই 
এখন নতুন হেয় উেঠেছ৷ 
িপতেরর ১ম প$ 1:23*.....)কান ন>র বীজ )থেক )তামােদর এই নতুন জS হয় িন৷ 
এই জীবন সTভব হেয়েছ এক অিবন>র বীজ )থেক৷ ঈ>েরর )সই জীবW ও িচরYাযী 
বাক# Zারাই )তামােদর নতুন জS হেয়েছ৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেন কােরা আধ#ািsক পুনজ[ S বা পুনরায় জS�হণ করার ব#পাের িকছু বলা হয়িন। 
 
 

121. 
মানুেষর ভােলা কােজর জনL জা�েত যােব নািক খারাপ কােজর জনL নরেক 
যােব তা ওজন করার জনL সৃি�কত̂া িক 6কান 6éল বা দাঁিড়পা1া বLবহার 
কেরন? (তারািজ) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
এেফসীয় 2:8-9*.....8 কারণ ঈ>েরর অনু�েহর Zারা িব>ােসর মধ# িদেয় )তামরা 
উfার )পেয়ছ৷ িব>াস করােতই )তামরা )সই অনু�হ )পেয়ছ৷ )তামরা িনেজরা 
িনেজেদর উfার কর িন; িক: তা ঈ>েরর দান±েপ )পেয়ছ৷ 9 )তামােদর িনেজেদর 
কেম[র ফল িহেসেব )তামরা উfার পাও িন, তাই )কউই গব[ কের বলেত পাের না )য় 
)স তার িনেজর Zারা উfার )পেয়েছ৷ 
তীত 3:4-5*.....4 িক: যখন আমােদর �াণকত[ া ঈ>েরর দয়া ও মনুষ#hীিত hকািশত 
হল, 5 তখন িতিন তাঁর দয়ার xেণ আমােদর রeা করেলন৷ ঈ>েরর কােছ )য়াগ# বেল 
িবেবিচত হওয়ার জন#, ভাল কাজ কেরিছলাম বেল নয়৷ িতিন আমােদর পির*ার কের 
পির�াণhা� নতুন মানুষ করেলন এবং পিব� আsার মাধ#েম আমরা নতুন হলাম৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7:8-9.....8. আর )সিদন যথাথ[ই ওজন হেব। অতঃপর যােদর পা]া ভারী হেব, 
তারাই সফলকাম হেব।….9. এবং যােদর পা]া হা.া হেব, তারাই এমন হেব, যারা 
িনেজেদর eিত কেরেছ। )কননা, তারা আমার আয়াত সমূহ অtীকার করেতা। 
Mü’minun 23:102-103*.....102. যােদর পা]া ভারী হেব, তারাই হেব 
সফলকাম,….103. এবং যােদর পা]া হা.া হেব তারাই িনেজেদর eিতসাধন কেরেছ, 
তারা )দাযেখই িচরকাল বসবাস করেব। 

122.* 
ঈ,েরর �গ̂গেত �েবশ করার জনL মানুেষর িক পুনজ̂à ও আধLািÖক 
পুনজ̂েàর �েয়াজন রেয়েছ? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6যাহন 1:12-13*.....12 িক: িকছু )লাক তাঁেক �হণ করল এবং তাঁেক িব>াস 
করল৷ যাঁরা িব>াস করল তােদর সকলেক িতিন ঈ>েরর সWান হবার অিধকার দান 
করেলন৷ 13 ঈ>েরর এই সWানরা hাকৃিতক িনয়ম অনুসাের )কান িশ�র মেতা জS 
�হণ কের িন৷ মা-বাবার pদিহক কামনা-বাসনা অনুসােরও নয়, ঈ>েরর কাছ )থেকই 
তােদর এই জS৷ 
6যাহন 3:3*......এর উkের যী� তাঁেক বলেলন, ‘আিম )তামােদর সিত# বলিছ, নতুন 
জS না হেল )কান ব#িq ঈ>েরর রাজ# )দখেত পােব না৷’ 
কির&ীয় ২ 5:17..... সুতরাং )কউ যিদ ¨ীেNর সেG িমিলত হয়, তেব )স এক নতুন 
সৃিN হেয় ওেঠ., তার জীবেনর পুরােনা িবষয়xিল অতীত হেয় যায়; )দখ, তার সবই 
এখন নতুন হেয় উেঠেছ৷ 
িপতেরর ১ম প$ 1:23*.....)কান ন>র বীজ )থেক )তামােদর এই নতুন জS হয় িন৷ 
এই জীবন সTভব হেয়েছ এক অিবন>র বীজ )থেক৷ ঈ>েরর )সই জীবW ও িচরYাযী 
বাক# Zারাই )তামােদর নতুন জS হেয়েছ৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেন কােরা আধ#ািsক পুনজ[ S বা পুনরায় জS�হণ করার ব#পাের িকছু বলা হয়িন। 
 
 
 

121. 
মানুেষর ভােলা কােজর জনL জা�েত যােব নািক খারাপ কােজর জনL নরেক 
যােব তা ওজন করার জনL সৃি�কত̂া িক 6কান 6éল বা দাঁিড়পা1া বLবহার 
কেরন? (তারািজ) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
এেফসীয় 2:8-9*.....8 কারণ ঈ>েরর অনু�েহর Zারা িব>ােসর মধ# িদেয় )তামরা 
উfার )পেয়ছ৷ িব>াস করােতই )তামরা )সই অনু�হ )পেয়ছ৷ )তামরা িনেজরা 
িনেজেদর উfার কর িন; িক: তা ঈ>েরর দান±েপ )পেয়ছ৷ 9 )তামােদর িনেজেদর 
কেম[র ফল িহেসেব )তামরা উfার পাও িন, তাই )কউই গব[ কের বলেত পাের না )য় 
)স তার িনেজর Zারা উfার )পেয়েছ৷ 
তীত 3:4-5*.....4 িক: যখন আমােদর �াণকত[ া ঈ>েরর দয়া ও মনুষ#hীিত hকািশত 
হল, 5 তখন িতিন তাঁর দয়ার xেণ আমােদর রeা করেলন৷ ঈ>েরর কােছ )য়াগ# বেল 
িবেবিচত হওয়ার জন#, ভাল কাজ কেরিছলাম বেল নয়৷ িতিন আমােদর পির*ার কের 
পির�াণhা� নতুন মানুষ করেলন এবং পিব� আsার মাধ#েম আমরা নতুন হলাম৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7:8-9.....8. আর )সিদন যথাথ[ই ওজন হেব। অতঃপর যােদর পা]া ভারী হেব, 
তারাই সফলকাম হেব।….9. এবং যােদর পা]া হা.া হেব, তারাই এমন হেব, যারা 
িনেজেদর eিত কেরেছ। )কননা, তারা আমার আয়াত সমূহ অtীকার করেতা। 
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সফলকাম,….103. এবং যােদর পা]া হা.া হেব তারাই িনেজেদর eিতসাধন কেরেছ, 
তারা )দাযেখই িচরকাল বসবাস করেব। 

122.* 
ঈ,েরর �গ̂গেত �েবশ করার জনL মানুেষর িক পুনজ̂à ও আধLািÖক 
পুনজ̂েàর �েয়াজন রেয়েছ? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
6যাহন 1:12-13*.....12 িক: িকছু )লাক তাঁেক �হণ করল এবং তাঁেক িব>াস 
করল৷ যাঁরা িব>াস করল তােদর সকলেক িতিন ঈ>েরর সWান হবার অিধকার দান 
করেলন৷ 13 ঈ>েরর এই সWানরা hাকৃিতক িনয়ম অনুসাের )কান িশ�র মেতা জS 
�হণ কের িন৷ মা-বাবার pদিহক কামনা-বাসনা অনুসােরও নয়, ঈ>েরর কাছ )থেকই 
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6যাহন 3:3*......এর উkের যী� তাঁেক বলেলন, ‘আিম )তামােদর সিত# বলিছ, নতুন 
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কির&ীয় ২ 5:17..... সুতরাং )কউ যিদ ¨ীেNর সেG িমিলত হয়, তেব )স এক নতুন 
সৃিN হেয় ওেঠ., তার জীবেনর পুরােনা িবষয়xিল অতীত হেয় যায়; )দখ, তার সবই 
এখন নতুন হেয় উেঠেছ৷ 
িপতেরর ১ম প$ 1:23*.....)কান ন>র বীজ )থেক )তামােদর এই নতুন জS হয় িন৷ 
এই জীবন সTভব হেয়েছ এক অিবন>র বীজ )থেক৷ ঈ>েরর )সই জীবW ও িচরYাযী 
বাক# Zারাই )তামােদর নতুন জS হেয়েছ৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেন কােরা আধ#ািsক পুনজ[ S বা পুনরায় জS�হণ করার ব#পাের িকছু বলা হয়িন। 
 
 
 



123.* 
ঈ,র িক িCেD মেন�ােণ িব,াসীেদর অন] জীবন লােভর �িতêিত ও 
অ«ীকার িদেয়েছন? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
6যাহন 3:36.... পের তারা )য়াহেনর কােছ এেস বলল, ‘রি/ (xu), তাঁেক মেন 
পেড় িযিন যদ[ ন নদীর ওপাের আপনার সেG িছেলন এবং য়াঁর িবষেয় আপিন সাe# 
িদেয়িছেলন? িতিন )লােকেদর বা�াইজ করেছন আর সবাই তাঁর কােছ যাে�৷’   
6যাহন 5:24*.....‘আিম )তামােদর সিত# বলিছ; )য় )কউ আমার কথা )শােন, আর িযিন আমায় 
পা�েয়েছন তাঁ র ওপর িব>াস কের )স অনW জীবন লাভ কের এবং )স অপরাধী বেল িবেবিচত হেব না৷ 
)স মৃতু# )থেক জীবেন উkীণ[ হেয় )গেছ৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:55 & 113-115*...55. , )হ ঈসা! আিম )তামােক িনেয় )নেবা এবং 
)তামােক িনেজর িদেক তুেল িনেবা-কােফরেদর )থেক )তামােক পিব� কের )দেবা। 
আর যারা )তামার অনুগত রেয়েছ তােদরেক িকয়ামেতর িদন পয[W যারা অtীকৃিত 
yাপন কের তােদর উপর জয়ী কের রাখেবা। বÜতঃ )তামােদর সবাইেক আমার 
কােছই িফের আসেত হেব। 113.তারা সবাই সমান নয়। আহেল িকতাবেদর মেধ# িকছু 
)লাক এমনও আেছ যারা অিবচলভােব আ]াহর আয়াতসমূহ পাঠ কের এবং রােতর 
গভীের তারা )সজদা কের।….114. আর এরাই হল সৎকম[শীল।115. তারা )যসব 
সৎকাজ করেব, )কান অবYােতই )সxেলার hিত অবyা hদশ[ন করা হেব না। 
Maide 5:47 & 69*.....47.ইি´েলর অিধকারীেদর উিচত, আ]াহ তােত যা অবতীণ[ 
কেরেছন। তদানুযায়ী ফয়সালা করা। যারা আ]াহ যা অবতীণ[ কেরেছন, তদনুযায়ী 
ফয়সালা কের না, তারাই পাপাচারী।….69.িন�য় যারা মুসলমান, যারা ইnদী, ছােবয়ী 
বা ¨ীNান, তােদর মেধ# যারা িব>াস Yাপন কের আ]াহর hিত, িকয়ামেতর hিত এবং 
সৎকম[ সºাদন কের, তােদর )কান ভয় )নই এবং তারা dঃিখত হেব না। 

ভিবষLেতর কথা 
124.* 

‘নবী’ ও ‘ভিবষL³াণী’ শ¿ Àইa িক তােদর 6Sে$ই বLবহার করা হেয়েছ যারা 
ঈ,র 6থেক �া¢ Sমতার মাধLেম ভিবষLৎ স¼েক̂ âান রােখ? (নবী) 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
সামুেয়ল ১ 9:9*.....অতীেত ই~ােয়েলর )লাকরা ভাববাদীেক “দশ[নকারী” বেলও 
ডাকত| 
प�তLােদশর 10:10*.....ঈ>েররই উপাসনা কর, কারণ ভাববাদীর আsাই হল যী�র 
সাe#৷’   
------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7:158 & 188*.....158.  সুতরাং )তামরা সবাই িব>াস Yাপন কেরা আ]াহর 
উপর তাঁর )hিরত উÄী নবীর উপর, িযিন িব>াস রােখন আ]াহর এবং তাঁর সম( 
কালােমর উপর। . 188. । আিম )তা �ধুমা� একজন ভীিত hদশ[ক ও সুসংবাদদাতা 
ঈমানদারেদর জন#। 
Ahkaf 46:9*.....বলুন, আিম )তা )কান নতুন রসূল নই। আিম জািন না, আমার ও )তামােদর সােথ 
িক ব#বহার করা হেব। আিম )কবল তারই অনুসরণ কির, যা আমার hিত ওহী করা হয়। আিম �N 
সতক[  কারী pব নই। 
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A’raf 7:158 & 188*.....158.  সুতরাং )তামরা সবাই িব>াস Yাপন কেরা আ]াহর 
উপর তাঁর )hিরত উÄী নবীর উপর, িযিন িব>াস রােখন আ]াহর এবং তাঁর সম( 
কালােমর উপর। . 188. । আিম )তা �ধুমা� একজন ভীিত hদশ[ক ও সুসংবাদদাতা 
ঈমানদারেদর জন#। 
Ahkaf 46:9*.....বলুন, আিম )তা )কান নতুন রসূল নই। আিম জািন না, আমার ও )তামােদর সােথ 
িক ব#বহার করা হেব। আিম )কবল তারই অনুসরণ কির, যা আমার hিত ওহী করা হয়। আিম �N 
সতক[  কারী pব নই। 
 
 
 
 

123.* 
ঈ,র িক িCেD মেন�ােণ িব,াসীেদর অন] জীবন লােভর �িতêিত ও 
অ«ীকার িদেয়েছন? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
6যাহন 3:36.... পের তারা )য়াহেনর কােছ এেস বলল, ‘রি/ (xu), তাঁেক মেন 
পেড় িযিন যদ[ ন নদীর ওপাের আপনার সেG িছেলন এবং য়াঁর িবষেয় আপিন সাe# 
িদেয়িছেলন? িতিন )লােকেদর বা�াইজ করেছন আর সবাই তাঁর কােছ যাে�৷’   
6যাহন 5:24*.....‘আিম )তামােদর সিত# বলিছ; )য় )কউ আমার কথা )শােন, আর িযিন আমায় 
পা�েয়েছন তাঁ র ওপর িব>াস কের )স অনW জীবন লাভ কের এবং )স অপরাধী বেল িবেবিচত হেব না৷ 
)স মৃতু# )থেক জীবেন উkীণ[ হেয় )গেছ৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:55 & 113-115*...55. , )হ ঈসা! আিম )তামােক িনেয় )নেবা এবং 
)তামােক িনেজর িদেক তুেল িনেবা-কােফরেদর )থেক )তামােক পিব� কের )দেবা। 
আর যারা )তামার অনুগত রেয়েছ তােদরেক িকয়ামেতর িদন পয[W যারা অtীকৃিত 
yাপন কের তােদর উপর জয়ী কের রাখেবা। বÜতঃ )তামােদর সবাইেক আমার 
কােছই িফের আসেত হেব। 113.তারা সবাই সমান নয়। আহেল িকতাবেদর মেধ# িকছু 
)লাক এমনও আেছ যারা অিবচলভােব আ]াহর আয়াতসমূহ পাঠ কের এবং রােতর 
গভীের তারা )সজদা কের।….114. আর এরাই হল সৎকম[শীল।115. তারা )যসব 
সৎকাজ করেব, )কান অবYােতই )সxেলার hিত অবyা hদশ[ন করা হেব না। 
Maide 5:47 & 69*.....47.ইি´েলর অিধকারীেদর উিচত, আ]াহ তােত যা অবতীণ[ 
কেরেছন। তদানুযায়ী ফয়সালা করা। যারা আ]াহ যা অবতীণ[ কেরেছন, তদনুযায়ী 
ফয়সালা কের না, তারাই পাপাচারী।….69.িন�য় যারা মুসলমান, যারা ইnদী, ছােবয়ী 
বা ¨ীNান, তােদর মেধ# যারা িব>াস Yাপন কের আ]াহর hিত, িকয়ামেতর hিত এবং 
সৎকম[ সºাদন কের, তােদর )কান ভয় )নই এবং তারা dঃিখত হেব না। 

ভিবষLেতর কথা 
124.* 

‘নবী’ ও ‘ভিবষL³াণী’ শ¿ Àইa িক তােদর 6Sে$ই বLবহার করা হেয়েছ যারা 
ঈ,র 6থেক �া¢ Sমতার মাধLেম ভিবষLৎ স¼েক̂ âান রােখ? (নবী) 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
সামুেয়ল ১ 9:9*.....অতীেত ই~ােয়েলর )লাকরা ভাববাদীেক “দশ[নকারী” বেলও 
ডাকত| 
प�তLােদশর 10:10*.....ঈ>েররই উপাসনা কর, কারণ ভাববাদীর আsাই হল যী�র 
সাe#৷’   
------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7:158 & 188*.....158.  সুতরাং )তামরা সবাই িব>াস Yাপন কেরা আ]াহর 
উপর তাঁর )hিরত উÄী নবীর উপর, িযিন িব>াস রােখন আ]াহর এবং তাঁর সম( 
কালােমর উপর। . 188. । আিম )তা �ধুমা� একজন ভীিত hদশ[ক ও সুসংবাদদাতা 
ঈমানদারেদর জন#। 
Ahkaf 46:9*.....বলুন, আিম )তা )কান নতুন রসূল নই। আিম জািন না, আমার ও )তামােদর সােথ 
িক ব#বহার করা হেব। আিম )কবল তারই অনুসরণ কির, যা আমার hিত ওহী করা হয়। আিম �N 
সতক[  কারী pব নই। 
 
 
 

123.* 
ঈ,র িক িCেD মেন�ােণ িব,াসীেদর অন] জীবন লােভর �িতêিত ও 
অ«ীকার িদেয়েছন? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
6যাহন 3:36.... পের তারা )য়াহেনর কােছ এেস বলল, ‘রি/ (xu), তাঁেক মেন 
পেড় িযিন যদ[ ন নদীর ওপাের আপনার সেG িছেলন এবং য়াঁর িবষেয় আপিন সাe# 
িদেয়িছেলন? িতিন )লােকেদর বা�াইজ করেছন আর সবাই তাঁর কােছ যাে�৷’   
6যাহন 5:24*.....‘আিম )তামােদর সিত# বলিছ; )য় )কউ আমার কথা )শােন, আর িযিন আমায় 
পা�েয়েছন তাঁ র ওপর িব>াস কের )স অনW জীবন লাভ কের এবং )স অপরাধী বেল িবেবিচত হেব না৷ 
)স মৃতু# )থেক জীবেন উkীণ[ হেয় )গেছ৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:55 & 113-115*...55. , )হ ঈসা! আিম )তামােক িনেয় )নেবা এবং 
)তামােক িনেজর িদেক তুেল িনেবা-কােফরেদর )থেক )তামােক পিব� কের )দেবা। 
আর যারা )তামার অনুগত রেয়েছ তােদরেক িকয়ামেতর িদন পয[W যারা অtীকৃিত 
yাপন কের তােদর উপর জয়ী কের রাখেবা। বÜতঃ )তামােদর সবাইেক আমার 
কােছই িফের আসেত হেব। 113.তারা সবাই সমান নয়। আহেল িকতাবেদর মেধ# িকছু 
)লাক এমনও আেছ যারা অিবচলভােব আ]াহর আয়াতসমূহ পাঠ কের এবং রােতর 
গভীের তারা )সজদা কের।….114. আর এরাই হল সৎকম[শীল।115. তারা )যসব 
সৎকাজ করেব, )কান অবYােতই )সxেলার hিত অবyা hদশ[ন করা হেব না। 
Maide 5:47 & 69*.....47.ইি´েলর অিধকারীেদর উিচত, আ]াহ তােত যা অবতীণ[ 
কেরেছন। তদানুযায়ী ফয়সালা করা। যারা আ]াহ যা অবতীণ[ কেরেছন, তদনুযায়ী 
ফয়সালা কের না, তারাই পাপাচারী।….69.িন�য় যারা মুসলমান, যারা ইnদী, ছােবয়ী 
বা ¨ীNান, তােদর মেধ# যারা িব>াস Yাপন কের আ]াহর hিত, িকয়ামেতর hিত এবং 
সৎকম[ সºাদন কের, তােদর )কান ভয় )নই এবং তারা dঃিখত হেব না। 

ভিবষLেতর কথা 
124.* 

‘নবী’ ও ‘ভিবষL³াণী’ শ¿ Àইa িক তােদর 6Sে$ই বLবহার করা হেয়েছ যারা 
ঈ,র 6থেক �া¢ Sমতার মাধLেম ভিবষLৎ স¼েক̂ âান রােখ? (নবী) 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
সামুেয়ল ১ 9:9*.....অতীেত ই~ােয়েলর )লাকরা ভাববাদীেক “দশ[নকারী” বেলও 
ডাকত| 
प�তLােদশর 10:10*.....ঈ>েররই উপাসনা কর, কারণ ভাববাদীর আsাই হল যী�র 
সাe#৷’   
------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7:158 & 188*.....158.  সুতরাং )তামরা সবাই িব>াস Yাপন কেরা আ]াহর 
উপর তাঁর )hিরত উÄী নবীর উপর, িযিন িব>াস রােখন আ]াহর এবং তাঁর সম( 
কালােমর উপর। . 188. । আিম )তা �ধুমা� একজন ভীিত hদশ[ক ও সুসংবাদদাতা 
ঈমানদারেদর জন#। 
Ahkaf 46:9*.....বলুন, আিম )তা )কান নতুন রসূল নই। আিম জািন না, আমার ও )তামােদর সােথ 
িক ব#বহার করা হেব। আিম )কবল তারই অনুসরণ কির, যা আমার hিত ওহী করা হয়। আিম �N 
সতক[  কারী pব নই। 
 
 
 



125.* 
পৃিথবীর পিরসমাি¢র সমেয় িক িক ঘটেব তা স¼েক̂ িক 6কান িবQািরত তথL 
রেয়েছ? (এেéটলিজ/ গােয়ব হাবার) 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মিথ 24:3, 14 & 25*.....3 যী� যখন pজতুন পব[তমালার ওপর বেসিছেলন, তখন তাঁ র িশষ#রা 
একােW তাঁ র কােছ এেস তাঁ েক বলেলন, ‘আমােদর বলুন, কখন এসব ঘটেব, আর আপনার আসার এবং 
এযুেগর )শষ পিরণিতর সময় জানার িচ�ই বা িক হেব?’ 14 আর রােজ#র (tগ[) এইসুসমাচার জগেতর 
সব[� hচার করা হেব৷ সম( জািতর কােছ তা সাe#±েপ hচািরত হেব, আর তারপরই উপিYত হেব 
)সই সময়৷ 25 )দখ, আিম আেগ )থেকইেতামােদর এসব কথা বেল রাখলাম৷ 
प�তLােদশর 1:1*.....এই হল যী� ী̈েNর বাক#৷ )য়সব ঘটনা খুব শীØই ঘটেব তা তাঁর 
দাসেদর )দখােনার জন# ঈ>র যী�েক তা িদেয়িছেলন; আর ী̈N তাঁর tগ[¦তেক পা�েয় 
তাঁর দাস )য়াহনেক তা জানােলন৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
En’am 6:50*.....আপিন বলুনঃ আিম )তামােদরেক বিল না )য, আমার কােছ আ]াহর ভাÛার 
রেয়েছ। তাছাড়া আিম অ¡শ# িবষয় অবগতও নই। আিম এমন বিল না )য, আিম )ফেরশতা। আিম 
)তা �ধু ঐ ওহীর অনুসরণ কির, যা আমার কােছ আেস। আপিন বেল িদনঃ অ� ও চeুমান িক সমান 
হেত পাের? )তামরা িক িচWা কর না ?  

126. 
ভিবষL³াণী স¼িক̂ত এমন 6কান আয়াত িক রেয়েছ 6যখােন বলা হেয়েছ 
পৃিথবীর 6শষ সমেয় শয়তান-·পী একজন শি�শালী শাসক আসেব? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মিথ 24:21-25..... 23 ’ তাহেল )স কথায় িব>াস কেরা না৷ 24 ‘আিম একথা বলিছ, 
কারণ অেনক ভ® ¨ীN ও ভ® ভাববাদীর উদয় হেব৷ তারা মহা আ�য[ কাজ করেব ও 
িচ� )দখােব, )য়ন )লাকেদর ঠকােত পাের৷ যিদ সTভব হয় এমনিক ঈ>েরর মেনানীত 
)লাকেদরও ঠকােব৷  
)থসােলািনকীয় ২ 2:7-9*.....7 আিম এসব বলিছ কারণ ম¥তার )সই )গাপন শিq 
এখনই জগেত কাজ কের চেলেছ৷ িক: একজন রেয়েছন িযিন এই শিqেক hিতেরাধ 
কের আসেছন, িতিন তা করেতই থাকেবন যতeণ না তা ¦র হয়৷ 8 তারপর )সই 
পাপপুuষ hকািশত হেব; আর hভু তাঁর মুেখর )তেজাময় িনঃ>াস এবং আিবভ[ ােবর 
মিহমা Zারা )সই পাপ পুuষেক Íংস করেবন৷ 9 শয়তােনর শিqেত )সই পাপ পুuষ 
আসেব৷ )স মহাপরা³েমর সাহােয# নানা ছলনামযী অেলৗিকক কাজ, অ¹ুত লeণ ও 
িচ� )দখােব৷   
)যাহেনর ১ম প� 2:18*.....ইnদীরা তখন এর জবােব তাঁ েক বলল, ‘)তামার )য় এসব করার 
অিধকার আেছ তার hমাণ t±প িক )কান অেলৗিকক িচ� আমােদর )দখােত পার? 
पhত#ােদশর 6:1-2..... 1 )মষশাবক যখন )সই সাতcর মেধ# hথম সীলেমাহরc 
)ভেG খুলেলন, তখন আিম )সই চারজন hাণীর মেধ# একজনেক )দখলাম ও তার 
)মঘ গজ[ েনর মেতা ক0tর �নলাম৷ )স বলল, ‘এস!’  
2 এরপর আিম )দখলাম, আমার সামেন একc সাদা রেঙর )ঘাড়া৷ তার ওপর িযিন বেস 
আেছন তাঁর হােত একc ধনুক িছল৷ তাঁেক একটা মু�ট পিরেয় )দওয়া হেল িতিন যুf 
জয় করেত িবেজতার মত বাইের এেলন৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL:  �রআেন ¨ীNশå বা )মহিদ-এর আসা সºেক[  িকছু বলা হয়িন। 
 
 

125.* 
পৃিথবীর পিরসমাি¢র সমেয় িক িক ঘটেব তা স¼েক̂ িক 6কান িবQািরত তথL 
রেয়েছ? (এেéটলিজ/ গােয়ব হাবার) 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মিথ 24:3, 14 & 25*.....3 যী� যখন pজতুন পব[তমালার ওপর বেসিছেলন, তখন তাঁ র িশষ#রা 
একােW তাঁ র কােছ এেস তাঁ েক বলেলন, ‘আমােদর বলুন, কখন এসব ঘটেব, আর আপনার আসার এবং 
এযুেগর )শষ পিরণিতর সময় জানার িচ�ই বা িক হেব?’ 14 আর রােজ#র (tগ[) এইসুসমাচার জগেতর 
সব[� hচার করা হেব৷ সম( জািতর কােছ তা সাe#±েপ hচািরত হেব, আর তারপরই উপিYত হেব 
)সই সময়৷ 25 )দখ, আিম আেগ )থেকইেতামােদর এসব কথা বেল রাখলাম৷ 
प�তLােদশর 1:1*.....এই হল যী� ী̈েNর বাক#৷ )য়সব ঘটনা খুব শীØই ঘটেব তা তাঁর 
দাসেদর )দখােনার জন# ঈ>র যী�েক তা িদেয়িছেলন; আর ী̈N তাঁর tগ[¦তেক পা�েয় 
তাঁর দাস )য়াহনেক তা জানােলন৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
En’am 6:50*.....আপিন বলুনঃ আিম )তামােদরেক বিল না )য, আমার কােছ আ]াহর ভাÛার 
রেয়েছ। তাছাড়া আিম অ¡শ# িবষয় অবগতও নই। আিম এমন বিল না )য, আিম )ফেরশতা। আিম 
)তা �ধু ঐ ওহীর অনুসরণ কির, যা আমার কােছ আেস। আপিন বেল িদনঃ অ� ও চeুমান িক সমান 
হেত পাের? )তামরা িক িচWা কর না ?  

126. 
ভিবষL³াণী স¼িক̂ত এমন 6কান আয়াত িক রেয়েছ 6যখােন বলা হেয়েছ 
পৃিথবীর 6শষ সমেয় শয়তান-·পী একজন শি�শালী শাসক আসেব? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মিথ 24:21-25..... 23 ’ তাহেল )স কথায় িব>াস কেরা না৷ 24 ‘আিম একথা বলিছ, 
কারণ অেনক ভ® ¨ীN ও ভ® ভাববাদীর উদয় হেব৷ তারা মহা আ�য[ কাজ করেব ও 
িচ� )দখােব, )য়ন )লাকেদর ঠকােত পাের৷ যিদ সTভব হয় এমনিক ঈ>েরর মেনানীত 
)লাকেদরও ঠকােব৷  
)থসােলািনকীয় ২ 2:7-9*.....7 আিম এসব বলিছ কারণ ম¥তার )সই )গাপন শিq 
এখনই জগেত কাজ কের চেলেছ৷ িক: একজন রেয়েছন িযিন এই শিqেক hিতেরাধ 
কের আসেছন, িতিন তা করেতই থাকেবন যতeণ না তা ¦র হয়৷ 8 তারপর )সই 
পাপপুuষ hকািশত হেব; আর hভু তাঁর মুেখর )তেজাময় িনঃ>াস এবং আিবভ[ ােবর 
মিহমা Zারা )সই পাপ পুuষেক Íংস করেবন৷ 9 শয়তােনর শিqেত )সই পাপ পুuষ 
আসেব৷ )স মহাপরা³েমর সাহােয# নানা ছলনামযী অেলৗিকক কাজ, অ¹ুত লeণ ও 
িচ� )দখােব৷   
)যাহেনর ১ম প� 2:18*.....ইnদীরা তখন এর জবােব তাঁ েক বলল, ‘)তামার )য় এসব করার 
অিধকার আেছ তার hমাণ t±প িক )কান অেলৗিকক িচ� আমােদর )দখােত পার? 
पhত#ােদশর 6:1-2..... 1 )মষশাবক যখন )সই সাতcর মেধ# hথম সীলেমাহরc 
)ভেG খুলেলন, তখন আিম )সই চারজন hাণীর মেধ# একজনেক )দখলাম ও তার 
)মঘ গজ[ েনর মেতা ক0tর �নলাম৷ )স বলল, ‘এস!’  
2 এরপর আিম )দখলাম, আমার সামেন একc সাদা রেঙর )ঘাড়া৷ তার ওপর িযিন বেস 
আেছন তাঁর হােত একc ধনুক িছল৷ তাঁেক একটা মু�ট পিরেয় )দওয়া হেল িতিন যুf 
জয় করেত িবেজতার মত বাইের এেলন৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL:  �রআেন ¨ীNশå বা )মহিদ-এর আসা সºেক[  িকছু বলা হয়িন। 
 
 

125.* 
পৃিথবীর পিরসমাি¢র সমেয় িক িক ঘটেব তা স¼েক̂ িক 6কান িবQািরত তথL 
রেয়েছ? (এেéটলিজ/ গােয়ব হাবার) 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মিথ 24:3, 14 & 25*.....3 যী� যখন pজতুন পব[তমালার ওপর বেসিছেলন, তখন তাঁ র িশষ#রা 
একােW তাঁ র কােছ এেস তাঁ েক বলেলন, ‘আমােদর বলুন, কখন এসব ঘটেব, আর আপনার আসার এবং 
এযুেগর )শষ পিরণিতর সময় জানার িচ�ই বা িক হেব?’ 14 আর রােজ#র (tগ[) এইসুসমাচার জগেতর 
সব[� hচার করা হেব৷ সম( জািতর কােছ তা সাe#±েপ hচািরত হেব, আর তারপরই উপিYত হেব 
)সই সময়৷ 25 )দখ, আিম আেগ )থেকইেতামােদর এসব কথা বেল রাখলাম৷ 
प�তLােদশর 1:1*.....এই হল যী� ী̈েNর বাক#৷ )য়সব ঘটনা খুব শীØই ঘটেব তা তাঁর 
দাসেদর )দখােনার জন# ঈ>র যী�েক তা িদেয়িছেলন; আর ী̈N তাঁর tগ[¦তেক পা�েয় 
তাঁর দাস )য়াহনেক তা জানােলন৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
En’am 6:50*.....আপিন বলুনঃ আিম )তামােদরেক বিল না )য, আমার কােছ আ]াহর ভাÛার 
রেয়েছ। তাছাড়া আিম অ¡শ# িবষয় অবগতও নই। আিম এমন বিল না )য, আিম )ফেরশতা। আিম 
)তা �ধু ঐ ওহীর অনুসরণ কির, যা আমার কােছ আেস। আপিন বেল িদনঃ অ� ও চeুমান িক সমান 
হেত পাের? )তামরা িক িচWা কর না ?  

126. 
ভিবষL³াণী স¼িক̂ত এমন 6কান আয়াত িক রেয়েছ 6যখােন বলা হেয়েছ 
পৃিথবীর 6শষ সমেয় শয়তান-·পী একজন শি�শালী শাসক আসেব? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মিথ 24:21-25..... 23 ’ তাহেল )স কথায় িব>াস কেরা না৷ 24 ‘আিম একথা বলিছ, 
কারণ অেনক ভ® ¨ীN ও ভ® ভাববাদীর উদয় হেব৷ তারা মহা আ�য[ কাজ করেব ও 
িচ� )দখােব, )য়ন )লাকেদর ঠকােত পাের৷ যিদ সTভব হয় এমনিক ঈ>েরর মেনানীত 
)লাকেদরও ঠকােব৷  
)থসােলািনকীয় ২ 2:7-9*.....7 আিম এসব বলিছ কারণ ম¥তার )সই )গাপন শিq 
এখনই জগেত কাজ কের চেলেছ৷ িক: একজন রেয়েছন িযিন এই শিqেক hিতেরাধ 
কের আসেছন, িতিন তা করেতই থাকেবন যতeণ না তা ¦র হয়৷ 8 তারপর )সই 
পাপপুuষ hকািশত হেব; আর hভু তাঁর মুেখর )তেজাময় িনঃ>াস এবং আিবভ[ ােবর 
মিহমা Zারা )সই পাপ পুuষেক Íংস করেবন৷ 9 শয়তােনর শিqেত )সই পাপ পুuষ 
আসেব৷ )স মহাপরা³েমর সাহােয# নানা ছলনামযী অেলৗিকক কাজ, অ¹ুত লeণ ও 
িচ� )দখােব৷   
)যাহেনর ১ম প� 2:18*.....ইnদীরা তখন এর জবােব তাঁ েক বলল, ‘)তামার )য় এসব করার 
অিধকার আেছ তার hমাণ t±প িক )কান অেলৗিকক িচ� আমােদর )দখােত পার? 
पhত#ােদশর 6:1-2..... 1 )মষশাবক যখন )সই সাতcর মেধ# hথম সীলেমাহরc 
)ভেG খুলেলন, তখন আিম )সই চারজন hাণীর মেধ# একজনেক )দখলাম ও তার 
)মঘ গজ[ েনর মেতা ক0tর �নলাম৷ )স বলল, ‘এস!’  
2 এরপর আিম )দখলাম, আমার সামেন একc সাদা রেঙর )ঘাড়া৷ তার ওপর িযিন বেস 
আেছন তাঁর হােত একc ধনুক িছল৷ তাঁেক একটা মু�ট পিরেয় )দওয়া হেল িতিন যুf 
জয় করেত িবেজতার মত বাইের এেলন৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL:  �রআেন ¨ীNশå বা )মহিদ-এর আসা সºেক[  িকছু বলা হয়িন। 
 
 
 

125.* 
পৃিথবীর পিরসমাি¢র সমেয় িক িক ঘটেব তা স¼েক̂ িক 6কান িবQািরত তথL 
রেয়েছ? (এেéটলিজ/ গােয়ব হাবার) 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মিথ 24:3, 14 & 25*.....3 যী� যখন pজতুন পব[তমালার ওপর বেসিছেলন, তখন তাঁ র িশষ#রা 
একােW তাঁ র কােছ এেস তাঁ েক বলেলন, ‘আমােদর বলুন, কখন এসব ঘটেব, আর আপনার আসার এবং 
এযুেগর )শষ পিরণিতর সময় জানার িচ�ই বা িক হেব?’ 14 আর রােজ#র (tগ[) এইসুসমাচার জগেতর 
সব[� hচার করা হেব৷ সম( জািতর কােছ তা সাe#±েপ hচািরত হেব, আর তারপরই উপিYত হেব 
)সই সময়৷ 25 )দখ, আিম আেগ )থেকইেতামােদর এসব কথা বেল রাখলাম৷ 
प�তLােদশর 1:1*.....এই হল যী� ী̈েNর বাক#৷ )য়সব ঘটনা খুব শীØই ঘটেব তা তাঁর 
দাসেদর )দখােনার জন# ঈ>র যী�েক তা িদেয়িছেলন; আর ী̈N তাঁর tগ[¦তেক পা�েয় 
তাঁর দাস )য়াহনেক তা জানােলন৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
En’am 6:50*.....আপিন বলুনঃ আিম )তামােদরেক বিল না )য, আমার কােছ আ]াহর ভাÛার 
রেয়েছ। তাছাড়া আিম অ¡শ# িবষয় অবগতও নই। আিম এমন বিল না )য, আিম )ফেরশতা। আিম 
)তা �ধু ঐ ওহীর অনুসরণ কির, যা আমার কােছ আেস। আপিন বেল িদনঃ অ� ও চeুমান িক সমান 
হেত পাের? )তামরা িক িচWা কর না ?  

126. 
ভিবষL³াণী স¼িক̂ত এমন 6কান আয়াত িক রেয়েছ 6যখােন বলা হেয়েছ 
পৃিথবীর 6শষ সমেয় শয়তান-·পী একজন শি�শালী শাসক আসেব? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মিথ 24:21-25..... 23 ’ তাহেল )স কথায় িব>াস কেরা না৷ 24 ‘আিম একথা বলিছ, 
কারণ অেনক ভ® ¨ীN ও ভ® ভাববাদীর উদয় হেব৷ তারা মহা আ�য[ কাজ করেব ও 
িচ� )দখােব, )য়ন )লাকেদর ঠকােত পাের৷ যিদ সTভব হয় এমনিক ঈ>েরর মেনানীত 
)লাকেদরও ঠকােব৷  
)থসােলািনকীয় ২ 2:7-9*.....7 আিম এসব বলিছ কারণ ম¥তার )সই )গাপন শিq 
এখনই জগেত কাজ কের চেলেছ৷ িক: একজন রেয়েছন িযিন এই শিqেক hিতেরাধ 
কের আসেছন, িতিন তা করেতই থাকেবন যতeণ না তা ¦র হয়৷ 8 তারপর )সই 
পাপপুuষ hকািশত হেব; আর hভু তাঁর মুেখর )তেজাময় িনঃ>াস এবং আিবভ[ ােবর 
মিহমা Zারা )সই পাপ পুuষেক Íংস করেবন৷ 9 শয়তােনর শিqেত )সই পাপ পুuষ 
আসেব৷ )স মহাপরা³েমর সাহােয# নানা ছলনামযী অেলৗিকক কাজ, অ¹ুত লeণ ও 
িচ� )দখােব৷   
)যাহেনর ১ম প� 2:18*.....ইnদীরা তখন এর জবােব তাঁ েক বলল, ‘)তামার )য় এসব করার 
অিধকার আেছ তার hমাণ t±প িক )কান অেলৗিকক িচ� আমােদর )দখােত পার? 
पhত#ােদশর 6:1-2..... 1 )মষশাবক যখন )সই সাতcর মেধ# hথম সীলেমাহরc 
)ভেG খুলেলন, তখন আিম )সই চারজন hাণীর মেধ# একজনেক )দখলাম ও তার 
)মঘ গজ[ েনর মেতা ক0tর �নলাম৷ )স বলল, ‘এস!’  
2 এরপর আিম )দখলাম, আমার সামেন একc সাদা রেঙর )ঘাড়া৷ তার ওপর িযিন বেস 
আেছন তাঁর হােত একc ধনুক িছল৷ তাঁেক একটা মু�ট পিরেয় )দওয়া হেল িতিন যুf 
জয় করেত িবেজতার মত বাইের এেলন৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL:  �রআেন ¨ীNশå বা )মহিদ-এর আসা সºেক[  িকছু বলা হয়িন। 
 
 
 



127.* 
এমন 6কান িবচােরর িদন িক আসেব 6যিদন আ1া3  সকল মৃতেক জীিবত কের 
তুলেব এবং তােদর িবচার কের জা�াত বা জাহা�ােম পাঠােনা হেব? 
(আিহেরত Jনু) 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
িহ1েদর কােছ প� 9:27..... মানুেষর জন# একবার মৃতু# এবং মৃতু#র পর তাঁ র িবচার হয়৷ 
িপতেরর ২য় প�র 2:9..... হ#াঁ, ঈ>রই এই সকল কায়[ সাধন করেলন৷ তাই hভু ঈ>র 
জােনন যাঁরা তাঁর )সবা কের, তােদর িকভােব উfার করেত হয়৷ িতিন তােদর সম( 
কেNর সমেয় তােদর উfার কেরন৷ hভু এও জােনন িকভােব dN )লাকেদর )সই 
িবচােরর িদেন শাি( িদেত হয়৷ 
पhত#ােদশর 20:11-15*..... 12 আিম )দখলাম, eু¬ অথবা মহান সম( মৃত )লাক 
)সই িসংহাসেনর সামেন দাঁিড়েয় আেছ৷ পের কেয়কc �� )খালা হল এবং আরও 
একc �� )খালা হল৷ )সই ��cর নাম জীবন পু(ক৷ )সই ��xিলেত মৃতেদর 
hেত#েকর কােজর িববরণ িলিপবf িছল এবং )সই অনুসাের তােদর িবচার হল৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:113*..... অতএব, আ]াহ )কয়ামেতর িদন তােদর মেধ# ফয়সালা 
)দেবন, )য িবষেয় তারা মতিবেরাধ করিছল। 
Al-i İmran 3:185*.....hেত#ক hাণীেক আtাদন করেত হেব মৃতু#। আর )তামরা 
িকয়ামেতর িদন পিরপূণ[ বদলা hা� হেব। 

128.* 
সকলেকই িক একa িনিদ̂� সমেয়র জনL জাহা�ােমর ক� 6ভাগ করেত হেব? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
6যাহন 5:24*.....‘আিম )তামােদর সিত# বলিছ; )য় )কউ আমার কথা )শােন, আর িযিন 
আমায় পা�েয়েছন তাঁ র ওপর িব>াস কের )স অনW জীবন লাভ কের এবং )স অপরাধী বেল 
িবেবিচত হেব না৷ )স মৃতু# )থেক জীবেন উkীণ[ হেয় )গেছ৷ 
6রামীয় 8:1*.....তাই যাঁ রা ̈ ীN যী�েত আেছ তারা িবচাের )দাষী সাব#( হেব না৷   
6থসােলািনকীয় ১ 5:9..... কারণ ঈ>র আমােদর তাঁ র )³ােধর পা�±েপ মেনানীত কেরন িন, 
hভু যী� ̈ ীেNর মাধ#েম পির�াণ করার জন#ই আমােদর মেনানীত কেরেছন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:185..... hেত#ক hাণীেক আtাদন করেত হেব মৃতু#। আর )তামরা িকয়ামেতর 
িদন পিরপূণ[ বদলা hা� হেব। তারপর যােক )দাযখ )থেক ¦ের রাখা হেব এবং জা{ােত hেবশ 
করােনা হেব, তার কায[িসিf ঘটেব। আর পািথ[ব জীবন )ধাঁ কা ছাড়া অন# )কান সºদ নয়। 
Meryem 19:70-72*.....70.অতঃপর তােদর মেধ# যারা জাহা{ােম hেবেশর অিধক 
)যাগ#, আিম তােদর িবষেয় ভােলাভােব yাত আিছ।….71.)তামােদর মেধ# এমন 
)কউ )নই )য তথায় )পৗছেব না। এটা আপনার পালনকত[ ার অিনবায[ 
ফায়সালা।….72.অতঃপর আিম পরেহযগারেদরেক উfার করব এবং জােলমেদরেক 
)সখােন নতজানু অবYায় )ছেড় )দব। 
 
 

 
 

127.* 
এমন 6কান িবচােরর িদন িক আসেব 6যিদন আ1া3  সকল মৃতেক জীিবত কের 
তুলেব এবং তােদর িবচার কের জা�াত বা জাহা�ােম পাঠােনা হেব? 
(আিহেরত Jনু) 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
িহ1েদর কােছ প� 9:27..... মানুেষর জন# একবার মৃতু# এবং মৃতু#র পর তাঁ র িবচার হয়৷ 
িপতেরর ২য় প�র 2:9..... হ#াঁ, ঈ>রই এই সকল কায়[ সাধন করেলন৷ তাই hভু ঈ>র 
জােনন যাঁরা তাঁর )সবা কের, তােদর িকভােব উfার করেত হয়৷ িতিন তােদর সম( 
কেNর সমেয় তােদর উfার কেরন৷ hভু এও জােনন িকভােব dN )লাকেদর )সই 
িবচােরর িদেন শাি( িদেত হয়৷ 
पhত#ােদশর 20:11-15*..... 12 আিম )দখলাম, eু¬ অথবা মহান সম( মৃত )লাক 
)সই িসংহাসেনর সামেন দাঁিড়েয় আেছ৷ পের কেয়কc �� )খালা হল এবং আরও 
একc �� )খালা হল৷ )সই ��cর নাম জীবন পু(ক৷ )সই ��xিলেত মৃতেদর 
hেত#েকর কােজর িববরণ িলিপবf িছল এবং )সই অনুসাের তােদর িবচার হল৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:113*..... অতএব, আ]াহ )কয়ামেতর িদন তােদর মেধ# ফয়সালা 
)দেবন, )য িবষেয় তারা মতিবেরাধ করিছল। 
Al-i İmran 3:185*.....hেত#ক hাণীেক আtাদন করেত হেব মৃতু#। আর )তামরা 
িকয়ামেতর িদন পিরপূণ[ বদলা hা� হেব। 

128.* 
সকলেকই িক একa িনিদ̂� সমেয়র জনL জাহা�ােমর ক� 6ভাগ করেত হেব? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
6যাহন 5:24*.....‘আিম )তামােদর সিত# বলিছ; )য় )কউ আমার কথা )শােন, আর িযিন 
আমায় পা�েয়েছন তাঁ র ওপর িব>াস কের )স অনW জীবন লাভ কের এবং )স অপরাধী বেল 
িবেবিচত হেব না৷ )স মৃতু# )থেক জীবেন উkীণ[ হেয় )গেছ৷ 
6রামীয় 8:1*.....তাই যাঁ রা ̈ ীN যী�েত আেছ তারা িবচাের )দাষী সাব#( হেব না৷   
6থসােলািনকীয় ১ 5:9..... কারণ ঈ>র আমােদর তাঁ র )³ােধর পা�±েপ মেনানীত কেরন িন, 
hভু যী� ̈ ীেNর মাধ#েম পির�াণ করার জন#ই আমােদর মেনানীত কেরেছন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:185..... hেত#ক hাণীেক আtাদন করেত হেব মৃতু#। আর )তামরা িকয়ামেতর 
িদন পিরপূণ[ বদলা hা� হেব। তারপর যােক )দাযখ )থেক ¦ের রাখা হেব এবং জা{ােত hেবশ 
করােনা হেব, তার কায[িসিf ঘটেব। আর পািথ[ব জীবন )ধাঁ কা ছাড়া অন# )কান সºদ নয়। 
Meryem 19:70-72*.....70.অতঃপর তােদর মেধ# যারা জাহা{ােম hেবেশর অিধক 
)যাগ#, আিম তােদর িবষেয় ভােলাভােব yাত আিছ।….71.)তামােদর মেধ# এমন 
)কউ )নই )য তথায় )পৗছেব না। এটা আপনার পালনকত[ ার অিনবায[ 
ফায়সালা।….72.অতঃপর আিম পরেহযগারেদরেক উfার করব এবং জােলমেদরেক 
)সখােন নতজানু অবYায় )ছেড় )দব। 
 
 

 
 127.* 

এমন 6কান িবচােরর িদন িক আসেব 6যিদন আ1া3  সকল মৃতেক জীিবত কের 
তুলেব এবং তােদর িবচার কের জা�াত বা জাহা�ােম পাঠােনা হেব? 
(আিহেরত Jনু) 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
িহ1েদর কােছ প� 9:27..... মানুেষর জন# একবার মৃতু# এবং মৃতু#র পর তাঁ র িবচার হয়৷ 
িপতেরর ২য় প�র 2:9..... হ#াঁ, ঈ>রই এই সকল কায়[ সাধন করেলন৷ তাই hভু ঈ>র 
জােনন যাঁরা তাঁর )সবা কের, তােদর িকভােব উfার করেত হয়৷ িতিন তােদর সম( 
কেNর সমেয় তােদর উfার কেরন৷ hভু এও জােনন িকভােব dN )লাকেদর )সই 
িবচােরর িদেন শাি( িদেত হয়৷ 
पhত#ােদশর 20:11-15*..... 12 আিম )দখলাম, eু¬ অথবা মহান সম( মৃত )লাক 
)সই িসংহাসেনর সামেন দাঁিড়েয় আেছ৷ পের কেয়কc �� )খালা হল এবং আরও 
একc �� )খালা হল৷ )সই ��cর নাম জীবন পু(ক৷ )সই ��xিলেত মৃতেদর 
hেত#েকর কােজর িববরণ িলিপবf িছল এবং )সই অনুসাের তােদর িবচার হল৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:113*..... অতএব, আ]াহ )কয়ামেতর িদন তােদর মেধ# ফয়সালা 
)দেবন, )য িবষেয় তারা মতিবেরাধ করিছল। 
Al-i İmran 3:185*.....hেত#ক hাণীেক আtাদন করেত হেব মৃতু#। আর )তামরা 
িকয়ামেতর িদন পিরপূণ[ বদলা hা� হেব। 

128.* 
সকলেকই িক একa িনিদ̂� সমেয়র জনL জাহা�ােমর ক� 6ভাগ করেত হেব? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
6যাহন 5:24*.....‘আিম )তামােদর সিত# বলিছ; )য় )কউ আমার কথা )শােন, আর িযিন 
আমায় পা�েয়েছন তাঁ র ওপর িব>াস কের )স অনW জীবন লাভ কের এবং )স অপরাধী বেল 
িবেবিচত হেব না৷ )স মৃতু# )থেক জীবেন উkীণ[ হেয় )গেছ৷ 
6রামীয় 8:1*.....তাই যাঁ রা ̈ ীN যী�েত আেছ তারা িবচাের )দাষী সাব#( হেব না৷   
6থসােলািনকীয় ১ 5:9..... কারণ ঈ>র আমােদর তাঁ র )³ােধর পা�±েপ মেনানীত কেরন িন, 
hভু যী� ̈ ীেNর মাধ#েম পির�াণ করার জন#ই আমােদর মেনানীত কেরেছন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:185..... hেত#ক hাণীেক আtাদন করেত হেব মৃতু#। আর )তামরা িকয়ামেতর 
িদন পিরপূণ[ বদলা hা� হেব। তারপর যােক )দাযখ )থেক ¦ের রাখা হেব এবং জা{ােত hেবশ 
করােনা হেব, তার কায[িসিf ঘটেব। আর পািথ[ব জীবন )ধাঁ কা ছাড়া অন# )কান সºদ নয়। 
Meryem 19:70-72*.....70.অতঃপর তােদর মেধ# যারা জাহা{ােম hেবেশর অিধক 
)যাগ#, আিম তােদর িবষেয় ভােলাভােব yাত আিছ।….71.)তামােদর মেধ# এমন 
)কউ )নই )য তথায় )পৗছেব না। এটা আপনার পালনকত[ ার অিনবায[ 
ফায়সালা।….72.অতঃপর আিম পরেহযগারেদরেক উfার করব এবং জােলমেদরেক 
)সখােন নতজানু অবYায় )ছেড় )দব। 
 
 
 

127.* 
এমন 6কান িবচােরর িদন িক আসেব 6যিদন আ1া3  সকল মৃতেক জীিবত কের 
তুলেব এবং তােদর িবচার কের জা�াত বা জাহা�ােম পাঠােনা হেব? 
(আিহেরত Jনু) 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
িহ1েদর কােছ প� 9:27..... মানুেষর জন# একবার মৃতু# এবং মৃতু#র পর তাঁ র িবচার হয়৷ 
িপতেরর ২য় প�র 2:9..... হ#াঁ, ঈ>রই এই সকল কায়[ সাধন করেলন৷ তাই hভু ঈ>র 
জােনন যাঁরা তাঁর )সবা কের, তােদর িকভােব উfার করেত হয়৷ িতিন তােদর সম( 
কেNর সমেয় তােদর উfার কেরন৷ hভু এও জােনন িকভােব dN )লাকেদর )সই 
িবচােরর িদেন শাি( িদেত হয়৷ 
पhত#ােদশর 20:11-15*..... 12 আিম )দখলাম, eু¬ অথবা মহান সম( মৃত )লাক 
)সই িসংহাসেনর সামেন দাঁিড়েয় আেছ৷ পের কেয়কc �� )খালা হল এবং আরও 
একc �� )খালা হল৷ )সই ��cর নাম জীবন পু(ক৷ )সই ��xিলেত মৃতেদর 
hেত#েকর কােজর িববরণ িলিপবf িছল এবং )সই অনুসাের তােদর িবচার হল৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:113*..... অতএব, আ]াহ )কয়ামেতর িদন তােদর মেধ# ফয়সালা 
)দেবন, )য িবষেয় তারা মতিবেরাধ করিছল। 
Al-i İmran 3:185*.....hেত#ক hাণীেক আtাদন করেত হেব মৃতু#। আর )তামরা 
িকয়ামেতর িদন পিরপূণ[ বদলা hা� হেব। 

128.* 
সকলেকই িক একa িনিদ̂� সমেয়র জনL জাহা�ােমর ক� 6ভাগ করেত হেব? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
6যাহন 5:24*.....‘আিম )তামােদর সিত# বলিছ; )য় )কউ আমার কথা )শােন, আর িযিন 
আমায় পা�েয়েছন তাঁ র ওপর িব>াস কের )স অনW জীবন লাভ কের এবং )স অপরাধী বেল 
িবেবিচত হেব না৷ )স মৃতু# )থেক জীবেন উkীণ[ হেয় )গেছ৷ 
6রামীয় 8:1*.....তাই যাঁ রা ̈ ীN যী�েত আেছ তারা িবচাের )দাষী সাব#( হেব না৷   
6থসােলািনকীয় ১ 5:9..... কারণ ঈ>র আমােদর তাঁ র )³ােধর পা�±েপ মেনানীত কেরন িন, 
hভু যী� ̈ ীেNর মাধ#েম পির�াণ করার জন#ই আমােদর মেনানীত কেরেছন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:185..... hেত#ক hাণীেক আtাদন করেত হেব মৃতু#। আর )তামরা িকয়ামেতর 
িদন পিরপূণ[ বদলা hা� হেব। তারপর যােক )দাযখ )থেক ¦ের রাখা হেব এবং জা{ােত hেবশ 
করােনা হেব, তার কায[িসিf ঘটেব। আর পািথ[ব জীবন )ধাঁ কা ছাড়া অন# )কান সºদ নয়। 
Meryem 19:70-72*.....70.অতঃপর তােদর মেধ# যারা জাহা{ােম hেবেশর অিধক 
)যাগ#, আিম তােদর িবষেয় ভােলাভােব yাত আিছ।….71.)তামােদর মেধ# এমন 
)কউ )নই )য তথায় )পৗছেব না। এটা আপনার পালনকত[ ার অিনবায[ 
ফায়সালা।….72.অতঃপর আিম পরেহযগারেদরেক উfার করব এবং জােলমেদরেক 
)সখােন নতজানু অবYায় )ছেড় )দব। 
 
 
 



129.* 
6কান একজন মানুষেক যিদ জাহা�ােম পাঠােনা হয় তাহেল তার িক কখেনা এমন 
6কান সুেযাগ রেয়েছ 6য 6স পরবত  ̧এক সমেয় জা�ােত �েবশ করেত পারেব? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 25:41 & 46*.....41 ‘এরপর রাজা তাঁর বাম িদেকর )লাকেদর বলেবন, ‘ওেহ 
অিভশ�রা, )তামরা আমার কাছ )থেক ¦র হও, িদয়াবল ও তার ¦তেদর জন# )য় 
ভযাবহ অনW আxন hÜত করা হেয়েছ, তার মেধ# িগেয় পড়৷ 46 ‘এরপর অধািম[ক 
)লােকরা যােব অনW শাি( )ভাগ করেত, িক: ধািম[েকরা hেবশ করেব অনW 
জীবেন৷’ 
লুক 16:25-26*.....25 িক: অ¼াহাম বলেলন, ‘)হ আমার ব© স, মেন কের )দখ, 
জীবেন সুেখর সব িকছুই তুিম )ভাগ কেরছ আর )সই সময় লাসার অেনক কN 
)পেয়েছ৷ িক: এখন এখােন )স সুখ পাে� আর তুিম কN পা�৷  26 এছাড়া 
)তামােদর ও আমােদর মােঝ এক মহাশূন# Yান আেছ, যােত ই�া থাকেলও )কউ 
এখােন )থেক পার হেয় )তামােদর কােছ )য়েত না পাের, আর ওখান )থেক পার হেয় 
)কউ আমােদর কােছ আসেত না পাের৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
En’am 6:128*.....আ]াহ বলেবনঃ আxন হল )তামােদর বাসYান। তথায় )তামরা 
িচরকাল অবYান করেব; িক: যখন চাইেবন আ]াহ। িন�য় আপনার পালনকত[ া 
hyাময়, মহাyানী। 
Hud 11:106-107*.....106.অতএব যারা হতভাগ# তারা )দাযেখ যােব, )সখােন 
তারা আত[ নাদ ও িচৎকার করেত থাকেব।….107.তারা )সখােন িচরকাল থাকেব, 
যতিদন আসমান ও যমীন বত[ মান থাকেব। তেব )তামার hিতপালক অন# িকছু ই�া 
করেল িভ{ কথা। িন�য় )তামার পরওয়ারেদগার যা ই�া করেত পােরন। 

130. 
পুনজ¸িবত 6দহ িক আসেল র�মাংেসর শরীর? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
কির&ীয় ১ 15:35-50*.....35 িক: )কউ )কউ িজyাসা করেব, ‘মৃেতরা িক কের 
পুনuিøত হয়? তােদর িক রকম )দহই বা হেব?’ 44 )য় )দহ মাcেত কবরY হয় তা 
pজিবক )দহ; আর )য় )দহ পুনuিøত হয় তা আিsক )দহ৷যখন pজিবক )দহ আেছ, 
তখন আিsক )দহও আেছ৷ 50 আমার ভাই ও )বােনরা, )তামােদর বলিছ: আমােদর 
রq মাংস ঈ>েরর রােজ#র অিধকারী হেত পাের না৷ যা িকছু eয়শীল তা অeয়তার 
অিধকারী হেত পাের না৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:25 & 259*.....25. এবং )সখােন তােদর জন# �fচািরনী রমণীÝল 
থাকেব। আর )সখােন তারা অনWকাল অবYান করেব।…. 259.আর হাড়xেলার িদেক 
)চেয় )দখ )য, আিম এxেলােক )কমন কের জুেড় )দই এবং )সxেলার উপর 
মাংেসর আবরণ পিরেয় )দই।. 
Zuhruf 43:70..... জা{ােতর hেবশ কর )তামরা এবং )তামােদর িবিবগণ সানে¥। 
Vakia 56:35-38.....35. আিম জা{াতী রমণীগণেক িবেশষ±েপ সৃিN কেরিছ।….36. অতঃপর 
তােদরেক কেরিছ িচর�মারী।….37. কািমনী, সমবয়�া।….38. ডান িদেকর )লাকেদর জেন#। 
Nebe 78:33*.....সমবয়�া, পূণ[েযৗবনা তuণী। 
 
 
 
 

129.* 
6কান একজন মানুষেক যিদ জাহা�ােম পাঠােনা হয় তাহেল তার িক কখেনা এমন 
6কান সুেযাগ রেয়েছ 6য 6স পরবত  ̧এক সমেয় জা�ােত �েবশ করেত পারেব? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 25:41 & 46*.....41 ‘এরপর রাজা তাঁর বাম িদেকর )লাকেদর বলেবন, ‘ওেহ 
অিভশ�রা, )তামরা আমার কাছ )থেক ¦র হও, িদয়াবল ও তার ¦তেদর জন# )য় 
ভযাবহ অনW আxন hÜত করা হেয়েছ, তার মেধ# িগেয় পড়৷ 46 ‘এরপর অধািম[ক 
)লােকরা যােব অনW শাি( )ভাগ করেত, িক: ধািম[েকরা hেবশ করেব অনW 
জীবেন৷’ 
লুক 16:25-26*.....25 িক: অ¼াহাম বলেলন, ‘)হ আমার ব© স, মেন কের )দখ, 
জীবেন সুেখর সব িকছুই তুিম )ভাগ কেরছ আর )সই সময় লাসার অেনক কN 
)পেয়েছ৷ িক: এখন এখােন )স সুখ পাে� আর তুিম কN পা�৷  26 এছাড়া 
)তামােদর ও আমােদর মােঝ এক মহাশূন# Yান আেছ, যােত ই�া থাকেলও )কউ 
এখােন )থেক পার হেয় )তামােদর কােছ )য়েত না পাের, আর ওখান )থেক পার হেয় 
)কউ আমােদর কােছ আসেত না পাের৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
En’am 6:128*.....আ]াহ বলেবনঃ আxন হল )তামােদর বাসYান। তথায় )তামরা 
িচরকাল অবYান করেব; িক: যখন চাইেবন আ]াহ। িন�য় আপনার পালনকত[ া 
hyাময়, মহাyানী। 
Hud 11:106-107*.....106.অতএব যারা হতভাগ# তারা )দাযেখ যােব, )সখােন 
তারা আত[ নাদ ও িচৎকার করেত থাকেব।….107.তারা )সখােন িচরকাল থাকেব, 
যতিদন আসমান ও যমীন বত[ মান থাকেব। তেব )তামার hিতপালক অন# িকছু ই�া 
করেল িভ{ কথা। িন�য় )তামার পরওয়ারেদগার যা ই�া করেত পােরন। 

130. 
পুনজ¸িবত 6দহ িক আসেল র�মাংেসর শরীর? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
কির&ীয় ১ 15:35-50*.....35 িক: )কউ )কউ িজyাসা করেব, ‘মৃেতরা িক কের 
পুনuিøত হয়? তােদর িক রকম )দহই বা হেব?’ 44 )য় )দহ মাcেত কবরY হয় তা 
pজিবক )দহ; আর )য় )দহ পুনuিøত হয় তা আিsক )দহ৷যখন pজিবক )দহ আেছ, 
তখন আিsক )দহও আেছ৷ 50 আমার ভাই ও )বােনরা, )তামােদর বলিছ: আমােদর 
রq মাংস ঈ>েরর রােজ#র অিধকারী হেত পাের না৷ যা িকছু eয়শীল তা অeয়তার 
অিধকারী হেত পাের না৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:25 & 259*.....25. এবং )সখােন তােদর জন# �fচািরনী রমণীÝল 
থাকেব। আর )সখােন তারা অনWকাল অবYান করেব।…. 259.আর হাড়xেলার িদেক 
)চেয় )দখ )য, আিম এxেলােক )কমন কের জুেড় )দই এবং )সxেলার উপর 
মাংেসর আবরণ পিরেয় )দই।. 
Zuhruf 43:70..... জা{ােতর hেবশ কর )তামরা এবং )তামােদর িবিবগণ সানে¥। 
Vakia 56:35-38.....35. আিম জা{াতী রমণীগণেক িবেশষ±েপ সৃিN কেরিছ।….36. অতঃপর 
তােদরেক কেরিছ িচর�মারী।….37. কািমনী, সমবয়�া।….38. ডান িদেকর )লাকেদর জেন#। 
Nebe 78:33*.....সমবয়�া, পূণ[েযৗবনা তuণী। 
 
 
 
 

129.* 
6কান একজন মানুষেক যিদ জাহা�ােম পাঠােনা হয় তাহেল তার িক কখেনা এমন 
6কান সুেযাগ রেয়েছ 6য 6স পরবত  ̧এক সমেয় জা�ােত �েবশ করেত পারেব? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 25:41 & 46*.....41 ‘এরপর রাজা তাঁর বাম িদেকর )লাকেদর বলেবন, ‘ওেহ 
অিভশ�রা, )তামরা আমার কাছ )থেক ¦র হও, িদয়াবল ও তার ¦তেদর জন# )য় 
ভযাবহ অনW আxন hÜত করা হেয়েছ, তার মেধ# িগেয় পড়৷ 46 ‘এরপর অধািম[ক 
)লােকরা যােব অনW শাি( )ভাগ করেত, িক: ধািম[েকরা hেবশ করেব অনW 
জীবেন৷’ 
লুক 16:25-26*.....25 িক: অ¼াহাম বলেলন, ‘)হ আমার ব© স, মেন কের )দখ, 
জীবেন সুেখর সব িকছুই তুিম )ভাগ কেরছ আর )সই সময় লাসার অেনক কN 
)পেয়েছ৷ িক: এখন এখােন )স সুখ পাে� আর তুিম কN পা�৷  26 এছাড়া 
)তামােদর ও আমােদর মােঝ এক মহাশূন# Yান আেছ, যােত ই�া থাকেলও )কউ 
এখােন )থেক পার হেয় )তামােদর কােছ )য়েত না পাের, আর ওখান )থেক পার হেয় 
)কউ আমােদর কােছ আসেত না পাের৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
En’am 6:128*.....আ]াহ বলেবনঃ আxন হল )তামােদর বাসYান। তথায় )তামরা 
িচরকাল অবYান করেব; িক: যখন চাইেবন আ]াহ। িন�য় আপনার পালনকত[ া 
hyাময়, মহাyানী। 
Hud 11:106-107*.....106.অতএব যারা হতভাগ# তারা )দাযেখ যােব, )সখােন 
তারা আত[ নাদ ও িচৎকার করেত থাকেব।….107.তারা )সখােন িচরকাল থাকেব, 
যতিদন আসমান ও যমীন বত[ মান থাকেব। তেব )তামার hিতপালক অন# িকছু ই�া 
করেল িভ{ কথা। িন�য় )তামার পরওয়ারেদগার যা ই�া করেত পােরন। 

130. 
পুনজ¸িবত 6দহ িক আসেল র�মাংেসর শরীর? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
কির&ীয় ১ 15:35-50*.....35 িক: )কউ )কউ িজyাসা করেব, ‘মৃেতরা িক কের 
পুনuিøত হয়? তােদর িক রকম )দহই বা হেব?’ 44 )য় )দহ মাcেত কবরY হয় তা 
pজিবক )দহ; আর )য় )দহ পুনuিøত হয় তা আিsক )দহ৷যখন pজিবক )দহ আেছ, 
তখন আিsক )দহও আেছ৷ 50 আমার ভাই ও )বােনরা, )তামােদর বলিছ: আমােদর 
রq মাংস ঈ>েরর রােজ#র অিধকারী হেত পাের না৷ যা িকছু eয়শীল তা অeয়তার 
অিধকারী হেত পাের না৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:25 & 259*.....25. এবং )সখােন তােদর জন# �fচািরনী রমণীÝল 
থাকেব। আর )সখােন তারা অনWকাল অবYান করেব।…. 259.আর হাড়xেলার িদেক 
)চেয় )দখ )য, আিম এxেলােক )কমন কের জুেড় )দই এবং )সxেলার উপর 
মাংেসর আবরণ পিরেয় )দই।. 
Zuhruf 43:70..... জা{ােতর hেবশ কর )তামরা এবং )তামােদর িবিবগণ সানে¥। 
Vakia 56:35-38.....35. আিম জা{াতী রমণীগণেক িবেশষ±েপ সৃিN কেরিছ।….36. অতঃপর 
তােদরেক কেরিছ িচর�মারী।….37. কািমনী, সমবয়�া।….38. ডান িদেকর )লাকেদর জেন#। 
Nebe 78:33*.....সমবয়�া, পূণ[েযৗবনা তuণী। 
 
 
 
 

129.* 
6কান একজন মানুষেক যিদ জাহা�ােম পাঠােনা হয় তাহেল তার িক কখেনা এমন 
6কান সুেযাগ রেয়েছ 6য 6স পরবত  ̧এক সমেয় জা�ােত �েবশ করেত পারেব? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 25:41 & 46*.....41 ‘এরপর রাজা তাঁর বাম িদেকর )লাকেদর বলেবন, ‘ওেহ 
অিভশ�রা, )তামরা আমার কাছ )থেক ¦র হও, িদয়াবল ও তার ¦তেদর জন# )য় 
ভযাবহ অনW আxন hÜত করা হেয়েছ, তার মেধ# িগেয় পড়৷ 46 ‘এরপর অধািম[ক 
)লােকরা যােব অনW শাি( )ভাগ করেত, িক: ধািম[েকরা hেবশ করেব অনW 
জীবেন৷’ 
লুক 16:25-26*.....25 িক: অ¼াহাম বলেলন, ‘)হ আমার ব© স, মেন কের )দখ, 
জীবেন সুেখর সব িকছুই তুিম )ভাগ কেরছ আর )সই সময় লাসার অেনক কN 
)পেয়েছ৷ িক: এখন এখােন )স সুখ পাে� আর তুিম কN পা�৷  26 এছাড়া 
)তামােদর ও আমােদর মােঝ এক মহাশূন# Yান আেছ, যােত ই�া থাকেলও )কউ 
এখােন )থেক পার হেয় )তামােদর কােছ )য়েত না পাের, আর ওখান )থেক পার হেয় 
)কউ আমােদর কােছ আসেত না পাের৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
En’am 6:128*.....আ]াহ বলেবনঃ আxন হল )তামােদর বাসYান। তথায় )তামরা 
িচরকাল অবYান করেব; িক: যখন চাইেবন আ]াহ। িন�য় আপনার পালনকত[ া 
hyাময়, মহাyানী। 
Hud 11:106-107*.....106.অতএব যারা হতভাগ# তারা )দাযেখ যােব, )সখােন 
তারা আত[ নাদ ও িচৎকার করেত থাকেব।….107.তারা )সখােন িচরকাল থাকেব, 
যতিদন আসমান ও যমীন বত[ মান থাকেব। তেব )তামার hিতপালক অন# িকছু ই�া 
করেল িভ{ কথা। িন�য় )তামার পরওয়ারেদগার যা ই�া করেত পােরন। 

130. 
পুনজ¸িবত 6দহ িক আসেল র�মাংেসর শরীর? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
কির&ীয় ১ 15:35-50*.....35 িক: )কউ )কউ িজyাসা করেব, ‘মৃেতরা িক কের 
পুনuিøত হয়? তােদর িক রকম )দহই বা হেব?’ 44 )য় )দহ মাcেত কবরY হয় তা 
pজিবক )দহ; আর )য় )দহ পুনuিøত হয় তা আিsক )দহ৷যখন pজিবক )দহ আেছ, 
তখন আিsক )দহও আেছ৷ 50 আমার ভাই ও )বােনরা, )তামােদর বলিছ: আমােদর 
রq মাংস ঈ>েরর রােজ#র অিধকারী হেত পাের না৷ যা িকছু eয়শীল তা অeয়তার 
অিধকারী হেত পাের না৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:25 & 259*.....25. এবং )সখােন তােদর জন# �fচািরনী রমণীÝল 
থাকেব। আর )সখােন তারা অনWকাল অবYান করেব।…. 259.আর হাড়xেলার িদেক 
)চেয় )দখ )য, আিম এxেলােক )কমন কের জুেড় )দই এবং )সxেলার উপর 
মাংেসর আবরণ পিরেয় )দই।. 
Zuhruf 43:70..... জা{ােতর hেবশ কর )তামরা এবং )তামােদর িবিবগণ সানে¥। 
Vakia 56:35-38.....35. আিম জা{াতী রমণীগণেক িবেশষ±েপ সৃিN কেরিছ।….36. অতঃপর 
তােদরেক কেরিছ িচর�মারী।….37. কািমনী, সমবয়�া।….38. ডান িদেকর )লাকেদর জেন#। 
Nebe 78:33*.....সমবয়�া, পূণ[েযৗবনা তuণী। 
 
 
 
 



131.* 
জা�ােত িক মানুেষর মেধL িবেয় বা শারীিরক স¼ক̂ থাকেব? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 22:28-33*.....28 এখন আমােদর hi হল, পুনuøােনর সময় ঐ সাত ভাইেয়র 
মেধ# )সই mী কার হেব, সকেলইেতা তােক িবেয় কেরিছল?’ 29 ‘এর উkের যী� 
তােদর বলেলন, ‘)তামরা ভুল করছ, কারণ )তামরা না জান শাm, না জান ঈ>েরর 
পরা³ম৷ 30 )জেন রােখা, পুনuøােনর পর )লােকরা িবেয় কের না, বা তােদর িবেয়ও 
)দওয়া হয় না, তারা বরং tগ[¦তেদর মেতা থােক৷ 31 মৃতেদর জীিবত হেয় ওঠার 
িবষেয় )তামােদর ভােলার জন# ঈ>র িনেজ )য় কথা বেলেছন, তা িক )তামরা পড়িন? 
32 িতিন বেলেছন, ‘আিম অ¼াহােমর ঈ>র, ইসহােকর ঈ>র ও যােকােবর 
ঈ>র৷’ঈ>র মৃতেদর ঈ>র নন, িক: জীিবতেদরই ঈ>র৷ 33 সমেবত )লােকরা তাঁর 
এই িশeা �েন আ�য[ হেয় )গল৷ 
কির&ীয় ১ 15:50*....আমার ভাই ও )বােনরা, )তামােদর বলিছ: আমােদর রq মাংস 
ঈ>েরর রােজ#র অিধকারী হেত পাের না৷ যা িকছু eয়শীল তা অeয়তার অিধকারী 
হেত পাের না৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Tur 52:20.....তারা )�ণীবf িসংহাসেন )হলান িদেয় বসেব। আিম তােদরেক 
আয়তেলাচনা nরেদর সােথ িববাহব�েন আবf কের )দব। 
Rahman 55:55-56, 70-72*.....55.অতএব, )তামরা উভেয় )তামােদর পালনকত[ ার )কান 
)কান অবদানেক অtীকার করেব?...56.তথায় থাকেব আনতনয়ন রমনীগন, )কান িজন ও মানব 
পূেব[ যােদর ব#বহার কেরিন।……70.)সখােন থাকেব সªির�া সু¥রী রমণীগণ।…..71.অতএব, 
)তামরা উভেয় )তামােদর পালনকত[ ার )কান )কান অবদানেক অtীকার করেব?.....72.তাঁ বুেত 
অবYানকািরণী nরগণ। 

132. 
সাব̂জনীন চাচ̂ বা িগজ̂ােক িক ‘Õাইড অফ ºাইD’ িহেসেব ধরা হয়?  

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
এেফসীয় 5:23, 25, & 32*.....23 কারণ tামী তার mীর ম(কt±প )য়মন ̈ ীN তাঁ র ম®লীর 
ম(ক, িতিন )তা তাঁ র )দেহরও �াণকত[ া৷ 25 tামীরা, )তামরাও )তামােদর mীেদর অনু±প 
ভালবােসা, )য়মন ̈ ীN তাঁ র ম®লীেক ভালেবেসেছন ও তার জন# িনেজর hাণ উ© সগ[ কেরেছন৷ 
32 এই িনগূঢ় সত# মহান; আর আিম বিল এটা ̈ ীN ও তাঁ র ম®লীর উে¿েশ# hেয়াজ#৷ 
पhত#ােদশর 19:7*.....এস, আমরা আন¥ ও উ]াস কির, আর তাঁর মিহমা কির, 
কারণ )মষশাবেকর িববােহর িদন এল৷ তাঁর বধূও িববােহর জন# িনেজেক hÜত 
কেরেছ৷   
पhত#ােদশর 21:9..... আর )য় স� tগ[¦তেদর কােছ স� সWাপপূণ[ বাc িছল 
তােদর মেধ# )শষ সWােপর বাcc িযিন )ঢেলিছেলন, িতিন এেস আমায় বলেলন, 
‘এস, আিম )তামােক )মষশাবেকর বধূেক )দখাব৷’   
पhত#ােদশর 22:17..... আsা ও বধূ বলেছন, ‘এস!’ )য় একথা )শােন )সও বলুক, ‘এস!’ 
আর )য় িপপািসত )সও আসুক৷ )য় চায় )স এেস িবনামূেল# জীবন জল পান কuক৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেন চােচ[ র কথা )কবলমা� একবার বলা হেয়েছ এবং ‘¼াইড অফ ³াই÷’-
এর )কান কথাই বলা হয়িন। হাÀ 22:40। 
 
 
 

131.* 
জা�ােত িক মানুেষর মেধL িবেয় বা শারীিরক স¼ক̂ থাকেব? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 22:28-33*.....28 এখন আমােদর hi হল, পুনuøােনর সময় ঐ সাত ভাইেয়র 
মেধ# )সই mী কার হেব, সকেলইেতা তােক িবেয় কেরিছল?’ 29 ‘এর উkের যী� 
তােদর বলেলন, ‘)তামরা ভুল করছ, কারণ )তামরা না জান শাm, না জান ঈ>েরর 
পরা³ম৷ 30 )জেন রােখা, পুনuøােনর পর )লােকরা িবেয় কের না, বা তােদর িবেয়ও 
)দওয়া হয় না, তারা বরং tগ[¦তেদর মেতা থােক৷ 31 মৃতেদর জীিবত হেয় ওঠার 
িবষেয় )তামােদর ভােলার জন# ঈ>র িনেজ )য় কথা বেলেছন, তা িক )তামরা পড়িন? 
32 িতিন বেলেছন, ‘আিম অ¼াহােমর ঈ>র, ইসহােকর ঈ>র ও যােকােবর 
ঈ>র৷’ঈ>র মৃতেদর ঈ>র নন, িক: জীিবতেদরই ঈ>র৷ 33 সমেবত )লােকরা তাঁর 
এই িশeা �েন আ�য[ হেয় )গল৷ 
কির&ীয় ১ 15:50*....আমার ভাই ও )বােনরা, )তামােদর বলিছ: আমােদর রq মাংস 
ঈ>েরর রােজ#র অিধকারী হেত পাের না৷ যা িকছু eয়শীল তা অeয়তার অিধকারী 
হেত পাের না৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Tur 52:20.....তারা )�ণীবf িসংহাসেন )হলান িদেয় বসেব। আিম তােদরেক 
আয়তেলাচনা nরেদর সােথ িববাহব�েন আবf কের )দব। 
Rahman 55:55-56, 70-72*.....55.অতএব, )তামরা উভেয় )তামােদর পালনকত[ ার )কান 
)কান অবদানেক অtীকার করেব?...56.তথায় থাকেব আনতনয়ন রমনীগন, )কান িজন ও মানব 
পূেব[ যােদর ব#বহার কেরিন।……70.)সখােন থাকেব সªির�া সু¥রী রমণীগণ।…..71.অতএব, 
)তামরা উভেয় )তামােদর পালনকত[ ার )কান )কান অবদানেক অtীকার করেব?.....72.তাঁ বুেত 
অবYানকািরণী nরগণ। 

132. 
সাব̂জনীন চাচ̂ বা িগজ̂ােক িক ‘Õাইড অফ ºাইD’ িহেসেব ধরা হয়?  
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ম(ক, িতিন )তা তাঁ র )দেহরও �াণকত[ া৷ 25 tামীরা, )তামরাও )তামােদর mীেদর অনু±প 
ভালবােসা, )য়মন ̈ ীN তাঁ র ম®লীেক ভালেবেসেছন ও তার জন# িনেজর hাণ উ© সগ[ কেরেছন৷ 
32 এই িনগূঢ় সত# মহান; আর আিম বিল এটা ̈ ীN ও তাঁ র ম®লীর উে¿েশ# hেয়াজ#৷ 
पhত#ােদশর 19:7*.....এস, আমরা আন¥ ও উ]াস কির, আর তাঁর মিহমা কির, 
কারণ )মষশাবেকর িববােহর িদন এল৷ তাঁর বধূও িববােহর জন# িনেজেক hÜত 
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पhত#ােদশর 21:9..... আর )য় স� tগ[¦তেদর কােছ স� সWাপপূণ[ বাc িছল 
তােদর মেধ# )শষ সWােপর বাcc িযিন )ঢেলিছেলন, িতিন এেস আমায় বলেলন, 
‘এস, আিম )তামােক )মষশাবেকর বধূেক )দখাব৷’   
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------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেন চােচ[ র কথা )কবলমা� একবার বলা হেয়েছ এবং ‘¼াইড অফ ³াই÷’-
এর )কান কথাই বলা হয়িন। হাÀ 22:40। 
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ঈ,র িক চান বত̂মােনও তাঁর উপর িব,াসী মানুষরা তাঁর িবধান অনুযায়ী 
জীবনযাপন করেব? (শরীয়াহ) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
6রামীয় 6:14..... পাপ আর )তামােদর ওপর hভু| করেব না, কারণ )তামােদর জীবন আর 
িবিধ-ব#বYার অধীন নয় িক: ঈ>েরর অনু�েহর অধীন৷ 
6রামীয় 10:4..... ¨ীেNর আগমেন িবিধ-ব#বYার যুগ )শষ হেয়েছ৷ এখন যাঁরা তাঁেক 
িব>াস কের তারাই ঈ>েরর সাeােত ধািম[ক hিতপ{ হয়৷ 
গালাতীয় 3:11 & 25*.....11 এখন এটা পির*ার )য় িবিধ-ব#বYার Zারা ঈ>েরর কােছ ধািম[ক 
hিতপ{ হওয়া যায় না৷ কারণ শাm বেল: ‘ধািম[ক ব#িq িব>ােসর জন#ই বাঁ চেব৷’ 25 এখন যখন 
িব>াস আমােদর মেধ# এেসেছ, তখন আমরা আর িবিধ-ব#বYার অধীন নই৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:48*..... অতএব, আপিন তােদর পার�ািরক ব#াপারািদেত আ]াহ যা 
অবতীণ[ কেরেছন, তদনুযায়ী ফয়সালা কuন এবং আপনার কােছ )য সৎপথ এেসেছ, 
তা )ছেড় তােদর hবৃিkর অনুসরণ করেবন না। আিম )তামােদর hেত#কেক একc 
আইন ও পথ িদেয়িছ।  
Jathiyah 45:18*.....এরপর আিম আপনােক )রেখিছ ধেম[র এক িবেশষ শরীয়েতর 
উপর। অতএব, আপিন এর অনুসরণ কuন এবং অyানেদর )খয়াল-খুশীর অনুসরণ 
করেবন না। 

134. 
ধম̂ অবলÜনকারীেদর জনL িক মদ বা ওয়াইন খাওয়া িনিষT? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
লুক 7:34-35..... 34 মানবপু� এেস পানাহার কেরন; আর )তামরা বল, ‘)দখ! ও 
)পটুক, মôয়পাযী, আবার পাপী ও কর আদায়কারীেদর ব�ু৷’ 35 hজা তার কােজর 
Zারাই hমাণ কের )য় তা িনেদ[ াষ৷’ 
)যাহন 2:1-11..... 3 যখন সম( ¬াeারস ফুিরেয় )গল, তখন যী�র মা তাঁর কােছ 
এেস বলেলন, ‘এেদর আর ¬াeারস )নই৷’ 9 জল যা ¬াeারেস পিরণত হেয়িছল, 
)ভােজর কত[ া তা আtাদ করেলন৷ )সই ¬াeারস )কাথা )থেক এল তা িতিন 
জানেতন না; িক: )য় চাকেররা জল এেনিছল তারা তা জানত৷ 
িতমিথ ১ 5:23*.....তীমিথয় �ধু জল )খও না, তার বদেল তুিম একটু ¬াeারস পান 
কেরা, কারণ তা )তামার )পেটর জেন# ভাল হেব ও )তামার বার বার অসুখ হেব না৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:219..... তারা )তামােক মদ ও জুয়া সºেক[  িজেyস কের। বেল দাও, 
এতdভেয়র মেধ# রেয়েছ মহাপাপ। 
Maide 5:90-91*.....90.)হ মুিমনগণ, এই )য মদ, জুয়া, hিতমা এবং ভাগ#-িনধ[ারক 
শরসমূহ এসব শয়তােনর অপিব� কায[ pব )তা নয়। অতএব, এxেলা )থেক )বঁেচ 
থাক-যােত )তামরা কল#াণhা� হও।….91.শয়তান )তা চায়, মদ ও জুয়ার মাধ#েম 
)তামােদর পর�েরর মােঝ �åতা ও িবেZষ সÔািরত কের িদেত এবং আ]াহর �রণ 
ও নামায )থেক )তামােদরেক িবরত রাখেত। অতএব, )তামরা এখন ও িক িনবৃk হেব? 
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িতমিথ ১ 5:23*.....তীমিথয় �ধু জল )খও না, তার বদেল তুিম একটু ¬াeারস পান 
কেরা, কারণ তা )তামার )পেটর জেন# ভাল হেব ও )তামার বার বার অসুখ হেব না৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:219..... তারা )তামােক মদ ও জুয়া সºেক[  িজেyস কের। বেল দাও, 
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Maide 5:90-91*.....90.)হ মুিমনগণ, এই )য মদ, জুয়া, hিতমা এবং ভাগ#-িনধ[ারক 
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)তামােদর পর�েরর মােঝ �åতা ও িবেZষ সÔািরত কের িদেত এবং আ]াহর �রণ 
ও নামায )থেক )তামােদরেক িবরত রাখেত। অতএব, )তামরা এখন ও িক িনবৃk হেব? 
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িতমিথ ১ 5:23*.....তীমিথয় �ধু জল )খও না, তার বদেল তুিম একটু ¬াeারস পান 
কেরা, কারণ তা )তামার )পেটর জেন# ভাল হেব ও )তামার বার বার অসুখ হেব না৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:219..... তারা )তামােক মদ ও জুয়া সºেক[  িজেyস কের। বেল দাও, 
এতdভেয়র মেধ# রেয়েছ মহাপাপ। 
Maide 5:90-91*.....90.)হ মুিমনগণ, এই )য মদ, জুয়া, hিতমা এবং ভাগ#-িনধ[ারক 
শরসমূহ এসব শয়তােনর অপিব� কায[ pব )তা নয়। অতএব, এxেলা )থেক )বঁেচ 
থাক-যােত )তামরা কল#াণhা� হও।….91.শয়তান )তা চায়, মদ ও জুয়ার মাধ#েম 
)তামােদর পর�েরর মােঝ �åতা ও িবেZষ সÔািরত কের িদেত এবং আ]াহর �রণ 
ও নামায )থেক )তামােদরেক িবরত রাখেত। অতএব, )তামরা এখন ও িক িনবৃk হেব? 
  
 
 

জীবেনর বাQব সমসLাসমূহ 
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ঈ,র িক চান বত̂মােনও তাঁর উপর িব,াসী মানুষরা তাঁর িবধান অনুযায়ী 
জীবনযাপন করেব? (শরীয়াহ) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:48*..... অতএব, আপিন তােদর পার�ািরক ব#াপারািদেত আ]াহ যা 
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উপর। অতএব, আপিন এর অনুসরণ কuন এবং অyানেদর )খয়াল-খুশীর অনুসরণ 
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134. 
ধম̂ অবলÜনকারীেদর জনL িক মদ বা ওয়াইন খাওয়া িনিষT? 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:219..... তারা )তামােক মদ ও জুয়া সºেক[  িজেyস কের। বেল দাও, 
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135. 
ধম̂ অবলÜনকারীেদর জনL িক Bেয়ােরর মাংস খাওয়া িনিষT? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
पিশষLচিরত 10:13-15*.....13 এরপর )সই রব িপতরেক বলল, ‘িপতর ওঠ, মার ও খাও৷’ 
14 িপতর বলেলন, ‘hভু কখনই না! কারণ আিম কখনও )কান অ�f বা অপিব� িকছু খাই িন৷’ 
15 তখন আবার এই রব )শানা )গল, ‘ঈ>র যা �f কেরেছন তা তুিম ‘অ�f’ )বােলা না!’ 
কির&ীয় ১ 10:25*.....িবেবেকর hi না তুেল )য় )কান মাংস বাজাের িবি³ হয় তা খাও৷   
কলসীয় 2:16..... এই জন# খাôয় িক পানীয় িনেয় বা )কান পব[ পালন, অমাবস#া, িক 
িব�ামবােরর িবেশষ িদনxিল পালন িনেয় )কউ )য়ন )তামােদর িবচার না কের৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:3*.....)তামােদর জেন# হারাম করা হেয়েছ মৃত জীব, রq, �কেরর মাংস, 
)যসব জ: আ]াহ ছাড়া অেন#র নােম উৎসগ[কৃত হয়,   
En’am 6:145*..... িক: মৃত অথবা hবািহত রq অথবা �কেরর মাংস এটা 
অপিব� অথবা অৈবধ; 

136. 
আ1া3  িক ধম̂ অবলÜনকারীেদর কােছ �তLাশা কেরন 6য তারা সৃি�কত̂ার জনL 
6রাযা রাখেব বা উপবাস করেব? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
)যােয়ল 2:12..... hভু বলেলন, “এখন )তামরা সব[াWঃকরেণ আমার কােছ িফের এস| 
উপবাস, )রাদন ও িবলাপ করেত করেত এস! 
মিথ 6:17-18..... 17 িক: তুিম যখন উপবাস করেব, )তামার মাথায় )তল িদও আর মুখ 
ধুেযা৷  18 )য়ন অন# )লােক জানেত না পাের )য় তুিম উপবাস করছ৷ তাহেল )তামার িপতা 
ঈ>র, য়াঁেক তুিম )চােখ )দখেত পা� না, িতিন )দখেবন৷ )তামার িপতা ঈ>র িযিন )গাপন 
িবষয়ও )দখেত পান, িতিন )তামায় পুর�ার )দেবন৷   
মাক[  2:20*.....িক: এমন সময় আসেব যখন বরেক তােদর কাছ )থেক িনেয় যাওযা 
হেব; আর )সই িদন তারা উেপাস করেব৷ 
কির&ীয় ১ 7:5*.....tামী, mী )তামরা এেক অপেরর সেG িমিলত হেত আপিk কেরা না, 
)কবল hাথ[না করার জন# উভেয় পরামশ[ কের অ� সমেয়র জন# আলাদা থাকেত পার, 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:183 & 185*.....183.)হ ঈমানদারগণ! )তামােদর উপর )রাজা ফরয 
করা হেয়েছ, )য±প ফরজ করা হেয়িছল )তামােদর পূব[বত· )লাকেদর উপর, )যন 
)তামরা পরেহযগারী অজ[ ন করেত পার। 185 .রমযান মাসই হল )স মাস, যােত নািযল 
করা হেয়েছ )কারআন, যা মানুেষর জন# )হদােয়ত এবং সত#পথ যা�ীেদর জন# সু%N 
পথ িনেদ[ শ আর ন#ায় ও অন#ােয়র মােঝ পাথ[ক# িবধানকারী। কােজই )তামােদর মেধ# 
)য )লাক এ মাসc পােব, )স এ মােসর )রাযা রাখেব। 
Ahzab 33:35*.....দানশীল পুuষ, দানশীল নারী, )রাযা পালণকারী পুuষ, )রাযা 
পালনকারী নারী, )যৗনাG )হফাযতকারী পুuষ, , )যৗনাG )হফাযতকারী নারী, আ]াহর 
অিধক িযকরকারী পুuষ ও িযকরকারী নারী-তােদর জন# আ]াহ hÜত )রেখেছন eমা 
ও মহাপুর*ার। 
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করা হেয়েছ )কারআন, যা মানুেষর জন# )হদােয়ত এবং সত#পথ যা�ীেদর জন# সু%N 
পথ িনেদ[ শ আর ন#ায় ও অন#ােয়র মােঝ পাথ[ক# িবধানকারী। কােজই )তামােদর মেধ# 
)য )লাক এ মাসc পােব, )স এ মােসর )রাযা রাখেব। 
Ahzab 33:35*.....দানশীল পুuষ, দানশীল নারী, )রাযা পালণকারী পুuষ, )রাযা 
পালনকারী নারী, )যৗনাG )হফাযতকারী পুuষ, , )যৗনাG )হফাযতকারী নারী, আ]াহর 
অিধক িযকরকারী পুuষ ও িযকরকারী নারী-তােদর জন# আ]াহ hÜত )রেখেছন eমা 
ও মহাপুর*ার। 
 
 
 
 135. 

ধম̂ অবলÜনকারীেদর জনL িক Bেয়ােরর মাংস খাওয়া িনিষT? 
বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

पিশষLচিরত 10:13-15*.....13 এরপর )সই রব িপতরেক বলল, ‘িপতর ওঠ, মার ও খাও৷’ 
14 িপতর বলেলন, ‘hভু কখনই না! কারণ আিম কখনও )কান অ�f বা অপিব� িকছু খাই িন৷’ 
15 তখন আবার এই রব )শানা )গল, ‘ঈ>র যা �f কেরেছন তা তুিম ‘অ�f’ )বােলা না!’ 
কির&ীয় ১ 10:25*.....িবেবেকর hi না তুেল )য় )কান মাংস বাজাের িবি³ হয় তা খাও৷   
কলসীয় 2:16..... এই জন# খাôয় িক পানীয় িনেয় বা )কান পব[ পালন, অমাবস#া, িক 
িব�ামবােরর িবেশষ িদনxিল পালন িনেয় )কউ )য়ন )তামােদর িবচার না কের৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:3*.....)তামােদর জেন# হারাম করা হেয়েছ মৃত জীব, রq, �কেরর মাংস, 
)যসব জ: আ]াহ ছাড়া অেন#র নােম উৎসগ[কৃত হয়,   
En’am 6:145*..... িক: মৃত অথবা hবািহত রq অথবা �কেরর মাংস এটা 
অপিব� অথবা অৈবধ; 

136. 
আ1া3  িক ধম̂ অবলÜনকারীেদর কােছ �তLাশা কেরন 6য তারা সৃি�কত̂ার জনL 
6রাযা রাখেব বা উপবাস করেব? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
)যােয়ল 2:12..... hভু বলেলন, “এখন )তামরা সব[াWঃকরেণ আমার কােছ িফের এস| 
উপবাস, )রাদন ও িবলাপ করেত করেত এস! 
মিথ 6:17-18..... 17 িক: তুিম যখন উপবাস করেব, )তামার মাথায় )তল িদও আর মুখ 
ধুেযা৷  18 )য়ন অন# )লােক জানেত না পাের )য় তুিম উপবাস করছ৷ তাহেল )তামার িপতা 
ঈ>র, য়াঁেক তুিম )চােখ )দখেত পা� না, িতিন )দখেবন৷ )তামার িপতা ঈ>র িযিন )গাপন 
িবষয়ও )দখেত পান, িতিন )তামায় পুর�ার )দেবন৷   
মাক[  2:20*.....িক: এমন সময় আসেব যখন বরেক তােদর কাছ )থেক িনেয় যাওযা 
হেব; আর )সই িদন তারা উেপাস করেব৷ 
কির&ীয় ১ 7:5*.....tামী, mী )তামরা এেক অপেরর সেG িমিলত হেত আপিk কেরা না, 
)কবল hাথ[না করার জন# উভেয় পরামশ[ কের অ� সমেয়র জন# আলাদা থাকেত পার, 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:183 & 185*.....183.)হ ঈমানদারগণ! )তামােদর উপর )রাজা ফরয 
করা হেয়েছ, )য±প ফরজ করা হেয়িছল )তামােদর পূব[বত· )লাকেদর উপর, )যন 
)তামরা পরেহযগারী অজ[ ন করেত পার। 185 .রমযান মাসই হল )স মাস, যােত নািযল 
করা হেয়েছ )কারআন, যা মানুেষর জন# )হদােয়ত এবং সত#পথ যা�ীেদর জন# সু%N 
পথ িনেদ[ শ আর ন#ায় ও অন#ােয়র মােঝ পাথ[ক# িবধানকারী। কােজই )তামােদর মেধ# 
)য )লাক এ মাসc পােব, )স এ মােসর )রাযা রাখেব। 
Ahzab 33:35*.....দানশীল পুuষ, দানশীল নারী, )রাযা পালণকারী পুuষ, )রাযা 
পালনকারী নারী, )যৗনাG )হফাযতকারী পুuষ, , )যৗনাG )হফাযতকারী নারী, আ]াহর 
অিধক িযকরকারী পুuষ ও িযকরকারী নারী-তােদর জন# আ]াহ hÜত )রেখেছন eমা 
ও মহাপুর*ার। 
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িব�ামবােরর িবেশষ িদনxিল পালন িনেয় )কউ )য়ন )তামােদর িবচার না কের৷   
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)যসব জ: আ]াহ ছাড়া অেন#র নােম উৎসগ[কৃত হয়,   
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------------------------------------------------------------------------------------- 
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ও মহাপুর*ার। 
 
 
 



137. 
আ1া3  িক চান মানুষ 6যন উàু�-ভােব তাঁর �াথ̂না কের ও 6রাযা রােখ 6যন 
সবাই তা 6দখেত পাের? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 6:5-8*..... 6 িক: তুিম যখন hাথ[না কর, তখন )তামার ঘেরর )ভতের িগেয় দরজা ব� 
কের )তামার িপতা য়াঁ েক )দখা যায় না, তাঁ র কােছ hাথ[না কেরা৷ তাহেল )তামার িপতা িযিন 
)গাপেন যা িকছু করা হয় )দেখন, িতিন )তামােক পুর�ার )দেবন৷  
মিথ 6:16-18*.....16 ‘যখন )তামরা উপবাস কর, 17 িক: তুিম যখন উপবাস করেব, )তামার 
মাথায় )তল িদও আর মুখ ধুেযা৷ 18 )য়ন অন# )লােক জানেত না পাের )য় তুিম উপবাস করছ৷ 
তাহেল )তামার িপতা ঈ>র, য়াঁ েক তুিম )চােখ )দখেত পা� না, িতিন )দখেবন৷ )তামার িপতা 
ঈ>র িযিন )গাপন িবষয়ও )দখেত পান, িতিন )তামায় পুর�ার )দেবন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:103*....অতঃপর যখন )তামরা নামায সº{ কর, তখন দÛায়মান, উপিবN 
ও শািয়ত অবYায় আ]াহেক �রণ কর। অতঃপর যখন িবপদমুq হেয় যাও, তখন 
নামায �ক কের পড়। িন�য় নামায মুসলমানেদর উপর ফরয িনিদ[ N সমেয়র মেধ#। 
Jumah 62:9*.....মুিমনগণ, জুমআর িদেন যখন নামােযর আযান )দয়া হয়, তখন 
)তামরা আ]াহর �রেণর পােন |রা কর এবং )বচােকনা ব� কর। এটা )তামােদর 
জেন# উkম যিদ )তামরা বুঝ। 

138.* 
আ1া3  িক চান 6য মানুষ 6যন �িত বছর এক মােসর জনL িদেনর 6বলা 6রাযা 
রাখেব এবং রােতর 6বলা ভােলামÐ খাবার খােব? (রমযান) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
ইসাইয়া 58:3*.....এখন তারা বেল, “আপনােক সÄান জানােত, আমরা খাওয়া 
)ছেড় িদেয়িছ| আপিন )কন আমােদর িদেক তাকাে�ন না? আমরা আপনােক সÄান 
জানােত আমােদর শরীরেক আঘাত করিছ| আপিন )কন আমােদর লe# করেছন 
না?”িক: hভু বেলন, “উপবােসর িদনxিলেত )তামরা )তামােদর যা ইে� তাই কেরা| 
এবং )তামরা )তামােদর ভৃত#েদর কN দাও; িনেজর শরীরেক নয়|   
মিথ 6:16-18*.....16 ‘যখন )তামরা উপবাস কর, 17 িক: তুিম যখন উপবাস করেব, 
)তামার মাথায় )তল িদও আর মুখ ধুেযা৷ 18 )য়ন অন# )লােক জানেত না পাের )য় তুিম উপবাস 
করছ৷ তাহেল )তামার িপতা ঈ>র, য়াঁ েক তুিম )চােখ )দখেত পা� না, িতিন )দখেবন৷ )তামার 
িপতা ঈ>র িযিন )গাপন িবষয়ও )দখেত পান, িতিন )তামায় পুর�ার )দেবন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:183-185*.....185.রমযান মাসই হল )স মাস, যােত নািযল করা হেয়েছ 
)কারআন, যা মানুেষর জন# )হদােয়ত এবং সত#পথ যা�ীেদর জন# সু%N পথ িনেদ[ শ 
আর ন#ায় ও অন#ােয়র মােঝ পাথ[ক# িবধানকারী। কােজই )তামােদর মেধ# )য )লাক এ 
মাসc পােব, )স এ মােসর )রাযা রাখেব। আর )য )লাক অসুY িকংবা মুসািফর অবYায় 
থাকেব )স অন# িদেন গণনা পূরণ করেব। আ]াহ )তামােদর জন# সহজ করেত চান; 
)তামােদর জন# জcলতা কামনা কেরন না যােত )তামরা গণনা পূরণ কর এবং 
)তামােদর )হদােয়ত দান করার দuন আ]াহ তা’আলার মহÒ বণ[না কর, যােত 
)তামরা কৃতyতা tীকার কর। 
 
 
 
 

137. 
আ1া3  িক চান মানুষ 6যন উàু�-ভােব তাঁর �াথ̂না কের ও 6রাযা রােখ 6যন 
সবাই তা 6দখেত পাের? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 6:5-8*..... 6 িক: তুিম যখন hাথ[না কর, তখন )তামার ঘেরর )ভতের িগেয় দরজা ব� 
কের )তামার িপতা য়াঁ েক )দখা যায় না, তাঁ র কােছ hাথ[না কেরা৷ তাহেল )তামার িপতা িযিন 
)গাপেন যা িকছু করা হয় )দেখন, িতিন )তামােক পুর�ার )দেবন৷  
মিথ 6:16-18*.....16 ‘যখন )তামরা উপবাস কর, 17 িক: তুিম যখন উপবাস করেব, )তামার 
মাথায় )তল িদও আর মুখ ধুেযা৷ 18 )য়ন অন# )লােক জানেত না পাের )য় তুিম উপবাস করছ৷ 
তাহেল )তামার িপতা ঈ>র, য়াঁ েক তুিম )চােখ )দখেত পা� না, িতিন )দখেবন৷ )তামার িপতা 
ঈ>র িযিন )গাপন িবষয়ও )দখেত পান, িতিন )তামায় পুর�ার )দেবন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:103*....অতঃপর যখন )তামরা নামায সº{ কর, তখন দÛায়মান, উপিবN 
ও শািয়ত অবYায় আ]াহেক �রণ কর। অতঃপর যখন িবপদমুq হেয় যাও, তখন 
নামায �ক কের পড়। িন�য় নামায মুসলমানেদর উপর ফরয িনিদ[ N সমেয়র মেধ#। 
Jumah 62:9*.....মুিমনগণ, জুমআর িদেন যখন নামােযর আযান )দয়া হয়, তখন 
)তামরা আ]াহর �রেণর পােন |রা কর এবং )বচােকনা ব� কর। এটা )তামােদর 
জেন# উkম যিদ )তামরা বুঝ। 

138.* 
আ1া3  িক চান 6য মানুষ 6যন �িত বছর এক মােসর জনL িদেনর 6বলা 6রাযা 
রাখেব এবং রােতর 6বলা ভােলামÐ খাবার খােব? (রমযান) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
ইসাইয়া 58:3*.....এখন তারা বেল, “আপনােক সÄান জানােত, আমরা খাওয়া 
)ছেড় িদেয়িছ| আপিন )কন আমােদর িদেক তাকাে�ন না? আমরা আপনােক সÄান 
জানােত আমােদর শরীরেক আঘাত করিছ| আপিন )কন আমােদর লe# করেছন 
না?”িক: hভু বেলন, “উপবােসর িদনxিলেত )তামরা )তামােদর যা ইে� তাই কেরা| 
এবং )তামরা )তামােদর ভৃত#েদর কN দাও; িনেজর শরীরেক নয়|   
মিথ 6:16-18*.....16 ‘যখন )তামরা উপবাস কর, 17 িক: তুিম যখন উপবাস করেব, 
)তামার মাথায় )তল িদও আর মুখ ধুেযা৷ 18 )য়ন অন# )লােক জানেত না পাের )য় তুিম উপবাস 
করছ৷ তাহেল )তামার িপতা ঈ>র, য়াঁ েক তুিম )চােখ )দখেত পা� না, িতিন )দখেবন৷ )তামার 
িপতা ঈ>র িযিন )গাপন িবষয়ও )দখেত পান, িতিন )তামায় পুর�ার )দেবন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:183-185*.....185.রমযান মাসই হল )স মাস, যােত নািযল করা হেয়েছ 
)কারআন, যা মানুেষর জন# )হদােয়ত এবং সত#পথ যা�ীেদর জন# সু%N পথ িনেদ[ শ 
আর ন#ায় ও অন#ােয়র মােঝ পাথ[ক# িবধানকারী। কােজই )তামােদর মেধ# )য )লাক এ 
মাসc পােব, )স এ মােসর )রাযা রাখেব। আর )য )লাক অসুY িকংবা মুসািফর অবYায় 
থাকেব )স অন# িদেন গণনা পূরণ করেব। আ]াহ )তামােদর জন# সহজ করেত চান; 
)তামােদর জন# জcলতা কামনা কেরন না যােত )তামরা গণনা পূরণ কর এবং 
)তামােদর )হদােয়ত দান করার দuন আ]াহ তা’আলার মহÒ বণ[না কর, যােত 
)তামরা কৃতyতা tীকার কর। 
 
 
 
 137. 

আ1া3  িক চান মানুষ 6যন উàু�-ভােব তাঁর �াথ̂না কের ও 6রাযা রােখ 6যন 
সবাই তা 6দখেত পাের? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 6:5-8*..... 6 িক: তুিম যখন hাথ[না কর, তখন )তামার ঘেরর )ভতের িগেয় দরজা ব� 
কের )তামার িপতা য়াঁ েক )দখা যায় না, তাঁ র কােছ hাথ[না কেরা৷ তাহেল )তামার িপতা িযিন 
)গাপেন যা িকছু করা হয় )দেখন, িতিন )তামােক পুর�ার )দেবন৷  
মিথ 6:16-18*.....16 ‘যখন )তামরা উপবাস কর, 17 িক: তুিম যখন উপবাস করেব, )তামার 
মাথায় )তল িদও আর মুখ ধুেযা৷ 18 )য়ন অন# )লােক জানেত না পাের )য় তুিম উপবাস করছ৷ 
তাহেল )তামার িপতা ঈ>র, য়াঁ েক তুিম )চােখ )দখেত পা� না, িতিন )দখেবন৷ )তামার িপতা 
ঈ>র িযিন )গাপন িবষয়ও )দখেত পান, িতিন )তামায় পুর�ার )দেবন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:103*....অতঃপর যখন )তামরা নামায সº{ কর, তখন দÛায়মান, উপিবN 
ও শািয়ত অবYায় আ]াহেক �রণ কর। অতঃপর যখন িবপদমুq হেয় যাও, তখন 
নামায �ক কের পড়। িন�য় নামায মুসলমানেদর উপর ফরয িনিদ[ N সমেয়র মেধ#। 
Jumah 62:9*.....মুিমনগণ, জুমআর িদেন যখন নামােযর আযান )দয়া হয়, তখন 
)তামরা আ]াহর �রেণর পােন |রা কর এবং )বচােকনা ব� কর। এটা )তামােদর 
জেন# উkম যিদ )তামরা বুঝ। 

138.* 
আ1া3  িক চান 6য মানুষ 6যন �িত বছর এক মােসর জনL িদেনর 6বলা 6রাযা 
রাখেব এবং রােতর 6বলা ভােলামÐ খাবার খােব? (রমযান) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
ইসাইয়া 58:3*.....এখন তারা বেল, “আপনােক সÄান জানােত, আমরা খাওয়া 
)ছেড় িদেয়িছ| আপিন )কন আমােদর িদেক তাকাে�ন না? আমরা আপনােক সÄান 
জানােত আমােদর শরীরেক আঘাত করিছ| আপিন )কন আমােদর লe# করেছন 
না?”িক: hভু বেলন, “উপবােসর িদনxিলেত )তামরা )তামােদর যা ইে� তাই কেরা| 
এবং )তামরা )তামােদর ভৃত#েদর কN দাও; িনেজর শরীরেক নয়|   
মিথ 6:16-18*.....16 ‘যখন )তামরা উপবাস কর, 17 িক: তুিম যখন উপবাস করেব, 
)তামার মাথায় )তল িদও আর মুখ ধুেযা৷ 18 )য়ন অন# )লােক জানেত না পাের )য় তুিম উপবাস 
করছ৷ তাহেল )তামার িপতা ঈ>র, য়াঁ েক তুিম )চােখ )দখেত পা� না, িতিন )দখেবন৷ )তামার 
িপতা ঈ>র িযিন )গাপন িবষয়ও )দখেত পান, িতিন )তামায় পুর�ার )দেবন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:183-185*.....185.রমযান মাসই হল )স মাস, যােত নািযল করা হেয়েছ 
)কারআন, যা মানুেষর জন# )হদােয়ত এবং সত#পথ যা�ীেদর জন# সু%N পথ িনেদ[ শ 
আর ন#ায় ও অন#ােয়র মােঝ পাথ[ক# িবধানকারী। কােজই )তামােদর মেধ# )য )লাক এ 
মাসc পােব, )স এ মােসর )রাযা রাখেব। আর )য )লাক অসুY িকংবা মুসািফর অবYায় 
থাকেব )স অন# িদেন গণনা পূরণ করেব। আ]াহ )তামােদর জন# সহজ করেত চান; 
)তামােদর জন# জcলতা কামনা কেরন না যােত )তামরা গণনা পূরণ কর এবং 
)তামােদর )হদােয়ত দান করার দuন আ]াহ তা’আলার মহÒ বণ[না কর, যােত 
)তামরা কৃতyতা tীকার কর। 
 
 
 

137. 
আ1া3  িক চান মানুষ 6যন উàু�-ভােব তাঁর �াথ̂না কের ও 6রাযা রােখ 6যন 
সবাই তা 6দখেত পাের? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 6:5-8*..... 6 িক: তুিম যখন hাথ[না কর, তখন )তামার ঘেরর )ভতের িগেয় দরজা ব� 
কের )তামার িপতা য়াঁ েক )দখা যায় না, তাঁ র কােছ hাথ[না কেরা৷ তাহেল )তামার িপতা িযিন 
)গাপেন যা িকছু করা হয় )দেখন, িতিন )তামােক পুর�ার )দেবন৷  
মিথ 6:16-18*.....16 ‘যখন )তামরা উপবাস কর, 17 িক: তুিম যখন উপবাস করেব, )তামার 
মাথায় )তল িদও আর মুখ ধুেযা৷ 18 )য়ন অন# )লােক জানেত না পাের )য় তুিম উপবাস করছ৷ 
তাহেল )তামার িপতা ঈ>র, য়াঁ েক তুিম )চােখ )দখেত পা� না, িতিন )দখেবন৷ )তামার িপতা 
ঈ>র িযিন )গাপন িবষয়ও )দখেত পান, িতিন )তামায় পুর�ার )দেবন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:103*....অতঃপর যখন )তামরা নামায সº{ কর, তখন দÛায়মান, উপিবN 
ও শািয়ত অবYায় আ]াহেক �রণ কর। অতঃপর যখন িবপদমুq হেয় যাও, তখন 
নামায �ক কের পড়। িন�য় নামায মুসলমানেদর উপর ফরয িনিদ[ N সমেয়র মেধ#। 
Jumah 62:9*.....মুিমনগণ, জুমআর িদেন যখন নামােযর আযান )দয়া হয়, তখন 
)তামরা আ]াহর �রেণর পােন |রা কর এবং )বচােকনা ব� কর। এটা )তামােদর 
জেন# উkম যিদ )তামরা বুঝ। 

138.* 
আ1া3  িক চান 6য মানুষ 6যন �িত বছর এক মােসর জনL িদেনর 6বলা 6রাযা 
রাখেব এবং রােতর 6বলা ভােলামÐ খাবার খােব? (রমযান) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
ইসাইয়া 58:3*.....এখন তারা বেল, “আপনােক সÄান জানােত, আমরা খাওয়া 
)ছেড় িদেয়িছ| আপিন )কন আমােদর িদেক তাকাে�ন না? আমরা আপনােক সÄান 
জানােত আমােদর শরীরেক আঘাত করিছ| আপিন )কন আমােদর লe# করেছন 
না?”িক: hভু বেলন, “উপবােসর িদনxিলেত )তামরা )তামােদর যা ইে� তাই কেরা| 
এবং )তামরা )তামােদর ভৃত#েদর কN দাও; িনেজর শরীরেক নয়|   
মিথ 6:16-18*.....16 ‘যখন )তামরা উপবাস কর, 17 িক: তুিম যখন উপবাস করেব, 
)তামার মাথায় )তল িদও আর মুখ ধুেযা৷ 18 )য়ন অন# )লােক জানেত না পাের )য় তুিম উপবাস 
করছ৷ তাহেল )তামার িপতা ঈ>র, য়াঁ েক তুিম )চােখ )দখেত পা� না, িতিন )দখেবন৷ )তামার 
িপতা ঈ>র িযিন )গাপন িবষয়ও )দখেত পান, িতিন )তামায় পুর�ার )দেবন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:183-185*.....185.রমযান মাসই হল )স মাস, যােত নািযল করা হেয়েছ 
)কারআন, যা মানুেষর জন# )হদােয়ত এবং সত#পথ যা�ীেদর জন# সু%N পথ িনেদ[ শ 
আর ন#ায় ও অন#ােয়র মােঝ পাথ[ক# িবধানকারী। কােজই )তামােদর মেধ# )য )লাক এ 
মাসc পােব, )স এ মােসর )রাযা রাখেব। আর )য )লাক অসুY িকংবা মুসািফর অবYায় 
থাকেব )স অন# িদেন গণনা পূরণ করেব। আ]াহ )তামােদর জন# সহজ করেত চান; 
)তামােদর জন# জcলতা কামনা কেরন না যােত )তামরা গণনা পূরণ কর এবং 
)তামােদর )হদােয়ত দান করার দuন আ]াহ তা’আলার মহÒ বণ[না কর, যােত 
)তামরা কৃতyতা tীকার কর। 
 
 
 



139. 
আ1া3  িক চান তাঁর িব,াসীরা 6যন তােদর আেয়র িকছু অংশ দান কের এবং 
িভSা 6দয়? (যাকাত)  

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
মালািখ 3:8-10*.....8 “)কান )লাক িক ঈ>েরর কাছ )থেক চুির করেত পাের? িক: 
)তামরা আমার কাছ )থেক চুির করছ|)তামরা বল, “আমরা )তামার কাছ )থেক িক চুির 
কেরিছ?” )তামােদর িজিনষxেলার )থেক এক দশমাংশ আমােক )দওয়া উিচ©  িছল| 
)তামােদর উিচ©  িছল আমােক িবেশষ উপহার )দওয়া| িক: )তামরা আমােক 
)সইxিল দাওিন| 9 )তামােদর পুেরা জািত আমার কাছ )থেক িজিনষ চুির কেরেছ| 
)তামরা সবাই অিভশােপ শাপ�(| 
মিথ 6:3*.....িক: তুিম যখন অভাবী )লাকেদর িকছু দান কর, তখন )তামার ডান হাত 
িক করেছ তা )তামার বাঁ হাতেক জানেত িদও না,   
মিথ 19:21-23..... 21 যী� তাঁেক বলেলন, ‘যিদ তুিম সºূণ[ িনখঁুত হেত চাও, তেব 
যাও, )তামার সম( সºিk িবি³ কের গরীবেদর মেধ# িবিলেয় দাও৷ তােত তুিম tেগ[ 
hচুর সºদ পােব৷ তারপর এস, আমার অনুসারী হও৷’  
লুক 11:41..... তাই )তামােদর থালা বাcর )ভতের যা িকছু আেছ তা দির¬েদর িবিলেয় দাও, 
তাহেল সবিকছুই )তামােদর কােছ সºূণ[ �িচ হেয় যােব৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:177*..... আর যারা নামায hিত�া কের, যাকাত দান কের এবং যারা 
কৃত hিতyা সºাদনকারী এবং অভােব, 
Tevbe 9:103-104*.....103.তােদর মালামাল )থেক যাকাত �হণ কর যােত তুিম 
)সxেলােক পিব� করেত এবং )সxেলােক বরকতময় করেত পার এর মাধ#েম।  
Mu’minun 23:1 & 4.....1.মুিমনগণ সফলকাম হেয় )গেছ,….4.যারা যাকাত দান 
কের থােক 

140. 
আ1া3  িক চান মানুষ �িতিদন পাঁচa িনিদ̂� সমেয় ধম¸য় �াথ̂না Bনেব ও 
আদায় করেব? (নামাজ) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 6:7*.....‘)তামরা যখন hাথ[না কর, তখন িবধম·েদর মেতা একই hাথ[নার 
পুনরাবৃিk কেরা না, কারণ তারা মেন কের তােদর বাক#বাnেল#র xেন তারা hাথ[নার 
উkর পােব৷ 
6যাহন 4:24*.....ঈ>র আsা, যাঁরা তাঁর উপাসনা কের তােদরেক আsায় ও সেত# 
উপাসনা করেত হেব৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:45....pধয[#র সােথ সাহায# hাথ[না কর নামােযর মাধ#েম। অবশ# তা যেথN ক�ন। 
িক: )স সম( িবনয়ী )লাকেদর পেeই তা স�ব। 
Hud 11:114..... আর িদেনর dই hােWই নামায �ক রাখেব, এবং রােতর hাWভােগ পূণ[ কাজ 
অবশ#ই পাপ ¦র কের )দয়, যারা �রণ রােখ তােদর জন# এc এক মহা �ারক। 
İsra 17:78*.....সূয[ ঢেল পড়ার সময় )থেক রাি�র অ�কার পয[W নামায কােয়ম 
কuন এবং ফজেরর )কারআন পাঠও। িন�য় ফজেরর )কারআন পাঠ মুেখামুিখ হয়। 
 
 
 
 

139. 
আ1া3  িক চান তাঁর িব,াসীরা 6যন তােদর আেয়র িকছু অংশ দান কের এবং 
িভSা 6দয়? (যাকাত)  

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
মালািখ 3:8-10*.....8 “)কান )লাক িক ঈ>েরর কাছ )থেক চুির করেত পাের? িক: 
)তামরা আমার কাছ )থেক চুির করছ|)তামরা বল, “আমরা )তামার কাছ )থেক িক চুির 
কেরিছ?” )তামােদর িজিনষxেলার )থেক এক দশমাংশ আমােক )দওয়া উিচ©  িছল| 
)তামােদর উিচ©  িছল আমােক িবেশষ উপহার )দওয়া| িক: )তামরা আমােক 
)সইxিল দাওিন| 9 )তামােদর পুেরা জািত আমার কাছ )থেক িজিনষ চুির কেরেছ| 
)তামরা সবাই অিভশােপ শাপ�(| 
মিথ 6:3*.....িক: তুিম যখন অভাবী )লাকেদর িকছু দান কর, তখন )তামার ডান হাত 
িক করেছ তা )তামার বাঁ হাতেক জানেত িদও না,   
মিথ 19:21-23..... 21 যী� তাঁেক বলেলন, ‘যিদ তুিম সºূণ[ িনখঁুত হেত চাও, তেব 
যাও, )তামার সম( সºিk িবি³ কের গরীবেদর মেধ# িবিলেয় দাও৷ তােত তুিম tেগ[ 
hচুর সºদ পােব৷ তারপর এস, আমার অনুসারী হও৷’  
লুক 11:41..... তাই )তামােদর থালা বাcর )ভতের যা িকছু আেছ তা দির¬েদর িবিলেয় দাও, 
তাহেল সবিকছুই )তামােদর কােছ সºূণ[ �িচ হেয় যােব৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:177*..... আর যারা নামায hিত�া কের, যাকাত দান কের এবং যারা 
কৃত hিতyা সºাদনকারী এবং অভােব, 
Tevbe 9:103-104*.....103.তােদর মালামাল )থেক যাকাত �হণ কর যােত তুিম 
)সxেলােক পিব� করেত এবং )সxেলােক বরকতময় করেত পার এর মাধ#েম।  
Mu’minun 23:1 & 4.....1.মুিমনগণ সফলকাম হেয় )গেছ,….4.যারা যাকাত দান 
কের থােক 

140. 
আ1া3  িক চান মানুষ �িতিদন পাঁচa িনিদ̂� সমেয় ধম¸য় �াথ̂না Bনেব ও 
আদায় করেব? (নামাজ) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 6:7*.....‘)তামরা যখন hাথ[না কর, তখন িবধম·েদর মেতা একই hাথ[নার 
পুনরাবৃিk কেরা না, কারণ তারা মেন কের তােদর বাক#বাnেল#র xেন তারা hাথ[নার 
উkর পােব৷ 
6যাহন 4:24*.....ঈ>র আsা, যাঁরা তাঁর উপাসনা কের তােদরেক আsায় ও সেত# 
উপাসনা করেত হেব৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:45....pধয[#র সােথ সাহায# hাথ[না কর নামােযর মাধ#েম। অবশ# তা যেথN ক�ন। 
িক: )স সম( িবনয়ী )লাকেদর পেeই তা স�ব। 
Hud 11:114..... আর িদেনর dই hােWই নামায �ক রাখেব, এবং রােতর hাWভােগ পূণ[ কাজ 
অবশ#ই পাপ ¦র কের )দয়, যারা �রণ রােখ তােদর জন# এc এক মহা �ারক। 
İsra 17:78*.....সূয[ ঢেল পড়ার সময় )থেক রাি�র অ�কার পয[W নামায কােয়ম 
কuন এবং ফজেরর )কারআন পাঠও। িন�য় ফজেরর )কারআন পাঠ মুেখামুিখ হয়। 
 
 
 
 

139. 
আ1া3  িক চান তাঁর িব,াসীরা 6যন তােদর আেয়র িকছু অংশ দান কের এবং 
িভSা 6দয়? (যাকাত)  

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
মালািখ 3:8-10*.....8 “)কান )লাক িক ঈ>েরর কাছ )থেক চুির করেত পাের? িক: 
)তামরা আমার কাছ )থেক চুির করছ|)তামরা বল, “আমরা )তামার কাছ )থেক িক চুির 
কেরিছ?” )তামােদর িজিনষxেলার )থেক এক দশমাংশ আমােক )দওয়া উিচ©  িছল| 
)তামােদর উিচ©  িছল আমােক িবেশষ উপহার )দওয়া| িক: )তামরা আমােক 
)সইxিল দাওিন| 9 )তামােদর পুেরা জািত আমার কাছ )থেক িজিনষ চুির কেরেছ| 
)তামরা সবাই অিভশােপ শাপ�(| 
মিথ 6:3*.....িক: তুিম যখন অভাবী )লাকেদর িকছু দান কর, তখন )তামার ডান হাত 
িক করেছ তা )তামার বাঁ হাতেক জানেত িদও না,   
মিথ 19:21-23..... 21 যী� তাঁেক বলেলন, ‘যিদ তুিম সºূণ[ িনখঁুত হেত চাও, তেব 
যাও, )তামার সম( সºিk িবি³ কের গরীবেদর মেধ# িবিলেয় দাও৷ তােত তুিম tেগ[ 
hচুর সºদ পােব৷ তারপর এস, আমার অনুসারী হও৷’  
লুক 11:41..... তাই )তামােদর থালা বাcর )ভতের যা িকছু আেছ তা দির¬েদর িবিলেয় দাও, 
তাহেল সবিকছুই )তামােদর কােছ সºূণ[ �িচ হেয় যােব৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:177*..... আর যারা নামায hিত�া কের, যাকাত দান কের এবং যারা 
কৃত hিতyা সºাদনকারী এবং অভােব, 
Tevbe 9:103-104*.....103.তােদর মালামাল )থেক যাকাত �হণ কর যােত তুিম 
)সxেলােক পিব� করেত এবং )সxেলােক বরকতময় করেত পার এর মাধ#েম।  
Mu’minun 23:1 & 4.....1.মুিমনগণ সফলকাম হেয় )গেছ,….4.যারা যাকাত দান 
কের থােক 

140. 
আ1া3  িক চান মানুষ �িতিদন পাঁচa িনিদ̂� সমেয় ধম¸য় �াথ̂না Bনেব ও 
আদায় করেব? (নামাজ) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 6:7*.....‘)তামরা যখন hাথ[না কর, তখন িবধম·েদর মেতা একই hাথ[নার 
পুনরাবৃিk কেরা না, কারণ তারা মেন কের তােদর বাক#বাnেল#র xেন তারা hাথ[নার 
উkর পােব৷ 
6যাহন 4:24*.....ঈ>র আsা, যাঁরা তাঁর উপাসনা কের তােদরেক আsায় ও সেত# 
উপাসনা করেত হেব৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:45....pধয[#র সােথ সাহায# hাথ[না কর নামােযর মাধ#েম। অবশ# তা যেথN ক�ন। 
িক: )স সম( িবনয়ী )লাকেদর পেeই তা স�ব। 
Hud 11:114..... আর িদেনর dই hােWই নামায �ক রাখেব, এবং রােতর hাWভােগ পূণ[ কাজ 
অবশ#ই পাপ ¦র কের )দয়, যারা �রণ রােখ তােদর জন# এc এক মহা �ারক। 
İsra 17:78*.....সূয[ ঢেল পড়ার সময় )থেক রাি�র অ�কার পয[W নামায কােয়ম 
কuন এবং ফজেরর )কারআন পাঠও। িন�য় ফজেরর )কারআন পাঠ মুেখামুিখ হয়। 
 
 
 
 

139. 
আ1া3  িক চান তাঁর িব,াসীরা 6যন তােদর আেয়র িকছু অংশ দান কের এবং 
িভSা 6দয়? (যাকাত)  

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
মালািখ 3:8-10*.....8 “)কান )লাক িক ঈ>েরর কাছ )থেক চুির করেত পাের? িক: 
)তামরা আমার কাছ )থেক চুির করছ|)তামরা বল, “আমরা )তামার কাছ )থেক িক চুির 
কেরিছ?” )তামােদর িজিনষxেলার )থেক এক দশমাংশ আমােক )দওয়া উিচ©  িছল| 
)তামােদর উিচ©  িছল আমােক িবেশষ উপহার )দওয়া| িক: )তামরা আমােক 
)সইxিল দাওিন| 9 )তামােদর পুেরা জািত আমার কাছ )থেক িজিনষ চুির কেরেছ| 
)তামরা সবাই অিভশােপ শাপ�(| 
মিথ 6:3*.....িক: তুিম যখন অভাবী )লাকেদর িকছু দান কর, তখন )তামার ডান হাত 
িক করেছ তা )তামার বাঁ হাতেক জানেত িদও না,   
মিথ 19:21-23..... 21 যী� তাঁেক বলেলন, ‘যিদ তুিম সºূণ[ িনখঁুত হেত চাও, তেব 
যাও, )তামার সম( সºিk িবি³ কের গরীবেদর মেধ# িবিলেয় দাও৷ তােত তুিম tেগ[ 
hচুর সºদ পােব৷ তারপর এস, আমার অনুসারী হও৷’  
লুক 11:41..... তাই )তামােদর থালা বাcর )ভতের যা িকছু আেছ তা দির¬েদর িবিলেয় দাও, 
তাহেল সবিকছুই )তামােদর কােছ সºূণ[ �িচ হেয় যােব৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:177*..... আর যারা নামায hিত�া কের, যাকাত দান কের এবং যারা 
কৃত hিতyা সºাদনকারী এবং অভােব, 
Tevbe 9:103-104*.....103.তােদর মালামাল )থেক যাকাত �হণ কর যােত তুিম 
)সxেলােক পিব� করেত এবং )সxেলােক বরকতময় করেত পার এর মাধ#েম।  
Mu’minun 23:1 & 4.....1.মুিমনগণ সফলকাম হেয় )গেছ,….4.যারা যাকাত দান 
কের থােক 

140. 
আ1া3  িক চান মানুষ �িতিদন পাঁচa িনিদ̂� সমেয় ধম¸য় �াথ̂না Bনেব ও 
আদায় করেব? (নামাজ) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 6:7*.....‘)তামরা যখন hাথ[না কর, তখন িবধম·েদর মেতা একই hাথ[নার 
পুনরাবৃিk কেরা না, কারণ তারা মেন কের তােদর বাক#বাnেল#র xেন তারা hাথ[নার 
উkর পােব৷ 
6যাহন 4:24*.....ঈ>র আsা, যাঁরা তাঁর উপাসনা কের তােদরেক আsায় ও সেত# 
উপাসনা করেত হেব৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:45....pধয[#র সােথ সাহায# hাথ[না কর নামােযর মাধ#েম। অবশ# তা যেথN ক�ন। 
িক: )স সম( িবনয়ী )লাকেদর পেeই তা স�ব। 
Hud 11:114..... আর িদেনর dই hােWই নামায �ক রাখেব, এবং রােতর hাWভােগ পূণ[ কাজ 
অবশ#ই পাপ ¦র কের )দয়, যারা �রণ রােখ তােদর জন# এc এক মহা �ারক। 
İsra 17:78*.....সূয[ ঢেল পড়ার সময় )থেক রাি�র অ�কার পয[W নামায কােয়ম 
কuন এবং ফজেরর )কারআন পাঠও। িন�য় ফজেরর )কারআন পাঠ মুেখামুিখ হয়। 
 
 
 
 



141. 
আ1া3  িক চান �িতa মানুষ তাঁর জীবেন একবার হেলও একa তীথ̂যা$ার 
অংশ িহেসেব একa পিব$ জায়গায় সমেবত হেব? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 24:24-26..... 26 ‘তাইতারা যিদ )তামােদর বেল, ‘)দখ, ¨ীN hাWের আেছন!’ 
তেব )তামরা )সখােন )য়ও না, অথবা যিদ বেল )দখ, ‘িতিন )ভতেরর ঘের লুিকেয় 
আেছন, তােদর কথায় িব>াস কেরা না৷ 
6যাহন 4:19-24*..... 21 যী� তােক বলেলন, ‘)হ নারী, আমার কথায় িব>াস কর! 
সময় আসেছ যখন )তামরা িপতা ঈ>েরর উপাসনা এই পাহােড় করেব না, 
)জuশােলেমও নয়৷ 24 ঈ>র আsা, যাঁরা তাঁর উপাসনা কের তােদরেক আsায় ও 
সেত# উপাসনা করেত হেব৷’   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:196*.....আর )তামরা আ]াহর উে¿েশ# হ( ওমরাহ পিরপূণ[ ভােব পালন কর। 
Al-i İmran 3:97*..... আর এ ঘেরর হ° করা হেলা মানুেষর উপর আ]াহর hাপ#; 

142. 
আ1া3  িক এখনও চায় মানুষ �িত বছর তােদর একa তLাগ িহেসেব পB-
জবাই িদেব? (�রবান) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
সামস«ীত 51:16-17*.....16 hকৃতপেe আপিন )কান বিল চান না| যিদ আপিন 
চাইেতন আিম তা আপনার উে¿েশ# িদতাম| তাহেল )কন আপনােক )হামবিল )দব যা 
আপিন hকৃত পেe চান না!  17 ঈ>র )য় বিল চান তা হল এক অনুত� আsা| )হ 
ঈ>র, যিদ একজন )লাক নý 5দেয় ও বশ#তার মন িনেয় আপনার কােছ আেস তােক 
আপিন িফিরেয় )দেবন না| 
িহ�েদর কােছ প$ 9:11-12 & 25-28*.....12 ̈ ীN একবার িচরতের )সই মহাপিব�Yােন 
hেবশ কেরেছন৷ িতিন মহাপিব�Yােন hেবেশর জন# ছাগ বা বাছুেরর রq ব#বহার কেরন িন, িক: 
িতিন একবার িচরতের িনেজর রq িনেয় মহাপিব�Yােন hেবশ কেরিছেলন৷ ̈ ীN )সখােন hেবশ 
কের আমােদর জন# অনW মুিq অজ[ ন কেরেছন৷  28 বnেলােকর পােপর )বাঝা তুেল )নবার 
জন# ̈ ীN একবার িনেজেক উ© সগ[ করেলন; 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:196*.....আর )তামরা আ]াহর উে¿েশ# হ( ওমরাহ পিরপূণ[ ভােব পালন কর। 
যিদ )তামরা বাধা hা� হও, তাহেল )কারবানীর জন# যািকছু সহজলভ#, তাই )তামােদর উপর 
ধায[। আর )তামরা ততeণ পয[W মাথা মুÛন করেব না, যতeণ না )কারবাণী যথাYােন )পৗেছ 
যােব। যারা )তামােদর মেধ# অসুY হেয় পড়েব িকংবা মাথায় যিদ )কান কN থােক, তাহেল 
তার পিরবেত[  )রাজা করেব িকংবা খয়রাত )দেব অথবা �রবানী করেব। 
Hajj 22:28 & 34*.....28.যােত তারা তােদর কল#ােণর Yান পয[W )পৗেছ এবং িনিদ[ N 
িদনxেলােত আ]াহর নাম �রণ কের তাঁ র )দয়া চতু�দ জ: যেবহ করার সময়। অতঃপর 
)তামরা তা )থেক আহার কর এবং dঃY-অভাব�Yেক আহার করাও।…..34.আিম hেত#ক 
উÄেতর জেন# )কারবানী িনধ[ারণ কেরিছ, যােত তারা আ]াহর )দয়া চতু�দ জ: যেবহ কারার 
সময় আ]াহর নাম উªারণ কের। অতএব )তামােদর আ]াহ )তা একমা� আ]াহ সুতরাং তাঁ রই 
আyাধীন থাক এবং িবনয়ীগণেক সুসংবাদ দাও; 
  
 
 
 

141. 
আ1া3  িক চান �িতa মানুষ তাঁর জীবেন একবার হেলও একa তীথ̂যা$ার 
অংশ িহেসেব একa পিব$ জায়গায় সমেবত হেব? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 24:24-26..... 26 ‘তাইতারা যিদ )তামােদর বেল, ‘)দখ, ¨ীN hাWের আেছন!’ 
তেব )তামরা )সখােন )য়ও না, অথবা যিদ বেল )দখ, ‘িতিন )ভতেরর ঘের লুিকেয় 
আেছন, তােদর কথায় িব>াস কেরা না৷ 
6যাহন 4:19-24*..... 21 যী� তােক বলেলন, ‘)হ নারী, আমার কথায় িব>াস কর! 
সময় আসেছ যখন )তামরা িপতা ঈ>েরর উপাসনা এই পাহােড় করেব না, 
)জuশােলেমও নয়৷ 24 ঈ>র আsা, যাঁরা তাঁর উপাসনা কের তােদরেক আsায় ও 
সেত# উপাসনা করেত হেব৷’   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:196*.....আর )তামরা আ]াহর উে¿েশ# হ( ওমরাহ পিরপূণ[ ভােব পালন কর। 
Al-i İmran 3:97*..... আর এ ঘেরর হ° করা হেলা মানুেষর উপর আ]াহর hাপ#; 

142. 
আ1া3  িক এখনও চায় মানুষ �িত বছর তােদর একa তLাগ িহেসেব পB-
জবাই িদেব? (�রবান) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
সামস«ীত 51:16-17*.....16 hকৃতপেe আপিন )কান বিল চান না| যিদ আপিন 
চাইেতন আিম তা আপনার উে¿েশ# িদতাম| তাহেল )কন আপনােক )হামবিল )দব যা 
আপিন hকৃত পেe চান না!  17 ঈ>র )য় বিল চান তা হল এক অনুত� আsা| )হ 
ঈ>র, যিদ একজন )লাক নý 5দেয় ও বশ#তার মন িনেয় আপনার কােছ আেস তােক 
আপিন িফিরেয় )দেবন না| 
িহ�েদর কােছ প$ 9:11-12 & 25-28*.....12 ̈ ীN একবার িচরতের )সই মহাপিব�Yােন 
hেবশ কেরেছন৷ িতিন মহাপিব�Yােন hেবেশর জন# ছাগ বা বাছুেরর রq ব#বহার কেরন িন, িক: 
িতিন একবার িচরতের িনেজর রq িনেয় মহাপিব�Yােন hেবশ কেরিছেলন৷ ̈ ীN )সখােন hেবশ 
কের আমােদর জন# অনW মুিq অজ[ ন কেরেছন৷  28 বnেলােকর পােপর )বাঝা তুেল )নবার 
জন# ̈ ীN একবার িনেজেক উ© সগ[ করেলন; 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:196*.....আর )তামরা আ]াহর উে¿েশ# হ( ওমরাহ পিরপূণ[ ভােব পালন কর। 
যিদ )তামরা বাধা hা� হও, তাহেল )কারবানীর জন# যািকছু সহজলভ#, তাই )তামােদর উপর 
ধায[। আর )তামরা ততeণ পয[W মাথা মুÛন করেব না, যতeণ না )কারবাণী যথাYােন )পৗেছ 
যােব। যারা )তামােদর মেধ# অসুY হেয় পড়েব িকংবা মাথায় যিদ )কান কN থােক, তাহেল 
তার পিরবেত[  )রাজা করেব িকংবা খয়রাত )দেব অথবা �রবানী করেব। 
Hajj 22:28 & 34*.....28.যােত তারা তােদর কল#ােণর Yান পয[W )পৗেছ এবং িনিদ[ N 
িদনxেলােত আ]াহর নাম �রণ কের তাঁ র )দয়া চতু�দ জ: যেবহ করার সময়। অতঃপর 
)তামরা তা )থেক আহার কর এবং dঃY-অভাব�Yেক আহার করাও।…..34.আিম hেত#ক 
উÄেতর জেন# )কারবানী িনধ[ারণ কেরিছ, যােত তারা আ]াহর )দয়া চতু�দ জ: যেবহ কারার 
সময় আ]াহর নাম উªারণ কের। অতএব )তামােদর আ]াহ )তা একমা� আ]াহ সুতরাং তাঁ রই 
আyাধীন থাক এবং িবনয়ীগণেক সুসংবাদ দাও; 
  
 
 
 141. 

আ1া3  িক চান �িতa মানুষ তাঁর জীবেন একবার হেলও একa তীথ̂যা$ার 
অংশ িহেসেব একa পিব$ জায়গায় সমেবত হেব? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 24:24-26..... 26 ‘তাইতারা যিদ )তামােদর বেল, ‘)দখ, ¨ীN hাWের আেছন!’ 
তেব )তামরা )সখােন )য়ও না, অথবা যিদ বেল )দখ, ‘িতিন )ভতেরর ঘের লুিকেয় 
আেছন, তােদর কথায় িব>াস কেরা না৷ 
6যাহন 4:19-24*..... 21 যী� তােক বলেলন, ‘)হ নারী, আমার কথায় িব>াস কর! 
সময় আসেছ যখন )তামরা িপতা ঈ>েরর উপাসনা এই পাহােড় করেব না, 
)জuশােলেমও নয়৷ 24 ঈ>র আsা, যাঁরা তাঁর উপাসনা কের তােদরেক আsায় ও 
সেত# উপাসনা করেত হেব৷’   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:196*.....আর )তামরা আ]াহর উে¿েশ# হ( ওমরাহ পিরপূণ[ ভােব পালন কর। 
Al-i İmran 3:97*..... আর এ ঘেরর হ° করা হেলা মানুেষর উপর আ]াহর hাপ#; 

142. 
আ1া3  িক এখনও চায় মানুষ �িত বছর তােদর একa তLাগ িহেসেব পB-
জবাই িদেব? (�রবান) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
সামস«ীত 51:16-17*.....16 hকৃতপেe আপিন )কান বিল চান না| যিদ আপিন 
চাইেতন আিম তা আপনার উে¿েশ# িদতাম| তাহেল )কন আপনােক )হামবিল )দব যা 
আপিন hকৃত পেe চান না!  17 ঈ>র )য় বিল চান তা হল এক অনুত� আsা| )হ 
ঈ>র, যিদ একজন )লাক নý 5দেয় ও বশ#তার মন িনেয় আপনার কােছ আেস তােক 
আপিন িফিরেয় )দেবন না| 
িহ�েদর কােছ প$ 9:11-12 & 25-28*.....12 ̈ ীN একবার িচরতের )সই মহাপিব�Yােন 
hেবশ কেরেছন৷ িতিন মহাপিব�Yােন hেবেশর জন# ছাগ বা বাছুেরর রq ব#বহার কেরন িন, িক: 
িতিন একবার িচরতের িনেজর রq িনেয় মহাপিব�Yােন hেবশ কেরিছেলন৷ ̈ ীN )সখােন hেবশ 
কের আমােদর জন# অনW মুিq অজ[ ন কেরেছন৷  28 বnেলােকর পােপর )বাঝা তুেল )নবার 
জন# ̈ ীN একবার িনেজেক উ© সগ[ করেলন; 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:196*.....আর )তামরা আ]াহর উে¿েশ# হ( ওমরাহ পিরপূণ[ ভােব পালন কর। 
যিদ )তামরা বাধা hা� হও, তাহেল )কারবানীর জন# যািকছু সহজলভ#, তাই )তামােদর উপর 
ধায[। আর )তামরা ততeণ পয[W মাথা মুÛন করেব না, যতeণ না )কারবাণী যথাYােন )পৗেছ 
যােব। যারা )তামােদর মেধ# অসুY হেয় পড়েব িকংবা মাথায় যিদ )কান কN থােক, তাহেল 
তার পিরবেত[  )রাজা করেব িকংবা খয়রাত )দেব অথবা �রবানী করেব। 
Hajj 22:28 & 34*.....28.যােত তারা তােদর কল#ােণর Yান পয[W )পৗেছ এবং িনিদ[ N 
িদনxেলােত আ]াহর নাম �রণ কের তাঁ র )দয়া চতু�দ জ: যেবহ করার সময়। অতঃপর 
)তামরা তা )থেক আহার কর এবং dঃY-অভাব�Yেক আহার করাও।…..34.আিম hেত#ক 
উÄেতর জেন# )কারবানী িনধ[ারণ কেরিছ, যােত তারা আ]াহর )দয়া চতু�দ জ: যেবহ কারার 
সময় আ]াহর নাম উªারণ কের। অতএব )তামােদর আ]াহ )তা একমা� আ]াহ সুতরাং তাঁ রই 
আyাধীন থাক এবং িবনয়ীগণেক সুসংবাদ দাও; 
  
 
 

141. 
আ1া3  িক চান �িতa মানুষ তাঁর জীবেন একবার হেলও একa তীথ̂যা$ার 
অংশ িহেসেব একa পিব$ জায়গায় সমেবত হেব? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 24:24-26..... 26 ‘তাইতারা যিদ )তামােদর বেল, ‘)দখ, ¨ীN hাWের আেছন!’ 
তেব )তামরা )সখােন )য়ও না, অথবা যিদ বেল )দখ, ‘িতিন )ভতেরর ঘের লুিকেয় 
আেছন, তােদর কথায় িব>াস কেরা না৷ 
6যাহন 4:19-24*..... 21 যী� তােক বলেলন, ‘)হ নারী, আমার কথায় িব>াস কর! 
সময় আসেছ যখন )তামরা িপতা ঈ>েরর উপাসনা এই পাহােড় করেব না, 
)জuশােলেমও নয়৷ 24 ঈ>র আsা, যাঁরা তাঁর উপাসনা কের তােদরেক আsায় ও 
সেত# উপাসনা করেত হেব৷’   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:196*.....আর )তামরা আ]াহর উে¿েশ# হ( ওমরাহ পিরপূণ[ ভােব পালন কর। 
Al-i İmran 3:97*..... আর এ ঘেরর হ° করা হেলা মানুেষর উপর আ]াহর hাপ#; 

142. 
আ1া3  িক এখনও চায় মানুষ �িত বছর তােদর একa তLাগ িহেসেব পB-
জবাই িদেব? (�রবান) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
সামস«ীত 51:16-17*.....16 hকৃতপেe আপিন )কান বিল চান না| যিদ আপিন 
চাইেতন আিম তা আপনার উে¿েশ# িদতাম| তাহেল )কন আপনােক )হামবিল )দব যা 
আপিন hকৃত পেe চান না!  17 ঈ>র )য় বিল চান তা হল এক অনুত� আsা| )হ 
ঈ>র, যিদ একজন )লাক নý 5দেয় ও বশ#তার মন িনেয় আপনার কােছ আেস তােক 
আপিন িফিরেয় )দেবন না| 
িহ�েদর কােছ প$ 9:11-12 & 25-28*.....12 ̈ ীN একবার িচরতের )সই মহাপিব�Yােন 
hেবশ কেরেছন৷ িতিন মহাপিব�Yােন hেবেশর জন# ছাগ বা বাছুেরর রq ব#বহার কেরন িন, িক: 
িতিন একবার িচরতের িনেজর রq িনেয় মহাপিব�Yােন hেবশ কেরিছেলন৷ ̈ ীN )সখােন hেবশ 
কের আমােদর জন# অনW মুিq অজ[ ন কেরেছন৷  28 বnেলােকর পােপর )বাঝা তুেল )নবার 
জন# ̈ ীN একবার িনেজেক উ© সগ[ করেলন; 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:196*.....আর )তামরা আ]াহর উে¿েশ# হ( ওমরাহ পিরপূণ[ ভােব পালন কর। 
যিদ )তামরা বাধা hা� হও, তাহেল )কারবানীর জন# যািকছু সহজলভ#, তাই )তামােদর উপর 
ধায[। আর )তামরা ততeণ পয[W মাথা মুÛন করেব না, যতeণ না )কারবাণী যথাYােন )পৗেছ 
যােব। যারা )তামােদর মেধ# অসুY হেয় পড়েব িকংবা মাথায় যিদ )কান কN থােক, তাহেল 
তার পিরবেত[  )রাজা করেব িকংবা খয়রাত )দেব অথবা �রবানী করেব। 
Hajj 22:28 & 34*.....28.যােত তারা তােদর কল#ােণর Yান পয[W )পৗেছ এবং িনিদ[ N 
িদনxেলােত আ]াহর নাম �রণ কের তাঁ র )দয়া চতু�দ জ: যেবহ করার সময়। অতঃপর 
)তামরা তা )থেক আহার কর এবং dঃY-অভাব�Yেক আহার করাও।…..34.আিম hেত#ক 
উÄেতর জেন# )কারবানী িনধ[ারণ কেরিছ, যােত তারা আ]াহর )দয়া চতু�দ জ: যেবহ কারার 
সময় আ]াহর নাম উªারণ কের। অতএব )তামােদর আ]াহ )তা একমা� আ]াহ সুতরাং তাঁ রই 
আyাধীন থাক এবং িবনয়ীগণেক সুসংবাদ দাও; 
  
 
 



143. 
6কান মুসিলেমর মেন যিদ বাইেবল িনেয় 6কান �ë থােক তাহেল 6কান িC�ান 
বা ই�দীেক ওই বLপাের �ë করাটা িক সুসংগত হেব?  

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
িপতেরর ১ম প� 3:15*.....বরং অWের ী̈Nেক পিব� hভু বেল )মেন নাও৷ )তামােদর 
সবার )য় hত#াশা আেছ )সই িবষেয় )তামােদর যখন )কউ িজyাসা কের তখন তার 
যথাযথ জবাব িদেত )তামরা সব সময় hÜত )থেকা৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Yunus 10:94*.....সুতরাং তুিম যিদ )স বÜ সºেক[  )কান সে¥েহর সÄুখীন হেয় 
থাক যা )তামার hিত আিম নািযল কেরিছ, তেব তােদরেক িজেyস কেরা যারা )তামার 
পূব[ )থেক িকতাব পাঠ করেছ। এেত )কান সে¥হ )নই )য, )তামার পরওয়ারেদগােরর 
িনকট )থেক )তামার িনকট সত# িবষয় এেসেছ। কােজই তুিম কি�নকােলও 
সে¥হকারী হেয়া না। 
Nahl 16:43*.....আপনার পূেব[ও আিম hত#ােদশসহ মানবেকই তােদর hিত )hরণ 
কেরিছলাম অতএব yানীেদরেক িজেyস কর, যিদ )তামােদর জানা না থােক; 

144. 
কােরা যিদ পিব$ %&Jেলার বLাপাের িকছু জানার ইÛা বা 6কান �ë থােক তাহেল 
তার 6সই আ]িরক �ëJেলা িক এিড়েয় যাওয়া উিচৎ হেব, 6কননা তাঁ র উ5রJেলা 
আশানুuপ নাও হেত পাের?  

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
पিশষ#চিরত 17:11*....িথষলনীকীয় )লাকেদর )থেক এই )লােকরা আেরা উদার 
মেনাভাবাপ{ িছল৷ এরা আ�েহর সেG ঈ>েরর বাক# �নল৷ )পৗল সীেলর বqেব#র িবষয় সত# 
িকনা তা িমিলেয় )দখার জন# তারা hিতিদন শােmর মেধ# অনুস�ান করেত লাগল৷ 
)যাহেনর ১ম প� 4:1*....ফরীশীরা জানেত পারল )য় যী� )য়াহেনর )চেয় )বশী িশষ# কেরেছন 
ও বা�াইজ করেছন৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:108*.....ইিতপূেব[ মূসা (আঃ) )যমন িজyািসত হেয়িছেলন, 
(মুসলমানগন, ) )তামরাও িক )তামােদর রসূলেক )তমিন hi করেত চাও? )য )কউ 
ঈমােনর পিরবেত[  �ফর �হন কের, )স সরল পথ )থেক িবচু#ত হেয় যায়। 
Maide 5:101*.....)হ মুিমণগন, এমন কথাবাত[ া িজেyস কেরা না, যা )তামােদর 
কােছ পিরব#q হেল )তামােদর খারাপ লাগেব। যিদ )কারআন অবতরণকােল )তামরা 
এসব িবষয় িজেyস কর, তেব তা )তামােদর জেন# hকাশ করা হেব। অতীত িবষয় 
আ]াহ eমা কেরেছন আ]াহ eমাশীল, সহনশীল।  
Enbiya 21:7..... আপনার পূেব[ আিম মানুষই )hরণ কেরিছ, যােদর কােছ আিম ওহী 
পাঠাতাম। অতএব )তামরা যিদ না জান তেব যারা �রণ রােখ তােদরেক িজেyস কর। 
 
 

 
 

143. 
6কান মুসিলেমর মেন যিদ বাইেবল িনেয় 6কান �ë থােক তাহেল 6কান িC�ান 
বা ই�দীেক ওই বLপাের �ë করাটা িক সুসংগত হেব?  

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
িপতেরর ১ম প� 3:15*.....বরং অWের ী̈Nেক পিব� hভু বেল )মেন নাও৷ )তামােদর 
সবার )য় hত#াশা আেছ )সই িবষেয় )তামােদর যখন )কউ িজyাসা কের তখন তার 
যথাযথ জবাব িদেত )তামরা সব সময় hÜত )থেকা৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Yunus 10:94*.....সুতরাং তুিম যিদ )স বÜ সºেক[  )কান সে¥েহর সÄুখীন হেয় 
থাক যা )তামার hিত আিম নািযল কেরিছ, তেব তােদরেক িজেyস কেরা যারা )তামার 
পূব[ )থেক িকতাব পাঠ করেছ। এেত )কান সে¥হ )নই )য, )তামার পরওয়ারেদগােরর 
িনকট )থেক )তামার িনকট সত# িবষয় এেসেছ। কােজই তুিম কি�নকােলও 
সে¥হকারী হেয়া না। 
Nahl 16:43*.....আপনার পূেব[ও আিম hত#ােদশসহ মানবেকই তােদর hিত )hরণ 
কেরিছলাম অতএব yানীেদরেক িজেyস কর, যিদ )তামােদর জানা না থােক; 

144. 
কােরা যিদ পিব$ %&Jেলার বLাপাের িকছু জানার ইÛা বা 6কান �ë থােক তাহেল 
তার 6সই আ]িরক �ëJেলা িক এিড়েয় যাওয়া উিচৎ হেব, 6কননা তাঁ র উ5রJেলা 
আশানুuপ নাও হেত পাের?  

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
पিশষ#চিরত 17:11*....িথষলনীকীয় )লাকেদর )থেক এই )লােকরা আেরা উদার 
মেনাভাবাপ{ িছল৷ এরা আ�েহর সেG ঈ>েরর বাক# �নল৷ )পৗল সীেলর বqেব#র িবষয় সত# 
িকনা তা িমিলেয় )দখার জন# তারা hিতিদন শােmর মেধ# অনুস�ান করেত লাগল৷ 
)যাহেনর ১ম প� 4:1*....ফরীশীরা জানেত পারল )য় যী� )য়াহেনর )চেয় )বশী িশষ# কেরেছন 
ও বা�াইজ করেছন৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:108*.....ইিতপূেব[ মূসা (আঃ) )যমন িজyািসত হেয়িছেলন, 
(মুসলমানগন, ) )তামরাও িক )তামােদর রসূলেক )তমিন hi করেত চাও? )য )কউ 
ঈমােনর পিরবেত[  �ফর �হন কের, )স সরল পথ )থেক িবচু#ত হেয় যায়। 
Maide 5:101*.....)হ মুিমণগন, এমন কথাবাত[ া িজেyস কেরা না, যা )তামােদর 
কােছ পিরব#q হেল )তামােদর খারাপ লাগেব। যিদ )কারআন অবতরণকােল )তামরা 
এসব িবষয় িজেyস কর, তেব তা )তামােদর জেন# hকাশ করা হেব। অতীত িবষয় 
আ]াহ eমা কেরেছন আ]াহ eমাশীল, সহনশীল।  
Enbiya 21:7..... আপনার পূেব[ আিম মানুষই )hরণ কেরিছ, যােদর কােছ আিম ওহী 
পাঠাতাম। অতএব )তামরা যিদ না জান তেব যারা �রণ রােখ তােদরেক িজেyস কর। 
 
 

 
 143. 

6কান মুসিলেমর মেন যিদ বাইেবল িনেয় 6কান �ë থােক তাহেল 6কান িC�ান 
বা ই�দীেক ওই বLপাের �ë করাটা িক সুসংগত হেব?  

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
িপতেরর ১ম প� 3:15*.....বরং অWের ী̈Nেক পিব� hভু বেল )মেন নাও৷ )তামােদর 
সবার )য় hত#াশা আেছ )সই িবষেয় )তামােদর যখন )কউ িজyাসা কের তখন তার 
যথাযথ জবাব িদেত )তামরা সব সময় hÜত )থেকা৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Yunus 10:94*.....সুতরাং তুিম যিদ )স বÜ সºেক[  )কান সে¥েহর সÄুখীন হেয় 
থাক যা )তামার hিত আিম নািযল কেরিছ, তেব তােদরেক িজেyস কেরা যারা )তামার 
পূব[ )থেক িকতাব পাঠ করেছ। এেত )কান সে¥হ )নই )য, )তামার পরওয়ারেদগােরর 
িনকট )থেক )তামার িনকট সত# িবষয় এেসেছ। কােজই তুিম কি�নকােলও 
সে¥হকারী হেয়া না। 
Nahl 16:43*.....আপনার পূেব[ও আিম hত#ােদশসহ মানবেকই তােদর hিত )hরণ 
কেরিছলাম অতএব yানীেদরেক িজেyস কর, যিদ )তামােদর জানা না থােক; 

144. 
কােরা যিদ পিব$ %&Jেলার বLাপাের িকছু জানার ইÛা বা 6কান �ë থােক তাহেল 
তার 6সই আ]িরক �ëJেলা িক এিড়েয় যাওয়া উিচৎ হেব, 6কননা তাঁ র উ5রJেলা 
আশানুuপ নাও হেত পাের?  

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
पিশষ#চিরত 17:11*....িথষলনীকীয় )লাকেদর )থেক এই )লােকরা আেরা উদার 
মেনাভাবাপ{ িছল৷ এরা আ�েহর সেG ঈ>েরর বাক# �নল৷ )পৗল সীেলর বqেব#র িবষয় সত# 
িকনা তা িমিলেয় )দখার জন# তারা hিতিদন শােmর মেধ# অনুস�ান করেত লাগল৷ 
)যাহেনর ১ম প� 4:1*....ফরীশীরা জানেত পারল )য় যী� )য়াহেনর )চেয় )বশী িশষ# কেরেছন 
ও বা�াইজ করেছন৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:108*.....ইিতপূেব[ মূসা (আঃ) )যমন িজyািসত হেয়িছেলন, 
(মুসলমানগন, ) )তামরাও িক )তামােদর রসূলেক )তমিন hi করেত চাও? )য )কউ 
ঈমােনর পিরবেত[  �ফর �হন কের, )স সরল পথ )থেক িবচু#ত হেয় যায়। 
Maide 5:101*.....)হ মুিমণগন, এমন কথাবাত[ া িজেyস কেরা না, যা )তামােদর 
কােছ পিরব#q হেল )তামােদর খারাপ লাগেব। যিদ )কারআন অবতরণকােল )তামরা 
এসব িবষয় িজেyস কর, তেব তা )তামােদর জেন# hকাশ করা হেব। অতীত িবষয় 
আ]াহ eমা কেরেছন আ]াহ eমাশীল, সহনশীল।  
Enbiya 21:7..... আপনার পূেব[ আিম মানুষই )hরণ কেরিছ, যােদর কােছ আিম ওহী 
পাঠাতাম। অতএব )তামরা যিদ না জান তেব যারা �রণ রােখ তােদরেক িজেyস কর। 
 
 

 

143. 
6কান মুসিলেমর মেন যিদ বাইেবল িনেয় 6কান �ë থােক তাহেল 6কান িC�ান 
বা ই�দীেক ওই বLপাের �ë করাটা িক সুসংগত হেব?  

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
িপতেরর ১ম প� 3:15*.....বরং অWের ী̈Nেক পিব� hভু বেল )মেন নাও৷ )তামােদর 
সবার )য় hত#াশা আেছ )সই িবষেয় )তামােদর যখন )কউ িজyাসা কের তখন তার 
যথাযথ জবাব িদেত )তামরা সব সময় hÜত )থেকা৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Yunus 10:94*.....সুতরাং তুিম যিদ )স বÜ সºেক[  )কান সে¥েহর সÄুখীন হেয় 
থাক যা )তামার hিত আিম নািযল কেরিছ, তেব তােদরেক িজেyস কেরা যারা )তামার 
পূব[ )থেক িকতাব পাঠ করেছ। এেত )কান সে¥হ )নই )য, )তামার পরওয়ারেদগােরর 
িনকট )থেক )তামার িনকট সত# িবষয় এেসেছ। কােজই তুিম কি�নকােলও 
সে¥হকারী হেয়া না। 
Nahl 16:43*.....আপনার পূেব[ও আিম hত#ােদশসহ মানবেকই তােদর hিত )hরণ 
কেরিছলাম অতএব yানীেদরেক িজেyস কর, যিদ )তামােদর জানা না থােক; 

144. 
কােরা যিদ পিব$ %&Jেলার বLাপাের িকছু জানার ইÛা বা 6কান �ë থােক তাহেল 
তার 6সই আ]িরক �ëJেলা িক এিড়েয় যাওয়া উিচৎ হেব, 6কননা তাঁ র উ5রJেলা 
আশানুuপ নাও হেত পাের?  

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
पিশষ#চিরত 17:11*....িথষলনীকীয় )লাকেদর )থেক এই )লােকরা আেরা উদার 
মেনাভাবাপ{ িছল৷ এরা আ�েহর সেG ঈ>েরর বাক# �নল৷ )পৗল সীেলর বqেব#র িবষয় সত# 
িকনা তা িমিলেয় )দখার জন# তারা hিতিদন শােmর মেধ# অনুস�ান করেত লাগল৷ 
)যাহেনর ১ম প� 4:1*....ফরীশীরা জানেত পারল )য় যী� )য়াহেনর )চেয় )বশী িশষ# কেরেছন 
ও বা�াইজ করেছন৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:108*.....ইিতপূেব[ মূসা (আঃ) )যমন িজyািসত হেয়িছেলন, 
(মুসলমানগন, ) )তামরাও িক )তামােদর রসূলেক )তমিন hi করেত চাও? )য )কউ 
ঈমােনর পিরবেত[  �ফর �হন কের, )স সরল পথ )থেক িবচু#ত হেয় যায়। 
Maide 5:101*.....)হ মুিমণগন, এমন কথাবাত[ া িজেyস কেরা না, যা )তামােদর 
কােছ পিরব#q হেল )তামােদর খারাপ লাগেব। যিদ )কারআন অবতরণকােল )তামরা 
এসব িবষয় িজেyস কর, তেব তা )তামােদর জেন# hকাশ করা হেব। অতীত িবষয় 
আ]াহ eমা কেরেছন আ]াহ eমাশীল, সহনশীল।  
Enbiya 21:7..... আপনার পূেব[ আিম মানুষই )hরণ কেরিছ, যােদর কােছ আিম ওহী 
পাঠাতাম। অতএব )তামরা যিদ না জান তেব যারা �রণ রােখ তােদরেক িজেyস কর। 
 
 

 



145. 
িকছু ঐ,িরক উìাটন ছাড়া, মানবজািতর 6যসকল গতানুগিতক িববৃিত ও 
বLাখLা রেয়েছ 6সJেলা িক িব,াসেযাগL এবং পিব$ %&Jেলা িক স¼ূণ̂ভােব 
6বাঝার �েয়াজন আেছ? (হািদস) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
)যেরিময়া 17:5*.....hভু এxিল বলেলন, “যারা অন#েদর িব>াস কের, তােদর জীবেন 
অমGল ঘটেব| অন#েদর শিqর ওপর যারা ভরসা কের থােক তােদর )eে�ও অমGল 
ঘটেব| কারণ ঐ )লাকরা hভুর hিত িব>াস হািরেযেছ| 
6রামীয় 3:4*.....না, িন�য়ই নয়! সব মানুষ িমথ#াবাদী হেলও, ঈ>র সবসময়ই সত#৷ 
শােm )য়মন বেল:‘তুিম )তামার বােক#ই ন#ায়পরায়ণ hিতপ{ হেব আর িবচােরর সময় 
)তামার জয় হেবই৷’গীতসংিহতা 51 :4   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nejm 52:33*.....না তারা বেলঃ এই )কারআন )স িনেজ রচনা কেরেছ? বরং তারা অিব>াসী। 
ম]বL: ইসলােম সবেচেয় িব>াসেযাগ# ও সব[ািধক ব#ব5ত হািদসxেলা হে�- ইবন 
ঈসাক (d. 768); আবু দাউদ (d. 775); ইবন িহসাম (d. 833); )মাহাÄাদ আল-বুখাির 
(d. 870); শািহন মুসিলম(d.875); ইবন মাজা  (d. 886); আল- িতরিমিজ (d. 892); 
আবু জাফর তাবাির  (d. 923); এেদর মেধ# )কওই হযরত )মাহাÄাদ (সঃ)- এর 
জীবনকােলর (570-632) সময় িছেলন না। 16 বছের সংগৃহীত hায় 600,000 হািদস 
বুখাির-এর মেধ# হযরত )মাহাÄাদ (সঃ) )কবলমা� 7,397 হািদস িব�f িহেসেব )পশ 
কেরেছন (সিহহ)। ধম·য় মুসি]েদর কাছ )থেক িতিন )যসকল হািদস সং�হ 
কেরিছেলন )সxেলার 99% ভাগই িতিন )ফেল )দন কারন )সxেলা অসত# ও 
ইসলােমর জন# eিতকর িছল।  

146. 
আ1া3  িক চান এখনকার সমেয় মানুষ সিºয়ভােব তাঁর �িত �াথ̂না করেব 
এবং তাঁর �িত িব,াসেক �সািরত করেব? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 28:19..... তাই )তামরা যাও, )তামরা িগেয় সকল জািতর মানুষেক আমার িশষ# 
কর৷ িপতা, পু� ও পিব� আsার নােম বাি�� দাও৷ 
কির&ীয় ২ 5:20*.....̈ ীেNর হেয়ই আমরা কথা বেলিছ৷ ̈ ীেNর হেয় কথা বলেত আমােদর 
পাঠােনা হেয়েছ, এইভােব আমােদর মাধ#েম ঈ>র )লাকেদর ডাকেছন৷ আমরা ̈ ীেNর হেয় 
)তামােদর অনুেরাধ করিছ, )তামরা ঈ>েরর সােথ িমিলত হও৷   
িপতেরর ১ম প� 3:15*.....বরং অWের ¨ীNেক পিব� hভু বেল )মেন নাও৷ 
)তামােদর সবার )য় hত#াশা আেছ )সই িবষেয় )তামােদর যখন )কউ িজyাসা কের 
তখন তার যথাযথ জবাব িদেত )তামরা সব সময় hÜত )থেকা৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Tevbe 9:33..... িতিনই )hরণ কেরেছন আপন রসূলেক )হদােয়ত ও সত# Zীন সহকাের, )যন 
এ Zীনেক অপরাপর Zীেনর উপর জয়যুq কেরন, যিদও মুশিরকরা তা অhীিতকর মেন কের। 
Nahl 16:125*.....আপন পালনকত[ ার পেথর hিত আহবান কuন yােনর কথা বুিঝেয় ও 
উপেদশ �িনেয় উkম±েপ এবং তােদর সােথ িবতক[  কuন পছ¥ যুq প�ায়। িন�য় 
আপনার পালনকত[ াই ঐ ব#িq সºেক[  িবেশষ ভােব yাত রেয়েছন, )য তাঁর পথ )থেক 
িবচু#ত হেয় পেড়েছ এবং িতিনই ভাল জােনন তােদরেক, যারা স�ক পেথ আেছ। 
 
 
 
 

145. 
িকছু ঐ,িরক উìাটন ছাড়া, মানবজািতর 6যসকল গতানুগিতক িববৃিত ও 
বLাখLা রেয়েছ 6সJেলা িক িব,াসেযাগL এবং পিব$ %&Jেলা িক স¼ূণ̂ভােব 
6বাঝার �েয়াজন আেছ? (হািদস) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
)যেরিময়া 17:5*.....hভু এxিল বলেলন, “যারা অন#েদর িব>াস কের, তােদর জীবেন 
অমGল ঘটেব| অন#েদর শিqর ওপর যারা ভরসা কের থােক তােদর )eে�ও অমGল 
ঘটেব| কারণ ঐ )লাকরা hভুর hিত িব>াস হািরেযেছ| 
6রামীয় 3:4*.....না, িন�য়ই নয়! সব মানুষ িমথ#াবাদী হেলও, ঈ>র সবসময়ই সত#৷ 
শােm )য়মন বেল:‘তুিম )তামার বােক#ই ন#ায়পরায়ণ hিতপ{ হেব আর িবচােরর সময় 
)তামার জয় হেবই৷’গীতসংিহতা 51 :4   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nejm 52:33*.....না তারা বেলঃ এই )কারআন )স িনেজ রচনা কেরেছ? বরং তারা অিব>াসী। 
ম]বL: ইসলােম সবেচেয় িব>াসেযাগ# ও সব[ািধক ব#ব5ত হািদসxেলা হে�- ইবন 
ঈসাক (d. 768); আবু দাউদ (d. 775); ইবন িহসাম (d. 833); )মাহাÄাদ আল-বুখাির 
(d. 870); শািহন মুসিলম(d.875); ইবন মাজা  (d. 886); আল- িতরিমিজ (d. 892); 
আবু জাফর তাবাির  (d. 923); এেদর মেধ# )কওই হযরত )মাহাÄাদ (সঃ)- এর 
জীবনকােলর (570-632) সময় িছেলন না। 16 বছের সংগৃহীত hায় 600,000 হািদস 
বুখাির-এর মেধ# হযরত )মাহাÄাদ (সঃ) )কবলমা� 7,397 হািদস িব�f িহেসেব )পশ 
কেরেছন (সিহহ)। ধম·য় মুসি]েদর কাছ )থেক িতিন )যসকল হািদস সং�হ 
কেরিছেলন )সxেলার 99% ভাগই িতিন )ফেল )দন কারন )সxেলা অসত# ও 
ইসলােমর জন# eিতকর িছল।  

146. 
আ1া3  িক চান এখনকার সমেয় মানুষ সিºয়ভােব তাঁর �িত �াথ̂না করেব 
এবং তাঁর �িত িব,াসেক �সািরত করেব? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 28:19..... তাই )তামরা যাও, )তামরা িগেয় সকল জািতর মানুষেক আমার িশষ# 
কর৷ িপতা, পু� ও পিব� আsার নােম বাি�� দাও৷ 
কির&ীয় ২ 5:20*.....̈ ীেNর হেয়ই আমরা কথা বেলিছ৷ ̈ ীেNর হেয় কথা বলেত আমােদর 
পাঠােনা হেয়েছ, এইভােব আমােদর মাধ#েম ঈ>র )লাকেদর ডাকেছন৷ আমরা ̈ ীেNর হেয় 
)তামােদর অনুেরাধ করিছ, )তামরা ঈ>েরর সােথ িমিলত হও৷   
িপতেরর ১ম প� 3:15*.....বরং অWের ¨ীNেক পিব� hভু বেল )মেন নাও৷ 
)তামােদর সবার )য় hত#াশা আেছ )সই িবষেয় )তামােদর যখন )কউ িজyাসা কের 
তখন তার যথাযথ জবাব িদেত )তামরা সব সময় hÜত )থেকা৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Tevbe 9:33..... িতিনই )hরণ কেরেছন আপন রসূলেক )হদােয়ত ও সত# Zীন সহকাের, )যন 
এ Zীনেক অপরাপর Zীেনর উপর জয়যুq কেরন, যিদও মুশিরকরা তা অhীিতকর মেন কের। 
Nahl 16:125*.....আপন পালনকত[ ার পেথর hিত আহবান কuন yােনর কথা বুিঝেয় ও 
উপেদশ �িনেয় উkম±েপ এবং তােদর সােথ িবতক[  কuন পছ¥ যুq প�ায়। িন�য় 
আপনার পালনকত[ াই ঐ ব#িq সºেক[  িবেশষ ভােব yাত রেয়েছন, )য তাঁর পথ )থেক 
িবচু#ত হেয় পেড়েছ এবং িতিনই ভাল জােনন তােদরেক, যারা স�ক পেথ আেছ। 
 
 
 
 145. 

িকছু ঐ,িরক উìাটন ছাড়া, মানবজািতর 6যসকল গতানুগিতক িববৃিত ও 
বLাখLা রেয়েছ 6সJেলা িক িব,াসেযাগL এবং পিব$ %&Jেলা িক স¼ূণ̂ভােব 
6বাঝার �েয়াজন আেছ? (হািদস) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
)যেরিময়া 17:5*.....hভু এxিল বলেলন, “যারা অন#েদর িব>াস কের, তােদর জীবেন 
অমGল ঘটেব| অন#েদর শিqর ওপর যারা ভরসা কের থােক তােদর )eে�ও অমGল 
ঘটেব| কারণ ঐ )লাকরা hভুর hিত িব>াস হািরেযেছ| 
6রামীয় 3:4*.....না, িন�য়ই নয়! সব মানুষ িমথ#াবাদী হেলও, ঈ>র সবসময়ই সত#৷ 
শােm )য়মন বেল:‘তুিম )তামার বােক#ই ন#ায়পরায়ণ hিতপ{ হেব আর িবচােরর সময় 
)তামার জয় হেবই৷’গীতসংিহতা 51 :4   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nejm 52:33*.....না তারা বেলঃ এই )কারআন )স িনেজ রচনা কেরেছ? বরং তারা অিব>াসী। 
ম]বL: ইসলােম সবেচেয় িব>াসেযাগ# ও সব[ািধক ব#ব5ত হািদসxেলা হে�- ইবন 
ঈসাক (d. 768); আবু দাউদ (d. 775); ইবন িহসাম (d. 833); )মাহাÄাদ আল-বুখাির 
(d. 870); শািহন মুসিলম(d.875); ইবন মাজা  (d. 886); আল- িতরিমিজ (d. 892); 
আবু জাফর তাবাির  (d. 923); এেদর মেধ# )কওই হযরত )মাহাÄাদ (সঃ)- এর 
জীবনকােলর (570-632) সময় িছেলন না। 16 বছের সংগৃহীত hায় 600,000 হািদস 
বুখাির-এর মেধ# হযরত )মাহাÄাদ (সঃ) )কবলমা� 7,397 হািদস িব�f িহেসেব )পশ 
কেরেছন (সিহহ)। ধম·য় মুসি]েদর কাছ )থেক িতিন )যসকল হািদস সং�হ 
কেরিছেলন )সxেলার 99% ভাগই িতিন )ফেল )দন কারন )সxেলা অসত# ও 
ইসলােমর জন# eিতকর িছল।  

146. 
আ1া3  িক চান এখনকার সমেয় মানুষ সিºয়ভােব তাঁর �িত �াথ̂না করেব 
এবং তাঁর �িত িব,াসেক �সািরত করেব? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 28:19..... তাই )তামরা যাও, )তামরা িগেয় সকল জািতর মানুষেক আমার িশষ# 
কর৷ িপতা, পু� ও পিব� আsার নােম বাি�� দাও৷ 
কির&ীয় ২ 5:20*.....̈ ীেNর হেয়ই আমরা কথা বেলিছ৷ ̈ ীেNর হেয় কথা বলেত আমােদর 
পাঠােনা হেয়েছ, এইভােব আমােদর মাধ#েম ঈ>র )লাকেদর ডাকেছন৷ আমরা ̈ ীেNর হেয় 
)তামােদর অনুেরাধ করিছ, )তামরা ঈ>েরর সােথ িমিলত হও৷   
িপতেরর ১ম প� 3:15*.....বরং অWের ¨ীNেক পিব� hভু বেল )মেন নাও৷ 
)তামােদর সবার )য় hত#াশা আেছ )সই িবষেয় )তামােদর যখন )কউ িজyাসা কের 
তখন তার যথাযথ জবাব িদেত )তামরা সব সময় hÜত )থেকা৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Tevbe 9:33..... িতিনই )hরণ কেরেছন আপন রসূলেক )হদােয়ত ও সত# Zীন সহকাের, )যন 
এ Zীনেক অপরাপর Zীেনর উপর জয়যুq কেরন, যিদও মুশিরকরা তা অhীিতকর মেন কের। 
Nahl 16:125*.....আপন পালনকত[ ার পেথর hিত আহবান কuন yােনর কথা বুিঝেয় ও 
উপেদশ �িনেয় উkম±েপ এবং তােদর সােথ িবতক[  কuন পছ¥ যুq প�ায়। িন�য় 
আপনার পালনকত[ াই ঐ ব#িq সºেক[  িবেশষ ভােব yাত রেয়েছন, )য তাঁর পথ )থেক 
িবচু#ত হেয় পেড়েছ এবং িতিনই ভাল জােনন তােদরেক, যারা স�ক পেথ আেছ। 
 
 
 

145. 
িকছু ঐ,িরক উìাটন ছাড়া, মানবজািতর 6যসকল গতানুগিতক িববৃিত ও 
বLাখLা রেয়েছ 6সJেলা িক িব,াসেযাগL এবং পিব$ %&Jেলা িক স¼ূণ̂ভােব 
6বাঝার �েয়াজন আেছ? (হািদস) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
)যেরিময়া 17:5*.....hভু এxিল বলেলন, “যারা অন#েদর িব>াস কের, তােদর জীবেন 
অমGল ঘটেব| অন#েদর শিqর ওপর যারা ভরসা কের থােক তােদর )eে�ও অমGল 
ঘটেব| কারণ ঐ )লাকরা hভুর hিত িব>াস হািরেযেছ| 
6রামীয় 3:4*.....না, িন�য়ই নয়! সব মানুষ িমথ#াবাদী হেলও, ঈ>র সবসময়ই সত#৷ 
শােm )য়মন বেল:‘তুিম )তামার বােক#ই ন#ায়পরায়ণ hিতপ{ হেব আর িবচােরর সময় 
)তামার জয় হেবই৷’গীতসংিহতা 51 :4   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nejm 52:33*.....না তারা বেলঃ এই )কারআন )স িনেজ রচনা কেরেছ? বরং তারা অিব>াসী। 
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146. 
আ1া3  িক চান এখনকার সমেয় মানুষ সিºয়ভােব তাঁর �িত �াথ̂না করেব 
এবং তাঁর �িত িব,াসেক �সািরত করেব? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
Tevbe 9:33..... িতিনই )hরণ কেরেছন আপন রসূলেক )হদােয়ত ও সত# Zীন সহকাের, )যন 
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147. 
আ1া3  িক চান 6য তাঁর িব,াসীগণ ভাগ হেয় িবিভ� 6Òণী, 6গাÏী বা উপদেল 
িবভ� হেয় যােব? 

বাইেবল  না /  না &রআন 
কির&ীয় ১ 1:10-13*.....10 িক: আমার ভাই ও )বােনরা, আমােদর hভু যী� ̈ ীেNর নােম 
আিম )তামােদর কােছ অনুেরাধ করিছ, )তামােদর পর�েরর মেধ# )য়ন মৈতক# থােক, 
দলাদিল না থােক৷ )তামরা সকেল )য়ন এক মন-hাণ হও ও সকেলর উে¿শ# একই হয়৷  
কির&ীয় ১ 3:3-4*.....3 )তামরা এখনও আিsক )লাক হেয় ওেঠা িন৷ )তামরা আজও 
জাগিতক ভাবাপ{, কারণ )তামােদর মেধ# ঈষ[া ও িববাদ রেয়েছ, আর তােতই জানা যায় )য় 
)তামরা আিsক )লাক নও; )তামরা জাগিতক )লাকেদর মেতাই চলছ৷ 4 কারণ )তামােদর 
মেধ# যখন )কউ বেল, ‘আিম )পৗেলর )লাক,’ আবার )কউ বেল, ‘আিম আপে]ার )লাক’ 
তখন িক )তামরা জাগিতক )লাকেদর মেতাই ব#বহার করছ না? 
------------------------------------------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:103*.....আর )তামরা সকেল আ]াহর রÀুেক সু¡ঢ় হে( ধারণ কর; পর�র 
িবি�{ হেয়া না। 
En’am 6:159*.....িন�য় যারা tীয় ধম[েক খÛ-িবখÛ কেরেছ এবং অেনক দল হেয় )গেছ, 
তােদর সােথ আপনার )কান সºক[  )নই। তােদর ব#াপার আ]াহ তা'আয়ালার িনকট সমিপ[ত। 
অতঃপর িতিন বেল )দেবন যা িকছু তারা কের থােক। 

148. 
পিব$ %&Jেলােত িক এমন 6কান আয়াত বা অংশ রেয়েছ যা মানুষেক Àিনয়ার 
এই জীবেন সখীভােব জীবনযাপন করার জনL উৎসািহত করা হেয়েছ? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
সামস«ীত 5:11*....িক: )সই সব )লাক যারা ঈ>েরর ওপর িনভ[ র কের, তােদর সুখী 
কuন| িচরিদেনর জন# সুখী কuন! ঈ>র আমার, যারা আপনােক ভােলাবােস, আপিন 
তােদর রeা কuন ও শিq িদন|   
িফিলíীয় 4:4..... সবসময় hভুেত আন¥ কর, আিম আবার বলিছ আন¥ কর৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Zuhruf 43:70*.....জা{ােতর hেবশ কর )তামরা এবং )তামােদর িবিবগণ সানে¥।  

İnsan 76:11*.....অতঃপর আ]াহ তােদরেক )সিদেনর অিনN )থেক রeা করেবন 
এবং তােদরেক িদেবন সজীবতা ও আন¥। 
ম]বL: পিব� �রআেন )কবলমা� এক জায়গােতই  আন¥পূণ[ জীবন অজ[ েনর করার 
কথা বলা হেয়েছ এবং )সই জীবনc )হাল পরকােলর জীবন।   
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Zuhruf 43:70*.....জা{ােতর hেবশ কর )তামরা এবং )তামােদর িবিবগণ সানে¥।  

İnsan 76:11*.....অতঃপর আ]াহ তােদরেক )সিদেনর অিনN )থেক রeা করেবন 
এবং তােদরেক িদেবন সজীবতা ও আন¥। 
ম]বL: পিব� �রআেন )কবলমা� এক জায়গােতই  আন¥পূণ[ জীবন অজ[ েনর করার 
কথা বলা হেয়েছ এবং )সই জীবনc )হাল পরকােলর জীবন।   
 
 
 

147. 
আ1া3  িক চান 6য তাঁর িব,াসীগণ ভাগ হেয় িবিভ� 6Òণী, 6গাÏী বা উপদেল 
িবভ� হেয় যােব? 

বাইেবল  না /  না &রআন 
কির&ীয় ১ 1:10-13*.....10 িক: আমার ভাই ও )বােনরা, আমােদর hভু যী� ̈ ীেNর নােম 
আিম )তামােদর কােছ অনুেরাধ করিছ, )তামােদর পর�েরর মেধ# )য়ন মৈতক# থােক, 
দলাদিল না থােক৷ )তামরা সকেল )য়ন এক মন-hাণ হও ও সকেলর উে¿শ# একই হয়৷  
কির&ীয় ১ 3:3-4*.....3 )তামরা এখনও আিsক )লাক হেয় ওেঠা িন৷ )তামরা আজও 
জাগিতক ভাবাপ{, কারণ )তামােদর মেধ# ঈষ[া ও িববাদ রেয়েছ, আর তােতই জানা যায় )য় 
)তামরা আিsক )লাক নও; )তামরা জাগিতক )লাকেদর মেতাই চলছ৷ 4 কারণ )তামােদর 
মেধ# যখন )কউ বেল, ‘আিম )পৗেলর )লাক,’ আবার )কউ বেল, ‘আিম আপে]ার )লাক’ 
তখন িক )তামরা জাগিতক )লাকেদর মেতাই ব#বহার করছ না? 
------------------------------------------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:103*.....আর )তামরা সকেল আ]াহর রÀুেক সু¡ঢ় হে( ধারণ কর; পর�র 
িবি�{ হেয়া না। 
En’am 6:159*.....িন�য় যারা tীয় ধম[েক খÛ-িবখÛ কেরেছ এবং অেনক দল হেয় )গেছ, 
তােদর সােথ আপনার )কান সºক[  )নই। তােদর ব#াপার আ]াহ তা'আয়ালার িনকট সমিপ[ত। 
অতঃপর িতিন বেল )দেবন যা িকছু তারা কের থােক। 

148. 
পিব$ %&Jেলােত িক এমন 6কান আয়াত বা অংশ রেয়েছ যা মানুষেক Àিনয়ার 
এই জীবেন সখীভােব জীবনযাপন করার জনL উৎসািহত করা হেয়েছ? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
সামস«ীত 5:11*....িক: )সই সব )লাক যারা ঈ>েরর ওপর িনভ[ র কের, তােদর সুখী 
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িফিলíীয় 4:4..... সবসময় hভুেত আন¥ কর, আিম আবার বলিছ আন¥ কর৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Zuhruf 43:70*.....জা{ােতর hেবশ কর )তামরা এবং )তামােদর িবিবগণ সানে¥।  

İnsan 76:11*.....অতঃপর আ]াহ তােদরেক )সিদেনর অিনN )থেক রeা করেবন 
এবং তােদরেক িদেবন সজীবতা ও আন¥। 
ম]বL: পিব� �রআেন )কবলমা� এক জায়গােতই  আন¥পূণ[ জীবন অজ[ েনর করার 
কথা বলা হেয়েছ এবং )সই জীবনc )হাল পরকােলর জীবন।   
 
 
 



149.* 
পিব$ ধম̂%&Jেলােত এমন 6কান ¶�া] িক 6দয়া হেয়েছ 6যখােন বলা হয় 6য 
ঈ,র বাQব-ভােব মানুষেক িনরাময় দান কেরেছ? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
যা$াপুQক 15:26..... )সই hভু িযিন )তামােদর আেরাগ# দান কেরেছন|” 
সামস«ীত 103:2-3..... 2 )হ আমার আsা, hভুর hশংসা কর! ভুেল )য়ও না )য় িতিন 
সিত#ই দয়ালু| 3 ঈ>র আমােদর পাপসমূহ eমা কেরন| িতিন আমােদর সকল )রাগ )থেক 
সািরেয )তােলন|   
মিথ 4:23*.....যী� গালীেলর সব জায়গায় ঘুের ঘুের, ইnদীেদর সমাজ-গৃেহ িগেয় িশeা িদেত 
লাগেলন এবং সকেলর কােছ tগ[রােজ#র িবষেয় সুসমাচার hচার করেত লাগেলন৷ িতিন 
)লাকেদর মেধ# নানারকম )রাগ-ব#ািধ ভাল করেত থাকেলন৷ 
पিশষLচিরত 5:15-16*.....15 )লােকরা, এমন িক তােদর অসুY )রাগীেদর িনেয় 
এেস রা(ার মােঝ তােদর িবছানায় বা খাcযােত �ইেয় রাখত, )য়ন িপতর যখন 
)সখান িদেয় যােবন তখন অWতঃ তাঁর ছাযাও তােদর উপর পেড়; আর তােতই তারা 
সুY হেয় )য়ত৷ 
কির&ীয় ১ 12:28 & 30..... 30 সকেলই িক )রাগীেক আেরাগ# দান করার eমতা )পেয়েছ? 
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: বাইেবেলর একাংেশ 26c এরকম ঘটনার কথা বলা হেয়েছ )যখােন িয�ি̈ ÷ িনেজ 
মানুষেক িনরাময় দান কেরেছন। িক: �রআেন )কান জায়গায় এরকম িকছু পাওয়া যায়িন )য 
হযরত )মাহাÄাদ (সঃ)-এর জীবনকােল আ]াá  বা(ব-ভােব মানুষেক িনরাময় দান কেরেছ।  

150.* 
এমন 6কান আয়াত িক রেয়েছ 6যখােন সৃি�কত̂ায় িব,াসকারীেদর স«ীত, 
নাচ, গােনর মাধLেম উপাসনা করেত উৎসািহত কেরন?  

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
ি³তীয় িববরণ 31:19..... “তাই এই গানটা িলেখ নাও এবং ই~ােয়েলর )লাকেদর তা 
)শখাও| তােদর এই গান গাইেত )শখাও, তাহেল এই গান ই~ােয়েলর )লাকর িবuেf 
আমার সাeী হেব| 
সামস«ীত 100:1-2..... 1 )হ পৃিথবী, hভুর উে¿েশ# গান গাও!  
2 যখন তুিম hভুর )সবা কর তখন আনি¥ত )থেকা! আন¥ গীত গাইেত গাইেত 
hভুর সামেন এেসা!   
এেফসীয় 5:18-19*.....18 ¬াeারস পান কের মাতাল হেযা না, তােত আিsক 
জীবন Íংস হেয় যােব; তার পিরবেত[  পিব� আsায় পূণ[ হও৷ 19 গীতসংিহতার )(া� 
ও আিsক সংকীত[ েন )তামরা এেক অপেরর সােথ আলাপ কর৷ গাও আর অWের 
hভুর উে¿েশ# সুেরলা সGীত রচনা কর৷   
কলসীয় 3:16..... ী̈েNর িশeা )তামােদর অWের hচুর পিরমােণ থা�ক৷ সকল িবyতা 
ব#বহার কের পর�রেক বিল� কর এবং িশeা দাও৷ কৃতyিচেk ঈ>েরর উে¿েশ# 
গীতসংিহতার গীত, hশংসার গীত এবং আিsক গীত গাও৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: বাইেবেল 450 এরও অিধক সংখ#ক আয়ােত সGীত, নাচ, গােনর ব#াপাের 
উৎসািহত করা হেয়েছ )যখােন �রআেন এমন )কান িবষয় আেসিন। 
 
 

149.* 
পিব$ ধম̂%&Jেলােত এমন 6কান ¶�া] িক 6দয়া হেয়েছ 6যখােন বলা হয় 6য 
ঈ,র বাQব-ভােব মানুষেক িনরাময় দান কেরেছ? 
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যা$াপুQক 15:26..... )সই hভু িযিন )তামােদর আেরাগ# দান কেরেছন|” 
সামস«ীত 103:2-3..... 2 )হ আমার আsা, hভুর hশংসা কর! ভুেল )য়ও না )য় িতিন 
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মিথ 4:23*.....যী� গালীেলর সব জায়গায় ঘুের ঘুের, ইnদীেদর সমাজ-গৃেহ িগেয় িশeা িদেত 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
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মিথ 4:23*.....যী� গালীেলর সব জায়গায় ঘুের ঘুের, ইnদীেদর সমাজ-গৃেহ িগেয় িশeা িদেত 
লাগেলন এবং সকেলর কােছ tগ[রােজ#র িবষেয় সুসমাচার hচার করেত লাগেলন৷ িতিন 
)লাকেদর মেধ# নানারকম )রাগ-ব#ািধ ভাল করেত থাকেলন৷ 
पিশষLচিরত 5:15-16*.....15 )লােকরা, এমন িক তােদর অসুY )রাগীেদর িনেয় 
এেস রা(ার মােঝ তােদর িবছানায় বা খাcযােত �ইেয় রাখত, )য়ন িপতর যখন 
)সখান িদেয় যােবন তখন অWতঃ তাঁর ছাযাও তােদর উপর পেড়; আর তােতই তারা 
সুY হেয় )য়ত৷ 
কির&ীয় ১ 12:28 & 30..... 30 সকেলই িক )রাগীেক আেরাগ# দান করার eমতা )পেয়েছ? 
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: বাইেবেলর একাংেশ 26c এরকম ঘটনার কথা বলা হেয়েছ )যখােন িয�ি̈ ÷ িনেজ 
মানুষেক িনরাময় দান কেরেছন। িক: �রআেন )কান জায়গায় এরকম িকছু পাওয়া যায়িন )য 
হযরত )মাহাÄাদ (সঃ)-এর জীবনকােল আ]াá  বা(ব-ভােব মানুষেক িনরাময় দান কেরেছ।  

150.* 
এমন 6কান আয়াত িক রেয়েছ 6যখােন সৃি�কত̂ায় িব,াসকারীেদর স«ীত, 
নাচ, গােনর মাধLেম উপাসনা করেত উৎসািহত কেরন?  

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
ি³তীয় িববরণ 31:19..... “তাই এই গানটা িলেখ নাও এবং ই~ােয়েলর )লাকেদর তা 
)শখাও| তােদর এই গান গাইেত )শখাও, তাহেল এই গান ই~ােয়েলর )লাকর িবuেf 
আমার সাeী হেব| 
সামস«ীত 100:1-2..... 1 )হ পৃিথবী, hভুর উে¿েশ# গান গাও!  
2 যখন তুিম hভুর )সবা কর তখন আনি¥ত )থেকা! আন¥ গীত গাইেত গাইেত 
hভুর সামেন এেসা!   
এেফসীয় 5:18-19*.....18 ¬াeারস পান কের মাতাল হেযা না, তােত আিsক 
জীবন Íংস হেয় যােব; তার পিরবেত[  পিব� আsায় পূণ[ হও৷ 19 গীতসংিহতার )(া� 
ও আিsক সংকীত[ েন )তামরা এেক অপেরর সােথ আলাপ কর৷ গাও আর অWের 
hভুর উে¿েশ# সুেরলা সGীত রচনা কর৷   
কলসীয় 3:16..... ী̈েNর িশeা )তামােদর অWের hচুর পিরমােণ থা�ক৷ সকল িবyতা 
ব#বহার কের পর�রেক বিল� কর এবং িশeা দাও৷ কৃতyিচেk ঈ>েরর উে¿েশ# 
গীতসংিহতার গীত, hশংসার গীত এবং আিsক গীত গাও৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: বাইেবেল 450 এরও অিধক সংখ#ক আয়ােত সGীত, নাচ, গােনর ব#াপাের 
উৎসািহত করা হেয়েছ )যখােন �রআেন এমন )কান িবষয় আেসিন। 
 
 
 

149.* 
পিব$ ধম̂%&Jেলােত এমন 6কান ¶�া] িক 6দয়া হেয়েছ 6যখােন বলা হয় 6য 
ঈ,র বাQব-ভােব মানুষেক িনরাময় দান কেরেছ? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
যা$াপুQক 15:26..... )সই hভু িযিন )তামােদর আেরাগ# দান কেরেছন|” 
সামস«ীত 103:2-3..... 2 )হ আমার আsা, hভুর hশংসা কর! ভুেল )য়ও না )য় িতিন 
সিত#ই দয়ালু| 3 ঈ>র আমােদর পাপসমূহ eমা কেরন| িতিন আমােদর সকল )রাগ )থেক 
সািরেয )তােলন|   
মিথ 4:23*.....যী� গালীেলর সব জায়গায় ঘুের ঘুের, ইnদীেদর সমাজ-গৃেহ িগেয় িশeা িদেত 
লাগেলন এবং সকেলর কােছ tগ[রােজ#র িবষেয় সুসমাচার hচার করেত লাগেলন৷ িতিন 
)লাকেদর মেধ# নানারকম )রাগ-ব#ািধ ভাল করেত থাকেলন৷ 
पিশষLচিরত 5:15-16*.....15 )লােকরা, এমন িক তােদর অসুY )রাগীেদর িনেয় 
এেস রা(ার মােঝ তােদর িবছানায় বা খাcযােত �ইেয় রাখত, )য়ন িপতর যখন 
)সখান িদেয় যােবন তখন অWতঃ তাঁর ছাযাও তােদর উপর পেড়; আর তােতই তারা 
সুY হেয় )য়ত৷ 
কির&ীয় ১ 12:28 & 30..... 30 সকেলই িক )রাগীেক আেরাগ# দান করার eমতা )পেয়েছ? 
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: বাইেবেলর একাংেশ 26c এরকম ঘটনার কথা বলা হেয়েছ )যখােন িয�ি̈ ÷ িনেজ 
মানুষেক িনরাময় দান কেরেছন। িক: �রআেন )কান জায়গায় এরকম িকছু পাওয়া যায়িন )য 
হযরত )মাহাÄাদ (সঃ)-এর জীবনকােল আ]াá  বা(ব-ভােব মানুষেক িনরাময় দান কেরেছ।  

150.* 
এমন 6কান আয়াত িক রেয়েছ 6যখােন সৃি�কত̂ায় িব,াসকারীেদর স«ীত, 
নাচ, গােনর মাধLেম উপাসনা করেত উৎসািহত কেরন?  

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
ি³তীয় িববরণ 31:19..... “তাই এই গানটা িলেখ নাও এবং ই~ােয়েলর )লাকেদর তা 
)শখাও| তােদর এই গান গাইেত )শখাও, তাহেল এই গান ই~ােয়েলর )লাকর িবuেf 
আমার সাeী হেব| 
সামস«ীত 100:1-2..... 1 )হ পৃিথবী, hভুর উে¿েশ# গান গাও!  
2 যখন তুিম hভুর )সবা কর তখন আনি¥ত )থেকা! আন¥ গীত গাইেত গাইেত 
hভুর সামেন এেসা!   
এেফসীয় 5:18-19*.....18 ¬াeারস পান কের মাতাল হেযা না, তােত আিsক 
জীবন Íংস হেয় যােব; তার পিরবেত[  পিব� আsায় পূণ[ হও৷ 19 গীতসংিহতার )(া� 
ও আিsক সংকীত[ েন )তামরা এেক অপেরর সােথ আলাপ কর৷ গাও আর অWের 
hভুর উে¿েশ# সুেরলা সGীত রচনা কর৷   
কলসীয় 3:16..... ী̈েNর িশeা )তামােদর অWের hচুর পিরমােণ থা�ক৷ সকল িবyতা 
ব#বহার কের পর�রেক বিল� কর এবং িশeা দাও৷ কৃতyিচেk ঈ>েরর উে¿েশ# 
গীতসংিহতার গীত, hশংসার গীত এবং আিsক গীত গাও৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: বাইেবেল 450 এরও অিধক সংখ#ক আয়ােত সGীত, নাচ, গােনর ব#াপাের 
উৎসািহত করা হেয়েছ )যখােন �রআেন এমন )কান িবষয় আেসিন। 
 
 
 



151.* 
ঈ,রেক উদঘাটন করার উে�শL থাকেল িক একজন পু·েষর পেS একই 
সমেয় একািধক îী থাকা স£ব? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

ি³তীয় িববরণ 17:17*..... এছাড়া রাজা কখনও )য়ন অেনক mী �হণ না কের| )কন? কারণ 
তাহেল তা তােক hভুর কাছ )থেক সিরেয় )দেব; এবং রাজা কখনই )য়ন িনেজেক ±েপা আর 
)সানায় ধনী কের না )তােল| 
কির&ীয় ১ 7:2*..... )কান পুuেষর )কান mীেলােকর সেG )য়ৗন সºক[  না থাকাই 
ভাল৷ িক: )য়ৗন পােপর িবপদ আেছ, তাই hেত#ক পুuেষর িনজ mী থাকাই উিচত, 
আবার hেত#ক mীেলােকর িনজ tামী থাকা উিচত৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:3-5 & 24*....3. আর যিদ )তামরা ভয় কর )য, এতীম )মেয়েদর হক যথাথভােব 
পুরণ করেত পারেব না, তেব )সসব )মেয়েদর মেধ# )থেক যােদর ভাল লােগ তােদর িবেয় 
কের নাও dই, িতন, িকংবা চারc পয[W।  
Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50*.....21. যারা আ]াহ ও )শষ িদবেসর আশা রােখ এবং 
আ]াহেক অিধক �রণ কের, তােদর জেন# রসূলু]াহর মেধ# উkম নমুনা রেয়েছ।….32.)হ নবী 
পÃীগণ! )তামরা অন# নারীেদর মত নও;. 38.আ]াহ নবীর জেন# যা িনধ[ারণ কেরন, তােত তাঁ র 
)কান বাধা )নই পূব[বত· নবীগেণর )eে� এটাই িছল আ]াহর িচরাচিরত িবধান। আ]াহর আেদশ 
িনধ[ািরত, অবধািরত।….50. )হ নবী! আপনার জন# আপনার mীগণেক হালাল কেরিছ, যােদরেক 
আপিন )মাহরানা hদান কেরন।  এটা িবেশষ কের আপনারই জন#-অন# মুিমনেদর জন# নয়। 
আপনার অসুিবধা ¦রীকরেণর উে¿েশ। মুিমনগেণর mী ও দাসীেদর ব#াপাের যা িনধ[ািরত কেরিছ 
আমার জানা আেছ। 

152. 
যিদও বা একজন বLাি�র একািধক îী 6থেক থােক, তাঁর পেS িক সকল 
îীেয়র সােথ সমান বLবহার করা স£ব হয়? 

বাইেবল  না  /  না  &রআন 
ি³তীয় িববরণ 21:15..... “)কান ব#িqর d’জন mী থাকেত পাের এবং )স একজন 
mীেক আেরকজেনর )থেক )বশী ভােলাবাসেত পাের| িক: যিদ d’জন mীই তার জন# 
সWান hসব কের এবং hথম সWানc )স )য় mীেক ভােলাবােস না তার হয়, 
6নেহিময়া 13:26-27*..... 26 )তামরা )তা জােনা, এই ধরেণর িবেয়র জন# 
শেলামেনর িক শাি( হেয়িছল| আর )কান )দেশ শেলামেনর মেতা মহান রাজা িছল না|  
িক: তার িবেদশী mীেদর hভােবর জন# শেলামনও পাপাচরণ কেরিছল| 27 আর এখন 
আমরা )দখিছ, )তামরাও এই ভয়ানক পাপাচরণ করেছা| )তামরা ঈ>েরর hিত �fা 
hদশ[ন করেছা না| )তামরা িবেদশী নারীেদর ি/াহ করেছা|” 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:3*.....আর যিদ )তামরা ভয় কর )য, এতীম )মেয়েদর হক যথাথভােব পুরণ 
করেত পারেব না, তেব )সসব )মেয়েদর মেধ# )থেক যােদর ভাল লােগ তােদর িবেয় 
কের নাও dই, িতন, িকংবা চারc পয[W। আর যিদ এ±প আশ�া কর )য, তােদর মেধ# 
ন#ায় সGত আচরণ বজায় রাখেত পারেব না, তেব, একcই অথবা )তামােদর 
অিধকারভুq দাসীেদরেক; এেতই পeপািতে| জিড়ত না হওয়ার অিধকতর স�াবনা।  
Nisa 4:129*....)তামরা কখনও নারীেদরেক সমান রাখেত পারেব না, যিদও এর আকা8ী হও। 
অতএব, সºূণ[ ঝঁুেকও পেড়া না )য, একজনেক )ফেল রাখ )দাdল#মান অবYায়। যিদ সংেশাধন 
কর এবং )খাদাভীu হও, তেব আ]াহ eমাশীল, কuণাময়। 
  
 
 
 

151.* 
ঈ,রেক উদঘাটন করার উে�শL থাকেল িক একজন পু·েষর পেS একই 
সমেয় একািধক îী থাকা স£ব? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

ি³তীয় িববরণ 17:17*..... এছাড়া রাজা কখনও )য়ন অেনক mী �হণ না কের| )কন? কারণ 
তাহেল তা তােক hভুর কাছ )থেক সিরেয় )দেব; এবং রাজা কখনই )য়ন িনেজেক ±েপা আর 
)সানায় ধনী কের না )তােল| 
কির&ীয় ১ 7:2*..... )কান পুuেষর )কান mীেলােকর সেG )য়ৗন সºক[  না থাকাই 
ভাল৷ িক: )য়ৗন পােপর িবপদ আেছ, তাই hেত#ক পুuেষর িনজ mী থাকাই উিচত, 
আবার hেত#ক mীেলােকর িনজ tামী থাকা উিচত৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:3-5 & 24*....3. আর যিদ )তামরা ভয় কর )য, এতীম )মেয়েদর হক যথাথভােব 
পুরণ করেত পারেব না, তেব )সসব )মেয়েদর মেধ# )থেক যােদর ভাল লােগ তােদর িবেয় 
কের নাও dই, িতন, িকংবা চারc পয[W।  
Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50*.....21. যারা আ]াহ ও )শষ িদবেসর আশা রােখ এবং 
আ]াহেক অিধক �রণ কের, তােদর জেন# রসূলু]াহর মেধ# উkম নমুনা রেয়েছ।….32.)হ নবী 
পÃীগণ! )তামরা অন# নারীেদর মত নও;. 38.আ]াহ নবীর জেন# যা িনধ[ারণ কেরন, তােত তাঁ র 
)কান বাধা )নই পূব[বত· নবীগেণর )eে� এটাই িছল আ]াহর িচরাচিরত িবধান। আ]াহর আেদশ 
িনধ[ািরত, অবধািরত।….50. )হ নবী! আপনার জন# আপনার mীগণেক হালাল কেরিছ, যােদরেক 
আপিন )মাহরানা hদান কেরন।  এটা িবেশষ কের আপনারই জন#-অন# মুিমনেদর জন# নয়। 
আপনার অসুিবধা ¦রীকরেণর উে¿েশ। মুিমনগেণর mী ও দাসীেদর ব#াপাের যা িনধ[ািরত কেরিছ 
আমার জানা আেছ। 

152. 
যিদও বা একজন বLাি�র একািধক îী 6থেক থােক, তাঁর পেS িক সকল 
îীেয়র সােথ সমান বLবহার করা স£ব হয়? 

বাইেবল  না  /  না  &রআন 
ি³তীয় িববরণ 21:15..... “)কান ব#িqর d’জন mী থাকেত পাের এবং )স একজন 
mীেক আেরকজেনর )থেক )বশী ভােলাবাসেত পাের| িক: যিদ d’জন mীই তার জন# 
সWান hসব কের এবং hথম সWানc )স )য় mীেক ভােলাবােস না তার হয়, 
6নেহিময়া 13:26-27*..... 26 )তামরা )তা জােনা, এই ধরেণর িবেয়র জন# 
শেলামেনর িক শাি( হেয়িছল| আর )কান )দেশ শেলামেনর মেতা মহান রাজা িছল না|  
িক: তার িবেদশী mীেদর hভােবর জন# শেলামনও পাপাচরণ কেরিছল| 27 আর এখন 
আমরা )দখিছ, )তামরাও এই ভয়ানক পাপাচরণ করেছা| )তামরা ঈ>েরর hিত �fা 
hদশ[ন করেছা না| )তামরা িবেদশী নারীেদর ি/াহ করেছা|” 
------------------------------------------------------------------------------------- 
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করেত পারেব না, তেব )সসব )মেয়েদর মেধ# )থেক যােদর ভাল লােগ তােদর িবেয় 
কের নাও dই, িতন, িকংবা চারc পয[W। আর যিদ এ±প আশ�া কর )য, তােদর মেধ# 
ন#ায় সGত আচরণ বজায় রাখেত পারেব না, তেব, একcই অথবা )তামােদর 
অিধকারভুq দাসীেদরেক; এেতই পeপািতে| জিড়ত না হওয়ার অিধকতর স�াবনা।  
Nisa 4:129*....)তামরা কখনও নারীেদরেক সমান রাখেত পারেব না, যিদও এর আকা8ী হও। 
অতএব, সºূণ[ ঝঁুেকও পেড়া না )য, একজনেক )ফেল রাখ )দাdল#মান অবYায়। যিদ সংেশাধন 
কর এবং )খাদাভীu হও, তেব আ]াহ eমাশীল, কuণাময়। 
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আমরা )দখিছ, )তামরাও এই ভয়ানক পাপাচরণ করেছা| )তামরা ঈ>েরর hিত �fা 
hদশ[ন করেছা না| )তামরা িবেদশী নারীেদর ি/াহ করেছা|” 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:3*.....আর যিদ )তামরা ভয় কর )য, এতীম )মেয়েদর হক যথাথভােব পুরণ 
করেত পারেব না, তেব )সসব )মেয়েদর মেধ# )থেক যােদর ভাল লােগ তােদর িবেয় 
কের নাও dই, িতন, িকংবা চারc পয[W। আর যিদ এ±প আশ�া কর )য, তােদর মেধ# 
ন#ায় সGত আচরণ বজায় রাখেত পারেব না, তেব, একcই অথবা )তামােদর 
অিধকারভুq দাসীেদরেক; এেতই পeপািতে| জিড়ত না হওয়ার অিধকতর স�াবনা।  
Nisa 4:129*....)তামরা কখনও নারীেদরেক সমান রাখেত পারেব না, যিদও এর আকা8ী হও। 
অতএব, সºূণ[ ঝঁুেকও পেড়া না )য, একজনেক )ফেল রাখ )দাdল#মান অবYায়। যিদ সংেশাধন 
কর এবং )খাদাভীu হও, তেব আ]াহ eমাশীল, কuণাময়। 
  
 
 



153. 
একa অ¨ায়ী বা অ]ব̂ত¸ িববাহ িক অনুমিত-6যাগL? (মুতাহ / ইÛার আইন) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

মালািখ 2:16*.....ই~ােয়েলর hভু ঈ>র বেলন, “আিম িববাহ িবে�দ এবং পুuষরা 
)য় সম( িন�ুর কাজ কের তা ঘৃণা কির|1 সুতরাং অিব>( হেয়া না, )তামােদর িনজ 
িনজ আsােক সাবধানতাসহ রeা কর|” 
কির�ীয় ১ 7:10-13*.....10 এখন যারা িববািহত তােদর আিম এই আেদশ িদি�৷ 
অবশ# আিম িদি� না, এ আেদশ hভুরই - )কান mী )য়ন তার tামীেক পিরত#াগ না 
কের৷ 11 যিদ )স tামীেক )ছেড় যায় তেব তার একা থাকা উিচত অথবা )স )য়ন তার 
tামীর কােছ িফের যায়৷ tামীর উিচত নয় mীেক পিরত#াগ করা৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:24..... এবং নারীেদর মেধ# তােদর ছাড়া সকল সধবা mীেলাক )তামােদর 
জেন# িনিষf; )তামােদর দিeণ হ( যােদর মািলক হেয় যায়-এটা )তামােদর জন# 
আ]াহর n�ম। এেদরেক ছাড়া )তামােদর জেন# সব নারী হালাল করা হেয়েছ, শত[  এই 
)য, )তামরা তােদরেক tীয় অেথ[র িবিনমেয় তলব করেব িববাহ ব�েন আবf করার 
জন#-ব#িভচােরর জন# নয়। অনWর তােদর মেধ# যােক )তামরা )ভাগ করেব, তােক 
তার িনধ[ািরত হক দান কর। )তামােদর )কান )গানাহ হেব না যিদ িনধ[ারেণর পর 
)তামরা পর�ের সÄত হও। িন�য় আ]াহ সুিবy, রহস#িবদ। 
Maide 5:87..... )হ মুিমনগণ, )তামরা ঐসব সুtাd বÜ হারাম কেরা না, )যxেলা 
আ]াহ )তামােদর জন# হালাল কেরেছন এবং সীমা অিত³ম কেরা না। িন�য় আ]াহ 
সীমা অিত³মকারীেদরেক পছ¥ কেরন না। 

154. 
পিব$ %&Jেলা িক îীেদরেক 6ভাগ বt, পণL বা �ামীর দখল িহেসেব িচিËত 
কের থােক? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

িপতেরর ১ম প� 3:7*.....)সইভােব )তামরা tামীরাও yানপূব[ক )তামােদর mীেদর 
সােথ বাস কর৷ তােদর hিত সÄান hদশ[ন কর৷ কারণ তারা )তামােদর )থেক dব[ল 
হেলও ঈ>র তােদরও সমানভােব আশীব[াদ কেরন, )য় আশীব[াদ অনু�েহর, যা সত# 
জীবন দান কের৷ তােদর সেG )য়±প ব#বহার করা )তামােদর উিচত তা যিদ না কর 
তেব )তামােদর hাথ[নায় বাধা সৃিN হেত পাের৷ 
এেফসীয় 5:25*..... tামীরা, )তামরাও )তামােদর mীেদর অনু±প ভালবােসা, )য়মন 
¨ীN তাঁর ম®লীেক ভালেবেসেছন ও তার জন# িনেজর hাণ উ© সগ[ কেরেছন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Baqara 2:223*.....)তামােদর mীরা হেলা )তামােদর জন# শস# )e�। )তামরা 
)যভােব ই�া তােদরেক ব#বহার কর। আর িনেজেদর জন# আগামী িদেনর ব#বYা কর 
এবং আ]াহেক ভয় করেত থাক। আর িনি�তভােব )জেন রাখ )য, আ]াহর সােথ 
)তামােদরেক সাeাত করেতই হেব। আর যারা ঈমান এেনেছ তােদরেক সুসংবাদ 
জািনেয় দাও। 
Al-i Imran 3:14*.....মানবÝলেক )মাহ�( কেরেছ নারী, সWান-সWিত, রািশকৃত tণ[-
)রৗপ#, িচি�ত অ>, গবািদ প�রািজ এবং )eত-খামােরর মত আকষ[ণীয় বÜসাম�ী। এসবই 
হে� পািথ[ব জীবেনর )ভাগ# বÜ। আ]াহর িনকটই হেলা উkম আ�য়। 
 
 
 
 

153. 
একa অ¨ায়ী বা অ]ব̂ত¸ িববাহ িক অনুমিত-6যাগL? (মুতাহ / ইÛার আইন) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

মালািখ 2:16*.....ই~ােয়েলর hভু ঈ>র বেলন, “আিম িববাহ িবে�দ এবং পুuষরা 
)য় সম( িন�ুর কাজ কের তা ঘৃণা কির|1 সুতরাং অিব>( হেয়া না, )তামােদর িনজ 
িনজ আsােক সাবধানতাসহ রeা কর|” 
কির�ীয় ১ 7:10-13*.....10 এখন যারা িববািহত তােদর আিম এই আেদশ িদি�৷ 
অবশ# আিম িদি� না, এ আেদশ hভুরই - )কান mী )য়ন তার tামীেক পিরত#াগ না 
কের৷ 11 যিদ )স tামীেক )ছেড় যায় তেব তার একা থাকা উিচত অথবা )স )য়ন তার 
tামীর কােছ িফের যায়৷ tামীর উিচত নয় mীেক পিরত#াগ করা৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:24..... এবং নারীেদর মেধ# তােদর ছাড়া সকল সধবা mীেলাক )তামােদর 
জেন# িনিষf; )তামােদর দিeণ হ( যােদর মািলক হেয় যায়-এটা )তামােদর জন# 
আ]াহর n�ম। এেদরেক ছাড়া )তামােদর জেন# সব নারী হালাল করা হেয়েছ, শত[  এই 
)য, )তামরা তােদরেক tীয় অেথ[র িবিনমেয় তলব করেব িববাহ ব�েন আবf করার 
জন#-ব#িভচােরর জন# নয়। অনWর তােদর মেধ# যােক )তামরা )ভাগ করেব, তােক 
তার িনধ[ািরত হক দান কর। )তামােদর )কান )গানাহ হেব না যিদ িনধ[ারেণর পর 
)তামরা পর�ের সÄত হও। িন�য় আ]াহ সুিবy, রহস#িবদ। 
Maide 5:87..... )হ মুিমনগণ, )তামরা ঐসব সুtাd বÜ হারাম কেরা না, )যxেলা 
আ]াহ )তামােদর জন# হালাল কেরেছন এবং সীমা অিত³ম কেরা না। িন�য় আ]াহ 
সীমা অিত³মকারীেদরেক পছ¥ কেরন না। 

154. 
পিব$ %&Jেলা িক îীেদরেক 6ভাগ বt, পণL বা �ামীর দখল িহেসেব িচিËত 
কের থােক? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

িপতেরর ১ম প� 3:7*.....)সইভােব )তামরা tামীরাও yানপূব[ক )তামােদর mীেদর 
সােথ বাস কর৷ তােদর hিত সÄান hদশ[ন কর৷ কারণ তারা )তামােদর )থেক dব[ল 
হেলও ঈ>র তােদরও সমানভােব আশীব[াদ কেরন, )য় আশীব[াদ অনু�েহর, যা সত# 
জীবন দান কের৷ তােদর সেG )য়±প ব#বহার করা )তামােদর উিচত তা যিদ না কর 
তেব )তামােদর hাথ[নায় বাধা সৃিN হেত পাের৷ 
এেফসীয় 5:25*..... tামীরা, )তামরাও )তামােদর mীেদর অনু±প ভালবােসা, )য়মন 
¨ীN তাঁর ম®লীেক ভালেবেসেছন ও তার জন# িনেজর hাণ উ© সগ[ কেরেছন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Baqara 2:223*.....)তামােদর mীরা হেলা )তামােদর জন# শস# )e�। )তামরা 
)যভােব ই�া তােদরেক ব#বহার কর। আর িনেজেদর জন# আগামী িদেনর ব#বYা কর 
এবং আ]াহেক ভয় করেত থাক। আর িনি�তভােব )জেন রাখ )য, আ]াহর সােথ 
)তামােদরেক সাeাত করেতই হেব। আর যারা ঈমান এেনেছ তােদরেক সুসংবাদ 
জািনেয় দাও। 
Al-i Imran 3:14*.....মানবÝলেক )মাহ�( কেরেছ নারী, সWান-সWিত, রািশকৃত tণ[-
)রৗপ#, িচি�ত অ>, গবািদ প�রািজ এবং )eত-খামােরর মত আকষ[ণীয় বÜসাম�ী। এসবই 
হে� পািথ[ব জীবেনর )ভাগ# বÜ। আ]াহর িনকটই হেলা উkম আ�য়। 
 
 
 
 153. 

একa অ¨ায়ী বা অ]ব̂ত¸ িববাহ িক অনুমিত-6যাগL? (মুতাহ / ইÛার আইন) 
বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

মালািখ 2:16*.....ই~ােয়েলর hভু ঈ>র বেলন, “আিম িববাহ িবে�দ এবং পুuষরা 
)য় সম( িন�ুর কাজ কের তা ঘৃণা কির|1 সুতরাং অিব>( হেয়া না, )তামােদর িনজ 
িনজ আsােক সাবধানতাসহ রeা কর|” 
কির�ীয় ১ 7:10-13*.....10 এখন যারা িববািহত তােদর আিম এই আেদশ িদি�৷ 
অবশ# আিম িদি� না, এ আেদশ hভুরই - )কান mী )য়ন তার tামীেক পিরত#াগ না 
কের৷ 11 যিদ )স tামীেক )ছেড় যায় তেব তার একা থাকা উিচত অথবা )স )য়ন তার 
tামীর কােছ িফের যায়৷ tামীর উিচত নয় mীেক পিরত#াগ করা৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:24..... এবং নারীেদর মেধ# তােদর ছাড়া সকল সধবা mীেলাক )তামােদর 
জেন# িনিষf; )তামােদর দিeণ হ( যােদর মািলক হেয় যায়-এটা )তামােদর জন# 
আ]াহর n�ম। এেদরেক ছাড়া )তামােদর জেন# সব নারী হালাল করা হেয়েছ, শত[  এই 
)য, )তামরা তােদরেক tীয় অেথ[র িবিনমেয় তলব করেব িববাহ ব�েন আবf করার 
জন#-ব#িভচােরর জন# নয়। অনWর তােদর মেধ# যােক )তামরা )ভাগ করেব, তােক 
তার িনধ[ািরত হক দান কর। )তামােদর )কান )গানাহ হেব না যিদ িনধ[ারেণর পর 
)তামরা পর�ের সÄত হও। িন�য় আ]াহ সুিবy, রহস#িবদ। 
Maide 5:87..... )হ মুিমনগণ, )তামরা ঐসব সুtাd বÜ হারাম কেরা না, )যxেলা 
আ]াহ )তামােদর জন# হালাল কেরেছন এবং সীমা অিত³ম কেরা না। িন�য় আ]াহ 
সীমা অিত³মকারীেদরেক পছ¥ কেরন না। 

154. 
পিব$ %&Jেলা িক îীেদরেক 6ভাগ বt, পণL বা �ামীর দখল িহেসেব িচিËত 
কের থােক? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

িপতেরর ১ম প� 3:7*.....)সইভােব )তামরা tামীরাও yানপূব[ক )তামােদর mীেদর 
সােথ বাস কর৷ তােদর hিত সÄান hদশ[ন কর৷ কারণ তারা )তামােদর )থেক dব[ল 
হেলও ঈ>র তােদরও সমানভােব আশীব[াদ কেরন, )য় আশীব[াদ অনু�েহর, যা সত# 
জীবন দান কের৷ তােদর সেG )য়±প ব#বহার করা )তামােদর উিচত তা যিদ না কর 
তেব )তামােদর hাথ[নায় বাধা সৃিN হেত পাের৷ 
এেফসীয় 5:25*..... tামীরা, )তামরাও )তামােদর mীেদর অনু±প ভালবােসা, )য়মন 
¨ীN তাঁর ম®লীেক ভালেবেসেছন ও তার জন# িনেজর hাণ উ© সগ[ কেরেছন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Baqara 2:223*.....)তামােদর mীরা হেলা )তামােদর জন# শস# )e�। )তামরা 
)যভােব ই�া তােদরেক ব#বহার কর। আর িনেজেদর জন# আগামী িদেনর ব#বYা কর 
এবং আ]াহেক ভয় করেত থাক। আর িনি�তভােব )জেন রাখ )য, আ]াহর সােথ 
)তামােদরেক সাeাত করেতই হেব। আর যারা ঈমান এেনেছ তােদরেক সুসংবাদ 
জািনেয় দাও। 
Al-i Imran 3:14*.....মানবÝলেক )মাহ�( কেরেছ নারী, সWান-সWিত, রািশকৃত tণ[-
)রৗপ#, িচি�ত অ>, গবািদ প�রািজ এবং )eত-খামােরর মত আকষ[ণীয় বÜসাম�ী। এসবই 
হে� পািথ[ব জীবেনর )ভাগ# বÜ। আ]াহর িনকটই হেলা উkম আ�য়। 
 
 
 

153. 
একa অ¨ায়ী বা অ]ব̂ত¸ িববাহ িক অনুমিত-6যাগL? (মুতাহ / ইÛার আইন) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

মালািখ 2:16*.....ই~ােয়েলর hভু ঈ>র বেলন, “আিম িববাহ িবে�দ এবং পুuষরা 
)য় সম( িন�ুর কাজ কের তা ঘৃণা কির|1 সুতরাং অিব>( হেয়া না, )তামােদর িনজ 
িনজ আsােক সাবধানতাসহ রeা কর|” 
কির�ীয় ১ 7:10-13*.....10 এখন যারা িববািহত তােদর আিম এই আেদশ িদি�৷ 
অবশ# আিম িদি� না, এ আেদশ hভুরই - )কান mী )য়ন তার tামীেক পিরত#াগ না 
কের৷ 11 যিদ )স tামীেক )ছেড় যায় তেব তার একা থাকা উিচত অথবা )স )য়ন তার 
tামীর কােছ িফের যায়৷ tামীর উিচত নয় mীেক পিরত#াগ করা৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:24..... এবং নারীেদর মেধ# তােদর ছাড়া সকল সধবা mীেলাক )তামােদর 
জেন# িনিষf; )তামােদর দিeণ হ( যােদর মািলক হেয় যায়-এটা )তামােদর জন# 
আ]াহর n�ম। এেদরেক ছাড়া )তামােদর জেন# সব নারী হালাল করা হেয়েছ, শত[  এই 
)য, )তামরা তােদরেক tীয় অেথ[র িবিনমেয় তলব করেব িববাহ ব�েন আবf করার 
জন#-ব#িভচােরর জন# নয়। অনWর তােদর মেধ# যােক )তামরা )ভাগ করেব, তােক 
তার িনধ[ািরত হক দান কর। )তামােদর )কান )গানাহ হেব না যিদ িনধ[ারেণর পর 
)তামরা পর�ের সÄত হও। িন�য় আ]াহ সুিবy, রহস#িবদ। 
Maide 5:87..... )হ মুিমনগণ, )তামরা ঐসব সুtাd বÜ হারাম কেরা না, )যxেলা 
আ]াহ )তামােদর জন# হালাল কেরেছন এবং সীমা অিত³ম কেরা না। িন�য় আ]াহ 
সীমা অিত³মকারীেদরেক পছ¥ কেরন না। 

154. 
পিব$ %&Jেলা িক îীেদরেক 6ভাগ বt, পণL বা �ামীর দখল িহেসেব িচিËত 
কের থােক? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

িপতেরর ১ম প� 3:7*.....)সইভােব )তামরা tামীরাও yানপূব[ক )তামােদর mীেদর 
সােথ বাস কর৷ তােদর hিত সÄান hদশ[ন কর৷ কারণ তারা )তামােদর )থেক dব[ল 
হেলও ঈ>র তােদরও সমানভােব আশীব[াদ কেরন, )য় আশীব[াদ অনু�েহর, যা সত# 
জীবন দান কের৷ তােদর সেG )য়±প ব#বহার করা )তামােদর উিচত তা যিদ না কর 
তেব )তামােদর hাথ[নায় বাধা সৃিN হেত পাের৷ 
এেফসীয় 5:25*..... tামীরা, )তামরাও )তামােদর mীেদর অনু±প ভালবােসা, )য়মন 
¨ীN তাঁর ম®লীেক ভালেবেসেছন ও তার জন# িনেজর hাণ উ© সগ[ কেরেছন৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Baqara 2:223*.....)তামােদর mীরা হেলা )তামােদর জন# শস# )e�। )তামরা 
)যভােব ই�া তােদরেক ব#বহার কর। আর িনেজেদর জন# আগামী িদেনর ব#বYা কর 
এবং আ]াহেক ভয় করেত থাক। আর িনি�তভােব )জেন রাখ )য, আ]াহর সােথ 
)তামােদরেক সাeাত করেতই হেব। আর যারা ঈমান এেনেছ তােদরেক সুসংবাদ 
জািনেয় দাও। 
Al-i Imran 3:14*.....মানবÝলেক )মাহ�( কেরেছ নারী, সWান-সWিত, রািশকৃত tণ[-
)রৗপ#, িচি�ত অ>, গবািদ প�রািজ এবং )eত-খামােরর মত আকষ[ণীয় বÜসাম�ী। এসবই 
হে� পািথ[ব জীবেনর )ভাগ# বÜ। আ]াহর িনকটই হেলা উkম আ�য়। 
 
 
 



155.* 
একজন পু·েষর িক 6মেয় ºীতদাস 6কনা বা অধীন¨ রাখা এবং তাঁর সােথ 
6যৗন স¼েক̂ িল¢ হওয়া অনুমিত-6যাগL? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

কির&ীয় ১ 7:23..... মূল# িদেয় )তামােদর )কনা হেয়েছ৷ )তামরা সামান# মানুেষর 
দাস| কেরা না৷ 
6থসােলািনকীয় ১ 4:3-7*..... 3 ঈ>র চান )য় )তামরা পিব� হও ও সবরকম )য়ৗন পাপ )থেক 
¦ের থাক৷ 4 ঈ>র চান )তামরা পুuষরা hেত#েক জােনা িকভােব পিব� ও সÄানজনকভােব 
িনেজর mীর সােথ বাস করেত হয়৷ 5 িবজাতীয়রা যাঁ রা ঈ>রেক জােন না তারা )য়ভােব কামনা 
বাসনা Zারা চািলত হয়, )সইভােব চেলা না৷ 6 এই ব#াপাের )কউ )য়ন তার িব>াসী ভাইেক না 
ঠকায়, কারণ যাঁ রা ঐভােব চেল hভু তােদর দ® )দেবন৷ এই িবষেয় এর আেগই )তামােদর 
জািনেয়িছ ও )তামােদর সাবধান কের িদেয়িছ৷ 7 কারণ ঈ>র আমােদর অ�িচভােব চলার জন# 
নয় িক: পিব� হবার উে¿েশ#ই আÑান কেরেছন৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:24..... এবং নারীেদর মেধ# তােদর ছাড়া সকল সধবা mীেলাক )তামােদর 
জেন# িনিষf; )তামােদর দিeণ হ( যােদর মািলক হেয় যায়-এটা )তামােদর জন# 
আ]াহর n�ম। 
Mü’minun 23:5-6*.....5.এবং যারা িনেজেদর )যৗনাGেক সংযত রােখ।….6.তেব 
তােদর mী ও মািলকানাভুq দাসীেদর )eে� সংযত না রাখেল তারা িতর�ৃত হেব না। 
Ma’arij 70:22 & 29-30*.....22. তেব তারা tতÉ, যারা নামায আদায় কারী।….29.এবং 
যারা তােদর )যৗন-অGেক সংযত রােখ….30.িক: তােদর mী অথবা মািলকানাভূq দাসীেদর 
)বলায় িতর�ৃত হেব না। 

156.* 
িহলােদরেক িক ঘেরর বাইের 6যেত হেল পদ̂া 6মেন 6যেত হেব? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

কির&ীয় ১ 11:15*..... িক: mীেলােকর ল�া চুল তার )গৗরেবর িবষয় কারণ )সই 
ল�া চুল তার মাথা )ঢেক রাখার জন# তােক )দওয়া হেয়েছ৷ 
গালাতীয় 5:1..... ¨ীN আমােদর tাধীন কেরেছন, )য়ন আমরা tাধীনভােব থাকেত 
পাির; তাই শq হেয় দাঁড়াও, দাসে| িফের )য়ও না৷   
কলসীয় 2:16..... এই জন# খাôয় িক পানীয় িনেয় বা )কান পব[ পালন, অমাবস#া, িক িব�ামবােরর 
িবেশষ িদনxিল পালন িনেয় )কউ )য়ন )তামােদর িবচার না কের৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nur 24:30-31*..... 31 ঈমানদার নারীেদরেক বলুন, তারা )যন তােদর ¡িNেক নত 
রােখ এবং তােদর )যৗন অেGর )হফাযত কের। তারা )যন যা সাধারণতঃ hকাশমান, তা 
ছাড়া তােদর )সৗ¥য[ hদশ[ন না কের এবং তারা )যন তােদর মাথার ওড়না বe )দেশ 
)ফেল রােখ এবং তারা )যন তােদর tামী, 
Ahzab 33:59*..... )হ নবী! আপিন আপনার পÃীগণেক ও কন#াগণেক এবং 
মুিমনেদর mীগণেক বলুন, তারা )যন তােদর চাদেরর িকয়দংশ িনেজেদর উপর )টেন 
)নয়। এেত তােদরেক )চনা সহজ হেব। ফেল তােদরেক উত#q করা হেব না। আ]াহ 
eমাশীল পরম দয়ালু। 
  
 
 
 

155.* 
একজন পু·েষর িক 6মেয় ºীতদাস 6কনা বা অধীন¨ রাখা এবং তাঁর সােথ 
6যৗন স¼েক̂ িল¢ হওয়া অনুমিত-6যাগL? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

কির&ীয় ১ 7:23..... মূল# িদেয় )তামােদর )কনা হেয়েছ৷ )তামরা সামান# মানুেষর 
দাস| কেরা না৷ 
6থসােলািনকীয় ১ 4:3-7*..... 3 ঈ>র চান )য় )তামরা পিব� হও ও সবরকম )য়ৗন পাপ )থেক 
¦ের থাক৷ 4 ঈ>র চান )তামরা পুuষরা hেত#েক জােনা িকভােব পিব� ও সÄানজনকভােব 
িনেজর mীর সােথ বাস করেত হয়৷ 5 িবজাতীয়রা যাঁ রা ঈ>রেক জােন না তারা )য়ভােব কামনা 
বাসনা Zারা চািলত হয়, )সইভােব চেলা না৷ 6 এই ব#াপাের )কউ )য়ন তার িব>াসী ভাইেক না 
ঠকায়, কারণ যাঁ রা ঐভােব চেল hভু তােদর দ® )দেবন৷ এই িবষেয় এর আেগই )তামােদর 
জািনেয়িছ ও )তামােদর সাবধান কের িদেয়িছ৷ 7 কারণ ঈ>র আমােদর অ�িচভােব চলার জন# 
নয় িক: পিব� হবার উে¿েশ#ই আÑান কেরেছন৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:24..... এবং নারীেদর মেধ# তােদর ছাড়া সকল সধবা mীেলাক )তামােদর 
জেন# িনিষf; )তামােদর দিeণ হ( যােদর মািলক হেয় যায়-এটা )তামােদর জন# 
আ]াহর n�ম। 
Mü’minun 23:5-6*.....5.এবং যারা িনেজেদর )যৗনাGেক সংযত রােখ।….6.তেব 
তােদর mী ও মািলকানাভুq দাসীেদর )eে� সংযত না রাখেল তারা িতর�ৃত হেব না। 
Ma’arij 70:22 & 29-30*.....22. তেব তারা tতÉ, যারা নামায আদায় কারী।….29.এবং 
যারা তােদর )যৗন-অGেক সংযত রােখ….30.িক: তােদর mী অথবা মািলকানাভূq দাসীেদর 
)বলায় িতর�ৃত হেব না। 

156.* 
িহলােদরেক িক ঘেরর বাইের 6যেত হেল পদ̂া 6মেন 6যেত হেব? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

কির&ীয় ১ 11:15*..... িক: mীেলােকর ল�া চুল তার )গৗরেবর িবষয় কারণ )সই 
ল�া চুল তার মাথা )ঢেক রাখার জন# তােক )দওয়া হেয়েছ৷ 
গালাতীয় 5:1..... ¨ীN আমােদর tাধীন কেরেছন, )য়ন আমরা tাধীনভােব থাকেত 
পাির; তাই শq হেয় দাঁড়াও, দাসে| িফের )য়ও না৷   
কলসীয় 2:16..... এই জন# খাôয় িক পানীয় িনেয় বা )কান পব[ পালন, অমাবস#া, িক িব�ামবােরর 
িবেশষ িদনxিল পালন িনেয় )কউ )য়ন )তামােদর িবচার না কের৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nur 24:30-31*..... 31 ঈমানদার নারীেদরেক বলুন, তারা )যন তােদর ¡িNেক নত 
রােখ এবং তােদর )যৗন অেGর )হফাযত কের। তারা )যন যা সাধারণতঃ hকাশমান, তা 
ছাড়া তােদর )সৗ¥য[ hদশ[ন না কের এবং তারা )যন তােদর মাথার ওড়না বe )দেশ 
)ফেল রােখ এবং তারা )যন তােদর tামী, 
Ahzab 33:59*..... )হ নবী! আপিন আপনার পÃীগণেক ও কন#াগণেক এবং 
মুিমনেদর mীগণেক বলুন, তারা )যন তােদর চাদেরর িকয়দংশ িনেজেদর উপর )টেন 
)নয়। এেত তােদরেক )চনা সহজ হেব। ফেল তােদরেক উত#q করা হেব না। আ]াহ 
eমাশীল পরম দয়ালু। 
  
 
 
 155.* 

একজন পু·েষর িক 6মেয় ºীতদাস 6কনা বা অধীন¨ রাখা এবং তাঁর সােথ 
6যৗন স¼েক̂ িল¢ হওয়া অনুমিত-6যাগL? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

কির&ীয় ১ 7:23..... মূল# িদেয় )তামােদর )কনা হেয়েছ৷ )তামরা সামান# মানুেষর 
দাস| কেরা না৷ 
6থসােলািনকীয় ১ 4:3-7*..... 3 ঈ>র চান )য় )তামরা পিব� হও ও সবরকম )য়ৗন পাপ )থেক 
¦ের থাক৷ 4 ঈ>র চান )তামরা পুuষরা hেত#েক জােনা িকভােব পিব� ও সÄানজনকভােব 
িনেজর mীর সােথ বাস করেত হয়৷ 5 িবজাতীয়রা যাঁ রা ঈ>রেক জােন না তারা )য়ভােব কামনা 
বাসনা Zারা চািলত হয়, )সইভােব চেলা না৷ 6 এই ব#াপাের )কউ )য়ন তার িব>াসী ভাইেক না 
ঠকায়, কারণ যাঁ রা ঐভােব চেল hভু তােদর দ® )দেবন৷ এই িবষেয় এর আেগই )তামােদর 
জািনেয়িছ ও )তামােদর সাবধান কের িদেয়িছ৷ 7 কারণ ঈ>র আমােদর অ�িচভােব চলার জন# 
নয় িক: পিব� হবার উে¿েশ#ই আÑান কেরেছন৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:24..... এবং নারীেদর মেধ# তােদর ছাড়া সকল সধবা mীেলাক )তামােদর 
জেন# িনিষf; )তামােদর দিeণ হ( যােদর মািলক হেয় যায়-এটা )তামােদর জন# 
আ]াহর n�ম। 
Mü’minun 23:5-6*.....5.এবং যারা িনেজেদর )যৗনাGেক সংযত রােখ।….6.তেব 
তােদর mী ও মািলকানাভুq দাসীেদর )eে� সংযত না রাখেল তারা িতর�ৃত হেব না। 
Ma’arij 70:22 & 29-30*.....22. তেব তারা tতÉ, যারা নামায আদায় কারী।….29.এবং 
যারা তােদর )যৗন-অGেক সংযত রােখ….30.িক: তােদর mী অথবা মািলকানাভূq দাসীেদর 
)বলায় িতর�ৃত হেব না। 

156.* 
িহলােদরেক িক ঘেরর বাইের 6যেত হেল পদ̂া 6মেন 6যেত হেব? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

কির&ীয় ১ 11:15*..... িক: mীেলােকর ল�া চুল তার )গৗরেবর িবষয় কারণ )সই 
ল�া চুল তার মাথা )ঢেক রাখার জন# তােক )দওয়া হেয়েছ৷ 
গালাতীয় 5:1..... ¨ীN আমােদর tাধীন কেরেছন, )য়ন আমরা tাধীনভােব থাকেত 
পাির; তাই শq হেয় দাঁড়াও, দাসে| িফের )য়ও না৷   
কলসীয় 2:16..... এই জন# খাôয় িক পানীয় িনেয় বা )কান পব[ পালন, অমাবস#া, িক িব�ামবােরর 
িবেশষ িদনxিল পালন িনেয় )কউ )য়ন )তামােদর িবচার না কের৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nur 24:30-31*..... 31 ঈমানদার নারীেদরেক বলুন, তারা )যন তােদর ¡িNেক নত 
রােখ এবং তােদর )যৗন অেGর )হফাযত কের। তারা )যন যা সাধারণতঃ hকাশমান, তা 
ছাড়া তােদর )সৗ¥য[ hদশ[ন না কের এবং তারা )যন তােদর মাথার ওড়না বe )দেশ 
)ফেল রােখ এবং তারা )যন তােদর tামী, 
Ahzab 33:59*..... )হ নবী! আপিন আপনার পÃীগণেক ও কন#াগণেক এবং 
মুিমনেদর mীগণেক বলুন, তারা )যন তােদর চাদেরর িকয়দংশ িনেজেদর উপর )টেন 
)নয়। এেত তােদরেক )চনা সহজ হেব। ফেল তােদরেক উত#q করা হেব না। আ]াহ 
eমাশীল পরম দয়ালু। 
  
 
 

155.* 
একজন পু·েষর িক 6মেয় ºীতদাস 6কনা বা অধীন¨ রাখা এবং তাঁর সােথ 
6যৗন স¼েক̂ িল¢ হওয়া অনুমিত-6যাগL? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

কির&ীয় ১ 7:23..... মূল# িদেয় )তামােদর )কনা হেয়েছ৷ )তামরা সামান# মানুেষর 
দাস| কেরা না৷ 
6থসােলািনকীয় ১ 4:3-7*..... 3 ঈ>র চান )য় )তামরা পিব� হও ও সবরকম )য়ৗন পাপ )থেক 
¦ের থাক৷ 4 ঈ>র চান )তামরা পুuষরা hেত#েক জােনা িকভােব পিব� ও সÄানজনকভােব 
িনেজর mীর সােথ বাস করেত হয়৷ 5 িবজাতীয়রা যাঁ রা ঈ>রেক জােন না তারা )য়ভােব কামনা 
বাসনা Zারা চািলত হয়, )সইভােব চেলা না৷ 6 এই ব#াপাের )কউ )য়ন তার িব>াসী ভাইেক না 
ঠকায়, কারণ যাঁ রা ঐভােব চেল hভু তােদর দ® )দেবন৷ এই িবষেয় এর আেগই )তামােদর 
জািনেয়িছ ও )তামােদর সাবধান কের িদেয়িছ৷ 7 কারণ ঈ>র আমােদর অ�িচভােব চলার জন# 
নয় িক: পিব� হবার উে¿েশ#ই আÑান কেরেছন৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:24..... এবং নারীেদর মেধ# তােদর ছাড়া সকল সধবা mীেলাক )তামােদর 
জেন# িনিষf; )তামােদর দিeণ হ( যােদর মািলক হেয় যায়-এটা )তামােদর জন# 
আ]াহর n�ম। 
Mü’minun 23:5-6*.....5.এবং যারা িনেজেদর )যৗনাGেক সংযত রােখ।….6.তেব 
তােদর mী ও মািলকানাভুq দাসীেদর )eে� সংযত না রাখেল তারা িতর�ৃত হেব না। 
Ma’arij 70:22 & 29-30*.....22. তেব তারা tতÉ, যারা নামায আদায় কারী।….29.এবং 
যারা তােদর )যৗন-অGেক সংযত রােখ….30.িক: তােদর mী অথবা মািলকানাভূq দাসীেদর 
)বলায় িতর�ৃত হেব না। 

156.* 
িহলােদরেক িক ঘেরর বাইের 6যেত হেল পদ̂া 6মেন 6যেত হেব? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

কির&ীয় ১ 11:15*..... িক: mীেলােকর ল�া চুল তার )গৗরেবর িবষয় কারণ )সই 
ল�া চুল তার মাথা )ঢেক রাখার জন# তােক )দওয়া হেয়েছ৷ 
গালাতীয় 5:1..... ¨ীN আমােদর tাধীন কেরেছন, )য়ন আমরা tাধীনভােব থাকেত 
পাির; তাই শq হেয় দাঁড়াও, দাসে| িফের )য়ও না৷   
কলসীয় 2:16..... এই জন# খাôয় িক পানীয় িনেয় বা )কান পব[ পালন, অমাবস#া, িক িব�ামবােরর 
িবেশষ িদনxিল পালন িনেয় )কউ )য়ন )তামােদর িবচার না কের৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nur 24:30-31*..... 31 ঈমানদার নারীেদরেক বলুন, তারা )যন তােদর ¡িNেক নত 
রােখ এবং তােদর )যৗন অেGর )হফাযত কের। তারা )যন যা সাধারণতঃ hকাশমান, তা 
ছাড়া তােদর )সৗ¥য[ hদশ[ন না কের এবং তারা )যন তােদর মাথার ওড়না বe )দেশ 
)ফেল রােখ এবং তারা )যন তােদর tামী, 
Ahzab 33:59*..... )হ নবী! আপিন আপনার পÃীগণেক ও কন#াগণেক এবং 
মুিমনেদর mীগণেক বলুন, তারা )যন তােদর চাদেরর িকয়দংশ িনেজেদর উপর )টেন 
)নয়। এেত তােদরেক )চনা সহজ হেব। ফেল তােদরেক উত#q করা হেব না। আ]াহ 
eমাশীল পরম দয়ালু। 
  
 
 



157. 
নারীরা িক পু·েষর সমান অিধকার 6পেয় থােক ? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
ি³তীয় িববরণ 16:19..... )তামরা অবশ#ই অন#ায় িবচার করেব না এবং সব সময় 
পeপাতহীন হেব| 
বংশাবিল ২ 19:7.....hভু িক: িনরেপe তাঁর )চােখ সকেলই সমান| ঘুষ িদেয় তাঁর িবচার 
বদলােনা যায় না| 
6রামীয় 2:11..... ঈ>র সকল মানুষেক একইভােব িবচার কেরন৷ 
গালাতীয় 2:6 & 28..... 6 ঈ>েরর কােছ সবাই সমান আর িতিন কারও মুখােপeী নন৷ 
গালাতীয় 3:28.... 28 এখন ̈ ীN যী�েত যাঁরা আেছ তােদর মেধ# পুuষ বা mীেত )কান 
)ভদােভদ )নই, ইnদী িক �ীক, tাধীন িক দােসর মেধ# )কান পাথ[ক# )নই৷ কারণ ̈ ীN 
যী�েত )তামরা এক৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:228 & 282*.....228  আর নারীরেদর ওপর পুuষেদর )��| 
রেয়েছ। আর আ]াহ হে� পরা³মশালী, িবy।….  282.  dজন সাeী কর, 
)তামােদর পুuষেদর মেধ# )থেক। যিদ dজন পুuষ না হয়, তেব একজন পুuষ ও 
dজন মিহলা। ঐ সাeীেদর মধ# )থেক যােদরেক )তামরা পছ¥ কর যােত একজন যিদ 
ভুেল যায়, তেব একজন অন#জনেক �রণ কিরেয় )দয়। 
Nisa 4:3, 11 & 176*.....3. আর যিদ )তামরা ভয় কর )য, এতীম )মেয়েদর হক 
যথাথভােব পুরণ করেত পারেব না, তেব )সসব )মেয়েদর মেধ# )থেক যােদর ভাল 
লােগ তােদর িবেয় কের নাও dই, িতন, িকংবা চারc পয[W। 11. আ]াহ )তামােদরেক 
)তামােদর সWানেদর সºেক[  আেদশ কেরনঃ একজন পুuেষর অংশ d?জন নারীর 
অংেশর সমান।   

158.* 
একজন পু·েষর জনL এa িক কখেনা অনুমিত-6যাগL 6য িতিন তাঁর îীেক �হার 
করেত পারেব? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

এেফসীয় 5:25-29*..... 25 tামীরা, )তামরাও )তামােদর mীেদর অনু±প ভালবােসা, 
)য়মন ¨ীN তাঁর ম®লীেক ভালেবেসেছন ও তার জন# িনেজর hাণ উ© সগ[ কেরেছন৷  
কলসীয় 3:19..... tামীরা, )তামরা )তামােদর mীেক ভালবাস, তােদর সেG মধুর 
ব#বহার কেরা৷ 
িপতেরর ১ম প$ 3:7*..... )সইভােব )তামরা tামীরাও yানপূব[ক )তামােদর mীেদর 
সােথ বাস কর৷ তােদর hিত সÄান hদশ[ন কর৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:34*..... পুuেষরা নারীেদর উপর কৃত[ |শীল এ জন# )য, আ]াহ এেকর উপর 
অেন#র pবিশN# দান কেরেছন এবং এ জন# )য, তারা তােদর অথ[ ব#য় কের। )স মেত 
)নককার mীেলাকগণ হয় অনুগতা এবং আ]াহ যা )হফাযতেযাগ# কের িদেয়েছন 
)লাক চeুর অWরােলও তার )হফাযত কের। আর যােদর মেধ# অবাধ#তার আশ�া কর 
তােদর সdপেদশ দাও, তােদর শয#া ত#াগ কর এবং hহার কর। যিদ তােত তারা বাধ# 
হেয় যায়, তেব আর তােদর জন# অন# )কান পথ অনুস�ান কেরা না। িন�য় আ]াহ 
সবার উপর )��। 
 
 
 
 

157. 
নারীরা িক পু·েষর সমান অিধকার 6পেয় থােক ? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
ি³তীয় িববরণ 16:19..... )তামরা অবশ#ই অন#ায় িবচার করেব না এবং সব সময় 
পeপাতহীন হেব| 
বংশাবিল ২ 19:7.....hভু িক: িনরেপe তাঁর )চােখ সকেলই সমান| ঘুষ িদেয় তাঁর িবচার 
বদলােনা যায় না| 
6রামীয় 2:11..... ঈ>র সকল মানুষেক একইভােব িবচার কেরন৷ 
গালাতীয় 2:6 & 28..... 6 ঈ>েরর কােছ সবাই সমান আর িতিন কারও মুখােপeী নন৷ 
গালাতীয় 3:28.... 28 এখন ̈ ীN যী�েত যাঁরা আেছ তােদর মেধ# পুuষ বা mীেত )কান 
)ভদােভদ )নই, ইnদী িক �ীক, tাধীন িক দােসর মেধ# )কান পাথ[ক# )নই৷ কারণ ̈ ীN 
যী�েত )তামরা এক৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:228 & 282*.....228  আর নারীরেদর ওপর পুuষেদর )��| 
রেয়েছ। আর আ]াহ হে� পরা³মশালী, িবy।….  282.  dজন সাeী কর, 
)তামােদর পুuষেদর মেধ# )থেক। যিদ dজন পুuষ না হয়, তেব একজন পুuষ ও 
dজন মিহলা। ঐ সাeীেদর মধ# )থেক যােদরেক )তামরা পছ¥ কর যােত একজন যিদ 
ভুেল যায়, তেব একজন অন#জনেক �রণ কিরেয় )দয়। 
Nisa 4:3, 11 & 176*.....3. আর যিদ )তামরা ভয় কর )য, এতীম )মেয়েদর হক 
যথাথভােব পুরণ করেত পারেব না, তেব )সসব )মেয়েদর মেধ# )থেক যােদর ভাল 
লােগ তােদর িবেয় কের নাও dই, িতন, িকংবা চারc পয[W। 11. আ]াহ )তামােদরেক 
)তামােদর সWানেদর সºেক[  আেদশ কেরনঃ একজন পুuেষর অংশ d?জন নারীর 
অংেশর সমান।   

158.* 
একজন পু·েষর জনL এa িক কখেনা অনুমিত-6যাগL 6য িতিন তাঁর îীেক �হার 
করেত পারেব? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

এেফসীয় 5:25-29*..... 25 tামীরা, )তামরাও )তামােদর mীেদর অনু±প ভালবােসা, 
)য়মন ¨ীN তাঁর ম®লীেক ভালেবেসেছন ও তার জন# িনেজর hাণ উ© সগ[ কেরেছন৷  
কলসীয় 3:19..... tামীরা, )তামরা )তামােদর mীেক ভালবাস, তােদর সেG মধুর 
ব#বহার কেরা৷ 
িপতেরর ১ম প$ 3:7*..... )সইভােব )তামরা tামীরাও yানপূব[ক )তামােদর mীেদর 
সােথ বাস কর৷ তােদর hিত সÄান hদশ[ন কর৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:34*..... পুuেষরা নারীেদর উপর কৃত[ |শীল এ জন# )য, আ]াহ এেকর উপর 
অেন#র pবিশN# দান কেরেছন এবং এ জন# )য, তারা তােদর অথ[ ব#য় কের। )স মেত 
)নককার mীেলাকগণ হয় অনুগতা এবং আ]াহ যা )হফাযতেযাগ# কের িদেয়েছন 
)লাক চeুর অWরােলও তার )হফাযত কের। আর যােদর মেধ# অবাধ#তার আশ�া কর 
তােদর সdপেদশ দাও, তােদর শয#া ত#াগ কর এবং hহার কর। যিদ তােত তারা বাধ# 
হেয় যায়, তেব আর তােদর জন# অন# )কান পথ অনুস�ান কেরা না। িন�য় আ]াহ 
সবার উপর )��। 
 
 
 
 157. 

নারীরা িক পু·েষর সমান অিধকার 6পেয় থােক ? 
বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 

ি³তীয় িববরণ 16:19..... )তামরা অবশ#ই অন#ায় িবচার করেব না এবং সব সময় 
পeপাতহীন হেব| 
বংশাবিল ২ 19:7.....hভু িক: িনরেপe তাঁর )চােখ সকেলই সমান| ঘুষ িদেয় তাঁর িবচার 
বদলােনা যায় না| 
6রামীয় 2:11..... ঈ>র সকল মানুষেক একইভােব িবচার কেরন৷ 
গালাতীয় 2:6 & 28..... 6 ঈ>েরর কােছ সবাই সমান আর িতিন কারও মুখােপeী নন৷ 
গালাতীয় 3:28.... 28 এখন ̈ ীN যী�েত যাঁরা আেছ তােদর মেধ# পুuষ বা mীেত )কান 
)ভদােভদ )নই, ইnদী িক �ীক, tাধীন িক দােসর মেধ# )কান পাথ[ক# )নই৷ কারণ ̈ ীN 
যী�েত )তামরা এক৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:228 & 282*.....228  আর নারীরেদর ওপর পুuষেদর )��| 
রেয়েছ। আর আ]াহ হে� পরা³মশালী, িবy।….  282.  dজন সাeী কর, 
)তামােদর পুuষেদর মেধ# )থেক। যিদ dজন পুuষ না হয়, তেব একজন পুuষ ও 
dজন মিহলা। ঐ সাeীেদর মধ# )থেক যােদরেক )তামরা পছ¥ কর যােত একজন যিদ 
ভুেল যায়, তেব একজন অন#জনেক �রণ কিরেয় )দয়। 
Nisa 4:3, 11 & 176*.....3. আর যিদ )তামরা ভয় কর )য, এতীম )মেয়েদর হক 
যথাথভােব পুরণ করেত পারেব না, তেব )সসব )মেয়েদর মেধ# )থেক যােদর ভাল 
লােগ তােদর িবেয় কের নাও dই, িতন, িকংবা চারc পয[W। 11. আ]াহ )তামােদরেক 
)তামােদর সWানেদর সºেক[  আেদশ কেরনঃ একজন পুuেষর অংশ d?জন নারীর 
অংেশর সমান।   

158.* 
একজন পু·েষর জনL এa িক কখেনা অনুমিত-6যাগL 6য িতিন তাঁর îীেক �হার 
করেত পারেব? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

এেফসীয় 5:25-29*..... 25 tামীরা, )তামরাও )তামােদর mীেদর অনু±প ভালবােসা, 
)য়মন ¨ীN তাঁর ম®লীেক ভালেবেসেছন ও তার জন# িনেজর hাণ উ© সগ[ কেরেছন৷  
কলসীয় 3:19..... tামীরা, )তামরা )তামােদর mীেক ভালবাস, তােদর সেG মধুর 
ব#বহার কেরা৷ 
িপতেরর ১ম প$ 3:7*..... )সইভােব )তামরা tামীরাও yানপূব[ক )তামােদর mীেদর 
সােথ বাস কর৷ তােদর hিত সÄান hদশ[ন কর৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:34*..... পুuেষরা নারীেদর উপর কৃত[ |শীল এ জন# )য, আ]াহ এেকর উপর 
অেন#র pবিশN# দান কেরেছন এবং এ জন# )য, তারা তােদর অথ[ ব#য় কের। )স মেত 
)নককার mীেলাকগণ হয় অনুগতা এবং আ]াহ যা )হফাযতেযাগ# কের িদেয়েছন 
)লাক চeুর অWরােলও তার )হফাযত কের। আর যােদর মেধ# অবাধ#তার আশ�া কর 
তােদর সdপেদশ দাও, তােদর শয#া ত#াগ কর এবং hহার কর। যিদ তােত তারা বাধ# 
হেয় যায়, তেব আর তােদর জন# অন# )কান পথ অনুস�ান কেরা না। িন�য় আ]াহ 
সবার উপর )��। 
 
 
 

157. 
নারীরা িক পু·েষর সমান অিধকার 6পেয় থােক ? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
ি³তীয় িববরণ 16:19..... )তামরা অবশ#ই অন#ায় িবচার করেব না এবং সব সময় 
পeপাতহীন হেব| 
বংশাবিল ২ 19:7.....hভু িক: িনরেপe তাঁর )চােখ সকেলই সমান| ঘুষ িদেয় তাঁর িবচার 
বদলােনা যায় না| 
6রামীয় 2:11..... ঈ>র সকল মানুষেক একইভােব িবচার কেরন৷ 
গালাতীয় 2:6 & 28..... 6 ঈ>েরর কােছ সবাই সমান আর িতিন কারও মুখােপeী নন৷ 
গালাতীয় 3:28.... 28 এখন ̈ ীN যী�েত যাঁরা আেছ তােদর মেধ# পুuষ বা mীেত )কান 
)ভদােভদ )নই, ইnদী িক �ীক, tাধীন িক দােসর মেধ# )কান পাথ[ক# )নই৷ কারণ ̈ ীN 
যী�েত )তামরা এক৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:228 & 282*.....228  আর নারীরেদর ওপর পুuষেদর )��| 
রেয়েছ। আর আ]াহ হে� পরা³মশালী, িবy।….  282.  dজন সাeী কর, 
)তামােদর পুuষেদর মেধ# )থেক। যিদ dজন পুuষ না হয়, তেব একজন পুuষ ও 
dজন মিহলা। ঐ সাeীেদর মধ# )থেক যােদরেক )তামরা পছ¥ কর যােত একজন যিদ 
ভুেল যায়, তেব একজন অন#জনেক �রণ কিরেয় )দয়। 
Nisa 4:3, 11 & 176*.....3. আর যিদ )তামরা ভয় কর )য, এতীম )মেয়েদর হক 
যথাথভােব পুরণ করেত পারেব না, তেব )সসব )মেয়েদর মেধ# )থেক যােদর ভাল 
লােগ তােদর িবেয় কের নাও dই, িতন, িকংবা চারc পয[W। 11. আ]াহ )তামােদরেক 
)তামােদর সWানেদর সºেক[  আেদশ কেরনঃ একজন পুuেষর অংশ d?জন নারীর 
অংেশর সমান।   

158.* 
একজন পু·েষর জনL এa িক কখেনা অনুমিত-6যাগL 6য িতিন তাঁর îীেক �হার 
করেত পারেব? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

এেফসীয় 5:25-29*..... 25 tামীরা, )তামরাও )তামােদর mীেদর অনু±প ভালবােসা, 
)য়মন ¨ীN তাঁর ম®লীেক ভালেবেসেছন ও তার জন# িনেজর hাণ উ© সগ[ কেরেছন৷  
কলসীয় 3:19..... tামীরা, )তামরা )তামােদর mীেক ভালবাস, তােদর সেG মধুর 
ব#বহার কেরা৷ 
িপতেরর ১ম প$ 3:7*..... )সইভােব )তামরা tামীরাও yানপূব[ক )তামােদর mীেদর 
সােথ বাস কর৷ তােদর hিত সÄান hদশ[ন কর৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:34*..... পুuেষরা নারীেদর উপর কৃত[ |শীল এ জন# )য, আ]াহ এেকর উপর 
অেন#র pবিশN# দান কেরেছন এবং এ জন# )য, তারা তােদর অথ[ ব#য় কের। )স মেত 
)নককার mীেলাকগণ হয় অনুগতা এবং আ]াহ যা )হফাযতেযাগ# কের িদেয়েছন 
)লাক চeুর অWরােলও তার )হফাযত কের। আর যােদর মেধ# অবাধ#তার আশ�া কর 
তােদর সdপেদশ দাও, তােদর শয#া ত#াগ কর এবং hহার কর। যিদ তােত তারা বাধ# 
হেয় যায়, তেব আর তােদর জন# অন# )কান পথ অনুস�ান কেরা না। িন�য় আ]াহ 
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159.* 
একজন িCDান বা মুসলমােনর জনL িভ� ধেম̂ িব,াসী মানুেষর সােথ িবেয় 
করা িক অনুমিত-6যাগL? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

ি³তীয় িববরণ 7:3-4.....3 তােদর মেধ# কাউেক িবেয় কেরা না এবং )তামােদর 
)ছেলেমেয়রাও )য়ন ঐসব অন# জািতর কাউেক িবেয় না কের| 
কির&ীয় ১ 7:28 & 39*..... 28 িক: তুিম যিদ িবেয় কর তােত )তামার )কান পাপ 
হয় না; আর )কান �মারী যিদ িবেয় কের তাহেল )স পাপ কের না৷ 39 )স তখন 
যােক ই�া আবার িবেয় করেত পাের, অবশ# )সই )লাক )য়ন hভুর হয়৷ 
কির&ীয় ২ 6:14 & 17*..... 14 )তামরা অিব>াসীেদর )থেক আলাদা, তাই তােদর 
সেG িনেজেদর যুq কেরা না; কারণ ন#ায় ও অন#ােয়র মেধ# )কান )য়াগ থাকেত পাের 
না৷ অ�কােরর সােথ আেলার িক )কান )য়াগােয়াগ থাকেত পাের? 17 hভু বেলন, 
‘)তামরা তােদর মধ# )থেক )বিরেয় এস, তােদর )থেক পৃথক হও এবং অ�িচ িজিনস 
�শ[ কেরা না, তাহেল আিম )তামােদর �হণ করব৷’িযশাইয়  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:5*..... আজ )তামােদর জন# পিব� বÜসমূহ হালাল করা হল। আহেল 
িকতাবেদর খাদ# )তামােদর জেন# হালাল এবং )তামােদর খাদ# তােদর জন# হালাল। 
)তামােদর জেন# হালাল সতী-সাÍী মুসলমান নারী এবং তােদর সতী-সাÍী নারী, 
যােদরেক িকতাব )দয়া হেয়েছ )তামােদর পূেব[, যখন )তামরা তােদরেক )মাহরানা 
hদান কর তােদরেক mী করার জেন#, কামবাসনা চিরতাথ[ করার জেন# িকংবা x� 
)hেম িল� হওয়ার জেন# নয়। )য ব#িq িব>ােসর িবষয় অিব>াস কের, তার �ম 
িবফেল যােব এবং পরকােল )স eিত�( হেব।  

160. 
পরকীয়া বLতীত অনL 6কান কারেন িববাহ িবেÛদ হেল পুনরায় একই 
বLাি�েক িবেয় করা িক অনুমিত-6যাগL? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

মিথ 5:32..... িক: আিম )তামােদর বলিছ, একমা� )য়ৗনপােপর )দাষ ছাড়া অন# )কান 
কারেণ )কউ যিদ তার mীেক ত#াগ কের, তেব )স তােক ব#ািভচািরণী হবার পেথ নািমেয় 
)দয়৷ আর )য় )কউ )সই পিরত#qা mীেক িবেয় কের )সও )য়ৗনপাপ কের৷ 
মিথ 19:3-9*..... 9 তাইআিম )তামােদর বলিছ, যিদ )কান মানুষ ব#িভচার )দাষ ছাড়া অন# 
)কান কারেণ mীেক )ছেড় িদেয় অন# )কান mীেলাকেক িবেয় কের তেব )স ব#িভচার কের৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:231*.... আর যখন )তামরা mীেদরেক তালাক িদেয় দাও, অতঃপর তারা 
িনধ[ািরত ই¿ত সমা� কের )নয়, তখন )তামরা িনয়ম অনুযায়ী তােদরেক )রেখ দাও 
অথবা সহানুভুিতর সােথ তােদরেক মুq কের দাও। 
Tahrim 66:5*..... যিদ নবী )তামােদর সকলেক পিরত#াগ কেরন, তেব স�বতঃ তাঁ র 
পালনকত[ া তাঁ েক পিরবেত[  িদেবন )তামােদর চাইেত উkম mী, যারা হেব আyাবহ, ঈমানদার, 
নামাযী তওবাকািরণী, এবাদতকািরণী, )রাযাদার, অ�মারী ও �মারী। 
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িনধ[ািরত ই¿ত সমা� কের )নয়, তখন )তামরা িনয়ম অনুযায়ী তােদরেক )রেখ দাও 
অথবা সহানুভুিতর সােথ তােদরেক মুq কের দাও। 
Tahrim 66:5*..... যিদ নবী )তামােদর সকলেক পিরত#াগ কেরন, তেব স�বতঃ তাঁ র 
পালনকত[ া তাঁ েক পিরবেত[  িদেবন )তামােদর চাইেত উkম mী, যারা হেব আyাবহ, ঈমানদার, 
নামাযী তওবাকািরণী, এবাদতকািরণী, )রাযাদার, অ�মারী ও �মারী। 
 
 
 

159.* 
একজন িCDান বা মুসলমােনর জনL িভ� ধেম̂ িব,াসী মানুেষর সােথ িবেয় 
করা িক অনুমিত-6যাগL? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

ি³তীয় িববরণ 7:3-4.....3 তােদর মেধ# কাউেক িবেয় কেরা না এবং )তামােদর 
)ছেলেমেয়রাও )য়ন ঐসব অন# জািতর কাউেক িবেয় না কের| 
কির&ীয় ১ 7:28 & 39*..... 28 িক: তুিম যিদ িবেয় কর তােত )তামার )কান পাপ 
হয় না; আর )কান �মারী যিদ িবেয় কের তাহেল )স পাপ কের না৷ 39 )স তখন 
যােক ই�া আবার িবেয় করেত পাের, অবশ# )সই )লাক )য়ন hভুর হয়৷ 
কির&ীয় ২ 6:14 & 17*..... 14 )তামরা অিব>াসীেদর )থেক আলাদা, তাই তােদর 
সেG িনেজেদর যুq কেরা না; কারণ ন#ায় ও অন#ােয়র মেধ# )কান )য়াগ থাকেত পাের 
না৷ অ�কােরর সােথ আেলার িক )কান )য়াগােয়াগ থাকেত পাের? 17 hভু বেলন, 
‘)তামরা তােদর মধ# )থেক )বিরেয় এস, তােদর )থেক পৃথক হও এবং অ�িচ িজিনস 
�শ[ কেরা না, তাহেল আিম )তামােদর �হণ করব৷’িযশাইয়  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:5*..... আজ )তামােদর জন# পিব� বÜসমূহ হালাল করা হল। আহেল 
িকতাবেদর খাদ# )তামােদর জেন# হালাল এবং )তামােদর খাদ# তােদর জন# হালাল। 
)তামােদর জেন# হালাল সতী-সাÍী মুসলমান নারী এবং তােদর সতী-সাÍী নারী, 
যােদরেক িকতাব )দয়া হেয়েছ )তামােদর পূেব[, যখন )তামরা তােদরেক )মাহরানা 
hদান কর তােদরেক mী করার জেন#, কামবাসনা চিরতাথ[ করার জেন# িকংবা x� 
)hেম িল� হওয়ার জেন# নয়। )য ব#িq িব>ােসর িবষয় অিব>াস কের, তার �ম 
িবফেল যােব এবং পরকােল )স eিত�( হেব।  

160. 
পরকীয়া বLতীত অনL 6কান কারেন িববাহ িবেÛদ হেল পুনরায় একই 
বLাি�েক িবেয় করা িক অনুমিত-6যাগL? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

মিথ 5:32..... িক: আিম )তামােদর বলিছ, একমা� )য়ৗনপােপর )দাষ ছাড়া অন# )কান 
কারেণ )কউ যিদ তার mীেক ত#াগ কের, তেব )স তােক ব#ািভচািরণী হবার পেথ নািমেয় 
)দয়৷ আর )য় )কউ )সই পিরত#qা mীেক িবেয় কের )সও )য়ৗনপাপ কের৷ 
মিথ 19:3-9*..... 9 তাইআিম )তামােদর বলিছ, যিদ )কান মানুষ ব#িভচার )দাষ ছাড়া অন# 
)কান কারেণ mীেক )ছেড় িদেয় অন# )কান mীেলাকেক িবেয় কের তেব )স ব#িভচার কের৷’ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:231*.... আর যখন )তামরা mীেদরেক তালাক িদেয় দাও, অতঃপর তারা 
িনধ[ািরত ই¿ত সমা� কের )নয়, তখন )তামরা িনয়ম অনুযায়ী তােদরেক )রেখ দাও 
অথবা সহানুভুিতর সােথ তােদরেক মুq কের দাও। 
Tahrim 66:5*..... যিদ নবী )তামােদর সকলেক পিরত#াগ কেরন, তেব স�বতঃ তাঁ র 
পালনকত[ া তাঁ েক পিরবেত[  িদেবন )তামােদর চাইেত উkম mী, যারা হেব আyাবহ, ঈমানদার, 
নামাযী তওবাকািরণী, এবাদতকািরণী, )রাযাদার, অ�মারী ও �মারী। 
 
 
 



161. 
িযBিCD বা হযরত 6মাহাFাদ (সঃ)-এর আদেশ̂ চলাই িক একজন িC�ান বা 
মুসিলেমর জীবেনর উে�শL? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 10:24-25..... 25 ছা� যিদ xuর মেতা হেয় উঠেত পাের, আর ³ীতদাস যিদ 
তার মিনেবর মেতা হেয় উঠেত পাের তাহেলই যেথN৷ 
লুক 6:40..... )কান ছা� তার িশeেকর উেf[  নয়; িক: িশeা সºূণ[ হেল hেত#ক ছা� তাঁ র 
িশeেকর মেতা হেত পাের৷ 
6যাহন 14:15 & 23-24*..... 15 ‘)তামরা যিদ আমায় ভালবাস তেব )তামরা আমার 
সম( আেদশ পালন করেব৷ 23 এর উkের যী� তাঁেক বলেলন, ‘যিদ )কউ আমায় 
ভালবােস তেব )স আমার িশeা অনুসাের চলেব, আর আমার িপতা তােক 
ভালবাসেবন, আর আমরা তার কােছ আসব ও তার সেG বাস করব৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:31*...... বলুন, যিদ )তামরা আ]াহেক ভালবাস, তাহেল আমােক অনুসরণ 
কর, যােত আ]াহ ও )তামািদগেক ভালবােসন এবং )তামািদগেক )তামােদর পাপ মাজ[ না কের 
)দন। আর আ]াহ হেলন eমাকারী দয়ালু।  
Nisa 4:80*.... )য )লাক রসূেলর n�ম মান# করেব )স আ]াহরই n�ম মান# করল। 
Ahzab 33:21*.....যারা আ]াহ ও )শষ িদবেসর আশা রােখ এবং আ]াহেক অিধক 
�রণ কের, তােদর জেন# রসূলু]াহর মেধ# উkম নমুনা রেয়েছ। 
Zukhruf 43:63....ঈসা যখন �N িনদশ[নসহ আগমন করল, তখন বলল...  )তামরা 
আ]াহেক ভয় কর এবং আমার কথা মান। 

শRপS এবং যুTিব%হ 
162. 

পিব$ %&Jেলার িক এমন একa িবিশ� লS রেয়েছ 6য 6কানও িবেশষ 
িব,ােসর অনLানL ধেম̂র উপর 6জারােলাভােব িনয়ïণ থাকা উিচত? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

লুক 17:20-21*.....20 একসময় ফরীশীরা যী�েক িজেyস করেলন, ‘ঈ>েরর রাজ# 
কখন আসেব?’যী� তােদর বলেলন, ‘ঈ>েরর রাজ# এমনভােব আেস, যা )চােখ )দখা 
যায় না৷  21 )লােকরা বলেব না )য়, ‘এই )য় এখােন ঈ>েরর রাজ#’ বা ‘ওই )য় 
ওখােন ঈ>েরর রাজ#৷’ কারণ ঈ>েরর রাজ# )তা )তামােদর মােঝই আেছ৷’ 
)রামীয় 14:17 & 22*.....17 ঈ>েরর রাজ# খাদ# পানীয় নয়, িক: তা ধািম[কতা, শািW 
ও পিব� আsােত আন¥৷ 22 )তামরা যা ভাল বেল িব>াস কর তা তুিম ও )তামার 
ঈ>েরর মেধ#ই রাখ; কারণ )কউ যখন ভাল মেন কের )কান কাজ কের এবং )স যা 
করেছ )সই ব#াপাের যিদ তার িবেবক তােক )দাষী না কের, তেব )সই ব#িq ধন#৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Tevbe 9:33*..... িতিনই )hরণ কেরেছন আপন রসূলেক )হদােয়ত ও সত# Zীন 
সহকাের, )যন এ Zীনেক অপরাপর Zীেনর উপর জয়যুq কেরন, যিদও মুশিরকরা তা 
অhীিতকর মেন কের। 
Saf 61:8-9*.....8.তারা মুেখর ফঁুৎকাের আ]াহর আেলা িনিভেয় িদেত চায়। আ]াহ তাঁ র 
আেলােক পূণ[±েপ িবকিশত করেবন যিদও কােফররা তা অপছ¥ কের।….9.িতিন তাঁ র রসূলেক 
পথ িনেদ[ শ ও সত#ধম[ িনেয় )hরণ কেরেছন, যােত এেক সবধেম[র উপর hবল কের )দন যিদও 
মুশিরকরা তা অপছ¥ কের। 
 
 
 
 

161. 
িযBিCD বা হযরত 6মাহাFাদ (সঃ)-এর আদেশ̂ চলাই িক একজন িC�ান বা 
মুসিলেমর জীবেনর উে�শL? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 10:24-25..... 25 ছা� যিদ xuর মেতা হেয় উঠেত পাের, আর ³ীতদাস যিদ 
তার মিনেবর মেতা হেয় উঠেত পাের তাহেলই যেথN৷ 
লুক 6:40..... )কান ছা� তার িশeেকর উেf[  নয়; িক: িশeা সºূণ[ হেল hেত#ক ছা� তাঁ র 
িশeেকর মেতা হেত পাের৷ 
6যাহন 14:15 & 23-24*..... 15 ‘)তামরা যিদ আমায় ভালবাস তেব )তামরা আমার 
সম( আেদশ পালন করেব৷ 23 এর উkের যী� তাঁেক বলেলন, ‘যিদ )কউ আমায় 
ভালবােস তেব )স আমার িশeা অনুসাের চলেব, আর আমার িপতা তােক 
ভালবাসেবন, আর আমরা তার কােছ আসব ও তার সেG বাস করব৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:31*...... বলুন, যিদ )তামরা আ]াহেক ভালবাস, তাহেল আমােক অনুসরণ 
কর, যােত আ]াহ ও )তামািদগেক ভালবােসন এবং )তামািদগেক )তামােদর পাপ মাজ[ না কের 
)দন। আর আ]াহ হেলন eমাকারী দয়ালু।  
Nisa 4:80*.... )য )লাক রসূেলর n�ম মান# করেব )স আ]াহরই n�ম মান# করল। 
Ahzab 33:21*.....যারা আ]াহ ও )শষ িদবেসর আশা রােখ এবং আ]াহেক অিধক 
�রণ কের, তােদর জেন# রসূলু]াহর মেধ# উkম নমুনা রেয়েছ। 
Zukhruf 43:63....ঈসা যখন �N িনদশ[নসহ আগমন করল, তখন বলল...  )তামরা 
আ]াহেক ভয় কর এবং আমার কথা মান। 

শRপS এবং যুTিব%হ 
162. 

পিব$ %&Jেলার িক এমন একa িবিশ� লS রেয়েছ 6য 6কানও িবেশষ 
িব,ােসর অনLানL ধেম̂র উপর 6জারােলাভােব িনয়ïণ থাকা উিচত? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

লুক 17:20-21*.....20 একসময় ফরীশীরা যী�েক িজেyস করেলন, ‘ঈ>েরর রাজ# 
কখন আসেব?’যী� তােদর বলেলন, ‘ঈ>েরর রাজ# এমনভােব আেস, যা )চােখ )দখা 
যায় না৷  21 )লােকরা বলেব না )য়, ‘এই )য় এখােন ঈ>েরর রাজ#’ বা ‘ওই )য় 
ওখােন ঈ>েরর রাজ#৷’ কারণ ঈ>েরর রাজ# )তা )তামােদর মােঝই আেছ৷’ 
)রামীয় 14:17 & 22*.....17 ঈ>েরর রাজ# খাদ# পানীয় নয়, িক: তা ধািম[কতা, শািW 
ও পিব� আsােত আন¥৷ 22 )তামরা যা ভাল বেল িব>াস কর তা তুিম ও )তামার 
ঈ>েরর মেধ#ই রাখ; কারণ )কউ যখন ভাল মেন কের )কান কাজ কের এবং )স যা 
করেছ )সই ব#াপাের যিদ তার িবেবক তােক )দাষী না কের, তেব )সই ব#িq ধন#৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Tevbe 9:33*..... িতিনই )hরণ কেরেছন আপন রসূলেক )হদােয়ত ও সত# Zীন 
সহকাের, )যন এ Zীনেক অপরাপর Zীেনর উপর জয়যুq কেরন, যিদও মুশিরকরা তা 
অhীিতকর মেন কের। 
Saf 61:8-9*.....8.তারা মুেখর ফঁুৎকাের আ]াহর আেলা িনিভেয় িদেত চায়। আ]াহ তাঁ র 
আেলােক পূণ[±েপ িবকিশত করেবন যিদও কােফররা তা অপছ¥ কের।….9.িতিন তাঁ র রসূলেক 
পথ িনেদ[ শ ও সত#ধম[ িনেয় )hরণ কেরেছন, যােত এেক সবধেম[র উপর hবল কের )দন যিদও 
মুশিরকরা তা অপছ¥ কের। 
 
 
 
 161. 

িযBিCD বা হযরত 6মাহাFাদ (সঃ)-এর আদেশ̂ চলাই িক একজন িC�ান বা 
মুসিলেমর জীবেনর উে�শL? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 10:24-25..... 25 ছা� যিদ xuর মেতা হেয় উঠেত পাের, আর ³ীতদাস যিদ 
তার মিনেবর মেতা হেয় উঠেত পাের তাহেলই যেথN৷ 
লুক 6:40..... )কান ছা� তার িশeেকর উেf[  নয়; িক: িশeা সºূণ[ হেল hেত#ক ছা� তাঁ র 
িশeেকর মেতা হেত পাের৷ 
6যাহন 14:15 & 23-24*..... 15 ‘)তামরা যিদ আমায় ভালবাস তেব )তামরা আমার 
সম( আেদশ পালন করেব৷ 23 এর উkের যী� তাঁেক বলেলন, ‘যিদ )কউ আমায় 
ভালবােস তেব )স আমার িশeা অনুসাের চলেব, আর আমার িপতা তােক 
ভালবাসেবন, আর আমরা তার কােছ আসব ও তার সেG বাস করব৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:31*...... বলুন, যিদ )তামরা আ]াহেক ভালবাস, তাহেল আমােক অনুসরণ 
কর, যােত আ]াহ ও )তামািদগেক ভালবােসন এবং )তামািদগেক )তামােদর পাপ মাজ[ না কের 
)দন। আর আ]াহ হেলন eমাকারী দয়ালু।  
Nisa 4:80*.... )য )লাক রসূেলর n�ম মান# করেব )স আ]াহরই n�ম মান# করল। 
Ahzab 33:21*.....যারা আ]াহ ও )শষ িদবেসর আশা রােখ এবং আ]াহেক অিধক 
�রণ কের, তােদর জেন# রসূলু]াহর মেধ# উkম নমুনা রেয়েছ। 
Zukhruf 43:63....ঈসা যখন �N িনদশ[নসহ আগমন করল, তখন বলল...  )তামরা 
আ]াহেক ভয় কর এবং আমার কথা মান। 

শRপS এবং যুTিব%হ 
162. 

পিব$ %&Jেলার িক এমন একa িবিশ� লS রেয়েছ 6য 6কানও িবেশষ 
িব,ােসর অনLানL ধেম̂র উপর 6জারােলাভােব িনয়ïণ থাকা উিচত? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

লুক 17:20-21*.....20 একসময় ফরীশীরা যী�েক িজেyস করেলন, ‘ঈ>েরর রাজ# 
কখন আসেব?’যী� তােদর বলেলন, ‘ঈ>েরর রাজ# এমনভােব আেস, যা )চােখ )দখা 
যায় না৷  21 )লােকরা বলেব না )য়, ‘এই )য় এখােন ঈ>েরর রাজ#’ বা ‘ওই )য় 
ওখােন ঈ>েরর রাজ#৷’ কারণ ঈ>েরর রাজ# )তা )তামােদর মােঝই আেছ৷’ 
)রামীয় 14:17 & 22*.....17 ঈ>েরর রাজ# খাদ# পানীয় নয়, িক: তা ধািম[কতা, শািW 
ও পিব� আsােত আন¥৷ 22 )তামরা যা ভাল বেল িব>াস কর তা তুিম ও )তামার 
ঈ>েরর মেধ#ই রাখ; কারণ )কউ যখন ভাল মেন কের )কান কাজ কের এবং )স যা 
করেছ )সই ব#াপাের যিদ তার িবেবক তােক )দাষী না কের, তেব )সই ব#িq ধন#৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Tevbe 9:33*..... িতিনই )hরণ কেরেছন আপন রসূলেক )হদােয়ত ও সত# Zীন 
সহকাের, )যন এ Zীনেক অপরাপর Zীেনর উপর জয়যুq কেরন, যিদও মুশিরকরা তা 
অhীিতকর মেন কের। 
Saf 61:8-9*.....8.তারা মুেখর ফঁুৎকাের আ]াহর আেলা িনিভেয় িদেত চায়। আ]াহ তাঁ র 
আেলােক পূণ[±েপ িবকিশত করেবন যিদও কােফররা তা অপছ¥ কের।….9.িতিন তাঁ র রসূলেক 
পথ িনেদ[ শ ও সত#ধম[ িনেয় )hরণ কেরেছন, যােত এেক সবধেম[র উপর hবল কের )দন যিদও 
মুশিরকরা তা অপছ¥ কের। 
 
 
 

161. 
িযBিCD বা হযরত 6মাহাFাদ (সঃ)-এর আদেশ̂ চলাই িক একজন িC�ান বা 
মুসিলেমর জীবেনর উে�শL? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
মিথ 10:24-25..... 25 ছা� যিদ xuর মেতা হেয় উঠেত পাের, আর ³ীতদাস যিদ 
তার মিনেবর মেতা হেয় উঠেত পাের তাহেলই যেথN৷ 
লুক 6:40..... )কান ছা� তার িশeেকর উেf[  নয়; িক: িশeা সºূণ[ হেল hেত#ক ছা� তাঁ র 
িশeেকর মেতা হেত পাের৷ 
6যাহন 14:15 & 23-24*..... 15 ‘)তামরা যিদ আমায় ভালবাস তেব )তামরা আমার 
সম( আেদশ পালন করেব৷ 23 এর উkের যী� তাঁেক বলেলন, ‘যিদ )কউ আমায় 
ভালবােস তেব )স আমার িশeা অনুসাের চলেব, আর আমার িপতা তােক 
ভালবাসেবন, আর আমরা তার কােছ আসব ও তার সেG বাস করব৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:31*...... বলুন, যিদ )তামরা আ]াহেক ভালবাস, তাহেল আমােক অনুসরণ 
কর, যােত আ]াহ ও )তামািদগেক ভালবােসন এবং )তামািদগেক )তামােদর পাপ মাজ[ না কের 
)দন। আর আ]াহ হেলন eমাকারী দয়ালু।  
Nisa 4:80*.... )য )লাক রসূেলর n�ম মান# করেব )স আ]াহরই n�ম মান# করল। 
Ahzab 33:21*.....যারা আ]াহ ও )শষ িদবেসর আশা রােখ এবং আ]াহেক অিধক 
�রণ কের, তােদর জেন# রসূলু]াহর মেধ# উkম নমুনা রেয়েছ। 
Zukhruf 43:63....ঈসা যখন �N িনদশ[নসহ আগমন করল, তখন বলল...  )তামরা 
আ]াহেক ভয় কর এবং আমার কথা মান। 

শRপS এবং যুTিব%হ 
162. 

পিব$ %&Jেলার িক এমন একa িবিশ� লS রেয়েছ 6য 6কানও িবেশষ 
িব,ােসর অনLানL ধেম̂র উপর 6জারােলাভােব িনয়ïণ থাকা উিচত? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

লুক 17:20-21*.....20 একসময় ফরীশীরা যী�েক িজেyস করেলন, ‘ঈ>েরর রাজ# 
কখন আসেব?’যী� তােদর বলেলন, ‘ঈ>েরর রাজ# এমনভােব আেস, যা )চােখ )দখা 
যায় না৷  21 )লােকরা বলেব না )য়, ‘এই )য় এখােন ঈ>েরর রাজ#’ বা ‘ওই )য় 
ওখােন ঈ>েরর রাজ#৷’ কারণ ঈ>েরর রাজ# )তা )তামােদর মােঝই আেছ৷’ 
)রামীয় 14:17 & 22*.....17 ঈ>েরর রাজ# খাদ# পানীয় নয়, িক: তা ধািম[কতা, শািW 
ও পিব� আsােত আন¥৷ 22 )তামরা যা ভাল বেল িব>াস কর তা তুিম ও )তামার 
ঈ>েরর মেধ#ই রাখ; কারণ )কউ যখন ভাল মেন কের )কান কাজ কের এবং )স যা 
করেছ )সই ব#াপাের যিদ তার িবেবক তােক )দাষী না কের, তেব )সই ব#িq ধন#৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Tevbe 9:33*..... িতিনই )hরণ কেরেছন আপন রসূলেক )হদােয়ত ও সত# Zীন 
সহকাের, )যন এ Zীনেক অপরাপর Zীেনর উপর জয়যুq কেরন, যিদও মুশিরকরা তা 
অhীিতকর মেন কের। 
Saf 61:8-9*.....8.তারা মুেখর ফঁুৎকাের আ]াহর আেলা িনিভেয় িদেত চায়। আ]াহ তাঁ র 
আেলােক পূণ[±েপ িবকিশত করেবন যিদও কােফররা তা অপছ¥ কের।….9.িতিন তাঁ র রসূলেক 
পথ িনেদ[ শ ও সত#ধম[ িনেয় )hরণ কেরেছন, যােত এেক সবধেম[র উপর hবল কের )দন যিদও 
মুশিরকরা তা অপছ¥ কের। 
 
 
 



163.* 
ধম¸য় 6Sে$ িক বল �েয়াগ বা 6কান িকছুেত বাধL করােক িক অনুেমাদন 
6দয়া উিচৎ? 

বাইেবল  না  /  না  &রআন 
িতমিথ ২ 2:24-25*..... 24 )য় মানুষ hভুর )সবক তার )কান িববােদ জিড়েয় পড়া �ক নয়, )স 
হেব সকেলর hিত দয়ালু৷ hভুর )সবকেক একজন উkম িশeক হেত হেব, তােক সিহ9ু হেত 
হেব৷ 25 যাঁ রা তার িবuেf কথা বেল িবনীতভােবই তােদর ভুল )দিখেয় িদেত হেব৷ হয়েতা ঈ>র 
তােদর 5দেয়র পিরবত[ ন করেবন যােত তারা সত#েক �হণ করেত পাের৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:256*..... Zীেনর ব#াপাের )কান জবরদি( বা বাধ#-বাধকতা )নই। িনঃসে¥েহ 
)হদায়াত )গামরাহী )থেক পৃথক হেয় )গেছ। এখন যারা )গামরাহকারী ‘তাxত’)দরেক মানেব 
না এবং আ]াহেত িব>াস Yাপন করেব, )স ধারণ কের িনেয়েছ সু¡ঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। 
আর আ]াহ সবই �েনন এবং জােনন। 
Kaf 50:45..... তারা যা বেল, তা আিম সম#ক অবগত আিছ। আপিন তােদর উপর 
)জারজবরকারী নন। অতএব, )য আমার শাি(েক ভয় কের, তােক )কারআেনর 
মাধ#েম উপেদশ দান কuন। 
Gasiye 88:21-22.....21.অতএব, আপিন উপেদশ িদন, আপিন )তা )কবল একজন 
উপেদশদাতা,….22.আপিন তােদর শাসক নন, 

164.* 
সংঘষ̂ এবং যুেTর মাধLেম ধেম̂র 6জার বা িবজয় �িতÏা করার বLপাের বত̂মান 
সমেয়র িব,াসীরা িক তােদর ঈ,র কত̂ৃক অনু�ািণত হেÛ? (পিব$ যুT / িজহাদ) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

)রামীয় 12:17-19*..... 17 )কউ অপরাধ করেল অপকার কের hিতেশাধ িনও না৷ সকেলর )চােখ যা ভাল 
)তামরা তা করেতই )চNা কর৷ 18 যত¦র পার সকেলর সেG শািWেত থাকার )চNা কের যাও৷ 19 আমার 
ব�ুরা, )কউ )তামােদর িবuেf অন#ায় করেল তােক শাি( িদেত )য়ও না, বরং ঈ>রেকই শাি( িদেত দাও৷ 
শােm hভু বলেছন, ‘hিতেশাধ )নওয়া আমার কাজ, hিতদান যা )দবার আিমই )দব৷’ 
িহ1েদর কােছ প� 12:14..... সবার সেG শািWেত জীবনযাপন করেত )চNা কর, কারণ এই 
ধরেণর জীবন ছাড়া )কউ hভুর দশ[ন লাভ কের না৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:190-193 & 216*.....190.আর লড়াই কর আ]াহর ওয়াে( তােদর সােথ, যারা 
লড়াই কের )তামােদর সােথ। অবশ# কােরা hিত বাড়াবািড় কেরা না। িন�য়ই আ]াহ 
সীমাল:নকারীেদরেক পছ¥ কেরন না।….191.আর তােদরেক হত#াকর )যখােন পাও )সখােনই 
এবং তােদরেক )বর কের দাও )সখান )থেক )যখান )থেক তারা )বর কেরেছ )তামােদরেক। বÜতঃ 
)ফতনা ফ#াসাদ বা দাGা-হাGামা সৃিN করা হত#ার )চেয়ও ক�ন অপরাধ। আর তােদর সােথ লড়াই 
কেরা না 193.আর )তামরা তােদর সােথ লড়াই কর, )য পয[W না )ফতনার অবসান হয় এবং আ]াহর 
Zীন hিতি�ত হয়। অতঃপর যিদ তারা িনবৃত হেয় যায় তাহেল কােরা  
Tevbe 9:29*.....)তামরা যুf কর আহেল-িকতােবর ঐ )লাকেদর সােথ, যারা আ]াহ ও )রাজ 
হাশের ঈমান রােখ না, আ]াহ ও তাঁ র রসূল যা হারাম কের িদেয়েছন তা হারাম কের না এবং �হণ 
কের না সত# ধম[, যতeণ না করেজােড় তারা িজিযয়া hদান কের। 
ম]বL: িজহাদ �রআেনর সবেচেয় বড় িবষয়: 6,236 c আয়ােতর মেধ#  139 c 
ি°হাদ সºিক[ ত যা hিত 45 c আয়ােতর মেধ# 1 c. এছাড়াও ি°হাদ সºিক[ ত 
হািদেসর সংখ#া 21%। িসরাহ (হযরত মুহাÄেদর জীবনী) যার 67% িজহাদ সºিক[ ত। 
�রআেনর 64% ই "কািফরেদর" এর িবuেf অস:Ni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

163.* 
ধম¸য় 6Sে$ িক বল �েয়াগ বা 6কান িকছুেত বাধL করােক িক অনুেমাদন 
6দয়া উিচৎ? 

বাইেবল  না  /  না  &রআন 
িতমিথ ২ 2:24-25*..... 24 )য় মানুষ hভুর )সবক তার )কান িববােদ জিড়েয় পড়া �ক নয়, )স 
হেব সকেলর hিত দয়ালু৷ hভুর )সবকেক একজন উkম িশeক হেত হেব, তােক সিহ9ু হেত 
হেব৷ 25 যাঁ রা তার িবuেf কথা বেল িবনীতভােবই তােদর ভুল )দিখেয় িদেত হেব৷ হয়েতা ঈ>র 
তােদর 5দেয়র পিরবত[ ন করেবন যােত তারা সত#েক �হণ করেত পাের৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:256*..... Zীেনর ব#াপাের )কান জবরদি( বা বাধ#-বাধকতা )নই। িনঃসে¥েহ 
)হদায়াত )গামরাহী )থেক পৃথক হেয় )গেছ। এখন যারা )গামরাহকারী ‘তাxত’)দরেক মানেব 
না এবং আ]াহেত িব>াস Yাপন করেব, )স ধারণ কের িনেয়েছ সু¡ঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। 
আর আ]াহ সবই �েনন এবং জােনন। 
Kaf 50:45..... তারা যা বেল, তা আিম সম#ক অবগত আিছ। আপিন তােদর উপর 
)জারজবরকারী নন। অতএব, )য আমার শাি(েক ভয় কের, তােক )কারআেনর 
মাধ#েম উপেদশ দান কuন। 
Gasiye 88:21-22.....21.অতএব, আপিন উপেদশ িদন, আপিন )তা )কবল একজন 
উপেদশদাতা,….22.আপিন তােদর শাসক নন, 

164.* 
সংঘষ̂ এবং যুেTর মাধLেম ধেম̂র 6জার বা িবজয় �িতÏা করার বLপাের বত̂মান 
সমেয়র িব,াসীরা িক তােদর ঈ,র কত̂ৃক অনু�ািণত হেÛ? (পিব$ যুT / িজহাদ) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

)রামীয় 12:17-19*..... 17 )কউ অপরাধ করেল অপকার কের hিতেশাধ িনও না৷ সকেলর )চােখ যা ভাল 
)তামরা তা করেতই )চNা কর৷ 18 যত¦র পার সকেলর সেG শািWেত থাকার )চNা কের যাও৷ 19 আমার 
ব�ুরা, )কউ )তামােদর িবuেf অন#ায় করেল তােক শাি( িদেত )য়ও না, বরং ঈ>রেকই শাি( িদেত দাও৷ 
শােm hভু বলেছন, ‘hিতেশাধ )নওয়া আমার কাজ, hিতদান যা )দবার আিমই )দব৷’ 
িহ1েদর কােছ প� 12:14..... সবার সেG শািWেত জীবনযাপন করেত )চNা কর, কারণ এই 
ধরেণর জীবন ছাড়া )কউ hভুর দশ[ন লাভ কের না৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:190-193 & 216*.....190.আর লড়াই কর আ]াহর ওয়াে( তােদর সােথ, যারা 
লড়াই কের )তামােদর সােথ। অবশ# কােরা hিত বাড়াবািড় কেরা না। িন�য়ই আ]াহ 
সীমাল:নকারীেদরেক পছ¥ কেরন না।….191.আর তােদরেক হত#াকর )যখােন পাও )সখােনই 
এবং তােদরেক )বর কের দাও )সখান )থেক )যখান )থেক তারা )বর কেরেছ )তামােদরেক। বÜতঃ 
)ফতনা ফ#াসাদ বা দাGা-হাGামা সৃিN করা হত#ার )চেয়ও ক�ন অপরাধ। আর তােদর সােথ লড়াই 
কেরা না 193.আর )তামরা তােদর সােথ লড়াই কর, )য পয[W না )ফতনার অবসান হয় এবং আ]াহর 
Zীন hিতি�ত হয়। অতঃপর যিদ তারা িনবৃত হেয় যায় তাহেল কােরা  
Tevbe 9:29*.....)তামরা যুf কর আহেল-িকতােবর ঐ )লাকেদর সােথ, যারা আ]াহ ও )রাজ 
হাশের ঈমান রােখ না, আ]াহ ও তাঁ র রসূল যা হারাম কের িদেয়েছন তা হারাম কের না এবং �হণ 
কের না সত# ধম[, যতeণ না করেজােড় তারা িজিযয়া hদান কের। 
ম]বL: িজহাদ �রআেনর সবেচেয় বড় িবষয়: 6,236 c আয়ােতর মেধ#  139 c 
ি°হাদ সºিক[ ত যা hিত 45 c আয়ােতর মেধ# 1 c. এছাড়াও ি°হাদ সºিক[ ত 
হািদেসর সংখ#া 21%। িসরাহ (হযরত মুহাÄেদর জীবনী) যার 67% িজহাদ সºিক[ ত। 
�রআেনর 64% ই "কািফরেদর" এর িবuেf অস:Ni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

163.* 
ধম¸য় 6Sে$ িক বল �েয়াগ বা 6কান িকছুেত বাধL করােক িক অনুেমাদন 
6দয়া উিচৎ? 

বাইেবল  না  /  না  &রআন 
িতমিথ ২ 2:24-25*..... 24 )য় মানুষ hভুর )সবক তার )কান িববােদ জিড়েয় পড়া �ক নয়, )স 
হেব সকেলর hিত দয়ালু৷ hভুর )সবকেক একজন উkম িশeক হেত হেব, তােক সিহ9ু হেত 
হেব৷ 25 যাঁ রা তার িবuেf কথা বেল িবনীতভােবই তােদর ভুল )দিখেয় িদেত হেব৷ হয়েতা ঈ>র 
তােদর 5দেয়র পিরবত[ ন করেবন যােত তারা সত#েক �হণ করেত পাের৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:256*..... Zীেনর ব#াপাের )কান জবরদি( বা বাধ#-বাধকতা )নই। িনঃসে¥েহ 
)হদায়াত )গামরাহী )থেক পৃথক হেয় )গেছ। এখন যারা )গামরাহকারী ‘তাxত’)দরেক মানেব 
না এবং আ]াহেত িব>াস Yাপন করেব, )স ধারণ কের িনেয়েছ সু¡ঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। 
আর আ]াহ সবই �েনন এবং জােনন। 
Kaf 50:45..... তারা যা বেল, তা আিম সম#ক অবগত আিছ। আপিন তােদর উপর 
)জারজবরকারী নন। অতএব, )য আমার শাি(েক ভয় কের, তােক )কারআেনর 
মাধ#েম উপেদশ দান কuন। 
Gasiye 88:21-22.....21.অতএব, আপিন উপেদশ িদন, আপিন )তা )কবল একজন 
উপেদশদাতা,….22.আপিন তােদর শাসক নন, 

164.* 
সংঘষ̂ এবং যুেTর মাধLেম ধেম̂র 6জার বা িবজয় �িতÏা করার বLপাের বত̂মান 
সমেয়র িব,াসীরা িক তােদর ঈ,র কত̂ৃক অনু�ািণত হেÛ? (পিব$ যুT / িজহাদ) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

)রামীয় 12:17-19*..... 17 )কউ অপরাধ করেল অপকার কের hিতেশাধ িনও না৷ সকেলর )চােখ যা ভাল 
)তামরা তা করেতই )চNা কর৷ 18 যত¦র পার সকেলর সেG শািWেত থাকার )চNা কের যাও৷ 19 আমার 
ব�ুরা, )কউ )তামােদর িবuেf অন#ায় করেল তােক শাি( িদেত )য়ও না, বরং ঈ>রেকই শাি( িদেত দাও৷ 
শােm hভু বলেছন, ‘hিতেশাধ )নওয়া আমার কাজ, hিতদান যা )দবার আিমই )দব৷’ 
িহ1েদর কােছ প� 12:14..... সবার সেG শািWেত জীবনযাপন করেত )চNা কর, কারণ এই 
ধরেণর জীবন ছাড়া )কউ hভুর দশ[ন লাভ কের না৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:190-193 & 216*.....190.আর লড়াই কর আ]াহর ওয়াে( তােদর সােথ, যারা 
লড়াই কের )তামােদর সােথ। অবশ# কােরা hিত বাড়াবািড় কেরা না। িন�য়ই আ]াহ 
সীমাল:নকারীেদরেক পছ¥ কেরন না।….191.আর তােদরেক হত#াকর )যখােন পাও )সখােনই 
এবং তােদরেক )বর কের দাও )সখান )থেক )যখান )থেক তারা )বর কেরেছ )তামােদরেক। বÜতঃ 
)ফতনা ফ#াসাদ বা দাGা-হাGামা সৃিN করা হত#ার )চেয়ও ক�ন অপরাধ। আর তােদর সােথ লড়াই 
কেরা না 193.আর )তামরা তােদর সােথ লড়াই কর, )য পয[W না )ফতনার অবসান হয় এবং আ]াহর 
Zীন hিতি�ত হয়। অতঃপর যিদ তারা িনবৃত হেয় যায় তাহেল কােরা  
Tevbe 9:29*.....)তামরা যুf কর আহেল-িকতােবর ঐ )লাকেদর সােথ, যারা আ]াহ ও )রাজ 
হাশের ঈমান রােখ না, আ]াহ ও তাঁ র রসূল যা হারাম কের িদেয়েছন তা হারাম কের না এবং �হণ 
কের না সত# ধম[, যতeণ না করেজােড় তারা িজিযয়া hদান কের। 
ম]বL: িজহাদ �রআেনর সবেচেয় বড় িবষয়: 6,236 c আয়ােতর মেধ#  139 c 
ি°হাদ সºিক[ ত যা hিত 45 c আয়ােতর মেধ# 1 c. এছাড়াও ি°হাদ সºিক[ ত 
হািদেসর সংখ#া 21%। িসরাহ (হযরত মুহাÄেদর জীবনী) যার 67% িজহাদ সºিক[ ত। 
�রআেনর 64% ই "কািফরেদর" এর িবuেf অস:Ni 
 
 
 

163.* 
ধম¸য় 6Sে$ িক বল �েয়াগ বা 6কান িকছুেত বাধL করােক িক অনুেমাদন 
6দয়া উিচৎ? 

বাইেবল  না  /  না  &রআন 
িতমিথ ২ 2:24-25*..... 24 )য় মানুষ hভুর )সবক তার )কান িববােদ জিড়েয় পড়া �ক নয়, )স 
হেব সকেলর hিত দয়ালু৷ hভুর )সবকেক একজন উkম িশeক হেত হেব, তােক সিহ9ু হেত 
হেব৷ 25 যাঁ রা তার িবuেf কথা বেল িবনীতভােবই তােদর ভুল )দিখেয় িদেত হেব৷ হয়েতা ঈ>র 
তােদর 5দেয়র পিরবত[ ন করেবন যােত তারা সত#েক �হণ করেত পাের৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:256*..... Zীেনর ব#াপাের )কান জবরদি( বা বাধ#-বাধকতা )নই। িনঃসে¥েহ 
)হদায়াত )গামরাহী )থেক পৃথক হেয় )গেছ। এখন যারা )গামরাহকারী ‘তাxত’)দরেক মানেব 
না এবং আ]াহেত িব>াস Yাপন করেব, )স ধারণ কের িনেয়েছ সু¡ঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। 
আর আ]াহ সবই �েনন এবং জােনন। 
Kaf 50:45..... তারা যা বেল, তা আিম সম#ক অবগত আিছ। আপিন তােদর উপর 
)জারজবরকারী নন। অতএব, )য আমার শাি(েক ভয় কের, তােক )কারআেনর 
মাধ#েম উপেদশ দান কuন। 
Gasiye 88:21-22.....21.অতএব, আপিন উপেদশ িদন, আপিন )তা )কবল একজন 
উপেদশদাতা,….22.আপিন তােদর শাসক নন, 

164.* 
সংঘষ̂ এবং যুেTর মাধLেম ধেম̂র 6জার বা িবজয় �িতÏা করার বLপাের বত̂মান 
সমেয়র িব,াসীরা িক তােদর ঈ,র কত̂ৃক অনু�ািণত হেÛ? (পিব$ যুT / িজহাদ) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

)রামীয় 12:17-19*..... 17 )কউ অপরাধ করেল অপকার কের hিতেশাধ িনও না৷ সকেলর )চােখ যা ভাল 
)তামরা তা করেতই )চNা কর৷ 18 যত¦র পার সকেলর সেG শািWেত থাকার )চNা কের যাও৷ 19 আমার 
ব�ুরা, )কউ )তামােদর িবuেf অন#ায় করেল তােক শাি( িদেত )য়ও না, বরং ঈ>রেকই শাি( িদেত দাও৷ 
শােm hভু বলেছন, ‘hিতেশাধ )নওয়া আমার কাজ, hিতদান যা )দবার আিমই )দব৷’ 
িহ1েদর কােছ প� 12:14..... সবার সেG শািWেত জীবনযাপন করেত )চNা কর, কারণ এই 
ধরেণর জীবন ছাড়া )কউ hভুর দশ[ন লাভ কের না৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:190-193 & 216*.....190.আর লড়াই কর আ]াহর ওয়াে( তােদর সােথ, যারা 
লড়াই কের )তামােদর সােথ। অবশ# কােরা hিত বাড়াবািড় কেরা না। িন�য়ই আ]াহ 
সীমাল:নকারীেদরেক পছ¥ কেরন না।….191.আর তােদরেক হত#াকর )যখােন পাও )সখােনই 
এবং তােদরেক )বর কের দাও )সখান )থেক )যখান )থেক তারা )বর কেরেছ )তামােদরেক। বÜতঃ 
)ফতনা ফ#াসাদ বা দাGা-হাGামা সৃিN করা হত#ার )চেয়ও ক�ন অপরাধ। আর তােদর সােথ লড়াই 
কেরা না 193.আর )তামরা তােদর সােথ লড়াই কর, )য পয[W না )ফতনার অবসান হয় এবং আ]াহর 
Zীন hিতি�ত হয়। অতঃপর যিদ তারা িনবৃত হেয় যায় তাহেল কােরা  
Tevbe 9:29*.....)তামরা যুf কর আহেল-িকতােবর ঐ )লাকেদর সােথ, যারা আ]াহ ও )রাজ 
হাশের ঈমান রােখ না, আ]াহ ও তাঁ র রসূল যা হারাম কের িদেয়েছন তা হারাম কের না এবং �হণ 
কের না সত# ধম[, যতeণ না করেজােড় তারা িজিযয়া hদান কের। 
ম]বL: িজহাদ �রআেনর সবেচেয় বড় িবষয়: 6,236 c আয়ােতর মেধ#  139 c 
ি°হাদ সºিক[ ত যা hিত 45 c আয়ােতর মেধ# 1 c. এছাড়াও ি°হাদ সºিক[ ত 
হািদেসর সংখ#া 21%। িসরাহ (হযরত মুহাÄেদর জীবনী) যার 67% িজহাদ সºিক[ ত। 
�রআেনর 64% ই "কািফরেদর" এর িবuেf অস:Ni 
 
 
 



165. 
যিদ একজন বLাি� িনেজর মাতৃ-ধম̂ 6থেক ধম̂ñ� হন বা ধম̂ পিরতLাগ করেত 
চান তেব িক তােক হতLা করা উিচৎ? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

িহ�েদর কােছ প$ 3:12–13*..... 12 আমার ভাই ও )বােনরা, )দেখা, )তামরা 
সতক[  )থেকা, )তামােদর মেধ# কােরা )য়ন dN ও অিব>াসী 5দয় না থােক যা জীবW 
ঈ>র )থেক )তামােদর ¦ের সিরেয় িনেয় যায়৷  13 )তামরা িদেনর পর িদন এেক 
অপরেক উ© সািহত কর যতeণ সময় ‘আজ’ আেছ৷ পােপর ছলনা )য়ন )তামােদর 
5দয়েক িনম[ম না কের৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:89*.....তারা চায় )য, তারা )যমন কােফর, )তামরাও )তমিন কােফর হেয় 
যাও, যােত )তামরা এবং তারা সব সমান হেয় যাও। অতএব, তােদর মেধ# কাউেক 
ব�ু±েপ �হণ কেরা না, )য পয[W না তারা আ]াহর পেথ িহজরত কের চেল আেস। 
অতঃপর যিদ তারা িবমুখ হয়, তেব তােদরেক পাকড়াও কর এবং )যখােন পাও হত#া 
কর। তােদর মেধ# কাউেক ব�ু±েপ �হণ কেরা না এবং সাহায#কারী বািনও না। 
ম]বL: হািদস )থেক বিণ[ত, ধম[ ত#াগকারীেদর ব#পাের হযরত )মাহাÄাদ (সঃ)-এর 
বানী: ")য )কউ তার ইসলামী ধম[ পিরবত[ ন কের, তােক হত#া কের।" (সিহহ বুখারী: 
খ®. 9, বই 84, নং. 57-58, Cf. খ®. 4, বই 56, নং. 808) 

166. 
পিরবার, বµু এমনিক ভাইেদর িব·েTও যুTও িক অনুেমািদত? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

কির�ীয় ১ 7:13-24..... 13 আবার যিদ )কান ¨ীNানুসারী mীেলােকর অিব>াসী tামী 
থােক আর )সই tামী তার সেG থাকেত রাজী থােক তেব )সই mী )য়ন তার tামীেক 
ত#াগ না কের৷ 14 কারণ িব>াসী mীর মধ# িদেয় )সই অিব>াসী tামী আর িব>াসী tামীর 
মধ# িদেয় )সই অিব>াসী mী পিব�তা লাভ কের৷ তা না হেল )তামােদর )ছেল )মেয়রা 
অ�িচ হত, িক: এখন তারা পিব�৷ 16 িব>াসী mী, তুিম হয়েতা )তামার tামীেক 
উfােরর পথ কের )দেব এবং িব>াসী tামী তুিম এইবােব হয়েতা )তামার mীর উfােরর 
কারণ হেয় উঠেব৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Mujadila 58:22*.....যারা আ]াহ ও পরকােল িব>াস কের, তােদরেক আপিন 
আ]াহ ও তাঁর রসূেলর িবufাচরণকারীেদর সােথ ব�ু| করেত )দখেবন না, যিদও 
তারা তােদর িপতা, পু�, §াতা অথবা yািত-)গা�ী হয়। তােদর অWের আ]াহ ঈমান 
িলেখ িদেয়েছন এবং তােদরেক শিqশালী কেরেছন তাঁর অ¡শ# শিq Zারা। িতিন 
তােদরেক জা{ােত দািখল করেবন, যার তলেদেশ নদী hবািহত। তারা তথায় িচরকাল 
থাকেব। আ]াহ তােদর hিত স:N এবং তারা আ]াহর hিত স:N। তারাই আ]াহর দল। 
)জেন রাখ, আ]াহর দলই সফলকাম হেব। 
Taghabun 64:14*..... )হ মুিমনগণ, )তামােদর )কান )কান mী ও সWান-সWিত 
)তামােদর dশমন। অতএব তােদর ব#াপাের সতক[  থাক। যিদ মাজ[ না কর, উেপeা কর, 
এবং eমা কর, তেব আ]াহ eমাশীল, কuনাময়। 
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ঈ>র )থেক )তামােদর ¦ের সিরেয় িনেয় যায়৷  13 )তামরা িদেনর পর িদন এেক 
অপরেক উ© সািহত কর যতeণ সময় ‘আজ’ আেছ৷ পােপর ছলনা )য়ন )তামােদর 
5দয়েক িনম[ম না কের৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:89*.....তারা চায় )য, তারা )যমন কােফর, )তামরাও )তমিন কােফর হেয় 
যাও, যােত )তামরা এবং তারা সব সমান হেয় যাও। অতএব, তােদর মেধ# কাউেক 
ব�ু±েপ �হণ কেরা না, )য পয[W না তারা আ]াহর পেথ িহজরত কের চেল আেস। 
অতঃপর যিদ তারা িবমুখ হয়, তেব তােদরেক পাকড়াও কর এবং )যখােন পাও হত#া 
কর। তােদর মেধ# কাউেক ব�ু±েপ �হণ কেরা না এবং সাহায#কারী বািনও না। 
ম]বL: হািদস )থেক বিণ[ত, ধম[ ত#াগকারীেদর ব#পাের হযরত )মাহাÄাদ (সঃ)-এর 
বানী: ")য )কউ তার ইসলামী ধম[ পিরবত[ ন কের, তােক হত#া কের।" (সিহহ বুখারী: 
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পিরবার, বµু এমনিক ভাইেদর িব·েTও যুTও িক অনুেমািদত? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

কির�ীয় ১ 7:13-24..... 13 আবার যিদ )কান ¨ীNানুসারী mীেলােকর অিব>াসী tামী 
থােক আর )সই tামী তার সেG থাকেত রাজী থােক তেব )সই mী )য়ন তার tামীেক 
ত#াগ না কের৷ 14 কারণ িব>াসী mীর মধ# িদেয় )সই অিব>াসী tামী আর িব>াসী tামীর 
মধ# িদেয় )সই অিব>াসী mী পিব�তা লাভ কের৷ তা না হেল )তামােদর )ছেল )মেয়রা 
অ�িচ হত, িক: এখন তারা পিব�৷ 16 িব>াসী mী, তুিম হয়েতা )তামার tামীেক 
উfােরর পথ কের )দেব এবং িব>াসী tামী তুিম এইবােব হয়েতা )তামার mীর উfােরর 
কারণ হেয় উঠেব৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Mujadila 58:22*.....যারা আ]াহ ও পরকােল িব>াস কের, তােদরেক আপিন 
আ]াহ ও তাঁর রসূেলর িবufাচরণকারীেদর সােথ ব�ু| করেত )দখেবন না, যিদও 
তারা তােদর িপতা, পু�, §াতা অথবা yািত-)গা�ী হয়। তােদর অWের আ]াহ ঈমান 
িলেখ িদেয়েছন এবং তােদরেক শিqশালী কেরেছন তাঁর অ¡শ# শিq Zারা। িতিন 
তােদরেক জা{ােত দািখল করেবন, যার তলেদেশ নদী hবািহত। তারা তথায় িচরকাল 
থাকেব। আ]াহ তােদর hিত স:N এবং তারা আ]াহর hিত স:N। তারাই আ]াহর দল। 
)জেন রাখ, আ]াহর দলই সফলকাম হেব। 
Taghabun 64:14*..... )হ মুিমনগণ, )তামােদর )কান )কান mী ও সWান-সWিত 
)তামােদর dশমন। অতএব তােদর ব#াপাের সতক[  থাক। যিদ মাজ[ না কর, উেপeা কর, 
এবং eমা কর, তেব আ]াহ eমাশীল, কuনাময়। 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:89*.....তারা চায় )য, তারা )যমন কােফর, )তামরাও )তমিন কােফর হেয় 
যাও, যােত )তামরা এবং তারা সব সমান হেয় যাও। অতএব, তােদর মেধ# কাউেক 
ব�ু±েপ �হণ কেরা না, )য পয[W না তারা আ]াহর পেথ িহজরত কের চেল আেস। 
অতঃপর যিদ তারা িবমুখ হয়, তেব তােদরেক পাকড়াও কর এবং )যখােন পাও হত#া 
কর। তােদর মেধ# কাউেক ব�ু±েপ �হণ কেরা না এবং সাহায#কারী বািনও না। 
ম]বL: হািদস )থেক বিণ[ত, ধম[ ত#াগকারীেদর ব#পাের হযরত )মাহাÄাদ (সঃ)-এর 
বানী: ")য )কউ তার ইসলামী ধম[ পিরবত[ ন কের, তােক হত#া কের।" (সিহহ বুখারী: 
খ®. 9, বই 84, নং. 57-58, Cf. খ®. 4, বই 56, নং. 808) 

166. 
পিরবার, বµু এমনিক ভাইেদর িব·েTও যুTও িক অনুেমািদত? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

কির�ীয় ১ 7:13-24..... 13 আবার যিদ )কান ¨ীNানুসারী mীেলােকর অিব>াসী tামী 
থােক আর )সই tামী তার সেG থাকেত রাজী থােক তেব )সই mী )য়ন তার tামীেক 
ত#াগ না কের৷ 14 কারণ িব>াসী mীর মধ# িদেয় )সই অিব>াসী tামী আর িব>াসী tামীর 
মধ# িদেয় )সই অিব>াসী mী পিব�তা লাভ কের৷ তা না হেল )তামােদর )ছেল )মেয়রা 
অ�িচ হত, িক: এখন তারা পিব�৷ 16 িব>াসী mী, তুিম হয়েতা )তামার tামীেক 
উfােরর পথ কের )দেব এবং িব>াসী tামী তুিম এইবােব হয়েতা )তামার mীর উfােরর 
কারণ হেয় উঠেব৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Mujadila 58:22*.....যারা আ]াহ ও পরকােল িব>াস কের, তােদরেক আপিন 
আ]াহ ও তাঁর রসূেলর িবufাচরণকারীেদর সােথ ব�ু| করেত )দখেবন না, যিদও 
তারা তােদর িপতা, পু�, §াতা অথবা yািত-)গা�ী হয়। তােদর অWের আ]াহ ঈমান 
িলেখ িদেয়েছন এবং তােদরেক শিqশালী কেরেছন তাঁর অ¡শ# শিq Zারা। িতিন 
তােদরেক জা{ােত দািখল করেবন, যার তলেদেশ নদী hবািহত। তারা তথায় িচরকাল 
থাকেব। আ]াহ তােদর hিত স:N এবং তারা আ]াহর hিত স:N। তারাই আ]াহর দল। 
)জেন রাখ, আ]াহর দলই সফলকাম হেব। 
Taghabun 64:14*..... )হ মুিমনগণ, )তামােদর )কান )কান mী ও সWান-সWিত 
)তামােদর dশমন। অতএব তােদর ব#াপাের সতক[  থাক। যিদ মাজ[ না কর, উেপeা কর, 
এবং eমা কর, তেব আ]াহ eমাশীল, কuনাময়। 
  
 
 
 

165. 
যিদ একজন বLাি� িনেজর মাতৃ-ধম̂ 6থেক ধম̂ñ� হন বা ধম̂ পিরতLাগ করেত 
চান তেব িক তােক হতLা করা উিচৎ? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

িহ�েদর কােছ প$ 3:12–13*..... 12 আমার ভাই ও )বােনরা, )দেখা, )তামরা 
সতক[  )থেকা, )তামােদর মেধ# কােরা )য়ন dN ও অিব>াসী 5দয় না থােক যা জীবW 
ঈ>র )থেক )তামােদর ¦ের সিরেয় িনেয় যায়৷  13 )তামরা িদেনর পর িদন এেক 
অপরেক উ© সািহত কর যতeণ সময় ‘আজ’ আেছ৷ পােপর ছলনা )য়ন )তামােদর 
5দয়েক িনম[ম না কের৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:89*.....তারা চায় )য, তারা )যমন কােফর, )তামরাও )তমিন কােফর হেয় 
যাও, যােত )তামরা এবং তারা সব সমান হেয় যাও। অতএব, তােদর মেধ# কাউেক 
ব�ু±েপ �হণ কেরা না, )য পয[W না তারা আ]াহর পেথ িহজরত কের চেল আেস। 
অতঃপর যিদ তারা িবমুখ হয়, তেব তােদরেক পাকড়াও কর এবং )যখােন পাও হত#া 
কর। তােদর মেধ# কাউেক ব�ু±েপ �হণ কেরা না এবং সাহায#কারী বািনও না। 
ম]বL: হািদস )থেক বিণ[ত, ধম[ ত#াগকারীেদর ব#পাের হযরত )মাহাÄাদ (সঃ)-এর 
বানী: ")য )কউ তার ইসলামী ধম[ পিরবত[ ন কের, তােক হত#া কের।" (সিহহ বুখারী: 
খ®. 9, বই 84, নং. 57-58, Cf. খ®. 4, বই 56, নং. 808) 

166. 
পিরবার, বµু এমনিক ভাইেদর িব·েTও যুTও িক অনুেমািদত? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

কির�ীয় ১ 7:13-24..... 13 আবার যিদ )কান ¨ীNানুসারী mীেলােকর অিব>াসী tামী 
থােক আর )সই tামী তার সেG থাকেত রাজী থােক তেব )সই mী )য়ন তার tামীেক 
ত#াগ না কের৷ 14 কারণ িব>াসী mীর মধ# িদেয় )সই অিব>াসী tামী আর িব>াসী tামীর 
মধ# িদেয় )সই অিব>াসী mী পিব�তা লাভ কের৷ তা না হেল )তামােদর )ছেল )মেয়রা 
অ�িচ হত, িক: এখন তারা পিব�৷ 16 িব>াসী mী, তুিম হয়েতা )তামার tামীেক 
উfােরর পথ কের )দেব এবং িব>াসী tামী তুিম এইবােব হয়েতা )তামার mীর উfােরর 
কারণ হেয় উঠেব৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Mujadila 58:22*.....যারা আ]াহ ও পরকােল িব>াস কের, তােদরেক আপিন 
আ]াহ ও তাঁর রসূেলর িবufাচরণকারীেদর সােথ ব�ু| করেত )দখেবন না, যিদও 
তারা তােদর িপতা, পু�, §াতা অথবা yািত-)গা�ী হয়। তােদর অWের আ]াহ ঈমান 
িলেখ িদেয়েছন এবং তােদরেক শিqশালী কেরেছন তাঁর অ¡শ# শিq Zারা। িতিন 
তােদরেক জা{ােত দািখল করেবন, যার তলেদেশ নদী hবািহত। তারা তথায় িচরকাল 
থাকেব। আ]াহ তােদর hিত স:N এবং তারা আ]াহর hিত স:N। তারাই আ]াহর দল। 
)জেন রাখ, আ]াহর দলই সফলকাম হেব। 
Taghabun 64:14*..... )হ মুিমনগণ, )তামােদর )কান )কান mী ও সWান-সWিত 
)তামােদর dশমন। অতএব তােদর ব#াপাের সতক[  থাক। যিদ মাজ[ না কর, উেপeা কর, 
এবং eমা কর, তেব আ]াহ eমাশীল, কuনাময়। 
  
 
 
 



167. 
সৃি�কত̂া িক চান তাঁর িব,াসীরা িনজেদর িবেবেকর িব·েT 6যেয় হেলও অনL 
ধেম̂ িব,াসীেদর হতLা ক·ক?  

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

पিশষLচিরত 24:16*..... এইজন# আিমও সব[দা )সইভােব চিল যােত ঈ>র ও 
মানুেষর সামেন িনেজর িবেবকেক �f রাখেত পাির৷   
িতমিথ ১ 1:5*..... এই আেদেশর আসল উে¿শ# হল )সই ভালবাসা জািগেয় )তালা৷ 
)সই ভালবাসার জন# hেযাজন �িচ 5দয়, স© িবেবক ও অকপট িব>াস৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:216*.....)তামােদর উপর যুf ফরয করা হেয়েছ, অথচ তা )তামােদর 
কােছ অপছ¥নীয়। পeাWের )তামােদর কােছ হয়েতা )কান একটা িবষয় পছ¥সই 
নয়, অথচ তা )তামােদর জন# কল#াণকর। আর হয়েতাবা )কান একc িবষয় )তামােদর 
কােছ পছ¥নীয় অথচ )তামােদর জেন# অকল#াণকর। বÜতঃ আ]াহই জােনন, 
)তামরা জান না। 
Enfal 8:17*..... সুতরাং )তামরা তােদরেক হত#া করিন, বরং আ]াহই তােদরেক হত#া 
কেরেছন। আর তুিম মাcর মুি� িনেeপ করিন, যখন তা িনেeপ কেরিছেল, বরং তা িনেeপ 
কেরিছেলন আ]াহ tয়ং )যন ঈমানদারেদর hিত এহসান করেত পােরন যথাথ[ভােব। িনঃসে¥েহ 
আ]াহ �বণকারী; পিরyাত।  

168. 
একa িভ� িব,ােসর 6লােকেদর িব·েT লড়াই করা এবং যুT করা িক 
আসেলই ভাল িকছু? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

গালাতীয় 5:19-21.....19 পাপ hবৃিkর কাজxিল �N; )সxিল হল ব#িভচার, অ�িচতা, 
)t�াচািরতা, 20 hিতমা পূজা, ডাইিন িবদ#া, ঘৃণা, tাথ[পরতা, িহংসা, )³াধ, িনেজেদর মেধ# 
িবতক[ , মতেভদ, দলাদিল, ঈষ[া, 21 মাতলািম, লাºট# আর একই ধরেণর অন# অপরাধ৷ এর 
িবuেf )তামােদর সাবধান কের িদি� )য়মন এর আেগও কেরিছ, যাঁ রা এইসব �কাজ করেব 
তােদর ঈ>েরর রােজ# জায়গা হেব না৷ 
যােকােবর প$র 4:2 & 8*..... 2 )তামরা িকছু চাও িক: তা পাও না, তখন খুন কর 
ও অপরেক িহংসা কর৷ িক: তবুও তা )পেত পােরা না, তাই )তামরা ঝগড়া কর, 
মারামাির কর৷ )তামরা যা চাও, তা পাও না, কারণ )তামরা ঈ>েরর কােছ চাও না৷ 8 
)তামরা ঈ>েরর িনকটবত· হও, তােত িতিনও )তামােদর িনকটবত· হেবন৷ পাপীরা, 
)তামােদর জীবন )থেক পাপ ¦র কেরা৷ )তামরা একই সােথ ঈ>েরর ও জগেতর )সবা 
করেত )চNা করছ৷ )তামােদর অWঃকরণ পিব� কর৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Tebve 9:41*..... )তামরা )বর হেয় পড় t� বা hচুর সর া́েমর সােথ এবং )জহাদ কর আ]াহর 
পেথ িনেজেদর মাল ও জান িদেয়, এc )তামােদর জেন# অিত উkম, যিদ )তামরা বুঝেত পার। 
Ankebut 29:6.....)য কN tীকার কের, )স )তা িনেজর জেন#ই কN tীকার কের। 
আ]াহ িব>বাসী )থেক )ব-পরওয়া।  
Saf 61:11*.... তা এই )য, )তামরা আ]াহ ও তাঁর রসূেলর hিত িব>াস Yাপন করেব 
এবং আ]াহর পেথ িনেজেদর ধন-সºদ ও জীবনপণ কের )জহাদ করেব। এটাই 
)তামােদর জেন# উkম; যিদ )তামরা )বাঝ। 
 
 
 
 

167. 
সৃি�কত̂া িক চান তাঁর িব,াসীরা িনজেদর িবেবেকর িব·েT 6যেয় হেলও অনL 
ধেম̂ িব,াসীেদর হতLা ক·ক?  

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

पিশষLচিরত 24:16*..... এইজন# আিমও সব[দা )সইভােব চিল যােত ঈ>র ও 
মানুেষর সামেন িনেজর িবেবকেক �f রাখেত পাির৷   
িতমিথ ১ 1:5*..... এই আেদেশর আসল উে¿শ# হল )সই ভালবাসা জািগেয় )তালা৷ 
)সই ভালবাসার জন# hেযাজন �িচ 5দয়, স© িবেবক ও অকপট িব>াস৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:216*.....)তামােদর উপর যুf ফরয করা হেয়েছ, অথচ তা )তামােদর 
কােছ অপছ¥নীয়। পeাWের )তামােদর কােছ হয়েতা )কান একটা িবষয় পছ¥সই 
নয়, অথচ তা )তামােদর জন# কল#াণকর। আর হয়েতাবা )কান একc িবষয় )তামােদর 
কােছ পছ¥নীয় অথচ )তামােদর জেন# অকল#াণকর। বÜতঃ আ]াহই জােনন, 
)তামরা জান না। 
Enfal 8:17*..... সুতরাং )তামরা তােদরেক হত#া করিন, বরং আ]াহই তােদরেক হত#া 
কেরেছন। আর তুিম মাcর মুি� িনেeপ করিন, যখন তা িনেeপ কেরিছেল, বরং তা িনেeপ 
কেরিছেলন আ]াহ tয়ং )যন ঈমানদারেদর hিত এহসান করেত পােরন যথাথ[ভােব। িনঃসে¥েহ 
আ]াহ �বণকারী; পিরyাত।  

168. 
একa িভ� িব,ােসর 6লােকেদর িব·েT লড়াই করা এবং যুT করা িক 
আসেলই ভাল িকছু? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

গালাতীয় 5:19-21.....19 পাপ hবৃিkর কাজxিল �N; )সxিল হল ব#িভচার, অ�িচতা, 
)t�াচািরতা, 20 hিতমা পূজা, ডাইিন িবদ#া, ঘৃণা, tাথ[পরতা, িহংসা, )³াধ, িনেজেদর মেধ# 
িবতক[ , মতেভদ, দলাদিল, ঈষ[া, 21 মাতলািম, লাºট# আর একই ধরেণর অন# অপরাধ৷ এর 
িবuেf )তামােদর সাবধান কের িদি� )য়মন এর আেগও কেরিছ, যাঁ রা এইসব �কাজ করেব 
তােদর ঈ>েরর রােজ# জায়গা হেব না৷ 
যােকােবর প$র 4:2 & 8*..... 2 )তামরা িকছু চাও িক: তা পাও না, তখন খুন কর 
ও অপরেক িহংসা কর৷ িক: তবুও তা )পেত পােরা না, তাই )তামরা ঝগড়া কর, 
মারামাির কর৷ )তামরা যা চাও, তা পাও না, কারণ )তামরা ঈ>েরর কােছ চাও না৷ 8 
)তামরা ঈ>েরর িনকটবত· হও, তােত িতিনও )তামােদর িনকটবত· হেবন৷ পাপীরা, 
)তামােদর জীবন )থেক পাপ ¦র কেরা৷ )তামরা একই সােথ ঈ>েরর ও জগেতর )সবা 
করেত )চNা করছ৷ )তামােদর অWঃকরণ পিব� কর৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Tebve 9:41*..... )তামরা )বর হেয় পড় t� বা hচুর সর া́েমর সােথ এবং )জহাদ কর আ]াহর 
পেথ িনেজেদর মাল ও জান িদেয়, এc )তামােদর জেন# অিত উkম, যিদ )তামরা বুঝেত পার। 
Ankebut 29:6.....)য কN tীকার কের, )স )তা িনেজর জেন#ই কN tীকার কের। 
আ]াহ িব>বাসী )থেক )ব-পরওয়া।  
Saf 61:11*.... তা এই )য, )তামরা আ]াহ ও তাঁর রসূেলর hিত িব>াস Yাপন করেব 
এবং আ]াহর পেথ িনেজেদর ধন-সºদ ও জীবনপণ কের )জহাদ করেব। এটাই 
)তামােদর জেন# উkম; যিদ )তামরা )বাঝ। 
 
 
 
 167. 

সৃি�কত̂া িক চান তাঁর িব,াসীরা িনজেদর িবেবেকর িব·েT 6যেয় হেলও অনL 
ধেম̂ িব,াসীেদর হতLা ক·ক?  

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

पিশষLচিরত 24:16*..... এইজন# আিমও সব[দা )সইভােব চিল যােত ঈ>র ও 
মানুেষর সামেন িনেজর িবেবকেক �f রাখেত পাির৷   
িতমিথ ১ 1:5*..... এই আেদেশর আসল উে¿শ# হল )সই ভালবাসা জািগেয় )তালা৷ 
)সই ভালবাসার জন# hেযাজন �িচ 5দয়, স© িবেবক ও অকপট িব>াস৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:216*.....)তামােদর উপর যুf ফরয করা হেয়েছ, অথচ তা )তামােদর 
কােছ অপছ¥নীয়। পeাWের )তামােদর কােছ হয়েতা )কান একটা িবষয় পছ¥সই 
নয়, অথচ তা )তামােদর জন# কল#াণকর। আর হয়েতাবা )কান একc িবষয় )তামােদর 
কােছ পছ¥নীয় অথচ )তামােদর জেন# অকল#াণকর। বÜতঃ আ]াহই জােনন, 
)তামরা জান না। 
Enfal 8:17*..... সুতরাং )তামরা তােদরেক হত#া করিন, বরং আ]াহই তােদরেক হত#া 
কেরেছন। আর তুিম মাcর মুি� িনেeপ করিন, যখন তা িনেeপ কেরিছেল, বরং তা িনেeপ 
কেরিছেলন আ]াহ tয়ং )যন ঈমানদারেদর hিত এহসান করেত পােরন যথাথ[ভােব। িনঃসে¥েহ 
আ]াহ �বণকারী; পিরyাত।  

168. 
একa িভ� িব,ােসর 6লােকেদর িব·েT লড়াই করা এবং যুT করা িক 
আসেলই ভাল িকছু? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

গালাতীয় 5:19-21.....19 পাপ hবৃিkর কাজxিল �N; )সxিল হল ব#িভচার, অ�িচতা, 
)t�াচািরতা, 20 hিতমা পূজা, ডাইিন িবদ#া, ঘৃণা, tাথ[পরতা, িহংসা, )³াধ, িনেজেদর মেধ# 
িবতক[ , মতেভদ, দলাদিল, ঈষ[া, 21 মাতলািম, লাºট# আর একই ধরেণর অন# অপরাধ৷ এর 
িবuেf )তামােদর সাবধান কের িদি� )য়মন এর আেগও কেরিছ, যাঁ রা এইসব �কাজ করেব 
তােদর ঈ>েরর রােজ# জায়গা হেব না৷ 
যােকােবর প$র 4:2 & 8*..... 2 )তামরা িকছু চাও িক: তা পাও না, তখন খুন কর 
ও অপরেক িহংসা কর৷ িক: তবুও তা )পেত পােরা না, তাই )তামরা ঝগড়া কর, 
মারামাির কর৷ )তামরা যা চাও, তা পাও না, কারণ )তামরা ঈ>েরর কােছ চাও না৷ 8 
)তামরা ঈ>েরর িনকটবত· হও, তােত িতিনও )তামােদর িনকটবত· হেবন৷ পাপীরা, 
)তামােদর জীবন )থেক পাপ ¦র কেরা৷ )তামরা একই সােথ ঈ>েরর ও জগেতর )সবা 
করেত )চNা করছ৷ )তামােদর অWঃকরণ পিব� কর৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Tebve 9:41*..... )তামরা )বর হেয় পড় t� বা hচুর সর া́েমর সােথ এবং )জহাদ কর আ]াহর 
পেথ িনেজেদর মাল ও জান িদেয়, এc )তামােদর জেন# অিত উkম, যিদ )তামরা বুঝেত পার। 
Ankebut 29:6.....)য কN tীকার কের, )স )তা িনেজর জেন#ই কN tীকার কের। 
আ]াহ িব>বাসী )থেক )ব-পরওয়া।  
Saf 61:11*.... তা এই )য, )তামরা আ]াহ ও তাঁর রসূেলর hিত িব>াস Yাপন করেব 
এবং আ]াহর পেথ িনেজেদর ধন-সºদ ও জীবনপণ কের )জহাদ করেব। এটাই 
)তামােদর জেন# উkম; যিদ )তামরা )বাঝ। 
 
 
 

167. 
সৃি�কত̂া িক চান তাঁর িব,াসীরা িনজেদর িবেবেকর িব·েT 6যেয় হেলও অনL 
ধেম̂ িব,াসীেদর হতLা ক·ক?  

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

पিশষLচিরত 24:16*..... এইজন# আিমও সব[দা )সইভােব চিল যােত ঈ>র ও 
মানুেষর সামেন িনেজর িবেবকেক �f রাখেত পাির৷   
িতমিথ ১ 1:5*..... এই আেদেশর আসল উে¿শ# হল )সই ভালবাসা জািগেয় )তালা৷ 
)সই ভালবাসার জন# hেযাজন �িচ 5দয়, স© িবেবক ও অকপট িব>াস৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:216*.....)তামােদর উপর যুf ফরয করা হেয়েছ, অথচ তা )তামােদর 
কােছ অপছ¥নীয়। পeাWের )তামােদর কােছ হয়েতা )কান একটা িবষয় পছ¥সই 
নয়, অথচ তা )তামােদর জন# কল#াণকর। আর হয়েতাবা )কান একc িবষয় )তামােদর 
কােছ পছ¥নীয় অথচ )তামােদর জেন# অকল#াণকর। বÜতঃ আ]াহই জােনন, 
)তামরা জান না। 
Enfal 8:17*..... সুতরাং )তামরা তােদরেক হত#া করিন, বরং আ]াহই তােদরেক হত#া 
কেরেছন। আর তুিম মাcর মুি� িনেeপ করিন, যখন তা িনেeপ কেরিছেল, বরং তা িনেeপ 
কেরিছেলন আ]াহ tয়ং )যন ঈমানদারেদর hিত এহসান করেত পােরন যথাথ[ভােব। িনঃসে¥েহ 
আ]াহ �বণকারী; পিরyাত।  

168. 
একa িভ� িব,ােসর 6লােকেদর িব·েT লড়াই করা এবং যুT করা িক 
আসেলই ভাল িকছু? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

গালাতীয় 5:19-21.....19 পাপ hবৃিkর কাজxিল �N; )সxিল হল ব#িভচার, অ�িচতা, 
)t�াচািরতা, 20 hিতমা পূজা, ডাইিন িবদ#া, ঘৃণা, tাথ[পরতা, িহংসা, )³াধ, িনেজেদর মেধ# 
িবতক[ , মতেভদ, দলাদিল, ঈষ[া, 21 মাতলািম, লাºট# আর একই ধরেণর অন# অপরাধ৷ এর 
িবuেf )তামােদর সাবধান কের িদি� )য়মন এর আেগও কেরিছ, যাঁ রা এইসব �কাজ করেব 
তােদর ঈ>েরর রােজ# জায়গা হেব না৷ 
যােকােবর প$র 4:2 & 8*..... 2 )তামরা িকছু চাও িক: তা পাও না, তখন খুন কর 
ও অপরেক িহংসা কর৷ িক: তবুও তা )পেত পােরা না, তাই )তামরা ঝগড়া কর, 
মারামাির কর৷ )তামরা যা চাও, তা পাও না, কারণ )তামরা ঈ>েরর কােছ চাও না৷ 8 
)তামরা ঈ>েরর িনকটবত· হও, তােত িতিনও )তামােদর িনকটবত· হেবন৷ পাপীরা, 
)তামােদর জীবন )থেক পাপ ¦র কেরা৷ )তামরা একই সােথ ঈ>েরর ও জগেতর )সবা 
করেত )চNা করছ৷ )তামােদর অWঃকরণ পিব� কর৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Tebve 9:41*..... )তামরা )বর হেয় পড় t� বা hচুর সর া́েমর সােথ এবং )জহাদ কর আ]াহর 
পেথ িনেজেদর মাল ও জান িদেয়, এc )তামােদর জেন# অিত উkম, যিদ )তামরা বুঝেত পার। 
Ankebut 29:6.....)য কN tীকার কের, )স )তা িনেজর জেন#ই কN tীকার কের। 
আ]াহ িব>বাসী )থেক )ব-পরওয়া।  
Saf 61:11*.... তা এই )য, )তামরা আ]াহ ও তাঁর রসূেলর hিত িব>াস Yাপন করেব 
এবং আ]াহর পেথ িনেজেদর ধন-সºদ ও জীবনপণ কের )জহাদ করেব। এটাই 
)তামােদর জেন# উkম; যিদ )তামরা )বাঝ। 
 
 
 



169. 
সৃি�কত̂া িক হযরত 6মাহাFাদ (সঃ)-6ক ইসলাম �চােরর উে�েশ একািধক 
যুেTর অনুমিত িদেয়িছেলন?  

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

)যাহন 18:36*..... যী� বলেলন, ‘আমার রাজ# এই জগেতর নয়৷ যিদ আমার রাজ# 
এই জগেতর হত তাহেল আমার )লােকরা ইnদীেদর হাত )থেক আমােক রeা করার 
জন# লড়াই করত; িক: না, আমার রাজ# এখানকার নয়৷’   
কির�ীয় ২ 10:3-5*..... 3 আমরা জগেতই বাস কির িক: জগ© )য়ভােব যুf কের আমরা 
)সইভােব কির না৷ 4 জগ© )য় যুেfর অm ব#বহার কের, আমরা তার )থেক tতÉ যুfাm 
ব#বহার কির৷ আমােদর যুেfর অm ঈ>েরর পরা³ম; এই যুfাm শåর সু¡ঢ় ঘাঁ c Íংস করেত 
পাের৷ )লাকেদর বােজ িবতক[  আমরা িবফল করেত পাির৷ 5 )য় সম( গব[জনক িবষয় ঈ>র 
িবষয়ক yােনর িবuেf ওেঠ, আমরা তােদর hেত#কেক Íংস কির এবং সম( িচWােক 
বশীভূত কের ̈ ীেNর অনুগত কির৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
1. বদর যুf: (624 মাচ[ )আল-ই ইমরান 3:13 ও 123; আনফাল 8: 5-19 ও 41-44 
2. nদ যুf: (625 মাচ[ ); আল-ই ইমরান 3: 121-122, 3: 140 এবং 165-127 
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5. মুতা যুf: (629) বাকারা 2: 191-193 
6. nনাইেনর যুf: (আগ÷ 630); )তভ 9: 25-27 
7. )তবুেকর যুf: (630) তেবেব 9: 38-40, 42-52, 65-66, 81-83, 86-87,90, 93, 117 
8. )ম;া যুf: (630) তেবেব 9:12, কাসা; 28:85, সাফ 61:13, নাসর, 110: 1-3। 
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পিব$ %ে&র মেধL িক শােîর 6লাকেদর িব·েT যুT করার িবষেয় অনুমিত 
আেছ? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 
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)রাজ হাশের ঈমান রােখ না, আ]াহ ও তাঁ র রসূল যা হারাম কের িদেয়েছন তা হারাম কের না 
এবং �হণ কের না সত# ধম[, যতeণ না করেজােড় তারা িজিযয়া hদান কের।  
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তােদরেক িতিন তােদর ¦গ[ )থেক নািমেয় িদেলন এবং তােদর অWের ভীিত িনেeপ 
করেলন। ফেল )তামরা একদলেক হত#া করছ এবং একদলেক ব¥ী করছ। 
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িবষয়ক yােনর িবuেf ওেঠ, আমরা তােদর hেত#কেক Íংস কির এবং সম( িচWােক 
বশীভূত কের ̈ ীেNর অনুগত কির৷   
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171. 
অিব,াসীেদর িব·েT আ%াসী এবং আºমণাÖক যুT িক পিব$ %&Jেলা 
³ারা উৎসািহত? (িôহাদ) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

এেফসীয় 6:12*..... রqমাংেসর )দহধারী মানুেষর সেG আমােদর সং�াম নয়৷ 
শাসকগণ, কতৃ[ েÒর অিধকারীসকল, এই অ�কার যুেগর মহাজাগিতক eমতার সেG 
এবং tগ[রােজ#র ম¥ শিq সমূেহর সেG আমােদর সং�াম৷   
িতমিথ ১ 2:1-2*..... 1 আমার hথম অনুেরাধ এই )য় )তামরা সকল মানুেষর জন# 
ঈ>েরর কােছ hাথ[না কর৷ সকল মানুেষর জন#ই ঈ>েরর সেG কথা বল৷ তােদর যা 
িকছু hেযাজন তা ঈ>েরর কােছ চাও ও তাঁর কােছ কৃতy হও৷  2 িবেশষ কের 
রাজােদর ও আিধকািরক সকেলর জন# hাথ[না করা উিচত )য়ন আমরা নীরেব ও 
শািWেত জীবনযাপন করেত পাির, )য় জীবন হেব ঈ>রভিq ও ঈ>েরর উপাসনায় পূণ[৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:76-77*.....76.যারা ঈমানদার তারা )য, )জহাদ কের আ]াহর রােহই। 77. 
)দয়া হল, তৎeণাৎ তােদর মেধ# একদল )লাক মানুষেক ভয় করেত আর� করল, 
)যমন কের ভয় করা হয় আ]াহেক। এমন িক তার )চেয়ও অিধক ভয়। আর বলেত 
লাগল, হায় পালনকত[ া, )কন আমােদর উপর যুf ফরজ করেল! আমােদরেক )কন 
আরও িকছুকাল অবকাশ দান করেল না। ( )হ রসূল) তােদরেক বেল িদন, পািথ[ব 
ফায়দা সীিমত। আর আেখরাত পরেহযগারেদর জন# উkম। আর  
ম]বL: ি°হাদ বা যুf �রআেনর সবেচেয় বড় িবষয় যােত 6,236 c আয়ােতর মেধ# 
139 c আয়ােত যুf িনেয় বলা যা 45 c আয়ােতর মেধ# hিত 1 c আয়াত। )তভিব 
9:29 এবং 123-এ আ�াসী যুf )দখার ব#পাের বলা হেয়েছ।   

172. 
সৃি�কত̂া িক তেব িব,াসীেদরেক উৎসািহত কেরন তারা 6যন িভ� ধেম̂ 
িব,াসীেদরেক িনঃ� কের 6দয়? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

আিদপু(ক - 14:23..... যা িকছু আপনার তার িকছুই আিম রাখব না| আিম hিত�িত করিছ 
)য় আিম িকছুই রাখব না| এমনিক একটা সুেতা অথবা জুেতার িফেতও না. আিম চাই না )য় 
আপিন বলেবন, ‘অ¼ামেক আিম বড় )লাক বািনেয়িছ|’   
যা�াপু(ক 20:15 & 17*.....15 “চুির )কােরা না| 17 “)তামােদর hিতেবশীর ঘরবাড়ীর 
hিত )লাভ )কােরা না| তার mীেক )ভাগ করেত )চও না| এবং তার দাস-দাসী, গবািদ প� 
অথবা গাধােদর আsসা©  করেত )চও না| অন#েদর )কান িকছুর hিত )লাভ )কােরা না|” 
এেফসীয় 4:28*.....)য় এক সময় চুির করত )স )য়ন আর কখনও চুির না কের, বরং 
ভাল িকছু কাজ করেত িনজ হােত পির�ম কের৷ )স )য়ন সবরকম ভাল কাজ কের, 
তাহেল অভাবী )লাকেদর সেG ভাগ কের )দবার জেন#ও তার িকছু থাকেব৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Enfal 8:1 & 41*.....1.আপনার কােছ িজেyস কের, গনীমেতর n�ম। বেল িদন, 
গণীমেতর মাল হল আ]াহর এবং রসূেলর। অতএব, )তামরা আ]াহেক ভয় কর এবং 
িনেজেদর অবYা সংেশাধন কের নাও। 41. আর এ কথাও )জেন রাখ )য, )কান বÜ-সাম�ীর 
মধ# )থেক যা িকছু )তামরা গনীমত িহসােব পােব, তার এক পÔমাংশ হল আ]াহর জন#, 
রসূেলর জন#, তাঁর িনকটাÃীয়-tজেনর জন# এবং এতীম-অসহায় ও মুসািফরেদর জন#;  
 
 
 
 
 

171. 
অিব,াসীেদর িব·েT আ%াসী এবং আºমণাÖক যুT িক পিব$ %&Jেলা 
³ারা উৎসািহত? (িôহাদ) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

এেফসীয় 6:12*..... রqমাংেসর )দহধারী মানুেষর সেG আমােদর সং�াম নয়৷ 
শাসকগণ, কতৃ[ েÒর অিধকারীসকল, এই অ�কার যুেগর মহাজাগিতক eমতার সেG 
এবং tগ[রােজ#র ম¥ শিq সমূেহর সেG আমােদর সং�াম৷   
িতমিথ ১ 2:1-2*..... 1 আমার hথম অনুেরাধ এই )য় )তামরা সকল মানুেষর জন# 
ঈ>েরর কােছ hাথ[না কর৷ সকল মানুেষর জন#ই ঈ>েরর সেG কথা বল৷ তােদর যা 
িকছু hেযাজন তা ঈ>েরর কােছ চাও ও তাঁর কােছ কৃতy হও৷  2 িবেশষ কের 
রাজােদর ও আিধকািরক সকেলর জন# hাথ[না করা উিচত )য়ন আমরা নীরেব ও 
শািWেত জীবনযাপন করেত পাির, )য় জীবন হেব ঈ>রভিq ও ঈ>েরর উপাসনায় পূণ[৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:76-77*.....76.যারা ঈমানদার তারা )য, )জহাদ কের আ]াহর রােহই। 77. 
)দয়া হল, তৎeণাৎ তােদর মেধ# একদল )লাক মানুষেক ভয় করেত আর� করল, 
)যমন কের ভয় করা হয় আ]াহেক। এমন িক তার )চেয়ও অিধক ভয়। আর বলেত 
লাগল, হায় পালনকত[ া, )কন আমােদর উপর যুf ফরজ করেল! আমােদরেক )কন 
আরও িকছুকাল অবকাশ দান করেল না। ( )হ রসূল) তােদরেক বেল িদন, পািথ[ব 
ফায়দা সীিমত। আর আেখরাত পরেহযগারেদর জন# উkম। আর  
ম]বL: ি°হাদ বা যুf �রআেনর সবেচেয় বড় িবষয় যােত 6,236 c আয়ােতর মেধ# 
139 c আয়ােত যুf িনেয় বলা যা 45 c আয়ােতর মেধ# hিত 1 c আয়াত। )তভিব 
9:29 এবং 123-এ আ�াসী যুf )দখার ব#পাের বলা হেয়েছ।   

172. 
সৃি�কত̂া িক তেব িব,াসীেদরেক উৎসািহত কেরন তারা 6যন িভ� ধেম̂ 
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)য় আিম িকছুই রাখব না| এমনিক একটা সুেতা অথবা জুেতার িফেতও না. আিম চাই না )য় 
আপিন বলেবন, ‘অ¼ামেক আিম বড় )লাক বািনেয়িছ|’   
যা�াপু(ক 20:15 & 17*.....15 “চুির )কােরা না| 17 “)তামােদর hিতেবশীর ঘরবাড়ীর 
hিত )লাভ )কােরা না| তার mীেক )ভাগ করেত )চও না| এবং তার দাস-দাসী, গবািদ প� 
অথবা গাধােদর আsসা©  করেত )চও না| অন#েদর )কান িকছুর hিত )লাভ )কােরা না|” 
এেফসীয় 4:28*.....)য় এক সময় চুির করত )স )য়ন আর কখনও চুির না কের, বরং 
ভাল িকছু কাজ করেত িনজ হােত পির�ম কের৷ )স )য়ন সবরকম ভাল কাজ কের, 
তাহেল অভাবী )লাকেদর সেG ভাগ কের )দবার জেন#ও তার িকছু থাকেব৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Enfal 8:1 & 41*.....1.আপনার কােছ িজেyস কের, গনীমেতর n�ম। বেল িদন, 
গণীমেতর মাল হল আ]াহর এবং রসূেলর। অতএব, )তামরা আ]াহেক ভয় কর এবং 
িনেজেদর অবYা সংেশাধন কের নাও। 41. আর এ কথাও )জেন রাখ )য, )কান বÜ-সাম�ীর 
মধ# )থেক যা িকছু )তামরা গনীমত িহসােব পােব, তার এক পÔমাংশ হল আ]াহর জন#, 
রসূেলর জন#, তাঁর িনকটাÃীয়-tজেনর জন# এবং এতীম-অসহায় ও মুসািফরেদর জন#;  
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িকছু hেযাজন তা ঈ>েরর কােছ চাও ও তাঁর কােছ কৃতy হও৷  2 িবেশষ কের 
রাজােদর ও আিধকািরক সকেলর জন# hাথ[না করা উিচত )য়ন আমরা নীরেব ও 
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)যমন কের ভয় করা হয় আ]াহেক। এমন িক তার )চেয়ও অিধক ভয়। আর বলেত 
লাগল, হায় পালনকত[ া, )কন আমােদর উপর যুf ফরজ করেল! আমােদরেক )কন 
আরও িকছুকাল অবকাশ দান করেল না। ( )হ রসূল) তােদরেক বেল িদন, পািথ[ব 
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)য় আিম িকছুই রাখব না| এমনিক একটা সুেতা অথবা জুেতার িফেতও না. আিম চাই না )য় 
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শাসকগণ, কতৃ[ েÒর অিধকারীসকল, এই অ�কার যুেগর মহাজাগিতক eমতার সেG 
এবং tগ[রােজ#র ম¥ শিq সমূেহর সেG আমােদর সং�াম৷   
িতমিথ ১ 2:1-2*..... 1 আমার hথম অনুেরাধ এই )য় )তামরা সকল মানুেষর জন# 
ঈ>েরর কােছ hাথ[না কর৷ সকল মানুেষর জন#ই ঈ>েরর সেG কথা বল৷ তােদর যা 
িকছু hেযাজন তা ঈ>েরর কােছ চাও ও তাঁর কােছ কৃতy হও৷  2 িবেশষ কের 
রাজােদর ও আিধকািরক সকেলর জন# hাথ[না করা উিচত )য়ন আমরা নীরেব ও 
শািWেত জীবনযাপন করেত পাির, )য় জীবন হেব ঈ>রভিq ও ঈ>েরর উপাসনায় পূণ[৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:76-77*.....76.যারা ঈমানদার তারা )য, )জহাদ কের আ]াহর রােহই। 77. 
)দয়া হল, তৎeণাৎ তােদর মেধ# একদল )লাক মানুষেক ভয় করেত আর� করল, 
)যমন কের ভয় করা হয় আ]াহেক। এমন িক তার )চেয়ও অিধক ভয়। আর বলেত 
লাগল, হায় পালনকত[ া, )কন আমােদর উপর যুf ফরজ করেল! আমােদরেক )কন 
আরও িকছুকাল অবকাশ দান করেল না। ( )হ রসূল) তােদরেক বেল িদন, পািথ[ব 
ফায়দা সীিমত। আর আেখরাত পরেহযগারেদর জন# উkম। আর  
ম]বL: ি°হাদ বা যুf �রআেনর সবেচেয় বড় িবষয় যােত 6,236 c আয়ােতর মেধ# 
139 c আয়ােত যুf িনেয় বলা যা 45 c আয়ােতর মেধ# hিত 1 c আয়াত। )তভিব 
9:29 এবং 123-এ আ�াসী যুf )দখার ব#পাের বলা হেয়েছ।   

172. 
সৃি�কত̂া িক তেব িব,াসীেদরেক উৎসািহত কেরন তারা 6যন িভ� ধেম̂ 
িব,াসীেদরেক িনঃ� কের 6দয়? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

আিদপু(ক - 14:23..... যা িকছু আপনার তার িকছুই আিম রাখব না| আিম hিত�িত করিছ 
)য় আিম িকছুই রাখব না| এমনিক একটা সুেতা অথবা জুেতার িফেতও না. আিম চাই না )য় 
আপিন বলেবন, ‘অ¼ামেক আিম বড় )লাক বািনেয়িছ|’   
যা�াপু(ক 20:15 & 17*.....15 “চুির )কােরা না| 17 “)তামােদর hিতেবশীর ঘরবাড়ীর 
hিত )লাভ )কােরা না| তার mীেক )ভাগ করেত )চও না| এবং তার দাস-দাসী, গবািদ প� 
অথবা গাধােদর আsসা©  করেত )চও না| অন#েদর )কান িকছুর hিত )লাভ )কােরা না|” 
এেফসীয় 4:28*.....)য় এক সময় চুির করত )স )য়ন আর কখনও চুির না কের, বরং 
ভাল িকছু কাজ করেত িনজ হােত পির�ম কের৷ )স )য়ন সবরকম ভাল কাজ কের, 
তাহেল অভাবী )লাকেদর সেG ভাগ কের )দবার জেন#ও তার িকছু থাকেব৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Enfal 8:1 & 41*.....1.আপনার কােছ িজেyস কের, গনীমেতর n�ম। বেল িদন, 
গণীমেতর মাল হল আ]াহর এবং রসূেলর। অতএব, )তামরা আ]াহেক ভয় কর এবং 
িনেজেদর অবYা সংেশাধন কের নাও। 41. আর এ কথাও )জেন রাখ )য, )কান বÜ-সাম�ীর 
মধ# )থেক যা িকছু )তামরা গনীমত িহসােব পােব, তার এক পÔমাংশ হল আ]াহর জন#, 
রসূেলর জন#, তাঁর িনকটাÃীয়-tজেনর জন# এবং এতীম-অসহায় ও মুসািফরেদর জন#;  
 
 
 



173. 
সৃি�কত̂া িক চান আজ সïাস ও কেঠারতার মাধLেম তােদর শRেক �িতহত করেত? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

6যেরিময়া 22:3*.....hভু বলেলন: যা �ক তাই কেরা| ডাকাতেক নয়, যার ডাকািত 
হেয়েছ তােক রeা কেরা| িবÍা মিহলােদর এবং অনাথ িশ�েদর )কান eিত কেরা না| 
িনরীহ )লাকেদর )মেরা না| 
িতমিথ ২ 2:23-25*.....23 িক: মূখ[তাপূণ[ ও yানহীন তেক[ র মেধ# জিড়েয় পেড়া না, 
তুিম জান )য় ঐসব শূন#গভ[  তক[ িবতক[  )থেক লড়াইেয়র সৃিN হয়৷ 24 )য় মানুষ hভুর 
)সবক তার )কান িববােদ জিড়েয় পড়া �ক নয়, )স হেব সকেলর hিত দয়ালু৷ hভুর 
)সবকেক একজন উkম িশeক হেত হেব, তােক সিহ9ু হেত হেব৷ 25 যাঁরা তার 
িবuেf কথা বেল িবনীতভােবই তােদর ভুল )দিখেয় িদেত হেব৷ হয়েতা ঈ>র তােদর 
5দেয়র পিরবত[ ন করেবন যােত তারা সত#েক �হণ করেত পাের৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7:4*.....আর )তামরা অ�ই উপেদশ �হণ কর। অেনক জনপদেক আিম Íংস কের 
িদেয়িছ। তােদর কােছ আমার আযাব রাি� )বলায় )পৗেছেছ অথবা িZhহের িব�ামরত অবYায়। 
Enfal 8:11..... যখন িতিন আেরাপ কেরন )তামােদর উপর ত«া�{ তা িনেজর পe )থেক 
)তামােদর hশািWর জন# এবং )তামােদর উপর আকাশ )থেক পািন অবতরণ কেরন, যােত 
)তামািদগেক পিব� কের )দন এবং যােত )তামােদর )থেক অপসািরত কের )দন শয়তােনর 
অপিব�তা। আর যােত কের সুরিeত কের িদেত পােরন )তামােদর অWরসমূহেক এবং তােত 
)যন সু¡ঢ় কের িদেত পােরন )তামােদর পা xেলা। 
Enfal 8:67..... নবীর পেe উিচত নয় ব¥ীিদগেক িনেজর কােছ রাখা, যতeণ না )দশময় 
hচুর রqপাত ঘটােব। )তামরা পািথ[ব সºদ কামনা কর, অথচ আ]াহ চান আেখরাত। আর 
আ]াহ হে�ন পরা³মশালী )হকমতওয়ালা।  

174.* 
সৃি�কত̂া িক চান িব,াসীগণ তাঁর �িতদান �দােনর নীিত চািলেয় 6যেত? 
(6চােখর িবিনমেয় 6চাখ, দাঁেতর িবিনমেয় দাঁত/ িকসাস) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

মিথ 5:39*.....িক: আিম )তামােদর বলিছ, dN )লাকেদর hিতেরাধ কেরা না, বরং )কউ যিদ 
)তামার ডান গােল চড় মাের, তেব তার িদেক অপর গালcও বািড়েয় িদও৷   
6রামীয় 12:19-20*.....19 আমার ব�ুরা, )কউ )তামােদর িবuেf অন#ায় করেল তােক শাি( 
িদেত )য়ও না, বরং ঈ>রেকই শাি( িদেত দাও৷ শােm hভু বলেছন, ‘hিতেশাধ )নওয়া আমার কাজ, 
hিতদান যা )দবার আিমই )দব৷’ 20 িক: )তামরা এই কাজ কর, ‘)তামােদর শåরা eুধাত[  হেল 
তােক )খেত দাও, )তামােদর শå তৃ9াত[  হেল তােক জল পান করাও৷ এই রকম করেল )তামরা 
তােক লÀায় )ফেল )দেব৷’আর তা হেব তার মাথায় একরািশ °লW কয়লা রাখার মেতা৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:194*.....সÄািনত মাসই সÄািনত মােসর বদলা। আর সÄান রeা করারও বদলা 
রেয়েছ। বÜতঃ যারা )তামােদর উপর জবর দি( কেরেছ, )তামরা তােদর উপর জবরদি( কর, 
)যমন জবরদি( তারা কেরেছ )তামােদর উপর। আর )তামরা আ]াহেক ভয় কর এবং )জেন 
রাখ, যারা পরেহযগার, আ]াহ তােদর সােথ রেয়েছন। 
Shura 42:40-41*.....40. আর মে¥র hিতফল )তা অনু±প ম¥ই। )য eমা কের 
ও আেপাষ কের তার পুর�ার আ]াহর কােছ রেয়েছ; িন�য় িতিন অত#াচারীেদরেক 
পছ¥ কেরন নাই।….41.িন�য় )য অত#াচািরত হওয়ার পর hিতেশাধ �হণ কের, 
তােদর িবuেfও )কান অিভেযাগ )নই। 
 
 
 
 

173. 
সৃি�কত̂া িক চান আজ সïাস ও কেঠারতার মাধLেম তােদর শRেক �িতহত করেত? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

6যেরিময়া 22:3*.....hভু বলেলন: যা �ক তাই কেরা| ডাকাতেক নয়, যার ডাকািত 
হেয়েছ তােক রeা কেরা| িবÍা মিহলােদর এবং অনাথ িশ�েদর )কান eিত কেরা না| 
িনরীহ )লাকেদর )মেরা না| 
িতমিথ ২ 2:23-25*.....23 িক: মূখ[তাপূণ[ ও yানহীন তেক[ র মেধ# জিড়েয় পেড়া না, 
তুিম জান )য় ঐসব শূন#গভ[  তক[ িবতক[  )থেক লড়াইেয়র সৃিN হয়৷ 24 )য় মানুষ hভুর 
)সবক তার )কান িববােদ জিড়েয় পড়া �ক নয়, )স হেব সকেলর hিত দয়ালু৷ hভুর 
)সবকেক একজন উkম িশeক হেত হেব, তােক সিহ9ু হেত হেব৷ 25 যাঁরা তার 
িবuেf কথা বেল িবনীতভােবই তােদর ভুল )দিখেয় িদেত হেব৷ হয়েতা ঈ>র তােদর 
5দেয়র পিরবত[ ন করেবন যােত তারা সত#েক �হণ করেত পাের৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7:4*.....আর )তামরা অ�ই উপেদশ �হণ কর। অেনক জনপদেক আিম Íংস কের 
িদেয়িছ। তােদর কােছ আমার আযাব রাি� )বলায় )পৗেছেছ অথবা িZhহের িব�ামরত অবYায়। 
Enfal 8:11..... যখন িতিন আেরাপ কেরন )তামােদর উপর ত«া�{ তা িনেজর পe )থেক 
)তামােদর hশািWর জন# এবং )তামােদর উপর আকাশ )থেক পািন অবতরণ কেরন, যােত 
)তামািদগেক পিব� কের )দন এবং যােত )তামােদর )থেক অপসািরত কের )দন শয়তােনর 
অপিব�তা। আর যােত কের সুরিeত কের িদেত পােরন )তামােদর অWরসমূহেক এবং তােত 
)যন সু¡ঢ় কের িদেত পােরন )তামােদর পা xেলা। 
Enfal 8:67..... নবীর পেe উিচত নয় ব¥ীিদগেক িনেজর কােছ রাখা, যতeণ না )দশময় 
hচুর রqপাত ঘটােব। )তামরা পািথ[ব সºদ কামনা কর, অথচ আ]াহ চান আেখরাত। আর 
আ]াহ হে�ন পরা³মশালী )হকমতওয়ালা।  

174.* 
সৃি�কত̂া িক চান িব,াসীগণ তাঁর �িতদান �দােনর নীিত চািলেয় 6যেত? 
(6চােখর িবিনমেয় 6চাখ, দাঁেতর িবিনমেয় দাঁত/ িকসাস) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

মিথ 5:39*.....িক: আিম )তামােদর বলিছ, dN )লাকেদর hিতেরাধ কেরা না, বরং )কউ যিদ 
)তামার ডান গােল চড় মাের, তেব তার িদেক অপর গালcও বািড়েয় িদও৷   
6রামীয় 12:19-20*.....19 আমার ব�ুরা, )কউ )তামােদর িবuেf অন#ায় করেল তােক শাি( 
িদেত )য়ও না, বরং ঈ>রেকই শাি( িদেত দাও৷ শােm hভু বলেছন, ‘hিতেশাধ )নওয়া আমার কাজ, 
hিতদান যা )দবার আিমই )দব৷’ 20 িক: )তামরা এই কাজ কর, ‘)তামােদর শåরা eুধাত[  হেল 
তােক )খেত দাও, )তামােদর শå তৃ9াত[  হেল তােক জল পান করাও৷ এই রকম করেল )তামরা 
তােক লÀায় )ফেল )দেব৷’আর তা হেব তার মাথায় একরািশ °লW কয়লা রাখার মেতা৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:194*.....সÄািনত মাসই সÄািনত মােসর বদলা। আর সÄান রeা করারও বদলা 
রেয়েছ। বÜতঃ যারা )তামােদর উপর জবর দি( কেরেছ, )তামরা তােদর উপর জবরদি( কর, 
)যমন জবরদি( তারা কেরেছ )তামােদর উপর। আর )তামরা আ]াহেক ভয় কর এবং )জেন 
রাখ, যারা পরেহযগার, আ]াহ তােদর সােথ রেয়েছন। 
Shura 42:40-41*.....40. আর মে¥র hিতফল )তা অনু±প ম¥ই। )য eমা কের 
ও আেপাষ কের তার পুর�ার আ]াহর কােছ রেয়েছ; িন�য় িতিন অত#াচারীেদরেক 
পছ¥ কেরন নাই।….41.িন�য় )য অত#াচািরত হওয়ার পর hিতেশাধ �হণ কের, 
তােদর িবuেfও )কান অিভেযাগ )নই। 
 
 
 
 173. 

সৃি�কত̂া িক চান আজ সïাস ও কেঠারতার মাধLেম তােদর শRেক �িতহত করেত? 
বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

6যেরিময়া 22:3*.....hভু বলেলন: যা �ক তাই কেরা| ডাকাতেক নয়, যার ডাকািত 
হেয়েছ তােক রeা কেরা| িবÍা মিহলােদর এবং অনাথ িশ�েদর )কান eিত কেরা না| 
িনরীহ )লাকেদর )মেরা না| 
িতমিথ ২ 2:23-25*.....23 িক: মূখ[তাপূণ[ ও yানহীন তেক[ র মেধ# জিড়েয় পেড়া না, 
তুিম জান )য় ঐসব শূন#গভ[  তক[ িবতক[  )থেক লড়াইেয়র সৃিN হয়৷ 24 )য় মানুষ hভুর 
)সবক তার )কান িববােদ জিড়েয় পড়া �ক নয়, )স হেব সকেলর hিত দয়ালু৷ hভুর 
)সবকেক একজন উkম িশeক হেত হেব, তােক সিহ9ু হেত হেব৷ 25 যাঁরা তার 
িবuেf কথা বেল িবনীতভােবই তােদর ভুল )দিখেয় িদেত হেব৷ হয়েতা ঈ>র তােদর 
5দেয়র পিরবত[ ন করেবন যােত তারা সত#েক �হণ করেত পাের৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7:4*.....আর )তামরা অ�ই উপেদশ �হণ কর। অেনক জনপদেক আিম Íংস কের 
িদেয়িছ। তােদর কােছ আমার আযাব রাি� )বলায় )পৗেছেছ অথবা িZhহের িব�ামরত অবYায়। 
Enfal 8:11..... যখন িতিন আেরাপ কেরন )তামােদর উপর ত«া�{ তা িনেজর পe )থেক 
)তামােদর hশািWর জন# এবং )তামােদর উপর আকাশ )থেক পািন অবতরণ কেরন, যােত 
)তামািদগেক পিব� কের )দন এবং যােত )তামােদর )থেক অপসািরত কের )দন শয়তােনর 
অপিব�তা। আর যােত কের সুরিeত কের িদেত পােরন )তামােদর অWরসমূহেক এবং তােত 
)যন সু¡ঢ় কের িদেত পােরন )তামােদর পা xেলা। 
Enfal 8:67..... নবীর পেe উিচত নয় ব¥ীিদগেক িনেজর কােছ রাখা, যতeণ না )দশময় 
hচুর রqপাত ঘটােব। )তামরা পািথ[ব সºদ কামনা কর, অথচ আ]াহ চান আেখরাত। আর 
আ]াহ হে�ন পরা³মশালী )হকমতওয়ালা।  

174.* 
সৃি�কত̂া িক চান িব,াসীগণ তাঁর �িতদান �দােনর নীিত চািলেয় 6যেত? 
(6চােখর িবিনমেয় 6চাখ, দাঁেতর িবিনমেয় দাঁত/ িকসাস) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

মিথ 5:39*.....িক: আিম )তামােদর বলিছ, dN )লাকেদর hিতেরাধ কেরা না, বরং )কউ যিদ 
)তামার ডান গােল চড় মাের, তেব তার িদেক অপর গালcও বািড়েয় িদও৷   
6রামীয় 12:19-20*.....19 আমার ব�ুরা, )কউ )তামােদর িবuেf অন#ায় করেল তােক শাি( 
িদেত )য়ও না, বরং ঈ>রেকই শাি( িদেত দাও৷ শােm hভু বলেছন, ‘hিতেশাধ )নওয়া আমার কাজ, 
hিতদান যা )দবার আিমই )দব৷’ 20 িক: )তামরা এই কাজ কর, ‘)তামােদর শåরা eুধাত[  হেল 
তােক )খেত দাও, )তামােদর শå তৃ9াত[  হেল তােক জল পান করাও৷ এই রকম করেল )তামরা 
তােক লÀায় )ফেল )দেব৷’আর তা হেব তার মাথায় একরািশ °লW কয়লা রাখার মেতা৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:194*.....সÄািনত মাসই সÄািনত মােসর বদলা। আর সÄান রeা করারও বদলা 
রেয়েছ। বÜতঃ যারা )তামােদর উপর জবর দি( কেরেছ, )তামরা তােদর উপর জবরদি( কর, 
)যমন জবরদি( তারা কেরেছ )তামােদর উপর। আর )তামরা আ]াহেক ভয় কর এবং )জেন 
রাখ, যারা পরেহযগার, আ]াহ তােদর সােথ রেয়েছন। 
Shura 42:40-41*.....40. আর মে¥র hিতফল )তা অনু±প ম¥ই। )য eমা কের 
ও আেপাষ কের তার পুর�ার আ]াহর কােছ রেয়েছ; িন�য় িতিন অত#াচারীেদরেক 
পছ¥ কেরন নাই।….41.িন�য় )য অত#াচািরত হওয়ার পর hিতেশাধ �হণ কের, 
তােদর িবuেfও )কান অিভেযাগ )নই। 
 
 
 

173. 
সৃি�কত̂া িক চান আজ সïাস ও কেঠারতার মাধLেম তােদর শRেক �িতহত করেত? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

6যেরিময়া 22:3*.....hভু বলেলন: যা �ক তাই কেরা| ডাকাতেক নয়, যার ডাকািত 
হেয়েছ তােক রeা কেরা| িবÍা মিহলােদর এবং অনাথ িশ�েদর )কান eিত কেরা না| 
িনরীহ )লাকেদর )মেরা না| 
িতমিথ ২ 2:23-25*.....23 িক: মূখ[তাপূণ[ ও yানহীন তেক[ র মেধ# জিড়েয় পেড়া না, 
তুিম জান )য় ঐসব শূন#গভ[  তক[ িবতক[  )থেক লড়াইেয়র সৃিN হয়৷ 24 )য় মানুষ hভুর 
)সবক তার )কান িববােদ জিড়েয় পড়া �ক নয়, )স হেব সকেলর hিত দয়ালু৷ hভুর 
)সবকেক একজন উkম িশeক হেত হেব, তােক সিহ9ু হেত হেব৷ 25 যাঁরা তার 
িবuেf কথা বেল িবনীতভােবই তােদর ভুল )দিখেয় িদেত হেব৷ হয়েতা ঈ>র তােদর 
5দেয়র পিরবত[ ন করেবন যােত তারা সত#েক �হণ করেত পাের৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7:4*.....আর )তামরা অ�ই উপেদশ �হণ কর। অেনক জনপদেক আিম Íংস কের 
িদেয়িছ। তােদর কােছ আমার আযাব রাি� )বলায় )পৗেছেছ অথবা িZhহের িব�ামরত অবYায়। 
Enfal 8:11..... যখন িতিন আেরাপ কেরন )তামােদর উপর ত«া�{ তা িনেজর পe )থেক 
)তামােদর hশািWর জন# এবং )তামােদর উপর আকাশ )থেক পািন অবতরণ কেরন, যােত 
)তামািদগেক পিব� কের )দন এবং যােত )তামােদর )থেক অপসািরত কের )দন শয়তােনর 
অপিব�তা। আর যােত কের সুরিeত কের িদেত পােরন )তামােদর অWরসমূহেক এবং তােত 
)যন সু¡ঢ় কের িদেত পােরন )তামােদর পা xেলা। 
Enfal 8:67..... নবীর পেe উিচত নয় ব¥ীিদগেক িনেজর কােছ রাখা, যতeণ না )দশময় 
hচুর রqপাত ঘটােব। )তামরা পািথ[ব সºদ কামনা কর, অথচ আ]াহ চান আেখরাত। আর 
আ]াহ হে�ন পরা³মশালী )হকমতওয়ালা।  

174.* 
সৃি�কত̂া িক চান িব,াসীগণ তাঁর �িতদান �দােনর নীিত চািলেয় 6যেত? 
(6চােখর িবিনমেয় 6চাখ, দাঁেতর িবিনমেয় দাঁত/ িকসাস) 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

মিথ 5:39*.....িক: আিম )তামােদর বলিছ, dN )লাকেদর hিতেরাধ কেরা না, বরং )কউ যিদ 
)তামার ডান গােল চড় মাের, তেব তার িদেক অপর গালcও বািড়েয় িদও৷   
6রামীয় 12:19-20*.....19 আমার ব�ুরা, )কউ )তামােদর িবuেf অন#ায় করেল তােক শাি( 
িদেত )য়ও না, বরং ঈ>রেকই শাি( িদেত দাও৷ শােm hভু বলেছন, ‘hিতেশাধ )নওয়া আমার কাজ, 
hিতদান যা )দবার আিমই )দব৷’ 20 িক: )তামরা এই কাজ কর, ‘)তামােদর শåরা eুধাত[  হেল 
তােক )খেত দাও, )তামােদর শå তৃ9াত[  হেল তােক জল পান করাও৷ এই রকম করেল )তামরা 
তােক লÀায় )ফেল )দেব৷’আর তা হেব তার মাথায় একরািশ °লW কয়লা রাখার মেতা৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:194*.....সÄািনত মাসই সÄািনত মােসর বদলা। আর সÄান রeা করারও বদলা 
রেয়েছ। বÜতঃ যারা )তামােদর উপর জবর দি( কেরেছ, )তামরা তােদর উপর জবরদি( কর, 
)যমন জবরদি( তারা কেরেছ )তামােদর উপর। আর )তামরা আ]াহেক ভয় কর এবং )জেন 
রাখ, যারা পরেহযগার, আ]াহ তােদর সােথ রেয়েছন। 
Shura 42:40-41*.....40. আর মে¥র hিতফল )তা অনু±প ম¥ই। )য eমা কের 
ও আেপাষ কের তার পুর�ার আ]াহর কােছ রেয়েছ; িন�য় িতিন অত#াচারীেদরেক 
পছ¥ কেরন নাই।….41.িন�য় )য অত#াচািরত হওয়ার পর hিতেশাধ �হণ কের, 
তােদর িবuেfও )কান অিভেযাগ )নই। 
 
 
 



175.* 
সৃি�কত̂া িক তাঁর িব,াসীেদর িনেজর হােত �িতেশাধ 6নয়ার জনL উৎসািহত 
কেরেছন? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

ি³তীয় িববরণ 32:35-36*.....35 তারা )য় সব ম¥ কাজ কেরেছ তার জন# আিম 
তােদর শাি( )দব| 36 “hভু তাঁর )লাকেদর িবচার করেবন|  
6রামীয় 2:1-3*.....1 যিদ মেন কর )য় তুিম ঐ )লাকেদর িবচার করেত পার, তাহেল ভুল করছ, 
কারণ তুিমও )দাষী৷ তুিম অপেরর িবচার কর; িক: তুিমও )সই একইরকম ম¥ কাজ কর৷ কােজই 
তুিম যখন অেন#র িবচার কর তখন িনেজেকই )দাষী সাব#( কর৷ 
)রামীয় 12:14-18.... 14 )তামােদর যাঁ রা িনয়[াতন কের তােদর জন# hাথ[না কেরা, )য়ন ঈ>র 
তােদর আশীব[াদ কেরন৷ তােদর মGল কামনা কর, অিভশাপ িদও না৷ 17 )কউ অপরাধ করেল 
অপকার কের hিতেশাধ িনও না৷ সকেলর )চােখ যা ভাল )তামরা 18 যত¦র পার সকেলর সেG 
শািWেত থাকার )চNা কের যাও৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:179*.....)হ বুিfমানগণ! )কসােসর মেধ# )তামােদর জেন# জীবন 
রেয়েছ, যােত )তামরা সাবধান হেত পার। 
Maide 5:45*.....আিম এ �ে� তােদর hিত িলেখ িদেয়িছ )য, hােণর িবিনমেয় hাণ, 
চeুর িবিনমেয় চeু, নােকর িবিনমেয় নাক, কােনর িবিনমেয় কান, দাঁেতর িবিনমেয় 
দাঁত এবং যখম সমূেহর িবিনমেয় সমান যখম। অতঃপর )য eমা কের, )স )গানাহ 
)থেক পাক হেয় যায়। )যসব )লাক আ]াহ যা অবতীণ[ কেরেছন, তদনুযায়ী ফয়সালা 
কের না তারাই জােলম। 

176. 
সৃি�কত̂া িক তাঁর িব,াসীেদর অিভশাপ 6দয়ার বLপাের উৎসািহত কেরেছন? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

লুক 6:27-28*.....27 ‘)তামরা যাঁ রা �নছ, আিম িক: )তামােদর বলিছ, )তামরা )তামােদর 
শåেদর ভালেবেসা৷ যাঁ রা )তামােদর ঘৃণা কের, তােদর মGল )কার৷ 28 যাঁ রা )তামােদর অিভশাপ 
)দয়, তােদর আশীব[াদ )কার৷ যাঁ রা )তামােদর সেG dয়<[বহার কের, তােদর জন# hাথ[না )কার৷   
যােকােবর প$র 3:10*.....একই মুখ )থেক hশংসা ও অিভশাপ িনগ[ত হয়৷ ভাই ও 
)বােনরা, এমন হওযা উিচত নয়৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:159*.... মানুেষর জন# িকতােবর মেধ# িব(ািরত বণ[না করার পরও; )স 
সম( )লােকর hিতই আ]াহর অিভসºাত এবং অন#ান# অিভসºাতকারীগেণর ও। 
Al-i İmran 3:61*..... তারপর চল আমরা সবাই িমেল hাথ[না কির এবং তােদর 
hিত আ]াহর অিভসºাত কির যারা িমথ#াবাদী। 
 
 

 
 

175.* 
সৃি�কত̂া িক তাঁর িব,াসীেদর িনেজর হােত �িতেশাধ 6নয়ার জনL উৎসািহত 
কেরেছন? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

ি³তীয় িববরণ 32:35-36*.....35 তারা )য় সব ম¥ কাজ কেরেছ তার জন# আিম 
তােদর শাি( )দব| 36 “hভু তাঁর )লাকেদর িবচার করেবন|  
6রামীয় 2:1-3*.....1 যিদ মেন কর )য় তুিম ঐ )লাকেদর িবচার করেত পার, তাহেল ভুল করছ, 
কারণ তুিমও )দাষী৷ তুিম অপেরর িবচার কর; িক: তুিমও )সই একইরকম ম¥ কাজ কর৷ কােজই 
তুিম যখন অেন#র িবচার কর তখন িনেজেকই )দাষী সাব#( কর৷ 
)রামীয় 12:14-18.... 14 )তামােদর যাঁ রা িনয়[াতন কের তােদর জন# hাথ[না কেরা, )য়ন ঈ>র 
তােদর আশীব[াদ কেরন৷ তােদর মGল কামনা কর, অিভশাপ িদও না৷ 17 )কউ অপরাধ করেল 
অপকার কের hিতেশাধ িনও না৷ সকেলর )চােখ যা ভাল )তামরা 18 যত¦র পার সকেলর সেG 
শািWেত থাকার )চNা কের যাও৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:179*.....)হ বুিfমানগণ! )কসােসর মেধ# )তামােদর জেন# জীবন 
রেয়েছ, যােত )তামরা সাবধান হেত পার। 
Maide 5:45*.....আিম এ �ে� তােদর hিত িলেখ িদেয়িছ )য, hােণর িবিনমেয় hাণ, 
চeুর িবিনমেয় চeু, নােকর িবিনমেয় নাক, কােনর িবিনমেয় কান, দাঁেতর িবিনমেয় 
দাঁত এবং যখম সমূেহর িবিনমেয় সমান যখম। অতঃপর )য eমা কের, )স )গানাহ 
)থেক পাক হেয় যায়। )যসব )লাক আ]াহ যা অবতীণ[ কেরেছন, তদনুযায়ী ফয়সালা 
কের না তারাই জােলম। 

176. 
সৃি�কত̂া িক তাঁর িব,াসীেদর অিভশাপ 6দয়ার বLপাের উৎসািহত কেরেছন? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

লুক 6:27-28*.....27 ‘)তামরা যাঁ রা �নছ, আিম িক: )তামােদর বলিছ, )তামরা )তামােদর 
শåেদর ভালেবেসা৷ যাঁ রা )তামােদর ঘৃণা কের, তােদর মGল )কার৷ 28 যাঁ রা )তামােদর অিভশাপ 
)দয়, তােদর আশীব[াদ )কার৷ যাঁ রা )তামােদর সেG dয়<[বহার কের, তােদর জন# hাথ[না )কার৷   
যােকােবর প$র 3:10*.....একই মুখ )থেক hশংসা ও অিভশাপ িনগ[ত হয়৷ ভাই ও 
)বােনরা, এমন হওযা উিচত নয়৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:159*.... মানুেষর জন# িকতােবর মেধ# িব(ািরত বণ[না করার পরও; )স 
সম( )লােকর hিতই আ]াহর অিভসºাত এবং অন#ান# অিভসºাতকারীগেণর ও। 
Al-i İmran 3:61*..... তারপর চল আমরা সবাই িমেল hাথ[না কির এবং তােদর 
hিত আ]াহর অিভসºাত কির যারা িমথ#াবাদী। 
 
 

 
 

175.* 
সৃি�কত̂া িক তাঁর িব,াসীেদর িনেজর হােত �িতেশাধ 6নয়ার জনL উৎসািহত 
কেরেছন? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

ি³তীয় িববরণ 32:35-36*.....35 তারা )য় সব ম¥ কাজ কেরেছ তার জন# আিম 
তােদর শাি( )দব| 36 “hভু তাঁর )লাকেদর িবচার করেবন|  
6রামীয় 2:1-3*.....1 যিদ মেন কর )য় তুিম ঐ )লাকেদর িবচার করেত পার, তাহেল ভুল করছ, 
কারণ তুিমও )দাষী৷ তুিম অপেরর িবচার কর; িক: তুিমও )সই একইরকম ম¥ কাজ কর৷ কােজই 
তুিম যখন অেন#র িবচার কর তখন িনেজেকই )দাষী সাব#( কর৷ 
)রামীয় 12:14-18.... 14 )তামােদর যাঁ রা িনয়[াতন কের তােদর জন# hাথ[না কেরা, )য়ন ঈ>র 
তােদর আশীব[াদ কেরন৷ তােদর মGল কামনা কর, অিভশাপ িদও না৷ 17 )কউ অপরাধ করেল 
অপকার কের hিতেশাধ িনও না৷ সকেলর )চােখ যা ভাল )তামরা 18 যত¦র পার সকেলর সেG 
শািWেত থাকার )চNা কের যাও৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:179*.....)হ বুিfমানগণ! )কসােসর মেধ# )তামােদর জেন# জীবন 
রেয়েছ, যােত )তামরা সাবধান হেত পার। 
Maide 5:45*.....আিম এ �ে� তােদর hিত িলেখ িদেয়িছ )য, hােণর িবিনমেয় hাণ, 
চeুর িবিনমেয় চeু, নােকর িবিনমেয় নাক, কােনর িবিনমেয় কান, দাঁেতর িবিনমেয় 
দাঁত এবং যখম সমূেহর িবিনমেয় সমান যখম। অতঃপর )য eমা কের, )স )গানাহ 
)থেক পাক হেয় যায়। )যসব )লাক আ]াহ যা অবতীণ[ কেরেছন, তদনুযায়ী ফয়সালা 
কের না তারাই জােলম। 

176. 
সৃি�কত̂া িক তাঁর িব,াসীেদর অিভশাপ 6দয়ার বLপাের উৎসািহত কেরেছন? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

লুক 6:27-28*.....27 ‘)তামরা যাঁ রা �নছ, আিম িক: )তামােদর বলিছ, )তামরা )তামােদর 
শåেদর ভালেবেসা৷ যাঁ রা )তামােদর ঘৃণা কের, তােদর মGল )কার৷ 28 যাঁ রা )তামােদর অিভশাপ 
)দয়, তােদর আশীব[াদ )কার৷ যাঁ রা )তামােদর সেG dয়<[বহার কের, তােদর জন# hাথ[না )কার৷   
যােকােবর প$র 3:10*.....একই মুখ )থেক hশংসা ও অিভশাপ িনগ[ত হয়৷ ভাই ও 
)বােনরা, এমন হওযা উিচত নয়৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:159*.... মানুেষর জন# িকতােবর মেধ# িব(ািরত বণ[না করার পরও; )স 
সম( )লােকর hিতই আ]াহর অিভসºাত এবং অন#ান# অিভসºাতকারীগেণর ও। 
Al-i İmran 3:61*..... তারপর চল আমরা সবাই িমেল hাথ[না কির এবং তােদর 
hিত আ]াহর অিভসºাত কির যারা িমথ#াবাদী। 
 
 

 
 

175.* 
সৃি�কত̂া িক তাঁর িব,াসীেদর িনেজর হােত �িতেশাধ 6নয়ার জনL উৎসািহত 
কেরেছন? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

ি³তীয় িববরণ 32:35-36*.....35 তারা )য় সব ম¥ কাজ কেরেছ তার জন# আিম 
তােদর শাি( )দব| 36 “hভু তাঁর )লাকেদর িবচার করেবন|  
6রামীয় 2:1-3*.....1 যিদ মেন কর )য় তুিম ঐ )লাকেদর িবচার করেত পার, তাহেল ভুল করছ, 
কারণ তুিমও )দাষী৷ তুিম অপেরর িবচার কর; িক: তুিমও )সই একইরকম ম¥ কাজ কর৷ কােজই 
তুিম যখন অেন#র িবচার কর তখন িনেজেকই )দাষী সাব#( কর৷ 
)রামীয় 12:14-18.... 14 )তামােদর যাঁ রা িনয়[াতন কের তােদর জন# hাথ[না কেরা, )য়ন ঈ>র 
তােদর আশীব[াদ কেরন৷ তােদর মGল কামনা কর, অিভশাপ িদও না৷ 17 )কউ অপরাধ করেল 
অপকার কের hিতেশাধ িনও না৷ সকেলর )চােখ যা ভাল )তামরা 18 যত¦র পার সকেলর সেG 
শািWেত থাকার )চNা কের যাও৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:179*.....)হ বুিfমানগণ! )কসােসর মেধ# )তামােদর জেন# জীবন 
রেয়েছ, যােত )তামরা সাবধান হেত পার। 
Maide 5:45*.....আিম এ �ে� তােদর hিত িলেখ িদেয়িছ )য, hােণর িবিনমেয় hাণ, 
চeুর িবিনমেয় চeু, নােকর িবিনমেয় নাক, কােনর িবিনমেয় কান, দাঁেতর িবিনমেয় 
দাঁত এবং যখম সমূেহর িবিনমেয় সমান যখম। অতঃপর )য eমা কের, )স )গানাহ 
)থেক পাক হেয় যায়। )যসব )লাক আ]াহ যা অবতীণ[ কেরেছন, তদনুযায়ী ফয়সালা 
কের না তারাই জােলম। 

176. 
সৃি�কত̂া িক তাঁর িব,াসীেদর অিভশাপ 6দয়ার বLপাের উৎসািহত কেরেছন? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

লুক 6:27-28*.....27 ‘)তামরা যাঁ রা �নছ, আিম িক: )তামােদর বলিছ, )তামরা )তামােদর 
শåেদর ভালেবেসা৷ যাঁ রা )তামােদর ঘৃণা কের, তােদর মGল )কার৷ 28 যাঁ রা )তামােদর অিভশাপ 
)দয়, তােদর আশীব[াদ )কার৷ যাঁ রা )তামােদর সেG dয়<[বহার কের, তােদর জন# hাথ[না )কার৷   
যােকােবর প$র 3:10*.....একই মুখ )থেক hশংসা ও অিভশাপ িনগ[ত হয়৷ ভাই ও 
)বােনরা, এমন হওযা উিচত নয়৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:159*.... মানুেষর জন# িকতােবর মেধ# িব(ািরত বণ[না করার পরও; )স 
সম( )লােকর hিতই আ]াহর অিভসºাত এবং অন#ান# অিভসºাতকারীগেণর ও। 
Al-i İmran 3:61*..... তারপর চল আমরা সবাই িমেল hাথ[না কির এবং তােদর 
hিত আ]াহর অিভসºাত কির যারা িমথ#াবাদী। 
 
 

 
 



177.* 
মহান সৃি�কত̂া িক ই�দীেদরেক একa অিভশ¢ জািত িহেসেব িবেবচনা 
কেরন??  

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

6যেরিময়া 31:37*.....hভু বলেলন: “ই~ােয়েলর উkরপুuষেক আিম কখনও 
অtীকার করব না| তােদর তখনই বািতল করব যখন তারা আকােশর পিরমাপ করেত 
পারেব এবং পৃিথবীর নীেচর সম( )গাপন তথ# জানেত পারেব| এক মা� তখনই আিম 
তােদর অস©  কম[সমূেহর জন# বািতল করব|” এই হল hভুর বাত[ া| 
6রামীয় 11:1-2*.....1 তাহেল আিম িজyাসা কির, ‘ঈ>র িক তাঁর )লাকেদর ¦ের 
সিরেয় িদেয়েছন?’ িন�য়ই না, কারণ আিমও অ¼াহােমর বংশধর, িবন#ামীন )গা�ীর 
একজন ই~ােয়লী৷ 2 পূেব[ই ঈ>র যােদর তাঁর িনেজর )লাক বেল মেনানীত 
কেরিছেলন তােদর িতিন ¦ের সিরেয় )দন িন৷ শােm এিলয় স�ে� িক বেল )তামরা িক 
জান না? এিলয় যখন ই~ােয়লীেদর িবuেf ঈ>েরর কােছ hাথ[না কেরিছেলন,   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:88-89*.....88. তারা বেল, আমােদর 5দয় অধ[াবৃত। এবং তােদর 
�ফেরর কারেণ আ]াহ অিভসºাত কেরেছন। ফেল তারা অ�ই ঈমান আেন।….89. 
অতএব, অtীকারকারীেদর উপর আ]াহর অিভসºাত। 
Maide 5:12-13*.....12.আ]াহ বনী-ইসরাঈেলর কাছ )থেক অGীকার িনেয়িছেলন 
এবং আিম তােদর মধ# )থেক বার জন সদ[ ার িনযুq কেরিছলাম। আ]াহ বেল িদেলনঃ 
আিম )তামােদর সেG আিছ। 13.অতএব, তােদর অGীকার ভেGর দuন আিম তােদর 
উপর অিভসºাত কেরিছ এবং তােদর অWরেক কেঠার কের িদেয়িছ।  

178. 
যারা যুTও বা িôহাদ কের তারা িক অেযাTােদর 6চেয় ভােলা বেল গণL হয়? 

B বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

সামুেয়ল ১ 30:22-24*.....24 )তামােদর কথা )কউ �নেব না| যারা ¬ব#সাম�ী আগেলিছল আর 
যারা যুেf )য়াগ িদেয়িছল সকেলই সমান দািবদার| hেত#েকই সমান ভাগ পােব|” 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:95*.....গৃেহ উপিবN মুসলমান-যােদর )কান সGত ওযর )নই এবং ঐ 
মুসলমান যারা জান ও মাল Zারা আ]াহর পেথ )জহাদ কের,-সমান নয়। যারা জান ও 
মাল Zারা )জহাদ কের, আ]াহ তােদর পদময[াদা বািড়েয় িদেয়েছন গৃেহ উপিবNেদর 
তুলনায় এবং hেত#েকর সােথই আ]াহ কল#ােণর ওয়াদা কেরেছন। আ]াহ 
মুজােহদীনেক উপিবNেদর উপর মহান hিতদােন )�� কেরেছন। 
Tevbe 9:20*.....যারা ঈমান এেনেছ, )দশ ত#াগ কেরেছ এবং আ]াহর রােহ 
িনেজেদর জান ও মাল িদেয় )জহাদ কেরেছ, তােদর বড় ময[াদা রেয়েছ আ]াহর কােছ 
আর তারাই সফলকাম। 
  
 

 
 

177.* 
মহান সৃি�কত̂া িক ই�দীেদরেক একa অিভশ¢ জািত িহেসেব িবেবচনা 
কেরন??  

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

6যেরিময়া 31:37*.....hভু বলেলন: “ই~ােয়েলর উkরপুuষেক আিম কখনও 
অtীকার করব না| তােদর তখনই বািতল করব যখন তারা আকােশর পিরমাপ করেত 
পারেব এবং পৃিথবীর নীেচর সম( )গাপন তথ# জানেত পারেব| এক মা� তখনই আিম 
তােদর অস©  কম[সমূেহর জন# বািতল করব|” এই হল hভুর বাত[ া| 
6রামীয় 11:1-2*.....1 তাহেল আিম িজyাসা কির, ‘ঈ>র িক তাঁর )লাকেদর ¦ের 
সিরেয় িদেয়েছন?’ িন�য়ই না, কারণ আিমও অ¼াহােমর বংশধর, িবন#ামীন )গা�ীর 
একজন ই~ােয়লী৷ 2 পূেব[ই ঈ>র যােদর তাঁর িনেজর )লাক বেল মেনানীত 
কেরিছেলন তােদর িতিন ¦ের সিরেয় )দন িন৷ শােm এিলয় স�ে� িক বেল )তামরা িক 
জান না? এিলয় যখন ই~ােয়লীেদর িবuেf ঈ>েরর কােছ hাথ[না কেরিছেলন,   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:88-89*.....88. তারা বেল, আমােদর 5দয় অধ[াবৃত। এবং তােদর 
�ফেরর কারেণ আ]াহ অিভসºাত কেরেছন। ফেল তারা অ�ই ঈমান আেন।….89. 
অতএব, অtীকারকারীেদর উপর আ]াহর অিভসºাত। 
Maide 5:12-13*.....12.আ]াহ বনী-ইসরাঈেলর কাছ )থেক অGীকার িনেয়িছেলন 
এবং আিম তােদর মধ# )থেক বার জন সদ[ ার িনযুq কেরিছলাম। আ]াহ বেল িদেলনঃ 
আিম )তামােদর সেG আিছ। 13.অতএব, তােদর অGীকার ভেGর দuন আিম তােদর 
উপর অিভসºাত কেরিছ এবং তােদর অWরেক কেঠার কের িদেয়িছ।  

178. 
যারা যুTও বা িôহাদ কের তারা িক অেযাTােদর 6চেয় ভােলা বেল গণL হয়? 

B বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

সামুেয়ল ১ 30:22-24*.....24 )তামােদর কথা )কউ �নেব না| যারা ¬ব#সাম�ী আগেলিছল আর 
যারা যুেf )য়াগ িদেয়িছল সকেলই সমান দািবদার| hেত#েকই সমান ভাগ পােব|” 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:95*.....গৃেহ উপিবN মুসলমান-যােদর )কান সGত ওযর )নই এবং ঐ 
মুসলমান যারা জান ও মাল Zারা আ]াহর পেথ )জহাদ কের,-সমান নয়। যারা জান ও 
মাল Zারা )জহাদ কের, আ]াহ তােদর পদময[াদা বািড়েয় িদেয়েছন গৃেহ উপিবNেদর 
তুলনায় এবং hেত#েকর সােথই আ]াহ কল#ােণর ওয়াদা কেরেছন। আ]াহ 
মুজােহদীনেক উপিবNেদর উপর মহান hিতদােন )�� কেরেছন। 
Tevbe 9:20*.....যারা ঈমান এেনেছ, )দশ ত#াগ কেরেছ এবং আ]াহর রােহ 
িনেজেদর জান ও মাল িদেয় )জহাদ কেরেছ, তােদর বড় ময[াদা রেয়েছ আ]াহর কােছ 
আর তারাই সফলকাম। 
  
 

 
 

177.* 
মহান সৃি�কত̂া িক ই�দীেদরেক একa অিভশ¢ জািত িহেসেব িবেবচনা 
কেরন??  

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

6যেরিময়া 31:37*.....hভু বলেলন: “ই~ােয়েলর উkরপুuষেক আিম কখনও 
অtীকার করব না| তােদর তখনই বািতল করব যখন তারা আকােশর পিরমাপ করেত 
পারেব এবং পৃিথবীর নীেচর সম( )গাপন তথ# জানেত পারেব| এক মা� তখনই আিম 
তােদর অস©  কম[সমূেহর জন# বািতল করব|” এই হল hভুর বাত[ া| 
6রামীয় 11:1-2*.....1 তাহেল আিম িজyাসা কির, ‘ঈ>র িক তাঁর )লাকেদর ¦ের 
সিরেয় িদেয়েছন?’ িন�য়ই না, কারণ আিমও অ¼াহােমর বংশধর, িবন#ামীন )গা�ীর 
একজন ই~ােয়লী৷ 2 পূেব[ই ঈ>র যােদর তাঁর িনেজর )লাক বেল মেনানীত 
কেরিছেলন তােদর িতিন ¦ের সিরেয় )দন িন৷ শােm এিলয় স�ে� িক বেল )তামরা িক 
জান না? এিলয় যখন ই~ােয়লীেদর িবuেf ঈ>েরর কােছ hাথ[না কেরিছেলন,   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:88-89*.....88. তারা বেল, আমােদর 5দয় অধ[াবৃত। এবং তােদর 
�ফেরর কারেণ আ]াহ অিভসºাত কেরেছন। ফেল তারা অ�ই ঈমান আেন।….89. 
অতএব, অtীকারকারীেদর উপর আ]াহর অিভসºাত। 
Maide 5:12-13*.....12.আ]াহ বনী-ইসরাঈেলর কাছ )থেক অGীকার িনেয়িছেলন 
এবং আিম তােদর মধ# )থেক বার জন সদ[ ার িনযুq কেরিছলাম। আ]াহ বেল িদেলনঃ 
আিম )তামােদর সেG আিছ। 13.অতএব, তােদর অGীকার ভেGর দuন আিম তােদর 
উপর অিভসºাত কেরিছ এবং তােদর অWরেক কেঠার কের িদেয়িছ।  

178. 
যারা যুTও বা িôহাদ কের তারা িক অেযাTােদর 6চেয় ভােলা বেল গণL হয়? 

B বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

সামুেয়ল ১ 30:22-24*.....24 )তামােদর কথা )কউ �নেব না| যারা ¬ব#সাম�ী আগেলিছল আর 
যারা যুেf )য়াগ িদেয়িছল সকেলই সমান দািবদার| hেত#েকই সমান ভাগ পােব|” 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:95*.....গৃেহ উপিবN মুসলমান-যােদর )কান সGত ওযর )নই এবং ঐ 
মুসলমান যারা জান ও মাল Zারা আ]াহর পেথ )জহাদ কের,-সমান নয়। যারা জান ও 
মাল Zারা )জহাদ কের, আ]াহ তােদর পদময[াদা বািড়েয় িদেয়েছন গৃেহ উপিবNেদর 
তুলনায় এবং hেত#েকর সােথই আ]াহ কল#ােণর ওয়াদা কেরেছন। আ]াহ 
মুজােহদীনেক উপিবNেদর উপর মহান hিতদােন )�� কেরেছন। 
Tevbe 9:20*.....যারা ঈমান এেনেছ, )দশ ত#াগ কেরেছ এবং আ]াহর রােহ 
িনেজেদর জান ও মাল িদেয় )জহাদ কেরেছ, তােদর বড় ময[াদা রেয়েছ আ]াহর কােছ 
আর তারাই সফলকাম। 
  
 

 
 

177.* 
মহান সৃি�কত̂া িক ই�দীেদরেক একa অিভশ¢ জািত িহেসেব িবেবচনা 
কেরন??  

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

6যেরিময়া 31:37*.....hভু বলেলন: “ই~ােয়েলর উkরপুuষেক আিম কখনও 
অtীকার করব না| তােদর তখনই বািতল করব যখন তারা আকােশর পিরমাপ করেত 
পারেব এবং পৃিথবীর নীেচর সম( )গাপন তথ# জানেত পারেব| এক মা� তখনই আিম 
তােদর অস©  কম[সমূেহর জন# বািতল করব|” এই হল hভুর বাত[ া| 
6রামীয় 11:1-2*.....1 তাহেল আিম িজyাসা কির, ‘ঈ>র িক তাঁর )লাকেদর ¦ের 
সিরেয় িদেয়েছন?’ িন�য়ই না, কারণ আিমও অ¼াহােমর বংশধর, িবন#ামীন )গা�ীর 
একজন ই~ােয়লী৷ 2 পূেব[ই ঈ>র যােদর তাঁর িনেজর )লাক বেল মেনানীত 
কেরিছেলন তােদর িতিন ¦ের সিরেয় )দন িন৷ শােm এিলয় স�ে� িক বেল )তামরা িক 
জান না? এিলয় যখন ই~ােয়লীেদর িবuেf ঈ>েরর কােছ hাথ[না কেরিছেলন,   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:88-89*.....88. তারা বেল, আমােদর 5দয় অধ[াবৃত। এবং তােদর 
�ফেরর কারেণ আ]াহ অিভসºাত কেরেছন। ফেল তারা অ�ই ঈমান আেন।….89. 
অতএব, অtীকারকারীেদর উপর আ]াহর অিভসºাত। 
Maide 5:12-13*.....12.আ]াহ বনী-ইসরাঈেলর কাছ )থেক অGীকার িনেয়িছেলন 
এবং আিম তােদর মধ# )থেক বার জন সদ[ ার িনযুq কেরিছলাম। আ]াহ বেল িদেলনঃ 
আিম )তামােদর সেG আিছ। 13.অতএব, তােদর অGীকার ভেGর দuন আিম তােদর 
উপর অিভসºাত কেরিছ এবং তােদর অWরেক কেঠার কের িদেয়িছ।  

178. 
যারা যুTও বা িôহাদ কের তারা িক অেযাTােদর 6চেয় ভােলা বেল গণL হয়? 

B বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

সামুেয়ল ১ 30:22-24*.....24 )তামােদর কথা )কউ �নেব না| যারা ¬ব#সাম�ী আগেলিছল আর 
যারা যুেf )য়াগ িদেয়িছল সকেলই সমান দািবদার| hেত#েকই সমান ভাগ পােব|” 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:95*.....গৃেহ উপিবN মুসলমান-যােদর )কান সGত ওযর )নই এবং ঐ 
মুসলমান যারা জান ও মাল Zারা আ]াহর পেথ )জহাদ কের,-সমান নয়। যারা জান ও 
মাল Zারা )জহাদ কের, আ]াহ তােদর পদময[াদা বািড়েয় িদেয়েছন গৃেহ উপিবNেদর 
তুলনায় এবং hেত#েকর সােথই আ]াহ কল#ােণর ওয়াদা কেরেছন। আ]াহ 
মুজােহদীনেক উপিবNেদর উপর মহান hিতদােন )�� কেরেছন। 
Tevbe 9:20*.....যারা ঈমান এেনেছ, )দশ ত#াগ কেরেছ এবং আ]াহর রােহ 
িনেজেদর জান ও মাল িদেয় )জহাদ কেরেছ, তােদর বড় ময[াদা রেয়েছ আ]াহর কােছ 
আর তারাই সফলকাম। 
  
 

 
 



179. 
পিব$ �রআন িক অেযাTা বা অিব,াসীেদর জনL জাহা�াম �tত রাখার কথা 
বেল এবং িôহাদীেদর জনL, যারা যুেT িগেয়েছ বা আ1া3 র জনL িনেজর 
জীবনেক উৎসগ̂ কেরেছ, িনিÙত পুরÞার িহেসেব জা�াত দান 6ঘাষণা কের 
িôহাদেকই উৎসািহত কেরেছন? 

B বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

যােকােবর প$র 1:20..... )³াধ কখনই ঈ>েরর hত#াশা অনুযাযী স© জীবন 
যাপেনর সহায়ক হেত পাের না৷   
যােকােবর প$র 4:2 & 8*.....2 )তামরা িকছু চাও িক: তা পাও না, তখন খুন কর 
ও অপরেক িহংসা কর৷ িক: তবুও তা )পেত পােরা না, তাই )তামরা ঝগড়া কর, 
মারামাির কর৷ )তামরা যা চাও, তা পাও না, কারণ )তামরা ঈ>েরর কােছ চাও না৷ 8 
)তামরা ঈ>েরর িনকটবত· হও, তােত িতিনও )তামােদর িনকটবত· হেবন৷ পাপীরা, 
)তামােদর জীবন )থেক পাপ ¦র কেরা৷ )তামরা একই সােথ ঈ>েরর ও জগেতর )সবা 
করেত )চNা করছ৷ )তামােদর অWঃকরণ পিব� কর৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:77..... আর বলেত লাগল, হায় পালনকত[ া, )কন আমােদর উপর যুf ফরজ করেল! 
আমােদরেক )কন আরও িকছুকাল অবকাশ দান করেল না। ( )হ রসূল) তােদরেক বেল িদন, 
পািথ[ব ফায়দা সীিমত। আর আেখরাত পরেহযগারেদর জন# উkম। আর )তামােদর অিধকার 
একc সূতা পিরমান ও খব[ করা হেব না। 
Fath 48:16*.....গৃেহ অবYানকারী মuবাসীেদরেক বেল িদনঃ আগামীেত )তামরা এক hবল 
পরা³াW জািতর সােথ যুf করেত আnত হেব। )তামরা তােদর সােথ যুf করেব, যতeণ না 
তারা মুসলমান হেয় যায়। তখন যিদ )তামরা িনেদ[ শ পালন কর, তেব আ]াহ )তামােদরেক উkম 
পুর�ার িদেবন। আর যিদ পৃ�hদশ[ন কর )যমন ইিতপূেব[ পৃ�hদশ[ন কেরছ, তেব িতিন 
)তামােদরেক যÉনাদায়ক শাি( িদেবন। 

ঐিতহািসক ঘটনাসমূহ 
180.* 

পৃিথবী সৃি�র স¢ম িদেন সৃি�কত̂া িক মানবজািতর অনুসরণ করার জনL একa 
J·åপূণ̂ উদাহরণ 6দিখেয়িছেলন? (িবÒামবার বা শা©াত) 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
যা$াপুQক 20:8-10..... 8 “িব�ােমর িদনcেক িবেশষ িদন িহসােব মেন রাখেব| 9 
স�ােহ ছয় িদন কাজ কেরা| 10 িক: স�মিদনc হেব অবসেরর| hভু, )তামােদর 
ঈ>েরর hিত সÄান hদ[ শেনর িদন| সুতরাং )সই িদেন )কউ কাজ করেব না-তুিম নয়, 
অথবা )তামার )ছেলরা এবং )মেয়রা, অথবা )তামার mী, অথবা )তামার ³ীতদাস-
দাসীরা )কউ নয়| এমনিক )তামােদর গৃহপািলত প� এবং )তামােদর শহের বাস করা 
িবেদশীরাও িব�ােমর িদেন )কান কাজ করেব না| 
িহ�েদর কােছ প$ 4:4 & 9-10*.....4 শােmর )কান )কান জায়গায় ঈ>র স�ােহর স�ম 
িদেনর িবষেয় বেলিছেলন: ‘সৃিNর সম( কাজ )শষ কের স�ম িদেন িতিন িব�াম করেলন৷’ 9 
এেত )বাঝা যায় )য় ঈ>েরর )লাকেদর জন# )সই স�ম িদেন )য় িব�াম তা আসেছ,  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Kaf 50:38*.....আিম নেভামÛল, ভূমÛল ও এতdভেয়র মধ#বত· সবিকছু ছয়িদেন 
সৃিN কেরিছ এবং আমােক )কান±প ÓািW �শ[ কেরিন। 
 
 
 
 
 

179. 
পিব$ �রআন িক অেযাTা বা অিব,াসীেদর জনL জাহা�াম �tত রাখার কথা 
বেল এবং িôহাদীেদর জনL, যারা যুেT িগেয়েছ বা আ1া3 র জনL িনেজর 
জীবনেক উৎসগ̂ কেরেছ, িনিÙত পুরÞার িহেসেব জা�াত দান 6ঘাষণা কের 
িôহাদেকই উৎসািহত কেরেছন? 

B বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

যােকােবর প$র 1:20..... )³াধ কখনই ঈ>েরর hত#াশা অনুযাযী স© জীবন 
যাপেনর সহায়ক হেত পাের না৷   
যােকােবর প$র 4:2 & 8*.....2 )তামরা িকছু চাও িক: তা পাও না, তখন খুন কর 
ও অপরেক িহংসা কর৷ িক: তবুও তা )পেত পােরা না, তাই )তামরা ঝগড়া কর, 
মারামাির কর৷ )তামরা যা চাও, তা পাও না, কারণ )তামরা ঈ>েরর কােছ চাও না৷ 8 
)তামরা ঈ>েরর িনকটবত· হও, তােত িতিনও )তামােদর িনকটবত· হেবন৷ পাপীরা, 
)তামােদর জীবন )থেক পাপ ¦র কেরা৷ )তামরা একই সােথ ঈ>েরর ও জগেতর )সবা 
করেত )চNা করছ৷ )তামােদর অWঃকরণ পিব� কর৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:77..... আর বলেত লাগল, হায় পালনকত[ া, )কন আমােদর উপর যুf ফরজ করেল! 
আমােদরেক )কন আরও িকছুকাল অবকাশ দান করেল না। ( )হ রসূল) তােদরেক বেল িদন, 
পািথ[ব ফায়দা সীিমত। আর আেখরাত পরেহযগারেদর জন# উkম। আর )তামােদর অিধকার 
একc সূতা পিরমান ও খব[ করা হেব না। 
Fath 48:16*.....গৃেহ অবYানকারী মuবাসীেদরেক বেল িদনঃ আগামীেত )তামরা এক hবল 
পরা³াW জািতর সােথ যুf করেত আnত হেব। )তামরা তােদর সােথ যুf করেব, যতeণ না 
তারা মুসলমান হেয় যায়। তখন যিদ )তামরা িনেদ[ শ পালন কর, তেব আ]াহ )তামােদরেক উkম 
পুর�ার িদেবন। আর যিদ পৃ�hদশ[ন কর )যমন ইিতপূেব[ পৃ�hদশ[ন কেরছ, তেব িতিন 
)তামােদরেক যÉনাদায়ক শাি( িদেবন। 

ঐিতহািসক ঘটনাসমূহ 
180.* 

পৃিথবী সৃি�র স¢ম িদেন সৃি�কত̂া িক মানবজািতর অনুসরণ করার জনL একa 
J·åপূণ̂ উদাহরণ 6দিখেয়িছেলন? (িবÒামবার বা শা©াত) 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
যা$াপুQক 20:8-10..... 8 “িব�ােমর িদনcেক িবেশষ িদন িহসােব মেন রাখেব| 9 
স�ােহ ছয় িদন কাজ কেরা| 10 িক: স�মিদনc হেব অবসেরর| hভু, )তামােদর 
ঈ>েরর hিত সÄান hদ[ শেনর িদন| সুতরাং )সই িদেন )কউ কাজ করেব না-তুিম নয়, 
অথবা )তামার )ছেলরা এবং )মেয়রা, অথবা )তামার mী, অথবা )তামার ³ীতদাস-
দাসীরা )কউ নয়| এমনিক )তামােদর গৃহপািলত প� এবং )তামােদর শহের বাস করা 
িবেদশীরাও িব�ােমর িদেন )কান কাজ করেব না| 
িহ�েদর কােছ প$ 4:4 & 9-10*.....4 শােmর )কান )কান জায়গায় ঈ>র স�ােহর স�ম 
িদেনর িবষেয় বেলিছেলন: ‘সৃিNর সম( কাজ )শষ কের স�ম িদেন িতিন িব�াম করেলন৷’ 9 
এেত )বাঝা যায় )য় ঈ>েরর )লাকেদর জন# )সই স�ম িদেন )য় িব�াম তা আসেছ,  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Kaf 50:38*.....আিম নেভামÛল, ভূমÛল ও এতdভেয়র মধ#বত· সবিকছু ছয়িদেন 
সৃিN কেরিছ এবং আমােক )কান±প ÓািW �শ[ কেরিন। 
 
 
 
 
 179. 

পিব$ �রআন িক অেযাTা বা অিব,াসীেদর জনL জাহা�াম �tত রাখার কথা 
বেল এবং িôহাদীেদর জনL, যারা যুেT িগেয়েছ বা আ1া3 র জনL িনেজর 
জীবনেক উৎসগ̂ কেরেছ, িনিÙত পুরÞার িহেসেব জা�াত দান 6ঘাষণা কের 
িôহাদেকই উৎসািহত কেরেছন? 

B বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

যােকােবর প$র 1:20..... )³াধ কখনই ঈ>েরর hত#াশা অনুযাযী স© জীবন 
যাপেনর সহায়ক হেত পাের না৷   
যােকােবর প$র 4:2 & 8*.....2 )তামরা িকছু চাও িক: তা পাও না, তখন খুন কর 
ও অপরেক িহংসা কর৷ িক: তবুও তা )পেত পােরা না, তাই )তামরা ঝগড়া কর, 
মারামাির কর৷ )তামরা যা চাও, তা পাও না, কারণ )তামরা ঈ>েরর কােছ চাও না৷ 8 
)তামরা ঈ>েরর িনকটবত· হও, তােত িতিনও )তামােদর িনকটবত· হেবন৷ পাপীরা, 
)তামােদর জীবন )থেক পাপ ¦র কেরা৷ )তামরা একই সােথ ঈ>েরর ও জগেতর )সবা 
করেত )চNা করছ৷ )তামােদর অWঃকরণ পিব� কর৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:77..... আর বলেত লাগল, হায় পালনকত[ া, )কন আমােদর উপর যুf ফরজ করেল! 
আমােদরেক )কন আরও িকছুকাল অবকাশ দান করেল না। ( )হ রসূল) তােদরেক বেল িদন, 
পািথ[ব ফায়দা সীিমত। আর আেখরাত পরেহযগারেদর জন# উkম। আর )তামােদর অিধকার 
একc সূতা পিরমান ও খব[ করা হেব না। 
Fath 48:16*.....গৃেহ অবYানকারী মuবাসীেদরেক বেল িদনঃ আগামীেত )তামরা এক hবল 
পরা³াW জািতর সােথ যুf করেত আnত হেব। )তামরা তােদর সােথ যুf করেব, যতeণ না 
তারা মুসলমান হেয় যায়। তখন যিদ )তামরা িনেদ[ শ পালন কর, তেব আ]াহ )তামােদরেক উkম 
পুর�ার িদেবন। আর যিদ পৃ�hদশ[ন কর )যমন ইিতপূেব[ পৃ�hদশ[ন কেরছ, তেব িতিন 
)তামােদরেক যÉনাদায়ক শাি( িদেবন। 

ঐিতহািসক ঘটনাসমূহ 
180.* 

পৃিথবী সৃি�র স¢ম িদেন সৃি�কত̂া িক মানবজািতর অনুসরণ করার জনL একa 
J·åপূণ̂ উদাহরণ 6দিখেয়িছেলন? (িবÒামবার বা শা©াত) 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
যা$াপুQক 20:8-10..... 8 “িব�ােমর িদনcেক িবেশষ িদন িহসােব মেন রাখেব| 9 
স�ােহ ছয় িদন কাজ কেরা| 10 িক: স�মিদনc হেব অবসেরর| hভু, )তামােদর 
ঈ>েরর hিত সÄান hদ[ শেনর িদন| সুতরাং )সই িদেন )কউ কাজ করেব না-তুিম নয়, 
অথবা )তামার )ছেলরা এবং )মেয়রা, অথবা )তামার mী, অথবা )তামার ³ীতদাস-
দাসীরা )কউ নয়| এমনিক )তামােদর গৃহপািলত প� এবং )তামােদর শহের বাস করা 
িবেদশীরাও িব�ােমর িদেন )কান কাজ করেব না| 
িহ�েদর কােছ প$ 4:4 & 9-10*.....4 শােmর )কান )কান জায়গায় ঈ>র স�ােহর স�ম 
িদেনর িবষেয় বেলিছেলন: ‘সৃিNর সম( কাজ )শষ কের স�ম িদেন িতিন িব�াম করেলন৷’ 9 
এেত )বাঝা যায় )য় ঈ>েরর )লাকেদর জন# )সই স�ম িদেন )য় িব�াম তা আসেছ,  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Kaf 50:38*.....আিম নেভামÛল, ভূমÛল ও এতdভেয়র মধ#বত· সবিকছু ছয়িদেন 
সৃিN কেরিছ এবং আমােক )কান±প ÓািW �শ[ কেরিন। 
 
 
 
 

179. 
পিব$ �রআন িক অেযাTা বা অিব,াসীেদর জনL জাহা�াম �tত রাখার কথা 
বেল এবং িôহাদীেদর জনL, যারা যুেT িগেয়েছ বা আ1া3 র জনL িনেজর 
জীবনেক উৎসগ̂ কেরেছ, িনিÙত পুরÞার িহেসেব জা�াত দান 6ঘাষণা কের 
িôহাদেকই উৎসািহত কেরেছন? 

B বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

যােকােবর প$র 1:20..... )³াধ কখনই ঈ>েরর hত#াশা অনুযাযী স© জীবন 
যাপেনর সহায়ক হেত পাের না৷   
যােকােবর প$র 4:2 & 8*.....2 )তামরা িকছু চাও িক: তা পাও না, তখন খুন কর 
ও অপরেক িহংসা কর৷ িক: তবুও তা )পেত পােরা না, তাই )তামরা ঝগড়া কর, 
মারামাির কর৷ )তামরা যা চাও, তা পাও না, কারণ )তামরা ঈ>েরর কােছ চাও না৷ 8 
)তামরা ঈ>েরর িনকটবত· হও, তােত িতিনও )তামােদর িনকটবত· হেবন৷ পাপীরা, 
)তামােদর জীবন )থেক পাপ ¦র কেরা৷ )তামরা একই সােথ ঈ>েরর ও জগেতর )সবা 
করেত )চNা করছ৷ )তামােদর অWঃকরণ পিব� কর৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:77..... আর বলেত লাগল, হায় পালনকত[ া, )কন আমােদর উপর যুf ফরজ করেল! 
আমােদরেক )কন আরও িকছুকাল অবকাশ দান করেল না। ( )হ রসূল) তােদরেক বেল িদন, 
পািথ[ব ফায়দা সীিমত। আর আেখরাত পরেহযগারেদর জন# উkম। আর )তামােদর অিধকার 
একc সূতা পিরমান ও খব[ করা হেব না। 
Fath 48:16*.....গৃেহ অবYানকারী মuবাসীেদরেক বেল িদনঃ আগামীেত )তামরা এক hবল 
পরা³াW জািতর সােথ যুf করেত আnত হেব। )তামরা তােদর সােথ যুf করেব, যতeণ না 
তারা মুসলমান হেয় যায়। তখন যিদ )তামরা িনেদ[ শ পালন কর, তেব আ]াহ )তামােদরেক উkম 
পুর�ার িদেবন। আর যিদ পৃ�hদশ[ন কর )যমন ইিতপূেব[ পৃ�hদশ[ন কেরছ, তেব িতিন 
)তামােদরেক যÉনাদায়ক শাি( িদেবন। 

ঐিতহািসক ঘটনাসমূহ 
180.* 

পৃিথবী সৃি�র স¢ম িদেন সৃি�কত̂া িক মানবজািতর অনুসরণ করার জনL একa 
J·åপূণ̂ উদাহরণ 6দিখেয়িছেলন? (িবÒামবার বা শা©াত) 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
যা$াপুQক 20:8-10..... 8 “িব�ােমর িদনcেক িবেশষ িদন িহসােব মেন রাখেব| 9 
স�ােহ ছয় িদন কাজ কেরা| 10 িক: স�মিদনc হেব অবসেরর| hভু, )তামােদর 
ঈ>েরর hিত সÄান hদ[ শেনর িদন| সুতরাং )সই িদেন )কউ কাজ করেব না-তুিম নয়, 
অথবা )তামার )ছেলরা এবং )মেয়রা, অথবা )তামার mী, অথবা )তামার ³ীতদাস-
দাসীরা )কউ নয়| এমনিক )তামােদর গৃহপািলত প� এবং )তামােদর শহের বাস করা 
িবেদশীরাও িব�ােমর িদেন )কান কাজ করেব না| 
িহ�েদর কােছ প$ 4:4 & 9-10*.....4 শােmর )কান )কান জায়গায় ঈ>র স�ােহর স�ম 
িদেনর িবষেয় বেলিছেলন: ‘সৃিNর সম( কাজ )শষ কের স�ম িদেন িতিন িব�াম করেলন৷’ 9 
এেত )বাঝা যায় )য় ঈ>েরর )লাকেদর জন# )সই স�ম িদেন )য় িব�াম তা আসেছ,  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Kaf 50:38*.....আিম নেভামÛল, ভূমÛল ও এতdভেয়র মধ#বত· সবিকছু ছয়িদেন 
সৃিN কেরিছ এবং আমােক )কান±প ÓািW �শ[ কেরিন। 
 
 
 
 



181. 
সৃি�কত̂া িক মানুষেক তাঁর িনেজর ·িচ ও পছÐ অনুযায়ী ¤তির কেরিছেলন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
আিদপু(ক - 1:27-28*.....27 তাই ঈ>র িনেজর মেতাই মানুষ সৃিN করেলন| মানুষ হল 
তাঁর ছাঁেচ গড়া জীব| ঈ>র তােদর পুuষ ও mী±েপ সৃিN করেলন|  
কির�ীয় ১ 11:7..... আবার পুuষ মানুেষর মাথা )ঢেক রাখা উিচত নয়, কারণ )স ঈ>েরর 
t±প ও মিহমা hিতফলন কের৷ িক: mীেলাক হল পুuেষর মিহমা৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:28*.....আ]াহ )তামােদর )বাঝা হালকা করেত চান। মানুষ dব[ল সৃিজত 
হেয়েছ। 
İbrahim 14:34.... )য সকল বÜ )তামরা )চেয়ছ, তার hেত#কc )থেকই িতিন 
)তামােদরেক িদেয়েছন। যিদ আ]াহর )নয়ামত গণনা কর, তেব xেণ )শষ করেত 
পারেব না। িন�য় মানুষ অত#W অন#ায়কারী, অকৃতy। 
Shura 42:11*.....িতিন নেভামÛল ও ভূমÛেলর ~Nা। িতিন )তামােদর মধ# )থেক 
)তামােদর জেন# যুগল সৃিN কেরেছন এবং চতু�দ জ:েদর মধ# )থেক )জাড়া সৃিN 
কেরেছন। এভােব িতিন )তামােদর বংশ িব(ার কেরন। )কান িকছুই তাঁর অনু±প নয়। 
িতিন সব �েনন, সব )দেখন। 
Asr 103:2..... িন�য় মানুষ eিত�(; 

182. 
আদম এবং হাওয়ােক জা�ােতর বাগান 6থেক 6বর কের 6দয়ার সময় সৃি�কত̂া 
িক পু·ষ এবং মিহলােদর মেধL পরবত¸ শRতা িবষয়ক 6কান ম]বL বা ইি«ত 
িদেয়িছেলন? 

 বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

আিদপুQক 3:13-15*.....13 তখন hভু ঈ>র )সই নারীেক বলেলন, “তুিম এ িক 
কেরছ?”)সই নারী বলল, “সাপটা আমার সেG চালািক কেরেছ| সাপটা আমায় ভুিলেয িদল 
আর আিমও ফলটা )খেয় )ফললাম|” 14 সুতরাং hভু ঈ>র সাপটােক বলেলন,“তুিম ভীষণ 
খারাপ কাজ কেরছ; তার ফেল )তামার খারাপ হেব| অন#ান# প�র )চেয )তামার পেe )বশী 
খারাপ হেব| সম( জীবন তুিম বুেক )হঁেট চলেব আর মাcর ধুেলা খােব| 15 )তামার এবং নারীর 
মেধ# আিম শåতা আনব এবং তার সWানসWিত এবং )তামার সWান সWিতর মেধ# এই শåতা 
বেয় চলেব| তুিম কামড় )দেব তার সWােনর পােয িক: )স )তামার মাথা চূণ[ করেব|” 
------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7:23-25*.....23.তারা উভেয় বললঃ )হ আমােদর পালনকত[ া আমরা 
িনেজেদর hিত জুলম কেরিছ। যিদ আপিন আমােদরেক eমা না কেরন এবং আমােদর 
hিত অনু�হ না কেরন, তেব আমরা অবশ#ই অবশ#ই Íংস হেয় যাব।….24.আ]াহ 
বলেলনঃ )তামরা )নেম যাও। )তামরা এক অপেরর শå। )তামােদর জেন# পৃিথবীেত 
বাসYান আেছ এবং একc িনিদ[ N )ময়াদ পয[W ফল )ভাগ আেছ।….25.বলেলনঃ 
)তামরা )সখােনই জীিবত থাকেব, )সখােনই মৃতু#বরন করেব এবং )সখান )থেকই 
পুনuিÊত হেব। 
Taha 20:123..... িতিন বলেলনঃ )তামরা উভেয়ই এখান )থেক এক সেG )নেম যাও। )তামরা 
এেক অপেরর শå। এরপর যিদ আমার পe )থেক )তামােদর কােছ )হদােয়ত আেস, তখন )য 
আমার বিণ[ত পথ অনুসরণ করেব, )স পথ§� হেব না এবং কেN পিতত হেব না। 
মWব#: বাইেবেল আদম এবং হাওয়ার মেধ# শåতা িবষয়ক )কান িকছু উে]খ না 
থাকেলও মানবজািত এবং শয়তােনর মধ#কার শåতার কথা উেঠ এেসেছ। 
 
 

181. 
সৃি�কত̂া িক মানুষেক তাঁর িনেজর ·িচ ও পছÐ অনুযায়ী ¤তির কেরিছেলন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
আিদপু(ক - 1:27-28*.....27 তাই ঈ>র িনেজর মেতাই মানুষ সৃিN করেলন| মানুষ হল 
তাঁর ছাঁেচ গড়া জীব| ঈ>র তােদর পুuষ ও mী±েপ সৃিN করেলন|  
কির�ীয় ১ 11:7..... আবার পুuষ মানুেষর মাথা )ঢেক রাখা উিচত নয়, কারণ )স ঈ>েরর 
t±প ও মিহমা hিতফলন কের৷ িক: mীেলাক হল পুuেষর মিহমা৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:28*.....আ]াহ )তামােদর )বাঝা হালকা করেত চান। মানুষ dব[ল সৃিজত 
হেয়েছ। 
İbrahim 14:34.... )য সকল বÜ )তামরা )চেয়ছ, তার hেত#কc )থেকই িতিন 
)তামােদরেক িদেয়েছন। যিদ আ]াহর )নয়ামত গণনা কর, তেব xেণ )শষ করেত 
পারেব না। িন�য় মানুষ অত#W অন#ায়কারী, অকৃতy। 
Shura 42:11*.....িতিন নেভামÛল ও ভূমÛেলর ~Nা। িতিন )তামােদর মধ# )থেক 
)তামােদর জেন# যুগল সৃিN কেরেছন এবং চতু�দ জ:েদর মধ# )থেক )জাড়া সৃিN 
কেরেছন। এভােব িতিন )তামােদর বংশ িব(ার কেরন। )কান িকছুই তাঁর অনু±প নয়। 
িতিন সব �েনন, সব )দেখন। 
Asr 103:2..... িন�য় মানুষ eিত�(; 

182. 
আদম এবং হাওয়ােক জা�ােতর বাগান 6থেক 6বর কের 6দয়ার সময় সৃি�কত̂া 
িক পু·ষ এবং মিহলােদর মেধL পরবত¸ শRতা িবষয়ক 6কান ম]বL বা ইি«ত 
িদেয়িছেলন? 

 বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

আিদপুQক 3:13-15*.....13 তখন hভু ঈ>র )সই নারীেক বলেলন, “তুিম এ িক 
কেরছ?”)সই নারী বলল, “সাপটা আমার সেG চালািক কেরেছ| সাপটা আমায় ভুিলেয িদল 
আর আিমও ফলটা )খেয় )ফললাম|” 14 সুতরাং hভু ঈ>র সাপটােক বলেলন,“তুিম ভীষণ 
খারাপ কাজ কেরছ; তার ফেল )তামার খারাপ হেব| অন#ান# প�র )চেয )তামার পেe )বশী 
খারাপ হেব| সম( জীবন তুিম বুেক )হঁেট চলেব আর মাcর ধুেলা খােব| 15 )তামার এবং নারীর 
মেধ# আিম শåতা আনব এবং তার সWানসWিত এবং )তামার সWান সWিতর মেধ# এই শåতা 
বেয় চলেব| তুিম কামড় )দেব তার সWােনর পােয িক: )স )তামার মাথা চূণ[ করেব|” 
------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7:23-25*.....23.তারা উভেয় বললঃ )হ আমােদর পালনকত[ া আমরা 
িনেজেদর hিত জুলম কেরিছ। যিদ আপিন আমােদরেক eমা না কেরন এবং আমােদর 
hিত অনু�হ না কেরন, তেব আমরা অবশ#ই অবশ#ই Íংস হেয় যাব।….24.আ]াহ 
বলেলনঃ )তামরা )নেম যাও। )তামরা এক অপেরর শå। )তামােদর জেন# পৃিথবীেত 
বাসYান আেছ এবং একc িনিদ[ N )ময়াদ পয[W ফল )ভাগ আেছ।….25.বলেলনঃ 
)তামরা )সখােনই জীিবত থাকেব, )সখােনই মৃতু#বরন করেব এবং )সখান )থেকই 
পুনuিÊত হেব। 
Taha 20:123..... িতিন বলেলনঃ )তামরা উভেয়ই এখান )থেক এক সেG )নেম যাও। )তামরা 
এেক অপেরর শå। এরপর যিদ আমার পe )থেক )তামােদর কােছ )হদােয়ত আেস, তখন )য 
আমার বিণ[ত পথ অনুসরণ করেব, )স পথ§� হেব না এবং কেN পিতত হেব না। 
মWব#: বাইেবেল আদম এবং হাওয়ার মেধ# শåতা িবষয়ক )কান িকছু উে]খ না 
থাকেলও মানবজািত এবং শয়তােনর মধ#কার শåতার কথা উেঠ এেসেছ। 
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আমার বিণ[ত পথ অনুসরণ করেব, )স পথ§� হেব না এবং কেN পিতত হেব না। 
মWব#: বাইেবেল আদম এবং হাওয়ার মেধ# শåতা িবষয়ক )কান িকছু উে]খ না 
থাকেলও মানবজািত এবং শয়তােনর মধ#কার শåতার কথা উেঠ এেসেছ। 
 
 
 



183.* 
বনLার সময় নূহ (আঃ)- এর 6ছেল যখন ডুেব মারা যায় তখন িক নূহ (আঃ)- 
এর 6নৗকাa জুিড পাহােড়র উপর এেস অব¨ান িনেয়িছল? 

 বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

আিদপুQক - 7:7..... )নাহ এবং তাঁ র পিরবার মহা=াবন )থেক পির�ােণর জেন# )নৗেকােত hেবশ 
করেলন| )নােহর সেG তাঁ র mী, তাঁ র পুে�রা ও পু�বধূরা সবাই )নৗেকােত িছেলন|   
আিদপুQক - 8:4 & 18..... 18 অতএব )নাহ, তাঁ র mী, পু� ও পু�বধূেদর িনেয় )নৗেকা )থেক 
মাcেত নামেলন|   
আিদপুQক - 10:1..... 1 )শম, হাম ও )য়ফ©  এই িতনজন িছল )নাহর পু�| বন#ার পের এই 
িতনজেনর আরও বn সWান সWিতর জS হল| )শম, হাম ও )য়ফেতর উkরপুuষরা: 
িপতেরর ১ম প$ 3:20*.....20 জাহােজ )কবল অ� িকছু )লাক (আট জন) জেলর Zারা রeা )পল৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Hud 11:42-44*.....42. আর )নৗকাখািন তােদর বহন কের চলল পব[ত hমাণ তরGমালার মােঝ, আর 
নূহ (আঃ) তাঁ র পু�েক ডাক িদেলন আর )স সের রেয়িছল, িতিন বলেলন, িhয় বৎস! আমােদর সােথ 
আেরাহন কর এবং কােফরেদর সােথ )থেকা না।….43. এমন সময় উভেয়র মােঝ তরG আড়াল হেয় 
দাঁ ড়াল, ফেল )স িনমিÀত হল।….44.আর িনেদ[ শ )দয়া হল-)হ পৃিথবী! )তামার পািন িগেল )ফল, আর 
)হ আকাশ, eাW হও। আর পািন ÿাস করা হল এবং কাজ )শষ হেয় )গল, আর জুদী পব[েত )নৗকা 
িভড়ল এবং )ঘাষনা করা হল, dরাÃা কােফররা িনপাত যাক। 

184. 
সৃি�কত̂া িক এই বLপাের 6কান ইি«ত িদেয়িছেলন 6য, ইÕাহীেমর বংশধরেদর 
উপর আশীব̂ােদর �িতêিত িবেশষভােব ইসহাক বংেশর মধL িদেয়i আসেব 
এবং ইসমাঈল নয়? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
আিদপু(ক - 16:11-12*....11 hভুর ¦ত আরও বলল,“হাগার, এখন তুিম গভ[ বতী, তুিম হেব 
এক পুে�র জননী| পুে�র নাম )দেব ই>ােয়ল, কারণ hভু �েনেছন )তামার উপর dব[#বহার 
হেয়েছ, িতিন )তামােক সাহায# করেবন| 12 “ই>ােয়ল tাধীন এবং উ¿াম হেব )য়মন উ¿াম হয় 
বন# গাধা| )স সবার িবuেf দাঁ ড়ােব এবং সবাই হেব তার hিতপe|  
আিদপুQক - 17:18-21*.....18 তখন অ¼াহাম ঈ>রেক বলল, “আশা কির ই>ােযল )বঁেচ 
)থেক আপনার )সবা করেব|” 19 ঈ>র বলেলন, “না! আিম বেলিছ )য় )তামার mী সারার 
একc পু� হেব| তুিম তার নাম )দেব ইসহাক| তার সেG আিম আমার চুিq সºাদন করব| তার 
সেG ঐ চুিq এমন হেব যা তার উkরপুuষগেণর সেGও িচরকাল বজায় থাকেব| 20 “তুিম 
ই>ােযেলর কথা বেলছ এবং আিম )স কথা �েনিছ| আিম তােক আশীব[াদ করব| তার বn 
সWানসWিত হেব| )স বােরাজন মহান )নতার িপতা হেব| তার পিরবার )থেক সৃিN হেব এক 
মহান জািতর| 21 িক: আিম ইসহােকর সেG চুিqবf হব| সারার )য় পু� হেব )স-ই হেব 
ইসহাক - পেরর বছর �ক এই সময় )সই পুে�র জS হেব|” 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:163*.....আিম আপনার hিত ওহী পা�েয়িছ, )যমন কের ওহী পা�েয়িছলাম নূেহর 
hিত এবং )স সম( নবী-রসূেলর hিত যাঁ রা তাঁ র পের )hিরত হেয়েছন। আর ওহী পা�েয়িছ, 
ইসমাঈল, ই¼াহীম, ইসহাক, ইয়া�ব, ও তাঁ র সWাবেগ[র hিত এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনূস, 
হাuন ও সুলায়মােনর hিত। আর আিম দাউদেক দান কেরিছ যবুর ��। 
Meryem 19:54*.....এই িকতােব ইসমাঈেলর কথা বণ[না কuন, িতিন hিত�িত 
পালেন সত#া�য়ী এবং িতিন িছেলন রসূল, নবী। 
  
 
 
 

183.* 
বনLার সময় নূহ (আঃ)- এর 6ছেল যখন ডুেব মারা যায় তখন িক নূহ (আঃ)- 
এর 6নৗকাa জুিড পাহােড়র উপর এেস অব¨ান িনেয়িছল? 

 বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

আিদপুQক - 7:7..... )নাহ এবং তাঁ র পিরবার মহা=াবন )থেক পির�ােণর জেন# )নৗেকােত hেবশ 
করেলন| )নােহর সেG তাঁ র mী, তাঁ র পুে�রা ও পু�বধূরা সবাই )নৗেকােত িছেলন|   
আিদপুQক - 8:4 & 18..... 18 অতএব )নাহ, তাঁ র mী, পু� ও পু�বধূেদর িনেয় )নৗেকা )থেক 
মাcেত নামেলন|   
আিদপুQক - 10:1..... 1 )শম, হাম ও )য়ফ©  এই িতনজন িছল )নাহর পু�| বন#ার পের এই 
িতনজেনর আরও বn সWান সWিতর জS হল| )শম, হাম ও )য়ফেতর উkরপুuষরা: 
িপতেরর ১ম প$ 3:20*.....20 জাহােজ )কবল অ� িকছু )লাক (আট জন) জেলর Zারা রeা )পল৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Hud 11:42-44*.....42. আর )নৗকাখািন তােদর বহন কের চলল পব[ত hমাণ তরGমালার মােঝ, আর 
নূহ (আঃ) তাঁ র পু�েক ডাক িদেলন আর )স সের রেয়িছল, িতিন বলেলন, িhয় বৎস! আমােদর সােথ 
আেরাহন কর এবং কােফরেদর সােথ )থেকা না।….43. এমন সময় উভেয়র মােঝ তরG আড়াল হেয় 
দাঁ ড়াল, ফেল )স িনমিÀত হল।….44.আর িনেদ[ শ )দয়া হল-)হ পৃিথবী! )তামার পািন িগেল )ফল, আর 
)হ আকাশ, eাW হও। আর পািন ÿাস করা হল এবং কাজ )শষ হেয় )গল, আর জুদী পব[েত )নৗকা 
িভড়ল এবং )ঘাষনা করা হল, dরাÃা কােফররা িনপাত যাক। 

184. 
সৃি�কত̂া িক এই বLপাের 6কান ইি«ত িদেয়িছেলন 6য, ইÕাহীেমর বংশধরেদর 
উপর আশীব̂ােদর �িতêিত িবেশষভােব ইসহাক বংেশর মধL িদেয়i আসেব 
এবং ইসমাঈল নয়? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
আিদপু(ক - 16:11-12*....11 hভুর ¦ত আরও বলল,“হাগার, এখন তুিম গভ[ বতী, তুিম হেব 
এক পুে�র জননী| পুে�র নাম )দেব ই>ােয়ল, কারণ hভু �েনেছন )তামার উপর dব[#বহার 
হেয়েছ, িতিন )তামােক সাহায# করেবন| 12 “ই>ােয়ল tাধীন এবং উ¿াম হেব )য়মন উ¿াম হয় 
বন# গাধা| )স সবার িবuেf দাঁ ড়ােব এবং সবাই হেব তার hিতপe|  
আিদপুQক - 17:18-21*.....18 তখন অ¼াহাম ঈ>রেক বলল, “আশা কির ই>ােযল )বঁেচ 
)থেক আপনার )সবা করেব|” 19 ঈ>র বলেলন, “না! আিম বেলিছ )য় )তামার mী সারার 
একc পু� হেব| তুিম তার নাম )দেব ইসহাক| তার সেG আিম আমার চুিq সºাদন করব| তার 
সেG ঐ চুিq এমন হেব যা তার উkরপুuষগেণর সেGও িচরকাল বজায় থাকেব| 20 “তুিম 
ই>ােযেলর কথা বেলছ এবং আিম )স কথা �েনিছ| আিম তােক আশীব[াদ করব| তার বn 
সWানসWিত হেব| )স বােরাজন মহান )নতার িপতা হেব| তার পিরবার )থেক সৃিN হেব এক 
মহান জািতর| 21 িক: আিম ইসহােকর সেG চুিqবf হব| সারার )য় পু� হেব )স-ই হেব 
ইসহাক - পেরর বছর �ক এই সময় )সই পুে�র জS হেব|” 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:163*.....আিম আপনার hিত ওহী পা�েয়িছ, )যমন কের ওহী পা�েয়িছলাম নূেহর 
hিত এবং )স সম( নবী-রসূেলর hিত যাঁ রা তাঁ র পের )hিরত হেয়েছন। আর ওহী পা�েয়িছ, 
ইসমাঈল, ই¼াহীম, ইসহাক, ইয়া�ব, ও তাঁ র সWাবেগ[র hিত এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনূস, 
হাuন ও সুলায়মােনর hিত। আর আিম দাউদেক দান কেরিছ যবুর ��। 
Meryem 19:54*.....এই িকতােব ইসমাঈেলর কথা বণ[না কuন, িতিন hিত�িত 
পালেন সত#া�য়ী এবং িতিন িছেলন রসূল, নবী। 
  
 
 
 

183.* 
বনLার সময় নূহ (আঃ)- এর 6ছেল যখন ডুেব মারা যায় তখন িক নূহ (আঃ)- 
এর 6নৗকাa জুিড পাহােড়র উপর এেস অব¨ান িনেয়িছল? 

 বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

আিদপুQক - 7:7..... )নাহ এবং তাঁ র পিরবার মহা=াবন )থেক পির�ােণর জেন# )নৗেকােত hেবশ 
করেলন| )নােহর সেG তাঁ র mী, তাঁ র পুে�রা ও পু�বধূরা সবাই )নৗেকােত িছেলন|   
আিদপুQক - 8:4 & 18..... 18 অতএব )নাহ, তাঁ র mী, পু� ও পু�বধূেদর িনেয় )নৗেকা )থেক 
মাcেত নামেলন|   
আিদপুQক - 10:1..... 1 )শম, হাম ও )য়ফ©  এই িতনজন িছল )নাহর পু�| বন#ার পের এই 
িতনজেনর আরও বn সWান সWিতর জS হল| )শম, হাম ও )য়ফেতর উkরপুuষরা: 
িপতেরর ১ম প$ 3:20*.....20 জাহােজ )কবল অ� িকছু )লাক (আট জন) জেলর Zারা রeা )পল৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Hud 11:42-44*.....42. আর )নৗকাখািন তােদর বহন কের চলল পব[ত hমাণ তরGমালার মােঝ, আর 
নূহ (আঃ) তাঁ র পু�েক ডাক িদেলন আর )স সের রেয়িছল, িতিন বলেলন, িhয় বৎস! আমােদর সােথ 
আেরাহন কর এবং কােফরেদর সােথ )থেকা না।….43. এমন সময় উভেয়র মােঝ তরG আড়াল হেয় 
দাঁ ড়াল, ফেল )স িনমিÀত হল।….44.আর িনেদ[ শ )দয়া হল-)হ পৃিথবী! )তামার পািন িগেল )ফল, আর 
)হ আকাশ, eাW হও। আর পািন ÿাস করা হল এবং কাজ )শষ হেয় )গল, আর জুদী পব[েত )নৗকা 
িভড়ল এবং )ঘাষনা করা হল, dরাÃা কােফররা িনপাত যাক। 

184. 
সৃি�কত̂া িক এই বLপাের 6কান ইি«ত িদেয়িছেলন 6য, ইÕাহীেমর বংশধরেদর 
উপর আশীব̂ােদর �িতêিত িবেশষভােব ইসহাক বংেশর মধL িদেয়i আসেব 
এবং ইসমাঈল নয়? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
আিদপু(ক - 16:11-12*....11 hভুর ¦ত আরও বলল,“হাগার, এখন তুিম গভ[ বতী, তুিম হেব 
এক পুে�র জননী| পুে�র নাম )দেব ই>ােয়ল, কারণ hভু �েনেছন )তামার উপর dব[#বহার 
হেয়েছ, িতিন )তামােক সাহায# করেবন| 12 “ই>ােয়ল tাধীন এবং উ¿াম হেব )য়মন উ¿াম হয় 
বন# গাধা| )স সবার িবuেf দাঁ ড়ােব এবং সবাই হেব তার hিতপe|  
আিদপুQক - 17:18-21*.....18 তখন অ¼াহাম ঈ>রেক বলল, “আশা কির ই>ােযল )বঁেচ 
)থেক আপনার )সবা করেব|” 19 ঈ>র বলেলন, “না! আিম বেলিছ )য় )তামার mী সারার 
একc পু� হেব| তুিম তার নাম )দেব ইসহাক| তার সেG আিম আমার চুিq সºাদন করব| তার 
সেG ঐ চুিq এমন হেব যা তার উkরপুuষগেণর সেGও িচরকাল বজায় থাকেব| 20 “তুিম 
ই>ােযেলর কথা বেলছ এবং আিম )স কথা �েনিছ| আিম তােক আশীব[াদ করব| তার বn 
সWানসWিত হেব| )স বােরাজন মহান )নতার িপতা হেব| তার পিরবার )থেক সৃিN হেব এক 
মহান জািতর| 21 িক: আিম ইসহােকর সেG চুিqবf হব| সারার )য় পু� হেব )স-ই হেব 
ইসহাক - পেরর বছর �ক এই সময় )সই পুে�র জS হেব|” 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:163*.....আিম আপনার hিত ওহী পা�েয়িছ, )যমন কের ওহী পা�েয়িছলাম নূেহর 
hিত এবং )স সম( নবী-রসূেলর hিত যাঁ রা তাঁ র পের )hিরত হেয়েছন। আর ওহী পা�েয়িছ, 
ইসমাঈল, ই¼াহীম, ইসহাক, ইয়া�ব, ও তাঁ র সWাবেগ[র hিত এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনূস, 
হাuন ও সুলায়মােনর hিত। আর আিম দাউদেক দান কেরিছ যবুর ��। 
Meryem 19:54*.....এই িকতােব ইসমাঈেলর কথা বণ[না কuন, িতিন hিত�িত 
পালেন সত#া�য়ী এবং িতিন িছেলন রসূল, নবী। 
  
 
 
 

183.* 
বনLার সময় নূহ (আঃ)- এর 6ছেল যখন ডুেব মারা যায় তখন িক নূহ (আঃ)- 
এর 6নৗকাa জুিড পাহােড়র উপর এেস অব¨ান িনেয়িছল? 

 বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

আিদপুQক - 7:7..... )নাহ এবং তাঁ র পিরবার মহা=াবন )থেক পির�ােণর জেন# )নৗেকােত hেবশ 
করেলন| )নােহর সেG তাঁ র mী, তাঁ র পুে�রা ও পু�বধূরা সবাই )নৗেকােত িছেলন|   
আিদপুQক - 8:4 & 18..... 18 অতএব )নাহ, তাঁ র mী, পু� ও পু�বধূেদর িনেয় )নৗেকা )থেক 
মাcেত নামেলন|   
আিদপুQক - 10:1..... 1 )শম, হাম ও )য়ফ©  এই িতনজন িছল )নাহর পু�| বন#ার পের এই 
িতনজেনর আরও বn সWান সWিতর জS হল| )শম, হাম ও )য়ফেতর উkরপুuষরা: 
িপতেরর ১ম প$ 3:20*.....20 জাহােজ )কবল অ� িকছু )লাক (আট জন) জেলর Zারা রeা )পল৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Hud 11:42-44*.....42. আর )নৗকাখািন তােদর বহন কের চলল পব[ত hমাণ তরGমালার মােঝ, আর 
নূহ (আঃ) তাঁ র পু�েক ডাক িদেলন আর )স সের রেয়িছল, িতিন বলেলন, িhয় বৎস! আমােদর সােথ 
আেরাহন কর এবং কােফরেদর সােথ )থেকা না।….43. এমন সময় উভেয়র মােঝ তরG আড়াল হেয় 
দাঁ ড়াল, ফেল )স িনমিÀত হল।….44.আর িনেদ[ শ )দয়া হল-)হ পৃিথবী! )তামার পািন িগেল )ফল, আর 
)হ আকাশ, eাW হও। আর পািন ÿাস করা হল এবং কাজ )শষ হেয় )গল, আর জুদী পব[েত )নৗকা 
িভড়ল এবং )ঘাষনা করা হল, dরাÃা কােফররা িনপাত যাক। 

184. 
সৃি�কত̂া িক এই বLপাের 6কান ইি«ত িদেয়িছেলন 6য, ইÕাহীেমর বংশধরেদর 
উপর আশীব̂ােদর �িতêিত িবেশষভােব ইসহাক বংেশর মধL িদেয়i আসেব 
এবং ইসমাঈল নয়? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
আিদপু(ক - 16:11-12*....11 hভুর ¦ত আরও বলল,“হাগার, এখন তুিম গভ[ বতী, তুিম হেব 
এক পুে�র জননী| পুে�র নাম )দেব ই>ােয়ল, কারণ hভু �েনেছন )তামার উপর dব[#বহার 
হেয়েছ, িতিন )তামােক সাহায# করেবন| 12 “ই>ােয়ল tাধীন এবং উ¿াম হেব )য়মন উ¿াম হয় 
বন# গাধা| )স সবার িবuেf দাঁ ড়ােব এবং সবাই হেব তার hিতপe|  
আিদপুQক - 17:18-21*.....18 তখন অ¼াহাম ঈ>রেক বলল, “আশা কির ই>ােযল )বঁেচ 
)থেক আপনার )সবা করেব|” 19 ঈ>র বলেলন, “না! আিম বেলিছ )য় )তামার mী সারার 
একc পু� হেব| তুিম তার নাম )দেব ইসহাক| তার সেG আিম আমার চুিq সºাদন করব| তার 
সেG ঐ চুিq এমন হেব যা তার উkরপুuষগেণর সেGও িচরকাল বজায় থাকেব| 20 “তুিম 
ই>ােযেলর কথা বেলছ এবং আিম )স কথা �েনিছ| আিম তােক আশীব[াদ করব| তার বn 
সWানসWিত হেব| )স বােরাজন মহান )নতার িপতা হেব| তার পিরবার )থেক সৃিN হেব এক 
মহান জািতর| 21 িক: আিম ইসহােকর সেG চুিqবf হব| সারার )য় পু� হেব )স-ই হেব 
ইসহাক - পেরর বছর �ক এই সময় )সই পুে�র জS হেব|” 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:163*.....আিম আপনার hিত ওহী পা�েয়িছ, )যমন কের ওহী পা�েয়িছলাম নূেহর 
hিত এবং )স সম( নবী-রসূেলর hিত যাঁ রা তাঁ র পের )hিরত হেয়েছন। আর ওহী পা�েয়িছ, 
ইসমাঈল, ই¼াহীম, ইসহাক, ইয়া�ব, ও তাঁ র সWাবেগ[র hিত এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনূস, 
হাuন ও সুলায়মােনর hিত। আর আিম দাউদেক দান কেরিছ যবুর ��। 
Meryem 19:54*.....এই িকতােব ইসমাঈেলর কথা বণ[না কuন, িতিন hিত�িত 
পালেন সত#া�য়ী এবং িতিন িছেলন রসূল, নবী। 
  
 
 
 



 

185. 
ইÕাহীম িক কখেনা äাবােত 6কারবািন 6দয়ার জনL ম®ার উে�েশ যা$া B· 
কেরন? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

  1. খালিদেদর উর (আিদপু(ক 11:31; )hিরত 7: 2-4) 
  2. হারান (আিদপু(ক 12: 1-4; )hিরত 7: 4) 
  3. দােম� (আিদপু(ক 15: 2) 
  4. )শকম (আিদপু(ক 12: 6, 7) 
  5. )বেথল (আিদপু(ক 12: 8) 
  6. িমশর (আিদপু(ক 12: 9 -20) 
  7. )বেথল (আিদপু(ক 13: 1-9) 
  8. )হবরন (আিদপু(ক 13: 10-18) 
  9. দান (আিদপু(ক 14: 1-14) 
 10. )হাবঃ (আিদপু(ক 14:15, 16) 
 11. সালাম (আিদপু(ক 14: 17-21) 
 12. িহে¼াণ (আিদপু(ক 15: 1-21; 17: 1-27 এবং 16) 
 13. গারার (আিদপু(ক 20: 1-18) 
 14. বীরেশবা (আিদপু(ক 21: 1-34) 
 15. মিরয়াহ (আিদপু(ক 22: 1-18) 
 16. িহে¼াণ (আিদপু(ক 23: 1-20) 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Hajj 22:26*.....যখন আিম ই¼াহীমেক বায়তু]াহর Yান �ক কের িদেয়িছলাম )য, 
আমার সােথ কাউেক শরীক কেরা না এবং আমার গৃহেক পিব� রাখ তাওয়াফকারীেদর 
জেন#, নামােয দÛায়মানেদর জেন# এবং র� )সজদাকারীেদর জেন#। 
ম]বL: বাইেবেল বলা হয় )য, ই¼াহীম কখেনা ম;ায় যানিন, িতিন 175 বছর বয়েস িহ1েন 
ইেWকাল কেরন। 

186. 
ইÕাহীম িক তাঁর একমা$ ¤বধ পু$ ইসহাকেক সৃি�কত̂ার উে�েশ উৎসগ̂ 
করার জনL �tত িছেলন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
আিদপুQক - 22:2 & 9-12*.....2 তখন ঈ>র বলেলন, “)তামার একমা� পু� যােক তুিম ভালবাস 
)সই ইসহাকেক )মািরয়া )দেশ িনেয় যাও| )সখােন পব[তxিলর মেধ# একcর ওপের তােক আমার 
উে¿েশ# বিল দাও| আিম )তামােক বলব )কান পব[েতর ওপর তুিম তােক বিল )দেব|”  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Saaffat 37:100-107*.....102.অতঃপর )স যখন িপতার সােথ চলােফরা করার বয়েস উপনীত 
হল, তখন ই¼াহীম তােক বললঃ বৎস! আিম tেà )দিখেয, )তামােক যেবহ করিছ; এখন )তামার 
অিভমত িক )দখ। )স বললঃ িপতাঃ! আপনােক যা আেদশ করা হেয়েছ, তাই কuন। আ]াহ 
চােহ )তা আপিন আমােক সবরকারী পােবন।….107.আিম তার পিরবেত[  িদলাম যেবহ করার 
জেন# এক মহান জ:। 
ম]বL: ই¼াহীম )কান পু� উৎসগ[ করেত )চেয়িছেলন তা �রআেন �N কের বলা 
)নই। 
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  3. দােম� (আিদপু(ক 15: 2) 
  4. )শকম (আিদপু(ক 12: 6, 7) 
  5. )বেথল (আিদপু(ক 12: 8) 
  6. িমশর (আিদপু(ক 12: 9 -20) 
  7. )বেথল (আিদপু(ক 13: 1-9) 
  8. )হবরন (আিদপু(ক 13: 10-18) 
  9. দান (আিদপু(ক 14: 1-14) 
 10. )হাবঃ (আিদপু(ক 14:15, 16) 
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 15. মিরয়াহ (আিদপু(ক 22: 1-18) 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
Hajj 22:26*.....যখন আিম ই¼াহীমেক বায়তু]াহর Yান �ক কের িদেয়িছলাম )য, 
আমার সােথ কাউেক শরীক কেরা না এবং আমার গৃহেক পিব� রাখ তাওয়াফকারীেদর 
জেন#, নামােয দÛায়মানেদর জেন# এবং র� )সজদাকারীেদর জেন#। 
ম]বL: বাইেবেল বলা হয় )য, ই¼াহীম কখেনা ম;ায় যানিন, িতিন 175 বছর বয়েস িহ1েন 
ইেWকাল কেরন। 

186. 
ইÕাহীম িক তাঁর একমা$ ¤বধ পু$ ইসহাকেক সৃি�কত̂ার উে�েশ উৎসগ̂ 
করার জনL �tত িছেলন? 
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আিদপুQক - 22:2 & 9-12*.....2 তখন ঈ>র বলেলন, “)তামার একমা� পু� যােক তুিম ভালবাস 
)সই ইসহাকেক )মািরয়া )দেশ িনেয় যাও| )সখােন পব[তxিলর মেধ# একcর ওপের তােক আমার 
উে¿েশ# বিল দাও| আিম )তামােক বলব )কান পব[েতর ওপর তুিম তােক বিল )দেব|”  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Saaffat 37:100-107*.....102.অতঃপর )স যখন িপতার সােথ চলােফরা করার বয়েস উপনীত 
হল, তখন ই¼াহীম তােক বললঃ বৎস! আিম tেà )দিখেয, )তামােক যেবহ করিছ; এখন )তামার 
অিভমত িক )দখ। )স বললঃ িপতাঃ! আপনােক যা আেদশ করা হেয়েছ, তাই কuন। আ]াহ 
চােহ )তা আপিন আমােক সবরকারী পােবন।….107.আিম তার পিরবেত[  িদলাম যেবহ করার 
জেন# এক মহান জ:। 
ম]বL: ই¼াহীম )কান পু� উৎসগ[ করেত )চেয়িছেলন তা �রআেন �N কের বলা 
)নই। 
 
 
 

185. 
ইÕাহীম িক কখেনা äাবােত 6কারবািন 6দয়ার জনL ম®ার উে�েশ যা$া B· 
কেরন? 

বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

  1. খালিদেদর উর (আিদপু(ক 11:31; )hিরত 7: 2-4) 
  2. হারান (আিদপু(ক 12: 1-4; )hিরত 7: 4) 
  3. দােম� (আিদপু(ক 15: 2) 
  4. )শকম (আিদপু(ক 12: 6, 7) 
  5. )বেথল (আিদপু(ক 12: 8) 
  6. িমশর (আিদপু(ক 12: 9 -20) 
  7. )বেথল (আিদপু(ক 13: 1-9) 
  8. )হবরন (আিদপু(ক 13: 10-18) 
  9. দান (আিদপু(ক 14: 1-14) 
 10. )হাবঃ (আিদপু(ক 14:15, 16) 
 11. সালাম (আিদপু(ক 14: 17-21) 
 12. িহে¼াণ (আিদপু(ক 15: 1-21; 17: 1-27 এবং 16) 
 13. গারার (আিদপু(ক 20: 1-18) 
 14. বীরেশবা (আিদপু(ক 21: 1-34) 
 15. মিরয়াহ (আিদপু(ক 22: 1-18) 
 16. িহে¼াণ (আিদপু(ক 23: 1-20) 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Hajj 22:26*.....যখন আিম ই¼াহীমেক বায়তু]াহর Yান �ক কের িদেয়িছলাম )য, 
আমার সােথ কাউেক শরীক কেরা না এবং আমার গৃহেক পিব� রাখ তাওয়াফকারীেদর 
জেন#, নামােয দÛায়মানেদর জেন# এবং র� )সজদাকারীেদর জেন#। 
ম]বL: বাইেবেল বলা হয় )য, ই¼াহীম কখেনা ম;ায় যানিন, িতিন 175 বছর বয়েস িহ1েন 
ইেWকাল কেরন। 

186. 
ইÕাহীম িক তাঁর একমা$ ¤বধ পু$ ইসহাকেক সৃি�কত̂ার উে�েশ উৎসগ̂ 
করার জনL �tত িছেলন? 
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অিভমত িক )দখ। )স বললঃ িপতাঃ! আপনােক যা আেদশ করা হেয়েছ, তাই কuন। আ]াহ 
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187. 
ইÕাহীম (আঃ) এর পু$ ইসমাইল (আঃ) িক একজন নবী িহেসেব িবেবিচত 
িছেলন? 

 বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

আিদপুQক - 16:7-15*....8 )সই ¦ত বলল, “হাগার তুিম )তা সারীর পিরচািরকা| তুিম এখােন 
)কন? তুিম )কাথায় যাে�া?”হাগার বলল, “আিম সারীর কাছ )থেক পালাি�|”  12 “ই>ােয়ল tাধীন 
এবং উ¿াম হেব )য়মন উ¿াম হয় বন# গাধা| )স সবার িবuেf দাঁ ড়ােব এবং সবাই হেব তার 
hিতপe| )স Yান )থেক YানাWের ঘুের )বড়ােব এবং ভাইেদর বসিতর কােছ তাঁ বু গাড়েব|”  
গালাতীয় 4:22-31*.....22 শাm বলেছ )য় অ¼াহােমর dc পু� িছল, একc পুে�র মা িছল দাসী mী, 
অপর পুে�র মা িছল tাধীন mী৷ 31 তাই বিল আমার ভাই ও )বােনরা, আমরা )সই দাসীর সWান নই, 
আমরা tাধীন mীর সWান৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:163..... আিম আপনার hিত ওহী পা�েয়িছ, )যমন কের ওহী পা�েয়িছলাম 
নূেহর hিত এবং )স সম( নবী-রসূেলর hিত যাঁরা তাঁর পের )hিরত হেয়েছন। আর 
ওহী পা�েয়িছ, ইসমাঈল, ই¼াহীম, ইসহাক, ইয়া�ব, ও তাঁর সWাবেগ[র hিত এবং…  
Meryem 19:54*.....এই িকতােব ইসমাঈেলর কথা বণ[না কuন, িতিন hিত�িত 
পালেন সত#া�য়ী এবং িতিন িছেলন রসূল, নবী। 

188. 
মূিত̂ পূজা করেত অ�ীকৃিত করায় িক ইÕাহীম (আঃ)-6ক আJেন িনেSপ করা 
হেয়িছল? 

B বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

দািনেয়ল 3:1-30*..... 19 তখন নবূখি?© সর ভীষণ )রেগ )গেলন এবং শ¬ক, 
pমশক ও অেব@-নেগার িদেক ভ©[ সনাপূণ[ ¡িNেত তাকােলন| িতিন অিÆ�®cেক 
সাতxণ )বশী উk� করবার আেদশ িদেলন|  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Enbiya 21:51-71*.......66.িতিন বলেলনঃ )তামরা িক আ]াহর পিরবেত[  এমন িকছুর এবাদত 
কর, যা )তামােদর )কান উপকার ও করেত পাের না এবং eিতও করেত পাের না ?.... 68.তারা 
বললঃ এেক পুিড়েয় দাও এবং )তামােদর উপাস#েদর সাহায# কর, যিদ )তামরা িকছু করেত 
চাও।….69.আিম বললামঃ )হ অিÆ, তুিম ই¼াহীেমর উপর শীতল ও িনরাপদ হেয় যাও।…. 
ম]বL: বাইেবেল বলা হয় িতিন নািক ই¼াহীম (আঃ)-ই িছেলন না )য িকনা মূিত[  পূজা 
করেত অtীকার করায় আxেন িনেeপ করা হেয়িছল। গ�c শ¬ক, pমশক এবং 
অেÁনেগােত উে]খ করা হেয়েছ। Cf. আে�বুত 29: 16-24 এবং সাফাত 37:83 ও 97। 
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মূিত̂ পূজা করেত অ�ীকৃিত করায় িক ইÕাহীম (আঃ)-6ক আJেন িনেSপ করা 
হেয়িছল? 

B বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

দািনেয়ল 3:1-30*..... 19 তখন নবূখি?© সর ভীষণ )রেগ )গেলন এবং শ¬ক, 
pমশক ও অেব@-নেগার িদেক ভ©[ সনাপূণ[ ¡িNেত তাকােলন| িতিন অিÆ�®cেক 
সাতxণ )বশী উk� করবার আেদশ িদেলন|  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Enbiya 21:51-71*.......66.িতিন বলেলনঃ )তামরা িক আ]াহর পিরবেত[  এমন িকছুর এবাদত 
কর, যা )তামােদর )কান উপকার ও করেত পাের না এবং eিতও করেত পাের না ?.... 68.তারা 
বললঃ এেক পুিড়েয় দাও এবং )তামােদর উপাস#েদর সাহায# কর, যিদ )তামরা িকছু করেত 
চাও।….69.আিম বললামঃ )হ অিÆ, তুিম ই¼াহীেমর উপর শীতল ও িনরাপদ হেয় যাও।…. 
ম]বL: বাইেবেল বলা হয় িতিন নািক ই¼াহীম (আঃ)-ই িছেলন না )য িকনা মূিত[  পূজা 
করেত অtীকার করায় আxেন িনেeপ করা হেয়িছল। গ�c শ¬ক, pমশক এবং 
অেÁনেগােত উে]খ করা হেয়েছ। Cf. আে�বুত 29: 16-24 এবং সাফাত 37:83 ও 97। 
 
 

187. 
ইÕাহীম (আঃ) এর পু$ ইসমাইল (আঃ) িক একজন নবী িহেসেব িবেবিচত 
িছেলন? 

 বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

আিদপুQক - 16:7-15*....8 )সই ¦ত বলল, “হাগার তুিম )তা সারীর পিরচািরকা| তুিম এখােন 
)কন? তুিম )কাথায় যাে�া?”হাগার বলল, “আিম সারীর কাছ )থেক পালাি�|”  12 “ই>ােয়ল tাধীন 
এবং উ¿াম হেব )য়মন উ¿াম হয় বন# গাধা| )স সবার িবuেf দাঁ ড়ােব এবং সবাই হেব তার 
hিতপe| )স Yান )থেক YানাWের ঘুের )বড়ােব এবং ভাইেদর বসিতর কােছ তাঁ বু গাড়েব|”  
গালাতীয় 4:22-31*.....22 শাm বলেছ )য় অ¼াহােমর dc পু� িছল, একc পুে�র মা িছল দাসী mী, 
অপর পুে�র মা িছল tাধীন mী৷ 31 তাই বিল আমার ভাই ও )বােনরা, আমরা )সই দাসীর সWান নই, 
আমরা tাধীন mীর সWান৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4:163..... আিম আপনার hিত ওহী পা�েয়িছ, )যমন কের ওহী পা�েয়িছলাম 
নূেহর hিত এবং )স সম( নবী-রসূেলর hিত যাঁরা তাঁর পের )hিরত হেয়েছন। আর 
ওহী পা�েয়িছ, ইসমাঈল, ই¼াহীম, ইসহাক, ইয়া�ব, ও তাঁর সWাবেগ[র hিত এবং…  
Meryem 19:54*.....এই িকতােব ইসমাঈেলর কথা বণ[না কuন, িতিন hিত�িত 
পালেন সত#া�য়ী এবং িতিন িছেলন রসূল, নবী। 

188. 
মূিত̂ পূজা করেত অ�ীকৃিত করায় িক ইÕাহীম (আঃ)-6ক আJেন িনেSপ করা 
হেয়িছল? 

B বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

দািনেয়ল 3:1-30*..... 19 তখন নবূখি?© সর ভীষণ )রেগ )গেলন এবং শ¬ক, 
pমশক ও অেব@-নেগার িদেক ভ©[ সনাপূণ[ ¡িNেত তাকােলন| িতিন অিÆ�®cেক 
সাতxণ )বশী উk� করবার আেদশ িদেলন|  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Enbiya 21:51-71*.......66.িতিন বলেলনঃ )তামরা িক আ]াহর পিরবেত[  এমন িকছুর এবাদত 
কর, যা )তামােদর )কান উপকার ও করেত পাের না এবং eিতও করেত পাের না ?.... 68.তারা 
বললঃ এেক পুিড়েয় দাও এবং )তামােদর উপাস#েদর সাহায# কর, যিদ )তামরা িকছু করেত 
চাও।….69.আিম বললামঃ )হ অিÆ, তুিম ই¼াহীেমর উপর শীতল ও িনরাপদ হেয় যাও।…. 
ম]বL: বাইেবেল বলা হয় িতিন নািক ই¼াহীম (আঃ)-ই িছেলন না )য িকনা মূিত[  পূজা 
করেত অtীকার করায় আxেন িনেeপ করা হেয়িছল। গ�c শ¬ক, pমশক এবং 
অেÁনেগােত উে]খ করা হেয়েছ। Cf. আে�বুত 29: 16-24 এবং সাফাত 37:83 ও 97। 
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)কন? তুিম )কাথায় যাে�া?”হাগার বলল, “আিম সারীর কাছ )থেক পালাি�|”  12 “ই>ােয়ল tাধীন 
এবং উ¿াম হেব )য়মন উ¿াম হয় বন# গাধা| )স সবার িবuেf দাঁ ড়ােব এবং সবাই হেব তার 
hিতপe| )স Yান )থেক YানাWের ঘুের )বড়ােব এবং ভাইেদর বসিতর কােছ তাঁ বু গাড়েব|”  
গালাতীয় 4:22-31*.....22 শাm বলেছ )য় অ¼াহােমর dc পু� িছল, একc পুে�র মা িছল দাসী mী, 
অপর পুে�র মা িছল tাধীন mী৷ 31 তাই বিল আমার ভাই ও )বােনরা, আমরা )সই দাসীর সWান নই, 
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Nisa 4:163..... আিম আপনার hিত ওহী পা�েয়িছ, )যমন কের ওহী পা�েয়িছলাম 
নূেহর hিত এবং )স সম( নবী-রসূেলর hিত যাঁরা তাঁর পের )hিরত হেয়েছন। আর 
ওহী পা�েয়িছ, ইসমাঈল, ই¼াহীম, ইসহাক, ইয়া�ব, ও তাঁর সWাবেগ[র hিত এবং…  
Meryem 19:54*.....এই িকতােব ইসমাঈেলর কথা বণ[না কuন, িতিন hিত�িত 
পালেন সত#া�য়ী এবং িতিন িছেলন রসূল, নবী। 

188. 
মূিত̂ পূজা করেত অ�ীকৃিত করায় িক ইÕাহীম (আঃ)-6ক আJেন িনেSপ করা 
হেয়িছল? 
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দািনেয়ল 3:1-30*..... 19 তখন নবূখি?© সর ভীষণ )রেগ )গেলন এবং শ¬ক, 
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সাতxণ )বশী উk� করবার আেদশ িদেলন|  
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Enbiya 21:51-71*.......66.িতিন বলেলনঃ )তামরা িক আ]াহর পিরবেত[  এমন িকছুর এবাদত 
কর, যা )তামােদর )কান উপকার ও করেত পাের না এবং eিতও করেত পাের না ?.... 68.তারা 
বললঃ এেক পুিড়েয় দাও এবং )তামােদর উপাস#েদর সাহায# কর, যিদ )তামরা িকছু করেত 
চাও।….69.আিম বললামঃ )হ অিÆ, তুিম ই¼াহীেমর উপর শীতল ও িনরাপদ হেয় যাও।…. 
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189. 
যখন মুসা (আঃ) সৃি�কত̂ার মিহমা 6দখেত 6চেয়িছেলন তখন িক সিতLই 
সৃি�কত̂া মানবজািতর uেপ তাঁর িপছেনর িদক 6দখার অনুমিত িদেয়িছেলন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
যা$াপুQক 33:18-23*.....18 তখন )মািশ বলল, “দযা কের আপনার মিহমা আমায় 
)দখান|” 19 তখন hভু উkর িদেলন, “আিম আমার সম( xণাবলীেক )তামার সামেন িদেয় 
গমণ করােবা| আিমই hভু এবং )তামরা যােত �নেত পাও )সইজন# আিম আমার নাম )ঘাষণা 
করব| কারণ আমার যােক খুশী আিম আমার কuণা ও ভালবাসা )দখােত পাির| | 22 ঐ Yান 
িদেয়ই আমার মিহমা hকাশ পােব| আিম )তামােদর ঐ পাথেরর একc িবশাল ফাটেল )রেখ 
)দব এবং আিম যখন ওখান িদেয় যাব তখন আমার হাত )তামােদর )ঢেক )দেব| 23 এরপর 
আিম )তামােদর ওপর )থেক হাত সিরেয় )নব এবং )তামরা আমার িপছন িদক )দখেত পােব 
িক: আমার মুখ )দখেত পােব না|”   
------------------------------------------------------------------------------------- 
A'raf 7:143*.....তারপর মূসা যখন আমার hিত�ত সময় অনুযায়ী এেস হািযর হেলন এবং 
তাঁ র সােথ তার পরওয়ারেদগার কথা বলেলন, তখন িতিন বলেলন, )হ আমার hভু, )তামার 
দীদার আমােক দাও, )যন আিম )তামােক )দখেত পাই। িতিন বলেলন, তুিম আমােক 
কি�নকােলও )দখেত পােব না, তেব তুিম পাহােড়র িদেক )দখেত থাক, )সc যিদ tYােন 
দঁিড়েয় থােক তেব তুিমও আমােক )দখেত পােব। তারপর যখন তার পরওয়ারদগার পাহােড়র 
উপর আপন )জ#ািতর িবিকরণ ঘটােলন, )সcেক িবÍ( কের িদেলন এবং মূসা অyান হেয় 
পেড় )গেলন। অতঃপর যখন তাঁ র yান িফের এল; বলেলন, )হ hভু! )তামার সkা পিব�, 
)তামার দরবাের আিম তওবা করিছ এবং আিমই সব[hথম িব>াস Yাপন করিছ। 

190.* 
হামান িক হযরত মুসা (আঃ) এবং 6ফরাউেনর জীবনকােলর সময় জীিবত 

িছেলন? 
B বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

যা$াপুQক 2:9-10*.....9 রাজকন#া তােক বলল, “আমার হেয় তুিম এই িশ�cেক dধ 
পান করাও| এরজন# আিম )তামােক টাকা )দব|” তারই মা িশ�cেক য়Ã কের বড় কের 
তুলেত লাগল| 10 িশ�c বড় হেয় উঠেল মিহলাc তার সWানেক রাজকন#ােক িদেয় িদল| 
রাজকন#া িশ�cেক িনেজর )ছেলর মেতাই �হণ কের তার নাম িদল )মািশ| িশ�cেক )স 
জল )থেক )পেয়িছল বেল তার নামকরণ করা হল )মািশ|   
এ¨ার 3:1*.....এসব ঘটনা ঘটার পের রাজা অগাগীয় হÄদাথার পু� হামন নােম এক 
ব#িqেক সÄান জানান| রাজা হামনেক উªপেদ উ{ীত কেরন এবং তাঁর অন# সম( 
আিধকািরকেদর )থেক উªতর পেদ তােক িনযুq কেরন|   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Mü'min 40:23-24 & 36-37*.....23. আিম আমার িনদশ[নাবলী ও �N hমাণসহ মূসােক 
)hরণ কেরিছ।….24.)ফরাউন, হামান ও কাuেণর কােছ, অতঃপর তারা বলল, )স )তা জাdকর, 
িমথ#াবাদী।…..36. )ফরাউন বলল, )হ হামান, তুিম আমার জেন# একc সুউª hাসাদ িনম[াণ কর, 
হয়েতা আিম )পৗঁেছ )যেত পারব।….37.আকােশর পেথ, অতঃপর Úিক )মের )দখব মূসার 
আ]াহেক। বÜতঃ আিম )তা তােক িমথ#াবাদীই মেন কির। এভােবই )ফরাউেনর কােছ সুেশািভত 
করা হেয়িছল তার ম¥ কম[েক এবং )সাজা পথ )থেক তােক িবরত রাখা হেয়িছল। )ফরাউেনর 
চ³াW ব#থ[ হওয়ারই িছল। 
ম]বL: মুসা (আঃ) এবং )ফরাউন জীিবত িছেলন 1450 িব।িস সময়কােল ; িক: ই÷ার বইেত বলা হয় 
)য, হামান আহাসরােসর (486-474  িব।িস)। শাসনামেলরও আরও 1000 বছর পর বাস কেরন। 
 
 

189. 
যখন মুসা (আঃ) সৃি�কত̂ার মিহমা 6দখেত 6চেয়িছেলন তখন িক সিতLই 
সৃি�কত̂া মানবজািতর uেপ তাঁর িপছেনর িদক 6দখার অনুমিত িদেয়িছেলন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
যা$াপুQক 33:18-23*.....18 তখন )মািশ বলল, “দযা কের আপনার মিহমা আমায় 
)দখান|” 19 তখন hভু উkর িদেলন, “আিম আমার সম( xণাবলীেক )তামার সামেন িদেয় 
গমণ করােবা| আিমই hভু এবং )তামরা যােত �নেত পাও )সইজন# আিম আমার নাম )ঘাষণা 
করব| কারণ আমার যােক খুশী আিম আমার কuণা ও ভালবাসা )দখােত পাির| | 22 ঐ Yান 
িদেয়ই আমার মিহমা hকাশ পােব| আিম )তামােদর ঐ পাথেরর একc িবশাল ফাটেল )রেখ 
)দব এবং আিম যখন ওখান িদেয় যাব তখন আমার হাত )তামােদর )ঢেক )দেব| 23 এরপর 
আিম )তামােদর ওপর )থেক হাত সিরেয় )নব এবং )তামরা আমার িপছন িদক )দখেত পােব 
িক: আমার মুখ )দখেত পােব না|”   
------------------------------------------------------------------------------------- 
A'raf 7:143*.....তারপর মূসা যখন আমার hিত�ত সময় অনুযায়ী এেস হািযর হেলন এবং 
তাঁ র সােথ তার পরওয়ারেদগার কথা বলেলন, তখন িতিন বলেলন, )হ আমার hভু, )তামার 
দীদার আমােক দাও, )যন আিম )তামােক )দখেত পাই। িতিন বলেলন, তুিম আমােক 
কি�নকােলও )দখেত পােব না, তেব তুিম পাহােড়র িদেক )দখেত থাক, )সc যিদ tYােন 
দঁিড়েয় থােক তেব তুিমও আমােক )দখেত পােব। তারপর যখন তার পরওয়ারদগার পাহােড়র 
উপর আপন )জ#ািতর িবিকরণ ঘটােলন, )সcেক িবÍ( কের িদেলন এবং মূসা অyান হেয় 
পেড় )গেলন। অতঃপর যখন তাঁ র yান িফের এল; বলেলন, )হ hভু! )তামার সkা পিব�, 
)তামার দরবাের আিম তওবা করিছ এবং আিমই সব[hথম িব>াস Yাপন করিছ। 

190.* 
হামান িক হযরত মুসা (আঃ) এবং 6ফরাউেনর জীবনকােলর সময় জীিবত 

িছেলন? 
B বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

যা$াপুQক 2:9-10*.....9 রাজকন#া তােক বলল, “আমার হেয় তুিম এই িশ�cেক dধ 
পান করাও| এরজন# আিম )তামােক টাকা )দব|” তারই মা িশ�cেক য়Ã কের বড় কের 
তুলেত লাগল| 10 িশ�c বড় হেয় উঠেল মিহলাc তার সWানেক রাজকন#ােক িদেয় িদল| 
রাজকন#া িশ�cেক িনেজর )ছেলর মেতাই �হণ কের তার নাম িদল )মািশ| িশ�cেক )স 
জল )থেক )পেয়িছল বেল তার নামকরণ করা হল )মািশ|   
এ¨ার 3:1*.....এসব ঘটনা ঘটার পের রাজা অগাগীয় হÄদাথার পু� হামন নােম এক 
ব#িqেক সÄান জানান| রাজা হামনেক উªপেদ উ{ীত কেরন এবং তাঁর অন# সম( 
আিধকািরকেদর )থেক উªতর পেদ তােক িনযুq কেরন|   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Mü'min 40:23-24 & 36-37*.....23. আিম আমার িনদশ[নাবলী ও �N hমাণসহ মূসােক 
)hরণ কেরিছ।….24.)ফরাউন, হামান ও কাuেণর কােছ, অতঃপর তারা বলল, )স )তা জাdকর, 
িমথ#াবাদী।…..36. )ফরাউন বলল, )হ হামান, তুিম আমার জেন# একc সুউª hাসাদ িনম[াণ কর, 
হয়েতা আিম )পৗঁেছ )যেত পারব।….37.আকােশর পেথ, অতঃপর Úিক )মের )দখব মূসার 
আ]াহেক। বÜতঃ আিম )তা তােক িমথ#াবাদীই মেন কির। এভােবই )ফরাউেনর কােছ সুেশািভত 
করা হেয়িছল তার ম¥ কম[েক এবং )সাজা পথ )থেক তােক িবরত রাখা হেয়িছল। )ফরাউেনর 
চ³াW ব#থ[ হওয়ারই িছল। 
ম]বL: মুসা (আঃ) এবং )ফরাউন জীিবত িছেলন 1450 িব।িস সময়কােল ; িক: ই÷ার বইেত বলা হয় 
)য, হামান আহাসরােসর (486-474  িব।িস)। শাসনামেলরও আরও 1000 বছর পর বাস কেরন। 
 
 

189. 
যখন মুসা (আঃ) সৃি�কত̂ার মিহমা 6দখেত 6চেয়িছেলন তখন িক সিতLই 
সৃি�কত̂া মানবজািতর uেপ তাঁর িপছেনর িদক 6দখার অনুমিত িদেয়িছেলন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
যা$াপুQক 33:18-23*.....18 তখন )মািশ বলল, “দযা কের আপনার মিহমা আমায় 
)দখান|” 19 তখন hভু উkর িদেলন, “আিম আমার সম( xণাবলীেক )তামার সামেন িদেয় 
গমণ করােবা| আিমই hভু এবং )তামরা যােত �নেত পাও )সইজন# আিম আমার নাম )ঘাষণা 
করব| কারণ আমার যােক খুশী আিম আমার কuণা ও ভালবাসা )দখােত পাির| | 22 ঐ Yান 
িদেয়ই আমার মিহমা hকাশ পােব| আিম )তামােদর ঐ পাথেরর একc িবশাল ফাটেল )রেখ 
)দব এবং আিম যখন ওখান িদেয় যাব তখন আমার হাত )তামােদর )ঢেক )দেব| 23 এরপর 
আিম )তামােদর ওপর )থেক হাত সিরেয় )নব এবং )তামরা আমার িপছন িদক )দখেত পােব 
িক: আমার মুখ )দখেত পােব না|”   
------------------------------------------------------------------------------------- 
A'raf 7:143*.....তারপর মূসা যখন আমার hিত�ত সময় অনুযায়ী এেস হািযর হেলন এবং 
তাঁ র সােথ তার পরওয়ারেদগার কথা বলেলন, তখন িতিন বলেলন, )হ আমার hভু, )তামার 
দীদার আমােক দাও, )যন আিম )তামােক )দখেত পাই। িতিন বলেলন, তুিম আমােক 
কি�নকােলও )দখেত পােব না, তেব তুিম পাহােড়র িদেক )দখেত থাক, )সc যিদ tYােন 
দঁিড়েয় থােক তেব তুিমও আমােক )দখেত পােব। তারপর যখন তার পরওয়ারদগার পাহােড়র 
উপর আপন )জ#ািতর িবিকরণ ঘটােলন, )সcেক িবÍ( কের িদেলন এবং মূসা অyান হেয় 
পেড় )গেলন। অতঃপর যখন তাঁ র yান িফের এল; বলেলন, )হ hভু! )তামার সkা পিব�, 
)তামার দরবাের আিম তওবা করিছ এবং আিমই সব[hথম িব>াস Yাপন করিছ। 

190.* 
হামান িক হযরত মুসা (আঃ) এবং 6ফরাউেনর জীবনকােলর সময় জীিবত 

িছেলন? 
B বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

যা$াপুQক 2:9-10*.....9 রাজকন#া তােক বলল, “আমার হেয় তুিম এই িশ�cেক dধ 
পান করাও| এরজন# আিম )তামােক টাকা )দব|” তারই মা িশ�cেক য়Ã কের বড় কের 
তুলেত লাগল| 10 িশ�c বড় হেয় উঠেল মিহলাc তার সWানেক রাজকন#ােক িদেয় িদল| 
রাজকন#া িশ�cেক িনেজর )ছেলর মেতাই �হণ কের তার নাম িদল )মািশ| িশ�cেক )স 
জল )থেক )পেয়িছল বেল তার নামকরণ করা হল )মািশ|   
এ¨ার 3:1*.....এসব ঘটনা ঘটার পের রাজা অগাগীয় হÄদাথার পু� হামন নােম এক 
ব#িqেক সÄান জানান| রাজা হামনেক উªপেদ উ{ীত কেরন এবং তাঁর অন# সম( 
আিধকািরকেদর )থেক উªতর পেদ তােক িনযুq কেরন|   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Mü'min 40:23-24 & 36-37*.....23. আিম আমার িনদশ[নাবলী ও �N hমাণসহ মূসােক 
)hরণ কেরিছ।….24.)ফরাউন, হামান ও কাuেণর কােছ, অতঃপর তারা বলল, )স )তা জাdকর, 
িমথ#াবাদী।…..36. )ফরাউন বলল, )হ হামান, তুিম আমার জেন# একc সুউª hাসাদ িনম[াণ কর, 
হয়েতা আিম )পৗঁেছ )যেত পারব।….37.আকােশর পেথ, অতঃপর Úিক )মের )দখব মূসার 
আ]াহেক। বÜতঃ আিম )তা তােক িমথ#াবাদীই মেন কির। এভােবই )ফরাউেনর কােছ সুেশািভত 
করা হেয়িছল তার ম¥ কম[েক এবং )সাজা পথ )থেক তােক িবরত রাখা হেয়িছল। )ফরাউেনর 
চ³াW ব#থ[ হওয়ারই িছল। 
ম]বL: মুসা (আঃ) এবং )ফরাউন জীিবত িছেলন 1450 িব।িস সময়কােল ; িক: ই÷ার বইেত বলা হয় 
)য, হামান আহাসরােসর (486-474  িব।িস)। শাসনামেলরও আরও 1000 বছর পর বাস কেরন। 
 
 
 

189. 
যখন মুসা (আঃ) সৃি�কত̂ার মিহমা 6দখেত 6চেয়িছেলন তখন িক সিতLই 
সৃি�কত̂া মানবজািতর uেপ তাঁর িপছেনর িদক 6দখার অনুমিত িদেয়িছেলন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
যা$াপুQক 33:18-23*.....18 তখন )মািশ বলল, “দযা কের আপনার মিহমা আমায় 
)দখান|” 19 তখন hভু উkর িদেলন, “আিম আমার সম( xণাবলীেক )তামার সামেন িদেয় 
গমণ করােবা| আিমই hভু এবং )তামরা যােত �নেত পাও )সইজন# আিম আমার নাম )ঘাষণা 
করব| কারণ আমার যােক খুশী আিম আমার কuণা ও ভালবাসা )দখােত পাির| | 22 ঐ Yান 
িদেয়ই আমার মিহমা hকাশ পােব| আিম )তামােদর ঐ পাথেরর একc িবশাল ফাটেল )রেখ 
)দব এবং আিম যখন ওখান িদেয় যাব তখন আমার হাত )তামােদর )ঢেক )দেব| 23 এরপর 
আিম )তামােদর ওপর )থেক হাত সিরেয় )নব এবং )তামরা আমার িপছন িদক )দখেত পােব 
িক: আমার মুখ )দখেত পােব না|”   
------------------------------------------------------------------------------------- 
A'raf 7:143*.....তারপর মূসা যখন আমার hিত�ত সময় অনুযায়ী এেস হািযর হেলন এবং 
তাঁ র সােথ তার পরওয়ারেদগার কথা বলেলন, তখন িতিন বলেলন, )হ আমার hভু, )তামার 
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190.* 
হামান িক হযরত মুসা (আঃ) এবং 6ফরাউেনর জীবনকােলর সময় জীিবত 

িছেলন? 
B বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

যা$াপুQক 2:9-10*.....9 রাজকন#া তােক বলল, “আমার হেয় তুিম এই িশ�cেক dধ 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
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)য, হামান আহাসরােসর (486-474  িব।িস)। শাসনামেলরও আরও 1000 বছর পর বাস কেরন। 
 
 
 



191. 
ঈ,র িমশরীয়েদর উপর 10a মহামারী সংºামক 6�রণ কেরন 6যই সময় তােদর 
উপর িদেয় মৃতুLর 6দবÊত চেল যান এবং 6সই সােথ ঈ,র ইসরাইেলর �থম স]ােনর 
সৃিতরSার জনLই িক ‘পাস-ওভার 6ফ�’- এর নীিত �িতÏান কেরন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
যা$াপুQক 12:1-24*.....12 “আিম িমশরীয়েদর hথমজাত িশ�xিলেক এবং তােদর সম( প�র 
hথমজাত শাবকxিলেক হত#া করব| এইভােব, আিম িমশেরর সম( )দবতােদর ওপর রায )দব যােত 
তারা জানেত পাের )য় আিমই hভু| 14 “তাই )তামরা সবসময় মেন রাখেব )য় আজ )তামােদর একc 
িবেশষ ছুcর িদন| )তামােদর উkরপুuষরা এই ছুcর িদেনর মাধ#েম hভুেক সÄান জানােব|  
মিথ 26:17-19*....17 খািমরিবহীন ucর পেব[র hথম িদেন যী�র িশষ#রা তাঁ র কােছ এেস বলেলন, 
‘আপনার জন# আমরা )কাথায় িন(ারপেব[র )ভােজর আেযাজন করব? আপিন িক চান?’  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Isra 17:101*.....আপিন বণী-ইসরাঈলেক িজেyস কuন, আিম মূসােক নয়c 
hকাশ# িনদশ[ন দান কেরিছ। যখন িতিন তােদর কােছ আগমন কেরন, )ফরাউন তােক 
বললঃ )হ মূসা, আমার ধারনায় তুিম )তা জাd�Y। 
Neml 27:12*.....আপনার হাত আপনার বগেল ঢুিকেয় িদন, সু�§ হেয় )বর হেব 
িনেদ[ াষ অবYায়। এxেলা )ফরাউন ও তার স¸দােয়র কােছ আনীত নয়c িনদশ[েনর 
অন#তম। িন�য় তারা িছল পাপাচারী স¸দায়।  

192. 
যুেT যাবার পূেব̂ িনেজর ¤সিনকেদর পািন পান করার পTিত 6দেখ পরীSা কেরিছেলন 
িযিন িতিন িক 6শাউল (তাবূত) িছেলন? 

B বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

িবচারকচিরত 7:2-6*.....5 )সই মেতা িগিদেয়ান )লাকxেলােক জেলর িদেক িনেয় )গেলন| 
)সই জেলর কােছ hভু িগিদেয়ানেক বলেলন, “এইভােব )লাকxেলােক আলাদা আলাদা কেরা: 
যারা ��েরর মেতা িজভ িদেয় চুAচুË কের জল পান করেব তারা হেব এক )গা�ী, আর যারা মাথা 
নীচু কের জল পান করেব তারা হেব অন# একc )গা�ী|”  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:247-252*.....247.আর তােদরেক তােদর নবী বলেলন, িন�য়ই আ]াহ 
তালূতেক )তামােদর জন# বাদশাহ সাব#( কেরেছন। 249.অতঃপর তালূত যখন 
pসন#-সামW িনেয় )বuল, তখন বলল, িন�য় আ]াহ )তামািদগেক পরীeা করেবন 
একc নদীর মাধ#েম। সুতরাং )য )লাক )সই নদীর পািন পান করেব )স আমার নয়। 
আর )য, )লাক তার tাদ �হণ করেলা না, িন�য়ই )স আমার )লাক। িক: )য )লাক 
হােতর আঁজলা ভের সামান# )খেয় )নেব তার )দাষঅবশ# )তমন xuতর হেব না। 
অতঃপর সবাই পান করল )স পািন, সামান# কেয়কজন ছাড়া। পের তালূত যখন তা 
পার হেলা এবং তার সােথ িছল মা� কেয়কজন ঈমানদার, তখন তারা বলেত লাগল… 
ম]বL: বাইেবল অনুযায়ী িতিন )শাউল িছেলন না বরং িগিডওন িছেলন )য িকনা তাঁ র pসন#েদরেক পািন পান 
করার পfিতর উপর িনভ[ র কের পরীeা িনেয়িছেলন। )শাউল )ডিভেডর সময় িছেলন যার সময়কাল িছল 
hায় 1010 < 971 B.C। আর িগিডওন 1162 < 1122 B.C. )থেক hায় একশত বছর আেগ বসবাস 
কেরিছেলন। 
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উপর িদেয় মৃতুLর 6দবÊত চেল যান এবং 6সই সােথ ঈ,র ইসরাইেলর �থম স]ােনর 
সৃিতরSার জনLই িক ‘পাস-ওভার 6ফ�’- এর নীিত �িতÏান কেরন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
যা$াপুQক 12:1-24*.....12 “আিম িমশরীয়েদর hথমজাত িশ�xিলেক এবং তােদর সম( প�র 
hথমজাত শাবকxিলেক হত#া করব| এইভােব, আিম িমশেরর সম( )দবতােদর ওপর রায )দব যােত 
তারা জানেত পাের )য় আিমই hভু| 14 “তাই )তামরা সবসময় মেন রাখেব )য় আজ )তামােদর একc 
িবেশষ ছুcর িদন| )তামােদর উkরপুuষরা এই ছুcর িদেনর মাধ#েম hভুেক সÄান জানােব|  
মিথ 26:17-19*....17 খািমরিবহীন ucর পেব[র hথম িদেন যী�র িশষ#রা তাঁ র কােছ এেস বলেলন, 
‘আপনার জন# আমরা )কাথায় িন(ারপেব[র )ভােজর আেযাজন করব? আপিন িক চান?’  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Isra 17:101*.....আপিন বণী-ইসরাঈলেক িজেyস কuন, আিম মূসােক নয়c 
hকাশ# িনদশ[ন দান কেরিছ। যখন িতিন তােদর কােছ আগমন কেরন, )ফরাউন তােক 
বললঃ )হ মূসা, আমার ধারনায় তুিম )তা জাd�Y। 
Neml 27:12*.....আপনার হাত আপনার বগেল ঢুিকেয় িদন, সু�§ হেয় )বর হেব 
িনেদ[ াষ অবYায়। এxেলা )ফরাউন ও তার স¸দােয়র কােছ আনীত নয়c িনদশ[েনর 
অন#তম। িন�য় তারা িছল পাপাচারী স¸দায়।  

192. 
যুেT যাবার পূেব̂ িনেজর ¤সিনকেদর পািন পান করার পTিত 6দেখ পরীSা কেরিছেলন 
িযিন িতিন িক 6শাউল (তাবূত) িছেলন? 

B বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

িবচারকচিরত 7:2-6*.....5 )সই মেতা িগিদেয়ান )লাকxেলােক জেলর িদেক িনেয় )গেলন| 
)সই জেলর কােছ hভু িগিদেয়ানেক বলেলন, “এইভােব )লাকxেলােক আলাদা আলাদা কেরা: 
যারা ��েরর মেতা িজভ িদেয় চুAচুË কের জল পান করেব তারা হেব এক )গা�ী, আর যারা মাথা 
নীচু কের জল পান করেব তারা হেব অন# একc )গা�ী|”  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:247-252*.....247.আর তােদরেক তােদর নবী বলেলন, িন�য়ই আ]াহ 
তালূতেক )তামােদর জন# বাদশাহ সাব#( কেরেছন। 249.অতঃপর তালূত যখন 
pসন#-সামW িনেয় )বuল, তখন বলল, িন�য় আ]াহ )তামািদগেক পরীeা করেবন 
একc নদীর মাধ#েম। সুতরাং )য )লাক )সই নদীর পািন পান করেব )স আমার নয়। 
আর )য, )লাক তার tাদ �হণ করেলা না, িন�য়ই )স আমার )লাক। িক: )য )লাক 
হােতর আঁজলা ভের সামান# )খেয় )নেব তার )দাষঅবশ# )তমন xuতর হেব না। 
অতঃপর সবাই পান করল )স পািন, সামান# কেয়কজন ছাড়া। পের তালূত যখন তা 
পার হেলা এবং তার সােথ িছল মা� কেয়কজন ঈমানদার, তখন তারা বলেত লাগল… 
ম]বL: বাইেবল অনুযায়ী িতিন )শাউল িছেলন না বরং িগিডওন িছেলন )য িকনা তাঁ র pসন#েদরেক পািন পান 
করার পfিতর উপর িনভ[ র কের পরীeা িনেয়িছেলন। )শাউল )ডিভেডর সময় িছেলন যার সময়কাল িছল 
hায় 1010 < 971 B.C। আর িগিডওন 1162 < 1122 B.C. )থেক hায় একশত বছর আেগ বসবাস 
কেরিছেলন। 
 
 
 

191. 
ঈ,র িমশরীয়েদর উপর 10a মহামারী সংºামক 6�রণ কেরন 6যই সময় তােদর 
উপর িদেয় মৃতুLর 6দবÊত চেল যান এবং 6সই সােথ ঈ,র ইসরাইেলর �থম স]ােনর 
সৃিতরSার জনLই িক ‘পাস-ওভার 6ফ�’- এর নীিত �িতÏান কেরন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
যা$াপুQক 12:1-24*.....12 “আিম িমশরীয়েদর hথমজাত িশ�xিলেক এবং তােদর সম( প�র 
hথমজাত শাবকxিলেক হত#া করব| এইভােব, আিম িমশেরর সম( )দবতােদর ওপর রায )দব যােত 
তারা জানেত পাের )য় আিমই hভু| 14 “তাই )তামরা সবসময় মেন রাখেব )য় আজ )তামােদর একc 
িবেশষ ছুcর িদন| )তামােদর উkরপুuষরা এই ছুcর িদেনর মাধ#েম hভুেক সÄান জানােব|  
মিথ 26:17-19*....17 খািমরিবহীন ucর পেব[র hথম িদেন যী�র িশষ#রা তাঁ র কােছ এেস বলেলন, 
‘আপনার জন# আমরা )কাথায় িন(ারপেব[র )ভােজর আেযাজন করব? আপিন িক চান?’  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Isra 17:101*.....আপিন বণী-ইসরাঈলেক িজেyস কuন, আিম মূসােক নয়c 
hকাশ# িনদশ[ন দান কেরিছ। যখন িতিন তােদর কােছ আগমন কেরন, )ফরাউন তােক 
বললঃ )হ মূসা, আমার ধারনায় তুিম )তা জাd�Y। 
Neml 27:12*.....আপনার হাত আপনার বগেল ঢুিকেয় িদন, সু�§ হেয় )বর হেব 
িনেদ[ াষ অবYায়। এxেলা )ফরাউন ও তার স¸দােয়র কােছ আনীত নয়c িনদশ[েনর 
অন#তম। িন�য় তারা িছল পাপাচারী স¸দায়।  

192. 
যুেT যাবার পূেব̂ িনেজর ¤সিনকেদর পািন পান করার পTিত 6দেখ পরীSা কেরিছেলন 
িযিন িতিন িক 6শাউল (তাবূত) িছেলন? 

B বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

িবচারকচিরত 7:2-6*.....5 )সই মেতা িগিদেয়ান )লাকxেলােক জেলর িদেক িনেয় )গেলন| 
)সই জেলর কােছ hভু িগিদেয়ানেক বলেলন, “এইভােব )লাকxেলােক আলাদা আলাদা কেরা: 
যারা ��েরর মেতা িজভ িদেয় চুAচুË কের জল পান করেব তারা হেব এক )গা�ী, আর যারা মাথা 
নীচু কের জল পান করেব তারা হেব অন# একc )গা�ী|”  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:247-252*.....247.আর তােদরেক তােদর নবী বলেলন, িন�য়ই আ]াহ 
তালূতেক )তামােদর জন# বাদশাহ সাব#( কেরেছন। 249.অতঃপর তালূত যখন 
pসন#-সামW িনেয় )বuল, তখন বলল, িন�য় আ]াহ )তামািদগেক পরীeা করেবন 
একc নদীর মাধ#েম। সুতরাং )য )লাক )সই নদীর পািন পান করেব )স আমার নয়। 
আর )য, )লাক তার tাদ �হণ করেলা না, িন�য়ই )স আমার )লাক। িক: )য )লাক 
হােতর আঁজলা ভের সামান# )খেয় )নেব তার )দাষঅবশ# )তমন xuতর হেব না। 
অতঃপর সবাই পান করল )স পািন, সামান# কেয়কজন ছাড়া। পের তালূত যখন তা 
পার হেলা এবং তার সােথ িছল মা� কেয়কজন ঈমানদার, তখন তারা বলেত লাগল… 
ম]বL: বাইেবল অনুযায়ী িতিন )শাউল িছেলন না বরং িগিডওন িছেলন )য িকনা তাঁ র pসন#েদরেক পািন পান 
করার পfিতর উপর িনভ[ র কের পরীeা িনেয়িছেলন। )শাউল )ডিভেডর সময় িছেলন যার সময়কাল িছল 
hায় 1010 < 971 B.C। আর িগিডওন 1162 < 1122 B.C. )থেক hায় একশত বছর আেগ বসবাস 
কেরিছেলন। 
 
 
 



193. 
িযBিCD িক 6বেথলেহেমর একa আQাবেল জেàিছেলন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
িমখা 5:2*.....িক: pব© েলহম-ইúাথা, তুিম িযহূদার সবেচেয় )ছাট শহর| )তামার পিরবার 
)গানার পেe খুবই )ছাট| িক: আমার জেTয় “ই~ােযেলর শাসক” )তামার মধ# )থেকই )বিরেয় 
আসেব| তার উ©পিk hাচীনকাল )থেক বn hাচীনকাল )থেক| 
মিথ 2:1-11..... 1 )হেরাদ যখন রাজা িছেলন, )সই সময় িযহূিদয়ার pব© েলহেম 
যী�র জS হয়৷ )সই সময় hাচ# )থেক কেয়কজন পি®ত )জuশােলেম এেস যী�র 
)খাঁজ করেত লাগেলন৷ 2 তাঁরা এেস িজেyস করেলন, ‘ইnদীেদর )য় নতুন রাজা 
জেSেছন িতিন )কাথায়? কারণ পূব[ িদেক আকােশ আমরা তাঁর তারা )দেখ তাঁেক 
hণাম জানােত এেসিছ৷’ 3 রাজা )হেরাদ একথা �েন খুব িবচিলত হেলন এবং তাঁর 
সেG )জuশােলেমর সব )লাক িবচিলত হল৷ 4 তখন িতিন ইnদীেদর মেধ# যাঁরা hধান 
যাজক ও ব#বYার িশeক িছেলন, তাঁেদর )ডেক িজেyস করেলন, মশীহ (¨ীN) 
)কাথায় জS�হণ করেবন? 5 তাঁরা )হেরাদেক বলেলন, ‘িযহূিদয়া hেদেশর 
pব© েলহেম, কারণ ভাববাদী )সরকমই িলেখ )গেছন:  
লুক 2:4-16*.....4 )য়ােষফ িছেলন রাজা দাযূেদর বংশধর, তাই িতিন গালীল 
hেদেশর নাসর© )থেক রাজা দাযূেদর বাসভূিম pব© েলহেম )গেলন৷ 5 )য়ােষফ তাঁর 
বাDkা mী মিরয়মেক সেG িনেয় নাম )লখােত চলেলন৷ এই সময় মিরয়ম িছেলন 
অWঃসÒা৷ 6 তাঁরা যখন )সখােন িছেলন, তখন মিরয়েমর hসব )বদনা উঠল৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Meryem 19:23*.....hসব )বদনা তাঁেক এক )খজুর বৃe-মূেল আ�য় িনেত বাধ# 
করল। িতিন বলেলনঃ হায়, আিম যিদ )কান±েপ এর পূেব[ মের )যতাম এবং মানুেষর 
�ৃিত )থেক িবলু� হেয়, )যতাম! 

194. 
6য িতনজন âানী বLাি� পূব̂ িদক 6থেক মািসহাহ-এর তারকােক অনুসরণ 
করেত করেত 6বেথলেহেম এেসিছেলন তারাই িক িশB যীBেক খঁুেজ পান 
এবং যীBেক উপাসনা করার লেS তাঁর সামেন মাথা নতও কেরিছেলন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
মিথ 2:1-11*.....1 )হেরাদ যখন রাজা িছেলন, )সই সময় িযহূিদয়ার pব© েলহেম যী�র জS 
হয়৷ )সই সময় hাচ# )থেক কেয়কজন পি®ত )জuশােলেম এেস যী�র )খাঁ জ করেত 
লাগেলন৷ 2 তাঁ রা এেস িজেyস করেলন, ‘ইnদীেদর )য় নতুন রাজা জেSেছন িতিন )কাথায়? 
কারণ পূব[ িদেক আকােশ আমরা তাঁ র তারা )দেখ তাঁ েক hণাম জানােত এেসিছ৷’  
------------------------------------------------------------------------------------- 
ম]বL: �রআেন এরকম )কান ইিতহােসর কথা বলা হয়িন। 

 
 

193. 
িযBিCD িক 6বেথলেহেমর একa আQাবেল জেàিছেলন? 

বাইেবল  হাঁ  /  না  &রআন 
িমখা 5:2*.....িক: pব© েলহম-ইúাথা, তুিম িযহূদার সবেচেয় )ছাট শহর| )তামার পিরবার 
)গানার পেe খুবই )ছাট| িক: আমার জেTয় “ই~ােযেলর শাসক” )তামার মধ# )থেকই )বিরেয় 
আসেব| তার উ©পিk hাচীনকাল )থেক বn hাচীনকাল )থেক| 
মিথ 2:1-11..... 1 )হেরাদ যখন রাজা িছেলন, )সই সময় িযহূিদয়ার pব© েলহেম 
যী�র জS হয়৷ )সই সময় hাচ# )থেক কেয়কজন পি®ত )জuশােলেম এেস যী�র 
)খাঁজ করেত লাগেলন৷ 2 তাঁরা এেস িজেyস করেলন, ‘ইnদীেদর )য় নতুন রাজা 
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সেG )জuশােলেমর সব )লাক িবচিলত হল৷ 4 তখন িতিন ইnদীেদর মেধ# যাঁরা hধান 
যাজক ও ব#বYার িশeক িছেলন, তাঁেদর )ডেক িজেyস করেলন, মশীহ (¨ীN) 
)কাথায় জS�হণ করেবন? 5 তাঁরা )হেরাদেক বলেলন, ‘িযহূিদয়া hেদেশর 
pব© েলহেম, কারণ ভাববাদী )সরকমই িলেখ )গেছন:  
লুক 2:4-16*.....4 )য়ােষফ িছেলন রাজা দাযূেদর বংশধর, তাই িতিন গালীল 
hেদেশর নাসর© )থেক রাজা দাযূেদর বাসভূিম pব© েলহেম )গেলন৷ 5 )য়ােষফ তাঁর 
বাDkা mী মিরয়মেক সেG িনেয় নাম )লখােত চলেলন৷ এই সময় মিরয়ম িছেলন 
অWঃসÒা৷ 6 তাঁরা যখন )সখােন িছেলন, তখন মিরয়েমর hসব )বদনা উঠল৷  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Meryem 19:23*.....hসব )বদনা তাঁেক এক )খজুর বৃe-মূেল আ�য় িনেত বাধ# 
করল। িতিন বলেলনঃ হায়, আিম যিদ )কান±েপ এর পূেব[ মের )যতাম এবং মানুেষর 
�ৃিত )থেক িবলু� হেয়, )যতাম! 
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195. 
পিব$ ধম̂%&Jেলার 6লখকগণ িক ই�দীেদর কািহনী এমনভােব তুেল ধেরেছন 
6যন তা বাQিবক ঐিতহািসক ঘটনা িছল? 

B বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

িতমিথ ১ 1:4*.....তােদর বেলা তারা )য়ন ধম·য় উপকথা িনেয়, বংেশর অWহীন 
তািলকা িনেয় সময় না কাটায়৷ ওসেব তেক[ র সৃিN হয়, ঈ>েরর কােজ ওসব সাহায# 
কের না৷ ঈ>েরর কাজ িব>ােসর মাধ#েম হয়৷ 
িতমিথ ২ 4:4..... )লােকরা সত# )থেক কান িফিরেয় িনেয় মনগড়া কািহনীর িদেক মন )দেব৷   
িপতেরর ২য় প$র 1:16..... যখন আমরা hভু যী� ̈ ীেNর মহাপরা³মসহ আগমন স�ে� 
বেলিছলাম, তখন আমরা )কান বানােনা গ� বিল িন৷ আমরা hভু যী� ̈ ীেNর পরা³ম tচেe )দেখিছ৷   
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Enfal 8:31*.....আর )কউ যখন তােদর িনকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ কের তেব 
বেল, আমরা �েনিছ, ই�া করেল আমরাও এমন বলেত পাির; এ )তা পূব[বত· 
ইিতকথা ছাড়া আর িকছুই নয়।  
ম]বL: আরও িব(ািরত জানার জন# )দখুন : এনাম 6:25, নহল 16: 24, মু'মুন 23:83, ফুরকান 
25: 4-5, িনমল 27:68, আখাফ 46:17, কািলম 68 15 এবং মুতাফিফন 83:13। 

196.* 
িশB থাকাকালীন যীB িক 6কান অেলৗিকক ঘটনার জà িদেয়িছেলন? 

B বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

লুক 3:21-23*....21 পর যী� যখন hাথ[না করিছেলন, তখন tগ[ খুেল )গল, 22 আর 
tগ[ )থেক পিব� আsা কেপােতর মেতা তাঁর ওপর )নেম এেলন৷ তখন tগ[ )থেক এই 
রব )শানা )গল, ‘তুিম আমার িhয় পু�, )তামার ওপর আিম খুবই সWN৷’ 23 )লােকরা 
মেন করত িতিন )য়ােষেফরই )ছেল৷েয়ােষফ হেলন এিলর )ছেল৷ 
6যাহন 2:9-11*.....9 জল যা ¬াeারেস পিরণত হেয়িছল, )ভােজর কত[ া তা আtাদ 
করেলন৷ )সই ¬াeারস )কাথা )থেক এল তা িতিন জানেতন না; িক: )য় চাকেররা 
জল এেনিছল তারা তা জানত৷ তারপর িতিন বরেক ডাকেলন৷ 11 এই hথম 
অেলৗিকক িচ� কের গালীেলর কা{া নগের যী� তাঁর মিহমা �কাশ করেলন; আর তাঁর 
িশেষ#রা তাঁর ওপর িব>াস করল৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:49*..... িতিন বলেলন িন�য়ই আিম )তামােদর িনকট )তামােদর পালনকত[ ার পe 
)থেক এেসিছ িনদশ[নসমূহ িনেয়। আিম )তামােদর জন# মাcর Zারা পাখীর আকৃিত pতরী কের )দই। 
তারপর তােত যখন ফুৎকার hদান কির, তখন তা উড়W পাখীেত পিরণত হেয় যায় আ]াহর n�েম। 
আর আিম সুY কের তুিল জSা�েক এবং )>ত �� )রাগীেক।  
Maide 5:110*....যখন আ]াহ বলেবনঃ )হ ঈসা ইবেন মিরয়ম, )তামার hিত ও 
)তামার মাতার hিত আমার অনু�হ �রণ কর, যখন আিম )তামােক পিব� আsার Zারা 
সাহায# কেরিছ। তুিম মানুেষর সােথ কথা বলেত )কােল থাকেতও এবং পিরণত 
বয়েসও এবং যখন আিম )তামােক ��, hগাঢ় yান, তওরাত ও ইি´ল িশeা িদেয়িছ 
এবং যখন তুিম কাদামাc িদেয় পাখীর hিতকৃিতর মত hিতকৃিত িনম[াণ করেত আমার 
আেদেশ, অতঃপর তুিম তােত ফঁু িদেত; ফেল তা আমার আেদেশ পাখী হেয় )যত 
এবং তুিম আমার আেদেশ জSা� ও �Nেরাগীেক িনরাময় কের িদেত এবং যখন আিম.  
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6যন তা বাQিবক ঐিতহািসক ঘটনা িছল? 

B বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

িতমিথ ১ 1:4*.....তােদর বেলা তারা )য়ন ধম·য় উপকথা িনেয়, বংেশর অWহীন 
তািলকা িনেয় সময় না কাটায়৷ ওসেব তেক[ র সৃিN হয়, ঈ>েরর কােজ ওসব সাহায# 
কের না৷ ঈ>েরর কাজ িব>ােসর মাধ#েম হয়৷ 
িতমিথ ২ 4:4..... )লােকরা সত# )থেক কান িফিরেয় িনেয় মনগড়া কািহনীর িদেক মন )দেব৷   
িপতেরর ২য় প$র 1:16..... যখন আমরা hভু যী� ̈ ীেNর মহাপরা³মসহ আগমন স�ে� 
বেলিছলাম, তখন আমরা )কান বানােনা গ� বিল িন৷ আমরা hভু যী� ̈ ীেNর পরা³ম tচেe )দেখিছ৷   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Enfal 8:31*.....আর )কউ যখন তােদর িনকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ কের তেব 
বেল, আমরা �েনিছ, ই�া করেল আমরাও এমন বলেত পাির; এ )তা পূব[বত· 
ইিতকথা ছাড়া আর িকছুই নয়।  
ম]বL: আরও িব(ািরত জানার জন# )দখুন : এনাম 6:25, নহল 16: 24, মু'মুন 23:83, ফুরকান 
25: 4-5, িনমল 27:68, আখাফ 46:17, কািলম 68 15 এবং মুতাফিফন 83:13। 

196.* 
িশB থাকাকালীন যীB িক 6কান অেলৗিকক ঘটনার জà িদেয়িছেলন? 

B বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

লুক 3:21-23*....21 পর যী� যখন hাথ[না করিছেলন, তখন tগ[ খুেল )গল, 22 আর 
tগ[ )থেক পিব� আsা কেপােতর মেতা তাঁর ওপর )নেম এেলন৷ তখন tগ[ )থেক এই 
রব )শানা )গল, ‘তুিম আমার িhয় পু�, )তামার ওপর আিম খুবই সWN৷’ 23 )লােকরা 
মেন করত িতিন )য়ােষেফরই )ছেল৷েয়ােষফ হেলন এিলর )ছেল৷ 
6যাহন 2:9-11*.....9 জল যা ¬াeারেস পিরণত হেয়িছল, )ভােজর কত[ া তা আtাদ 
করেলন৷ )সই ¬াeারস )কাথা )থেক এল তা িতিন জানেতন না; িক: )য় চাকেররা 
জল এেনিছল তারা তা জানত৷ তারপর িতিন বরেক ডাকেলন৷ 11 এই hথম 
অেলৗিকক িচ� কের গালীেলর কা{া নগের যী� তাঁর মিহমা �কাশ করেলন; আর তাঁর 
িশেষ#রা তাঁর ওপর িব>াস করল৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:49*..... িতিন বলেলন িন�য়ই আিম )তামােদর িনকট )তামােদর পালনকত[ ার পe 
)থেক এেসিছ িনদশ[নসমূহ িনেয়। আিম )তামােদর জন# মাcর Zারা পাখীর আকৃিত pতরী কের )দই। 
তারপর তােত যখন ফুৎকার hদান কির, তখন তা উড়W পাখীেত পিরণত হেয় যায় আ]াহর n�েম। 
আর আিম সুY কের তুিল জSা�েক এবং )>ত �� )রাগীেক।  
Maide 5:110*....যখন আ]াহ বলেবনঃ )হ ঈসা ইবেন মিরয়ম, )তামার hিত ও 
)তামার মাতার hিত আমার অনু�হ �রণ কর, যখন আিম )তামােক পিব� আsার Zারা 
সাহায# কেরিছ। তুিম মানুেষর সােথ কথা বলেত )কােল থাকেতও এবং পিরণত 
বয়েসও এবং যখন আিম )তামােক ��, hগাঢ় yান, তওরাত ও ইি´ল িশeা িদেয়িছ 
এবং যখন তুিম কাদামাc িদেয় পাখীর hিতকৃিতর মত hিতকৃিত িনম[াণ করেত আমার 
আেদেশ, অতঃপর তুিম তােত ফঁু িদেত; ফেল তা আমার আেদেশ পাখী হেয় )যত 
এবং তুিম আমার আেদেশ জSা� ও �Nেরাগীেক িনরাময় কের িদেত এবং যখন আিম.  
  
 
 
 



197. 
309 বছর টানা একa Jহায় ঘুিমেয় থাকার পর সাতজন মানুষ এবং একa 
��েরর 6জেগ উঠার মেতা ঘটনা আেদৗ ঘেটিছেলা?  

B বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

িতমিথ ১ 4:7*....ঈ>রিবহীন অথ[হীন গে�র সােথ )তামােদর )কান সºক[  )রেখা না৷ 
ঈ>েরর এক ভিqমান )সবক হেয় িনেজেক িশিeত কর৷ 
তীত 1:14*.....তখন তারা ইnদীেদর িমথ#া গ� �হণ করেব না এবং যাঁরা সত# )থেক 
সের )গেছ এরকম )লাকেদর আyা মানেব না৷   
িতমিথ ২ 4:4*.....)লােকরা সত# )থেক কান িফিরেয় িনেয় মনগড়া কািহনীর িদেক 
মন )দেব৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Kehf 18:9-25*.....9.আপিন িক ধারণা কেরন )য, xহা ও গেত[ র অিধবাসীরা আমার 
িনদশ[নাবলীর মেধ# িব�য়কর িছল 25.তােদর উপর তােদর xহায় িতনশ বছর, 
অিতিরq আরও নয় বছর অিতবািহত হেয়েছ। 
ম]বL: এই গ�cর hথমত সং�রণ জ#াকব অফ সারং (িস। 450-521) এবং টুেস[র )�গির 
(538-594 এিড) উইিকিপিডয়ােত hকািশত হেয়েছ: "ইিফেষর সাতজন িন¬া।" 

198. 
যুেT অংশ%হেণর উে�েশ  সুলায়মান (আঃ) িক আসেলই জীন, মানুষ এবং 
পািখেদর সিFিলত একa বািহনী গেড় তুেলিছেলন? 

B বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

িতমিথ ১ 4:7.... ঈ>রিবহীন অথ[হীন গে�র সােথ )তামােদর )কান সºক[  )রেখা না৷ 
ঈ>েরর এক ভিqমান )সবক হেয় িনেজেক িশিeত কর৷ 
িতমিথ ২ 4:4*..... )লােকরা সত# )থেক কান িফিরেয় িনেয় মনগড়া কািহনীর িদেক 
মন )দেব৷  
িপতেরর ২য় প�র 1:16*..... যখন আমরা hভু যী� ¨ীেNর মহাপরা³মসহ আগমন 
স�ে� বেলিছলাম, তখন আমরা )কান বানােনা গ� বিল িন৷ আমরা hভু যী� ¨ীেNর 
পরা³ম tচেe )দেখিছ৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Neml 27:17*..... সুলায়মােনর সামেন তার )সনাবািহনীেক সমেবত করা হল। ি°ন-
মানুষ ও পeী�লেক, অতঃপর তােদরেক িবিভ{ বূ#েহ িবভq করা হল।  
ম]বL:  রাজা শেলামন, nপপ বাড[ , এবং )নেমেলর )শবা রানী সºিক[ ত গ� যা  27: 
15-44 II Targum of Esther 2nd Cent. A.D.)থেক )নওয়া ইnিদ উপন#াস। 
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B বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

িতমিথ ১ 4:7*....ঈ>রিবহীন অথ[হীন গে�র সােথ )তামােদর )কান সºক[  )রেখা না৷ 
ঈ>েরর এক ভিqমান )সবক হেয় িনেজেক িশিeত কর৷ 
তীত 1:14*.....তখন তারা ইnদীেদর িমথ#া গ� �হণ করেব না এবং যাঁরা সত# )থেক 
সের )গেছ এরকম )লাকেদর আyা মানেব না৷   
িতমিথ ২ 4:4*.....)লােকরা সত# )থেক কান িফিরেয় িনেয় মনগড়া কািহনীর িদেক 
মন )দেব৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Kehf 18:9-25*.....9.আপিন িক ধারণা কেরন )য, xহা ও গেত[ র অিধবাসীরা আমার 
িনদশ[নাবলীর মেধ# িব�য়কর িছল 25.তােদর উপর তােদর xহায় িতনশ বছর, 
অিতিরq আরও নয় বছর অিতবািহত হেয়েছ। 
ম]বL: এই গ�cর hথমত সং�রণ জ#াকব অফ সারং (িস। 450-521) এবং টুেস[র )�গির 
(538-594 এিড) উইিকিপিডয়ােত hকািশত হেয়েছ: "ইিফেষর সাতজন িন¬া।" 

198. 
যুেT অংশ%হেণর উে�েশ  সুলায়মান (আঃ) িক আসেলই জীন, মানুষ এবং 
পািখেদর সিFিলত একa বািহনী গেড় তুেলিছেলন? 

B বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

িতমিথ ১ 4:7.... ঈ>রিবহীন অথ[হীন গে�র সােথ )তামােদর )কান সºক[  )রেখা না৷ 
ঈ>েরর এক ভিqমান )সবক হেয় িনেজেক িশিeত কর৷ 
িতমিথ ২ 4:4*..... )লােকরা সত# )থেক কান িফিরেয় িনেয় মনগড়া কািহনীর িদেক 
মন )দেব৷  
িপতেরর ২য় প�র 1:16*..... যখন আমরা hভু যী� ¨ীেNর মহাপরা³মসহ আগমন 
স�ে� বেলিছলাম, তখন আমরা )কান বানােনা গ� বিল িন৷ আমরা hভু যী� ¨ীেNর 
পরা³ম tচেe )দেখিছ৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Neml 27:17*..... সুলায়মােনর সামেন তার )সনাবািহনীেক সমেবত করা হল। ি°ন-
মানুষ ও পeী�লেক, অতঃপর তােদরেক িবিভ{ বূ#েহ িবভq করা হল।  
ম]বL:  রাজা শেলামন, nপপ বাড[ , এবং )নেমেলর )শবা রানী সºিক[ ত গ� যা  27: 
15-44 II Targum of Esther 2nd Cent. A.D.)থেক )নওয়া ইnিদ উপন#াস। 
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িতমিথ ২ 4:4*.....)লােকরা সত# )থেক কান িফিরেয় িনেয় মনগড়া কািহনীর িদেক 
মন )দেব৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Kehf 18:9-25*.....9.আপিন িক ধারণা কেরন )য, xহা ও গেত[ র অিধবাসীরা আমার 
িনদশ[নাবলীর মেধ# িব�য়কর িছল 25.তােদর উপর তােদর xহায় িতনশ বছর, 
অিতিরq আরও নয় বছর অিতবািহত হেয়েছ। 
ম]বL: এই গ�cর hথমত সং�রণ জ#াকব অফ সারং (িস। 450-521) এবং টুেস[র )�গির 
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পরা³ম tচেe )দেখিছ৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Neml 27:17*..... সুলায়মােনর সামেন তার )সনাবািহনীেক সমেবত করা হল। ি°ন-
মানুষ ও পeী�লেক, অতঃপর তােদরেক িবিভ{ বূ#েহ িবভq করা হল।  
ম]বL:  রাজা শেলামন, nপপ বাড[ , এবং )নেমেলর )শবা রানী সºিক[ ত গ� যা  27: 
15-44 II Targum of Esther 2nd Cent. A.D.)থেক )নওয়া ইnিদ উপন#াস। 
 
 
 

197. 
309 বছর টানা একa Jহায় ঘুিমেয় থাকার পর সাতজন মানুষ এবং একa 
��েরর 6জেগ উঠার মেতা ঘটনা আেদৗ ঘেটিছেলা?  

B বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

িতমিথ ১ 4:7*....ঈ>রিবহীন অথ[হীন গে�র সােথ )তামােদর )কান সºক[  )রেখা না৷ 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
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198. 
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199. 
মানুষ 6যন িনেজরটা িনেজই খঁুেজ িনেয় 6খেত পাের 6সই লেSই িক সৃি�কত̂া 
তােদরেক বন-মানুেষ uপা]র কেরিছেলন? 

B বাইেবল  না  /  হাঁ  &রআন 

িতমিথ ১ 1:4*.....তােদর বেলা তারা )য়ন ধম·য় উপকথা িনেয়, বংেশর অWহীন 
তািলকা িনেয় সময় না কাটায়৷ ওসেব তেক[ র সৃিN হয়, ঈ>েরর কােজ ওসব সাহায# 
কের না৷ ঈ>েরর কাজ িব>ােসর মাধ#েম হয়৷ 
িতমিথ ১ 4:7*.... ঈ>রিবহীন অথ[হীন গে�র সােথ )তামােদর )কান সºক[  )রেখা না৷ ঈ>েরর এক 
ভিqমান )সবক হেয় িনেজেক িশিeত কর৷ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Bakara 2:65-66*.....65. )তামরা তােদরেক ভাল±েপ )জেনছ, যারা শিনবােরর 
ব#াপাের সীমা ল:ণ কেরিছল। আিম বেলিছলামঃ )তামরা লািLত বানর হেয় 
যাও।….66.অতঃপর আিম এ ঘটনােক তােদর সমসামিয়ক ও পরবত·েদর জন# ¡NাW 
এবং আ]াহভীuেদর জন# উপেদশ �হেণর উপাদান কের িদেয়িছ। 
ম]বL: ইউসুফ আলী তাঁ র অনুবাদ “পিব� �রআেনর অথ[” -)ত tীকার কেরন )য এc �ধুমা� 
একc উপািধ: পৃ। 34, পাদMকা 79)। 

200. 
ঈ,র িক সু×�ভােব পLােলDাইেনর ভূখ ই�দীেদরেক 6দয়ার �িতêিত 
িদেয়িছেলন? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
এেজিকেয়ল 37:21-25*..... 21 )লাকেদর বেলা, hভু আমার সদাhভু বেলন, ‘ই~ােয়েলর 
)লােক )য )য জািতর মেধ# ছিড়েয় িগেয়েছ আিম তােদর )সখান )থেক আনব| আিম তােদর 
চারিদক )থেক জেড়া কের তােদর িনেজেদর )দেশ িফিরেয় আনব| 22 ই~ােয়েলর পব[তময় 
)দেশ আিম তােদর এক জািতেত পিরণত করব| তােদর সবার এক রাজা হেব| তারা আর dc 
জািত হেয় থাকেব না আর dই রােজ# িবভq হেয় থাকেব না| 25 আিম আমার দাস যােকাবেক )য 
)দশ িদেয়িছলাম )সই )দেশ তারা বাস করেব| )তামােদর পূব[পুuষরা )য )দেশ বাস করেতন, 
আমার )লাকরা )সখােনই বাস করেব| )সখােন তারা, তােদর সWানরা ও তােদর )পৗ�-)পৗ�ীরা 
এবং তােদর ভিবষ#েতর সম( hজS বাস করেব আর আমার দাস দাযূদ হেব তােদর িচর কােলর 
)নতা| 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:20-21 * ..... 20. যখন মূসা তার স¸দায়েক বেলন, )হ আমার স¸দায়, )তামরা 
hিতপালক আ]াে¶ক �রণ কর, যখন িতিন সৃিN কেরেছন )তামােদর মেধ# নবীর, িতিন 
)তামােদর রাজ| কেরেছন এবং )তামােদরেক এমন িজিনস দান কেরেছন, যা কাউেক দানিন। 
... .21.)হ আমার স¸দায়, পিব� ভূিম hেবশ কর, যা আ]াহ )তামােদর িনধ[ািরত কেরেছন এবং 
প�ােত িফের আেসন না।  
İsra 17:104*.....তারপর আিম বনী ইসলাঈলেক বললামঃ এ )দেশ )তামরা বসবাস কর। অতঃপর 
যখন পরকােলর ওয়াদা বা(বািয়ত হেব, তখন )তামােদর )ক জেড়া কের িনেয় উপিYত হব। 
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যাও।….66.অতঃপর আিম এ ঘটনােক তােদর সমসামিয়ক ও পরবত·েদর জন# ¡NাW 
এবং আ]াহভীuেদর জন# উপেদশ �হেণর উপাদান কের িদেয়িছ। 
ম]বL: ইউসুফ আলী তাঁ র অনুবাদ “পিব� �রআেনর অথ[” -)ত tীকার কেরন )য এc �ধুমা� 
একc উপািধ: পৃ। 34, পাদMকা 79)। 

200. 
ঈ,র িক সু×�ভােব পLােলDাইেনর ভূখ ই�দীেদরেক 6দয়ার �িতêিত 
িদেয়িছেলন? 

বাইেবল  হাঁ  /  হাঁ  &রআন 
এেজিকেয়ল 37:21-25*..... 21 )লাকেদর বেলা, hভু আমার সদাhভু বেলন, ‘ই~ােয়েলর 
)লােক )য )য জািতর মেধ# ছিড়েয় িগেয়েছ আিম তােদর )সখান )থেক আনব| আিম তােদর 
চারিদক )থেক জেড়া কের তােদর িনেজেদর )দেশ িফিরেয় আনব| 22 ই~ােয়েলর পব[তময় 
)দেশ আিম তােদর এক জািতেত পিরণত করব| তােদর সবার এক রাজা হেব| তারা আর dc 
জািত হেয় থাকেব না আর dই রােজ# িবভq হেয় থাকেব না| 25 আিম আমার দাস যােকাবেক )য 
)দশ িদেয়িছলাম )সই )দেশ তারা বাস করেব| )তামােদর পূব[পুuষরা )য )দেশ বাস করেতন, 
আমার )লাকরা )সখােনই বাস করেব| )সখােন তারা, তােদর সWানরা ও তােদর )পৗ�-)পৗ�ীরা 
এবং তােদর ভিবষ#েতর সম( hজS বাস করেব আর আমার দাস দাযূদ হেব তােদর িচর কােলর 
)নতা| 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:20-21 * ..... 20. যখন মূসা তার স¸দায়েক বেলন, )হ আমার স¸দায়, )তামরা 
hিতপালক আ]াে¶ক �রণ কর, যখন িতিন সৃিN কেরেছন )তামােদর মেধ# নবীর, িতিন 
)তামােদর রাজ| কেরেছন এবং )তামােদরেক এমন িজিনস দান কেরেছন, যা কাউেক দানিন। 
... .21.)হ আমার স¸দায়, পিব� ভূিম hেবশ কর, যা আ]াহ )তামােদর িনধ[ািরত কেরেছন এবং 
প�ােত িফের আেসন না।  
İsra 17:104*.....তারপর আিম বনী ইসলাঈলেক বললামঃ এ )দেশ )তামরা বসবাস কর। অতঃপর 
যখন পরকােলর ওয়াদা বা(বািয়ত হেব, তখন )তামােদর )ক জেড়া কের িনেয় উপিYত হব। 
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 িথষলনীকীয় *লাকেদর *থেক এই *লােকরা আেরা উদার 
মেনাভাবাপ7 িছল৷ এরা আ:েহর সে= ঈ?েরর বাক@ Aনল৷ *পৗল 
সীেলর বCেব@র িবষয় সত@ িকনা তা িমিলেয় *দখার জন@ তারা 
Gিতিদন শােIর মেধ@ অনুসMান করেত লাগল৷  
 

(")*"+, 4:15-16 
ঐসব কাজ কের যাও৷ ঐ কােজর উেRেশ@ *তামার জীবন উS সগT 
কর৷ তােত সব *লাক *দখেত পােব *তামার কাজ *কমন 
এেগােU৷  িনেজর জীবন ও তুিম যা িশVা দাও *স সWেM সাবধান 
*থেকা৷ *তামার ঐ সব দািযX তুিম পালন কেরই চল; কারণ তা 
করেল তুিম িনেজেক ও যাঁরা *তামার কথা *শােন, তােদরও উ^ার 
করেত পারেব৷ 

(")*"+- 2:15 
*য় কম_ স`কভােব সত@ িশVােক ব@বহার কের এবং িনেজর 
কাজকমT সWেM লিbত নয় এমন একজন কম_ িহেসেব ঈ?েরর 
অনুেমাদন পাবার জন@ আGাণ *চcা কর৷  
 

Al-i Imran 3:79 
বরং তারা বলেব, ‘)তামরা আ,াহওয়ালা হেয় যাও, )যমন, )তামরা 
িকতাব িশখােত এবং )যমন )তামরা িনেজরা ও পড়েত। 
 

Zumar 39:9 
কের, )স িক তার সমান, )য এ<প কের না; বলনু, যারা জােন এবং যারা 
জােন না; তারা িক সমান হেত পাের? 
 

Zuhruf 43:61 
সুতরাং তা হল )কয়ামেতর িনদশ?ন। কােজই )তামরা )কয়ামেত সেAহ কেরা না 
এবং আমার কথা মান। এটা এক সরল পথ। 
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‘200 ! "#’  

বই! িনেচর ভাষা.েলােত পাওয়া যাে5: 

আলেবনীয়, আরিব, আজাির, বুলেগিরয়ান, চীনা, ডাচ, ইংেরিজ, =>?, 

জামAান, =কািরয়ান, নরওেয়িজয়ান, =পািলশ, পতুA িগজ, =রামািনয়ান, রািশয়ান, 

=Dনীয়, তুিকA  ও উFA 

এবং অনIানI ভাষােতও অনুবাদ করা হে5 
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