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6.   িডট. . 24:17  জAাকব বীজ          লেুকর 1:33     
7.   :জনােরল . 49:10  িযহূদা  ই-�াইব 8থেক          িহেবর 17:14  
8.   :জনােরল . 11: 1  8জিস  বীজ                    ই লেুকর 3:23 এবং 32  
9.   :জর . 23: 5  8ডিভড  বীজ                   :রেভর 22:16          
10. িমঃ কাহা ৫:২  8বেথলেহম  জ�oহণ কেরেছন     মাদেক 12: 1  

11. গীত 72:10  উপ�াপনসমহূ 8দওয়া 	 												মা#র . 2: 1 এবং 11  

12. :জর . 31:15  8হেরাড িশ�েদর  8মের 8ফলেলন   মাদরুেক 126  
13. মীখা5: 2   তাঁর পবূQ-অিB� 	 												িস ওল . ১:১.       
14. গীত 110: 1  Mভু বলা হেব                    মীখা ই 2: 11     
15. Isaসা . 7 .:14  তাঁর নাম হেব ইমানেুয়ল 												মাদরু . 1:23   
16. িDতীয় . 18:18  িতিন একজন নবী  	 												মাদরু হেয় উঠেবন . 21:11 
17. গীত . 110: 4  8স পেুরািহত |                    :হব 3: 1, 5: 5-6  
18. গীত . 2: 6  িতিন একজন িকং 	 												জন 18: 33-38  
19. মীখাসা . 33:22  িতিন একজন িবচারক হেবন 									জন 5:30  
20. সা . 11: 2  পিব@ আ�া  �ারা অিভিষv       মাদরু 13: 16-17   

21. গীত . 69: 9  +েরর জনA তাঁর উেদAাগ  													জন	2: 15-17  

22. সা . 40: 3  তাঁর অoদতূ 	 													মা#র . 3: 1-2  

23. মীখাসা . 9: 1 -2  তাঁর িমশন গAািলিল  8থেক �p হেব  মাদরু 14: 12-17 
24. সা . 35: 5-6  তাঁর অেলৗিকক 	 														মাদরু . 9:35     
25. গীতসংিহতা 78: 2  তাঁর উপমা বAবহােরর জনA  বAবহার  মাদরু 13:34    

26. :জর. 7:11  মিkের Mেবশ 	 														ম)াট	. 21:12 -13  

27. িহতা. 9: 9  এক[ গাধা  8জpজােলেম              *েবশ ই 19:35    

28 . .সা . 60: 3  অই�দীেদর কােছ 	 	 	#$িরত 13: 47-48  
29 . গীতসংিহতা 16:10  তাঁর পনুptান                                       :Hিরত 2:31           
30 . গীতসংিহতা 68:18  তাঁর উtান  	 														আইন 1: 9  
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8. 
মশীেহর পিরচয় ভিবষ/0াণী করা হেয়িছল 

 
3 1 .   সাম 110: 1.                ঈ+েরর ডানিদেক বেস থাকেলন ই>ীয় . 1: 3               
3 2 .   গীত . 41: 9.                তার ব�ু  �ারা িব+াসঘাতকতা মাদেুরর  . 10: 4   
3 3 .   :জকিরয়া . 11:12.       �পালী  টুকরা জনA িবিF মাদরু  . 26:15              
3 4 .   :জকিরয়া . 11: 3.        অথQা� মিkেরর মেধA 8ফেল 8দওয়া হেয়িছল মাদরু . 27: 5 
3 5 .   :জকিরয়া . 11:13.       িফ` রv সে� 8কনা ey মাদরু . 27: 7        
3 6 .   :জকিরয়া . 13: 7.        তাঁর িশষAরা তাঁেক তAাগ কেরিছেলন মাদরু . 14:50  
3 7 .  গীতসংিহতা 35:11.      একজন িমথAা সাDী �ারা অিভযvু মাদরু . 26: 59-6     
3 8 .  ইহা এক4. 53: 7.       আসািম করার সময় িতিন চুপচাপ িছেলন   মার :ক 15: 3-5 
3 9 .  ইহা এক4. 53: 5.       আহত এবং আহত মাদরুেক . 27:26                               
4 0 .   ইহা এক4. 50: 6.       মেুখ থুথু এবং পরািজত মাদরু . 26:67                             
4 1 .   গীতসংিহতা 22: 7-8.    মাদেুরর িব�প কেরেছ . 27:31                          
4 2 .   গীতসংিহতা 109: 24    Fস লকু ই 23:26 এর িনেচ পেড়েছ                    
4 3 .   গীত . 22:16.               তাঁর হাত ও পােয়র ফুেটা লকু ই 23:33             
4 4 .   ইহা এক4. 53:12       8চােরর মাদেুরর সােথ Fুশিবq . 27:38                           
4 5 .   ইহা এক4. 53:12.      তাঁর শ� লকু ই 23:34 এর জনA MাথQনা কpন  
4 6 .   ইহা এক4. 53: 3        জন 8লাক: ৫ এর �ারা MতAাখাত                       
4 7 . গীত . 69: 4 জন 15:25 কারণ ছাড়াই ঘণৃা কেরেছ                            
4 8 .  গীত . 38:11                ব�ুরা তার 8থেক দেূর থা;ক লকু ই 23:49    
4 9 .  সাম 109: 25               8লােকরা তােদর মাথা মাদরু . 27:39           
5 0 .  গীতসংিহতা 22:17.       8লােকরা তােক লিুকেয় :রেখিছল লকু ই 23:35  
5 1.  গীতসংিহতা 22:18.       তাঁর 8পাশােকর জনA জয়ুা 8খলা জন 19: 23-24  
5 2 .  গীতসংিহতা 69:21        িতিন তৃ�াতQ  হেয় উঠেলন জন 19:28                             
5 3 .  গীতসংিহতা 69:21.       িভেনগার এবং িপতােক মাদরু 8দওয়া হেয়িছল . 27: 3  
5 4 .  গীতসংিহতা 22: 1.         তারঁ Fkন dাতেকর তAাগ করা হে* . 27:34                    
5 5 .  গীতসংিহতা 31: 5.         িতিন আ�ােক 8ছেড় িদে�ন হে*  ই 23:46 
5 6 .  গীতসংিহতা 34:20.        হাড় ভা�া জন 19:33                      
5 7 .  গীত . 22:14                 তার �দয় জন 19:34 ভাঙা                          
5 8 .  হে*  . 12:10.               পাশ 8থেক এক[ বশQা জন িবq 19:34                  
5 9 .  আেমা Xিল 8: 9.            অ�কােরর জিম জেুড় মাদরু . 27:45                     
6 0 .  ইহা এক4. 53: 9.         এক ধনী ধনী বAিvর কবর মাদেক দাফন করা হেয়েছ . 27: 56-60  
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9. 
চুি7র পেয়8স মেধ/ 
বাইেবল ও Kur'an 

  

1.  $র শাে)র কথা বলেত পছ1 কেরেছন িবেশষত ই6িদেদর মাধ:েম !   (3 নং) 
0রাম 3: 1-2 ; 9: 4; 11: 1-2 / বাকারা 2:47 & 122; Ankebut 29:27; জা?য়া 
45:16. 

2. ঈ$র চান ?িল িব$াসীেদর আজ পড়েত মান: করা িতিন পাEেয়েছন পিবG ইেয়র.(নং 14) 

জন 12:48; 14:15; 21-24; 1 জন 2:24; 1 Aম 4: 15-16; 2 Aম 2: 15; / 
বাকারা 2: 130; আল-আই আমরণ 3: 50,55,79,84,119; জমুার 39: 9; জহুরফ 

43:61 এবং 63. 
3. Iহ $েরর বাক:Kর Lাথিমক অভ:াস $েরর "আশীবPাদ" পাওয়ার শতP  . (নং 15) 

িডট . 11: 26-27; 28: 1 & 13; 30:19; জন 14:15 & 21; 15:10 / বাকারা 2: 
2-4.   
4. যারা যারা অSীকার পড়া এবং বাইেবল মান: করািনেজেক নন- হ'ল অিভশােপর মেধ: 

    রাখুন িব$াসী? (Iকিফর) (নং 16)     

0জনার . 15:31, িEতীয় . 28:15, Isaসা . 5: 11-13, 0জ ইর. 11: 3,  0হব . 12: 25-29 / 
আরাফ 7 : 36,40-49, অGেবট 29: 46-47. 
5. K িতিন চিরG ও Lকৃিত আZাহর ?ণাবলীরহয় চুি\েত. (ইসমাউল-6সনা) (নং 26) 

.সা . 40:28; 46: 9-10 / বাকারা 2: 255; 0কহফ 18:45; হাশর 59:23. 
6. ডি_উ মরুিগ ঈ$র িনেজেক Iবাঝায়, িতিন কথা বলেত ?িল মেধ: 
   Lথম ব:ি\ ব6বচন "আমরা"? (নং 33) 

0জনার .1: 26; 3:22; 11: 6-7; .সা . 6: 8; জন 17:11 / এনিবয়া 21: 

35,73,91; ভািকয়া 56: 57-59,64,69, & 72; 76 0জনার 76:23.  

7. আিম টন হয় সামেন িনেজেক িসজদা করেত িনেষধ$র ব:তীত অন: Iকউ . (নং 49) 

8াJন 20: 2-5 ; 34:14; িডট . 5: 7-9; 22: 8-9; মাদরু. 4:10; 08িরত 10: 
25-26 / ইLা 17:23; এনিবয়া 21:98; 0সেব 34: 40-41; জহুরফ 43:20; 0জিরয়াত 
51:56. 

8. িdেeর fমারী জg hহণ করা হেয়েছ . ( নং) 66) 

.সা . 7:14; মাদরু. 1:18; লকুা 1: 26-35 / 0মিরয়াম 19: 16-22; এনিবয়া 21:91. 
9.  িdেeর পাপহীনতা Iমেন Iনওয়া হেয়েছ. (নং 77) 
মাচ<  1:24; জন 7:18; 8:46; 2 িস বা. 5:21; 1 0পাষা 8াণী. 1: 18-20; 1 0পাষা 

8াণী. 2: 21-22; 1 জন 3: 5 / বাকারা 2:87, 253; আমার 19:19. 
10. িdেeর অেলৗিকক কাজ hহণ করা হেয়েছ. (নং 69) 
মাচ<  1: 40-45; 4: 35-41; 6: 35-44, 48; জন 11: 14-44 / আল-আই ইমরান 3: 
45-50; দাসী 5: 110. 
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10. 
চুি7র পেয়8স মেধ/ 
বাইেবল ও =কারান 

  

11.  িযlিdm হেলন the$েরর জীবn শo. (নং 72) 
জন 1: 1-4 এবং 14, 6:63, 8:58, 0রভ. 19: 13-16 /আল-আই আমরণ 3:45, 
িনসা 4: 157 এবং 171 

12.   িdেeর মতুৃ:র িবষেয় ভিবষ:qাণী কেরিছেলন নবী . (নং 86) 

গীতসংিহতা 22: 1-31, 0রভ. সা . 5: 1-12, ড:ািনেয়ল 9:26 / আল-আিম ইমান 3:55, 
0মিরেম 19: 30-33 
13.   িযlিdm আজ জীিবত এবং Lত:ািশত িফের. (নং 89) 
জন 14: 2-3, 0রভ. 2:25, 22:12 এবং 20 / আল-আই ইমরান 3:55, িনসা 4: 
157-158, জহুরফ 43:57 এবং 61 
14.  মহুাsদ অন:ান: সাধারেণর মেতা পাপী িছেলন মানষু. (নং 9৪ এবং 101) 

1 0ক ইনজ 8:46, গীতসংিহতা 130: 3, িহেতাপেদশ . 20: 9, Isaসা. 64: 6, 
1 জন 1: 8 / ইউসুফ 12:53, নাহল 16:61 

15. পাপীরা জাহাuােম যাওয়ার উপয\ু . (নং 103) 

0জর . 31:31, 0হজ 18: 4, লকু ই 12: 5, 0রাম. 6:23, 0রভ. 20:15 / এন'আম 
6:15, আরাফ 7:41, ইউনসু 10:27 
16.  $র মতৃেদরেক জীিবত করেবন এবং সমv পাপীেদর িবচার করেবন Iকয়ামেতর 

      িদন . (নwর 127) 

গীতসংিহতা 96: 12-13, িহ . 9:27, 2 0পাষা 8াণী. 2: 9, 0রভােরQ 20: 12-15 / 
Bakara 2: 113, আল-ই ইমরান 3: 185, এন আিম sa 4:87 
17. ঈ$র িদেত ?িল Lিতxিত বা অনn গ:ারািy dীেmর সমv সত: িব$াসীেদর  

     জীবন . (No.123) 
জন 3:16, 36, 5:24, 10: 27-28, 1 জন 5:13 /আল-আই আমরণ 3:55, 113-
115, 0মইড 5:47 এবং 69 
18. িব ইর মসলমান িকতাব-ı মকুােzস হা{া1া িবর Iসা| IসামPাক ইeারেস, বীর হিরিeয়ান  
      Iসারািবিলর. (নং .১৪৩) 
08িরত 17: 10-11, 1 0পাষা 8াণী . 3:15 / ইউনসূ 10:94, দSিত 5: 101, নাহল 
16:43, এনিবয়া 21: 7, জহুরফ 43:45 
19  K িতিন একK খৃeান ব�র হয় dীm মত কাজ করেত একজন মসুলমানেক মহুাsেদর মেতা কাজ করার  

     উেzশ: . ( নং .১61১১) 
লকু ই 6:৪০, জন 10: 27-28, 14:15 এবং 23-24 / আল-i ইমরান 3:31 এবং 55, িনসা 
4:80, এ হজাব 33:21, জখুWফ 43:61 এবং 63 
20 .  ধেমP Iকান বাধ:বাধকতা Iনই. (নং 163) 
2 Aম 2: 24-25, িপএইচিড 13-14 ilemon, 1 0পাষা. 5: 2 / বাকারা 2: 256, 
আল-আিম-ইমরান 3:20, িনসা 4:90, 0তেভX 9: 23, ইউনসু 10: 99-100, হড 11:28, 
0কহফ 18: 29, কাফ 50:45, গ:ািসেয় 88: 21-22 158, গ:ািসেয় 43:57 & 61 
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11. 
বাইেবেলর অপিরবত, নীয় 0কৃিত 
( দশ5 িনরথ,ক পেয়7 ) 

  
 
  

1.		ঈ"র রাখেত চান	সব	তারঁ পিব0 বই সংরি3ত পিরবিত4 ত	ও দনু8িত 
    9থেক!							(	উে>শ@	) 
িডট.	4:	2,	12:32;	:জর.	36:	1-2,	22-23,	27-28	&	32;	:রভ 22:	-18-19	/	আ'রাফ 7:	
196;	Pদ 11:57;	িহজর 15:	9;	মহুাeদ 47:	111	&	32;	মজুােদল 58:10;	হা এ	আর 
59:23;	হাfা 69:	44-47;	িgন 72:	26-28 
	 

2.		Almighty"র সব4শিCমান	তাঁর পিব0 বইেয়র	সমF	র3া করেত স3ম	 
							পিরবত4 ন ও দনু8িত 9থেক!	(	শিC	)		 
িডট.	29:29;	সাম 12:	6-7;	146:	5-6;	.সা	.	46:	9-10;	55:11;	মাচS  12:24;	13:31;	লকু 
16:17	/		বাকারা 2:	220;	এনাম 6:	115;	হজ 22:52;	:লাকমান 31:27;	মহুাeদ 
47:32;	হাfা 69:	44-47;	িব	Tজ 85:	21-22. 
	 

3.			9যৗিCকভােব,	যিদ সিৃLকত4 া"র তাঁর পিব0 বইMিল 'চান না'	পিরবিত4 ত হেয়েছ 
   এবং যিদ িতিন তােদর স3ম হেত র3া করেত স3ম হন 'দনু8িতবাজ,	তখন 
    শয়তান,	রা3স বা িনছক পSুষরা কখনও তােদর পিরবত4 ন করেত স3ম হেত হেব! 
9তারাহ:	:জনােরল	.	17:	7	&	19;	িডট.	7:	9;	29:29;	9জবরু	:	গীতসংিহতা 89:	28-
34;	119:	89-90	&	160;	9নিবম:			2	সIাম.	7:	23-24;	ইহা এক4.	34:16,	40:	8	&	
55:11			9সলা:		মাদরু	.	5:18,	24:35,	1	:পাষা Hাণী.	1:	23-
25,	:রভােরi	14:16			/	Vরআন		এন'আম	6:34,	6:	115;	ইউনসূ 10:	15	&	64;	ই>ািহম 
14:47;	হাই	:জ	15:	9;	নাহল 16:	43-44;	এনিবয়া 21:	7,48,	&	105;	সাম 17:77;	:কহফ 
18:27;	হা	:জ	22:47	&	52;	আহযাব 33:	6;	ফাটার	35:43;	ফুিসিলট	41:	41-43;	িফ4হ 
48:23;	কাফ 50:29;	হাfা 69:	44-47. 
	 

4.			যারা দািব কের 9য "বাইেবল হেয়েছ" 
								পিরবিত4 ত ”Zকৃতপে3 িন[ার জন@ 9দাষী 
								"েরর চিরে0র ]বিশL@Mিল হ'ল 9য ^ারা:									 

• সিৃLকত4 া	!র			এ_ স`েক4  জানেতন না;	বা	 
• ২.			সিৃLকত4 া	!র	এ_ স`েক4  িচaা কেরন িন;	বা			 
• ৩.			সিৃLকত4 া"র এ_ স`েক4  িকছুই করেত পােরন না! 

												(এল-আিলম,	এর-রিহম - রহমান,	এল-কািদর) 
কাজ	33:12;	সাম	103:	8	এবং 17-18;	ইহা এক4.	14:24	&	27;	54:10,	55:11;		মাচS  
12:24;	:হব	.	4:	12-13	/	বাকারা 2:20,	29,	32,	115,	231,	&	255;	ইউনসু 10:17;	ই>ািহম 
14:47;	িহজর 15:	9;	তাহা 20:	1-9;	ফুিসিলট	41:	41-42. 
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12. 
বাইেবেলর অপিরবত, নীয় 0কৃিত 
(দশ5 িনরথ,ক পেয়7) 

  

5.					যারা দািব কের 9য “বাইেবল পিরবত4 ন করা হেয়েছ”	আসেল শয়তানেক "েরর 
     9থেক উঁচু কের 9তালার জন@ 9দাষী সব4শিCমান ইিeত িদেয় শয়তান এক_ 

     9মজর লাভ কেরেছ ঈ"র উপর িবজয়	তাঁর সবেচেয় পিব0 বই দিূষত	^ারা	.	 
									(এল-আিজজ,	এল-গািলব,	এল-9জবার,	এল-মCুািদর) 
ইহা এক4.	4:	12-13	/	বাকারা 2:	20,29	&	255,	ই>ািহম 14:47.		 
	 

6.					ঈ"েরর বাক@ এর শা"ত এবং	9সইজন@	অপিরবত4 নীয়	! 
গীতসংিহতা 33:11,	111:	7-8,	119:	152,	119,	160,	মাদরু.	28:	19-20,	লকূ 21:33,	জন 
1:	1-2	এবং 14,	1	:পাষা Hাণী.	1:	23-25,	:রভ. 14:	6-7	/	আল-আই ইমরান 3:39,	45	
&	55;	িনসা 4:	171;	নাহল 16:40;	Tম 30:25,	কামার 54:	49-53,	হািদদ 57:	3	এবং 
22. 
	 

7.					সমF ভাববাদী বাইেবলেক শi িহসােব jহণ কেরিছেলন f"েরর;	9কবল  
     কােফররা	এ_েক Zত@াখ@ান কের. 
2	4ম	3:16,	2	:পাষা Hাণী.	1:	20-21	/		বাকারা 2:	136,	আল-আিম-ইমরান 3:	3	এবং 
19,	িনসা	4:	136,	মাইড 5:46	এবং 68	,	:তভেব	9:11	1,	:jস 17:55,	এনিবয়া 21:	
105	;	জহুরফ	29:46;	:সেজেদ 32:23;	ফুিসিলট	41:43;	Jরা 42:15;	জহুরফ 43:61	&	63,	
আহকাফ 46:12;	হািদস 57:27. 
	 

8	.					যারা বাইেবলেক Zত@াখ@ান কের	তােদর সবাইেক	িবেবচনা করা হয় 
									'	ইউ	অিব"াসী	'	এবং	'	ভm	'	যারা অিভশােপর অধীেন রেয়েছ! 
:জর.	11:	3;	:হব.	12:25	এবং 29	/	বাকারা 2:85,	121	&	159-162;	আল-ই আমরণ 3:	
3-4	এবং 55-56;	িনসা 4:	150-151;	দাসী 5:	10-12	&	44;	এনাম 6:93;	ইউনসু 
10:17;	তাহা 20:	126-127;	:সেব 34:31	&	38;	:জিসেয় 45:15,	31	এবং 34-35. 
	 

9	.						সত@ মিুমনগণ কারও মেধ@ পাথ4ক@ কের নাপিব0 িকতাব বা নবী.	তারা সব jহণ. 

:Hিরত 20:27	;	2	4ম	3:16.	/	বাকারা 2:62;	85,	121,	136	&	285; 
আল-আই আমরণ 3:84,	103,	105	&	199;	িনসা 4:	150-152,	162-163;	দাসী 5:66,	
শরূা 42:13	এবং 15. 
	 

10.				সিৃLকত4 া	"র		তাঁর অনa কালেক অপিরবত4 নীয় িহসােব ব@বহার করেবন	 
											q@াrাড4  যার ^ারা সমF মানবজািতর িবচার করা 
											িবচােরর িদন.		 
										(এল-অ@াডল,	এল-হােকম,	এল-হt) 
:মজ	119:	142	&	144;	হIাঁ.	45:	22-23	/	55:11	;	ইউহ.	12:48,			বািহ 20:12	/	এন'আম 
6:	114-115;	আরাফ 7:	29,32,	&	181-182;	িহজর 15:	9;	হজ 22:57	&	62;	জমুার 39:	
69-70.	 
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13. 
বাইেবেল ?@AপণূC মতবাদ 

  
িdেeর ভািজP ন জg       লক ই 1:35 এবং 0হব . 4: 14-15 
dীm হয় িন�াপ        ইYীয়. 4: 1-15 এবং 1 0পাষা 8াণী. 2:22 
িdেeর inity$র�        জন 20: 28-29 এবং 1 জন 5: 19-20 
িdেeর অবতার        জনসা . 9: 6 এবং িফল . 2: 5-11 
dীm হয় শা$ত        িম চাহা 5: 2 ও 0হব . 13: 8 
িdেeর মতুৃ:  পিবG Iযমন         ইহা একA. 53: 5-12 এবং 1 িস বা. 15: 1-4 
dীm শি\মান        মাদরু . 9: 3-4 এবং জন 4: 25-26 
িde সবPশি\মান        জন 11: 14-44 এবং জন 20: 30-31 
dীm সিৃmকতP া         জন 1: 1-14 এবং িস ওল. 1: 15-22 
িde হ'ল of [েরর বাক:        জন 1: 1-14 এবং 0রভ. 19: 11-16 
িde হেলন সিৃmকতP া [েরর পGু       মার . 14: 61-62 এবং 1 জন 2: 22-24 
dীm হেলন অিভিষ\ মশীহ        ম:াট . 16: 16-20 এবং জন 1:41 
dীm হ'ল িবে$র GাণকতP া        লকু ই 2:11 এবং 1 জন 4: 14-15 
িde হেলন সিৃmকতP া$র ও মানেুষর মধ:�তা     Aম. 2: 5 এবং 0হব 12:24 
িde একা পাপেক �মা করেত পােরন        মার . 2: 5-11 এবং 08িরত 10: 36-43 
  

ি8ে9র ineিশক উপািধ : 
  
 

A. আিম উহা Iয আিম হই 
8াJন 3: 13-14, জন 8: 23-24, 8:58 

B. সিৃmকতP া 
মাদরু. 1:23, জন 1: 1 এবং 14, িহিব. 1: 8 

C. যীl 
জন 10: 30-38, 0রাম. 3: 22-26 1 Aম. 2: 5-6 

D. Lভু যীl dীm                             
জন 20:28, ই িপএইচ . 6: 23-24, িফল . 2:11 

E. GাণকতP া 
লকু ই 2: 10-11, তৃতীয়. 2:13, 3: 4-6    

F. ই$েরর পGু 
মাদরু. 16:16, জন 3: 16-18   

G. আলফা ওেমগা 
0রভ. 1: 8, 21: 6, 22:13 ( িসএফ . হািদদ 57: 3) 

H. িকং অফ িকং অফ লডP স অফ লডP স 
লকু ই 23: 2-3, 1 Aম. 6 : 15 , 0রভ. 15: 3-4 
        I.    ই ম:ানেুয়ল ( আমােদর সােথ সিৃmকতP া $র ) 
ইহা একA. 7:14, মাদরু . 1:13  
        J.          সবPশি\মান Lভু $র 
0রভ. 1: 8 এবং 18, 4: 8, 11: 16-17, 19:16 

K. ঈ$েরর তরবাির 
জন 1: 1 এবং 14, 1 জন 1: 1, 0রভা. 19:13 
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14. 
ি89 স:েক& 	<রআেন আয়াত 

যা	িদেয় রািজ	বাইেবল 
 
	 

িuq	হেলন	মিরয়েমর প0ু	…………. ……	..	.……	…………. বাকারা ২::87 
িuq	হেলন	মশীহ	……………	..	……………………………..….…	আল-আিম ইমরান ৩:৪৫ 
uীL	হয়	আvাহর wিমক	......	...	...	....	...	………………….……....	িনসা 4:	172;	:মেরেম 19;	30 
uীL	হেলন	একজন নবী	…………	……………….	......……	..…	..	:মেরেম 19:30 
uীL	হয়	আvাহর রসলূ	...	....	.	.…	..	............................................	িনস 4:	157,	171;	মাউড 5:75 
িuq	হ'ল	আvাহর বাণী	…	………	..............................................	আল-আিমরাণ 3:	3,	3:45	 
িuq	হ'ল	সেত@র বাণী	………	……	..…	..	..	……. ……...………	:মেরেম 19:34 
িuq	হেলন	আvাহর আxা	…………	.	……	...	.......	....………	...	তাহিরম :12	66:১২ 
uীL	হয়	মানবমrলীর জেন@ িনদশ4ন	.	…	……	...	…………..	..আমার 19:21;	এনিবয়া 21:91 
uীL	হয়	সা3ী	..	...	.	……	……………………	...…	……………….....	িনস 4:	159;	মাড 5:	117 
িuq	হ'ল	আvাহর প3 9থেক রহমত	…	……....	……………	...	:মেরেম 19:21 
িuq	হেলন	মহান	(িবিশL)	……. ……….…	…………	……	..…	.আল-আই ইমরান 3:45 
uীL	হয়	ধািম4ক	......	..	......	....	.........	......	………………………...	...	আল-ই ইমরান 3:46	 
uীL	হয়	আশীব4াদ	.........	...	..	...............	...	...	…………………….....	:মির	19:31;	জখুTফ	43:59 
িuq	অেলৗিকক কাজ কেরিছেলন	…	……	……	....	……………	বাকারা ২::87 
িuেqর	9নতৃেy	িছেলন	পিব0 আxা	…	………………………	....	বাকারা 2:	253 
uীL	িছল	Vমারী জz	......	...	……………………………………….	.আল-ই ইমরান 3:47 
uীL	সেত@র িদেক পিরচািলত কেরন	…	. ………	…………...	আল-আিমরাণ 3:49 
uীL	এেদর সবাইেক 3মা কের	 ...	......	......	..	........................	.আল-ই ইমরান 3:49 
িuq	মতৃেদরেক জীিবত কেরিছেলন	……	……………….....	....আল-আিম ইমরান 3:49 
uীL	িছল	কােফর জন@ মরেত	....... ............	.....	.	.... ... ..আল-ই ইমরান 3:55 
িuqেক	মতৃেদর মধ@ 9থেক পনুSি{ত করা	হেয়িছল	………আল-ইমরান ৩:৫৫ 
িuq	|েগ4 আেরাহণ কেরেছন	…	…………………………………	..	আল-আিম ইমরান 3:55 
িuq	হেলন	জীবনদাতা	………	…………	……. ……. ………. …মার ৫: ১১০ 
uীL	হয়	পিব0	.........	...	...	............................ ...... .. ......	.........	.:মির	19:19 
uীL	হয়	আবার আসেছ	.........	...	...	..	............. ......... .. ... ...		িচ0কার	43:61 
িuq	ভিবষ@ত জােনন	…………………. ……	..…	..…	…….…	.…	.জফু 43:	61,63 
িuqেক	মান@ করা এবং অনসুরণ করা উিচত	…….	……	……	জহুরফ 43:63 
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15. 
মেধ= পাথ,ক= পেয়7 বাইেবল এবং @রআন 

(সিৃmকতP া$র িনেজেক িবেরািধতা কেরন না) 
 

1. সিৃmকতP া$েরর শo বািতল করা Iযেত পাের ? (নং ২২) 
( বাইেবল ) না / হ:াঁ ( +কারআন ) 

সাম 89:34; লকু 16:17; জন 10:35 / বাকারা 2: 106 ; রাঃ 13:39; নাহল 16: 101; ইLা 17:86 . 
2.     সিৃmকতP া $র িক "িপতা" িহসােব পিরিচত ? (নং 30)  

( বাইেবল ) হ:াঁ / না ( +কারআন ) 
ইহা একA. 63:16, মাদরু . 5: 44-45 এবং 48, 6: 9 এবং 14, জন 8:41 / এনাম 6: 
101; ফুরকান 25: 2; 0জ মেধ: এন 72: 3. 
3. "ি�িনK" hহণেযাগ: িহসােব Iদখা হয় ? (নং 34) 

( বাইেবল ) হ:াঁ / না ( +কারআন ) 
0জনােরল 11: 6-7 ; মাদরু . 28: 17-20; মাদরু . 4: 4 / আল-আিম ইমরান 3:64 ; িনসা 
4: 171; দাসী 5: 72-73 ; 116; িনসা 4:48. 
4.   সিৃmকতP া $রেক িক Iদখা যায়? (নং ৩ 37, ১৮) 

( বাইেবল ) হ:াঁ / না ( +কারআন ) 
8াJন 33: 11-15 এবং 18-23 ; মাদরু . 12: 7-8; মাদরু. 5: 8 / এন'আম 6: 103; আরাফ 
7: 143; হজ 22:63; 0লাকমান 31:16; M 67lk 67:14. 
5.     সিৃmকতP া $র িক ম1 কাজ কেরন ? (নং 44/46/47)   

( বাইেবল ) না / হ:াঁ ( +কারআন ) 
0জ ইর . 29:11; 0জমস . 1:13 ; মাদরু . 18:14; 1 তীম . 2: 3-; 0জমস 1:13 / 
বাকারা 2: 7,10 & 26; িনসা 4: 78-79, 88 & 119 & 155; দাসী 5: 13-14,41 
& 64; এনিবয়া 21:35. 
6.			সিৃmকতP া $র িক সমv Iফেরশতােদরেক "িসজদা করেত বেলিছেলন?"তারা আদেমর আেগ ”?  				(নং 49/50) 

( বাইেবল ) না / হ:াঁ ( +কারআন ) 
8াJন 20: 2-5, 34:14; িডট . 5: 7-9; মাদরু . 4:10; 0রভ22: 8-9 / বাকারা 2: 31-
34; ইLা 17: 61-65; এনিবয়া 21:98; 0সেব 34: 40-41; জহুরফ 43:20; 0জিরয়াত 51:56. 
7. িকছু অসরু িক অনতু� হেয় ভাল হেত পাের ? ( নং 2২)  

( বাইেবল ) না / হ:াঁ ( +কারআন ) 
জডু 6-7 / িজন 72: 1, 11, 13 এবং 14. 
8. dীmেক িক Iদহ�েপ সিৃmকতP া $র িহসােব Iদখা হয়? (নং 74/75)  

( বাইেবল ) হ:াঁ / না ( +কারআন ) 
জন 1: 1 & 14; 5: 17-18; 20: 28-29; িস ওল. 2: 8-9 / 0মইড 5:17, 72-75, 116 & 
118; 0তভেব 9: 30-31; জহুরফ 43:59. 
9. িdeেক the$েরর পGু িহসােব Iদখা হয় ? ( নং )৮) 

( বাইেবল ) হ:াঁ / না ( +কারআন ) 
মাদরু. 16: 16-17; মাচ<  14: 61-62; লকু ই 1:32 & 35; জন 1: 29-34 / এন'আম 
6: 101; 0তভেব 9: 30-31; 0মিরেম 19:35; ফুরকান 25: 2; জহুরফ 25: 
2; 0জ মেধ: এন 72: 3.  
10. িdেeর মতুৃ: িক Lায়ি�� িহসােব Iদখা হয়? (0কান . 85) 

( বাইেবল ) হ:াঁ / না ( +কারআন ) 
0লভ 17:11; .সা . 53: 5-6 & 12; মাদরু. 26:28; জন 1:29; 1 িস বা. 15: 4; 1 
তীম . 2: 5; 0হব. 9:12 & 22; 1 0পাষা 8াণী . 2:24 / বাকারা 2:48; এনাম 6: 164; ইLা 
17:15; হা 0জ 22: 36-37. 
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16. 
মেধ= পাথ,ক= পেয়7 বাইেবল এবং @রআন 

(সিৃmকতP া$র িনেজেক িবেরািধতা কেরন না) 

 
 11.  বাইেবেল িক ভিবষ:qাণীমলূক আয়াত রেয়েছ? মহুাsেদর আগমন স�েকP ? (নং 90) 

( বাইেবল ) না / হ:াঁ ( /রআন ) 
মাদরু. 7: 15-290; 24:11 & 26; লকূ 24:27; জন 5:31 2 িস বা . 13: 1 / এন'আম 
6:19 & 93; আ'রাফ 7: 157; সাফ 61: 6. 
12. Iকানও ব:ি\র ভাগ: িক স�ণূP পবূPিনধPািরত বা $েরর qারা পবূPিনধPািরত? (No.120) 

( বাইেবল ) না / হ:াঁ ( /রআন ) 
িডট. 11: 26-27; 30:19; 0জ ওdয়া 25:15 ; গীতসংিহতা 118: 30; 119: 174 / 0তভেব 
5:51; কাসাস 28:68; আহজাব 33:38. 
13. একজন ব:ি\র পিরGােণর আ�য় িক? তােদর িনজS ভাল কাজ?   (নং 1111) 

( বাইেবল ) না / হ:াঁ ( /রআন ) 
0রাম 4: 2; E ph . 2: 8-9; িততাস 3: 4-5; 0জমস 2:10 / eড 11: 114; Ankebut 29: 
7 ; 0নজম 53:32. 
14.  যিদ Iকান ব:ি\ জাহাuােম যায় তেব িক কখনও স�াবনা রেয়েছ? পের Iবর হেয় SেগP যাবার? (No.129) 

( বাইেবল ) না / হ:াঁ ( /রআন ) 
মাদরু. 25:41 & 46; লকু ই 16: 25-26; জন 5; 24 / আল-ই ইমরান 3: 185; এনাম 6: 
128; eদ 11: 106-107; 0মিরয়াম 19: 70-72. 
15. Iযৗন স�কP  আেছ এবংSেগP িববাহ? (নfর ১১৩,১১১) 

( বাইেবল ) না / হ:াঁ ( /রআন ) 
মাদরু. 22: 28-30; 1 কর. 15: 35-50 / বাকারা 2:25 & 259; জহুরফ 3:70; তুর 
52:20; রমন 55: 55-556 & 70-72; ভািকয়া 56: 35-38; জহুরফ 78:33. 
16.  Iকানও প|ুেষর পে� মারধর করা িক কখনও জােয়য)ী ? (নং 158) 

( বাইেবল ) না / হ:াঁ ( /রআন ) 
এফ. 5: 25-29 / বাকারা 2:36 & 223; িনসা 4:34. 
17. মিহলােদর অিধকার িক প|ুষেদর সমান ? (নং 157)  

( বাইেবল ) হ:াঁ / না ( /রআন ) 
0রাম 2:11; গাল. 2: 6 & 28; 0জমস 2: 9 / বাকারা 2:36, 223, 228 & 
82; আল আিম আিম 3:14 mran; িনসা 4:34 এবং 176. 
18. য�ু য�ু উ�সািহত করা হয় ? (নং 162-167)  

( বাইেবল ) না / হ:াঁ ( /রআন ) 
মাদরু. 5:39; 0রাম 12: 17-21; 0হব. 12:14 / বাকারা 2: 190-194 & 216; এনফাল 
8:11, 17 & 67; 0তেভX 9: 29, 41. 
19.  সিৃmকতP া $র িক ই6িদেদরেক আ জািত িহসােব অিভশাপ ? (নং 177 এবং 199) 

( বাইেবল ) না / হ:াঁ ( /রআন ) 
0জনােরল . 12: 1-3; Num . 22: 6, 12; 23: 8 & 20; 24: 5 & 9; .সা . 54:10 & 
17; 0জর. 31:37; জন 4:22; 0রাম 11: 1-2 / বাকারা 2: 65-66; দাসী 5:13 & 
64; 0তেভX 9:28; 
20. Iকান উপাখ:ান Iকানও পিবG বইেয় hহণেযাগ:? (No.195)  

( বাইেবল ) না / হ:াঁ ( /রআন ) 
1 Aম 1: 4; 4: 7; 2 Aম 4: 4; িতত 1:14; 2 0পাষা 8াণী. 1:16 / বাকারা 2: 65-
66; আল-আিমরাান 3:49; দাসী 5: 110; এনাম 6: 25; এনফাল 8:31; 0কহফ 18: 9-
256; িনেমল 27: 17-19 & 68; কালাম 68:15. 
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17. 
ি89 ও মহুাEেদর মেধ= পাথ,ক= 

  

	 যীl মহুাsদ সা 

ভালবাসা 
Says[র বেলেছন 0য িতিন সবাইেক 
ভালবােসন. 
জন 3:16 

আhাহ	বেলেছন 0য িতিন ইসলামেক iহণ 
কেরন না এমন সকলেক ঘৃণা 
কেরন.	আল-ই ইমরান 3	:	32,	
হা	0জেজ	22:38,	0লাকমান 30:	4 

ব:িভচার 
“যার পাপ 0নই 0স 8থম পাথর িনেlপ 
কWক	!	” 
জন 8:	7 

0য mীেলাকরা ব:িভচার কেরিছল তােক 
পাথর 0মের হত:া করা হেয়িছল মসুিলম 
4206 

চুির 
“তুিম চুির 0কােরা না” 
মাদরু.	19:18 
	 

িতিন অিব[াসীেদর কাছ 0থেক চুির 
করার অনমুিত িদেয়িছেলন.			বখুারী 44:	
668 

িমথ:া বলা 
“তুিম িমথ:া সাl: 0দেব 
না”	মাদরু.	19:18 

িমথ:াচােরর জন: অনমুিত 0দওয়া 
হেয়িছল.	"	তািকয়া	এবং	িকটম:ান"	সহীহ 
মসুিলম 6303,	 হক 764 

শ�রা 

"আপনার শoেদর ভালবােসন,	যারা 
আপনােক অিভশাপ 0দয় তােদর 
আশীব<াদWন."	মাদরু.	5:44 
লকু 6:	27-28 

িতিন ৮০০ পুWষ ও যুবক 0ছেলেদর 
মাথা 0কেটিছেলন যারা লড়াই ছাড়াই 
আqসমপ<ণ কেরিছেলন.		সিহহ মসুিলম 
4390 
	 

�মা 

িতিন lমা 8চার কেরিছেলন মাতা 
5:	38-39	এবং 18:	21-22 
“	িযিন মr,	তােক 8িতেরাধ করেবন 
.	”					মাদরু.	5:39 

যারা তাঁেক উপহাস কেরিছল তােদর 
িতিন হত:া কেরিছেলন.					বখুারী 56:	
369.	0য 0কউ আপনােক আtমণ 
কেরেছ ?ক 0তমন আtমণ কের 
0যমন 0স আপনােক আtমণ 
কেরেছ.	'বাকারা 2:	194 

শািn 

“	ধন: তারা,	যারা শািuরlী হয়,	
কারণ তারা সৃিvকত< া[েরর পুw বলা 
হেব.	”মাদরু.	5:	9 
	 

আhাx ইওলQুা িসহাদ িকউইিনন 
0সেনেটিক কনমুনু ুইয়াজ কাট 
ইয়ােyিzয়ার.		4645 
এনফাল 8:39 

�নিতক জীবন							 িতিন বা{ােদর সােথ 0সy কেরনিন. 
	 

িতিন	9	বছর বয়েস	'আই	0স	আেহ'	সহবাস 
কেরিছেলন	. 

য�ু 
িতিন যুে| িনযুJ 
হনিন.	মাদরু.	26:52 

ইন	মহুা}দ	এর গত	10	বছর িতিন 
িনযুJ	65	িজহাদ আtমেণর	.	Nbn	
kশাক		এবং মসুিলম 1:33 
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18. 
িuq ও মহুা}েদর মেধ@ পাথ4ক@ 

  

	 যী#	$ী% মুহা*দ সা 

কেঠারতা 
“	ধন# তারা,	যাঁরা পৃিথবীর 
উ1রািধকারী.	"				ম#াথু 5:	5 

িব6াসীরা!	আপনার আেশপােশ যারা কােফর তােদর 
িব>ে? যু? কর;	এবং তােদর আপনােক কেঠারতা 
সCান ক>ন	.	Dতভেব 9:	123			 

দাস3 করা নারীেদর 
ধষ7ণ 
	 

িযF কখনই মিহলােদর দাসK কেরনিন বা ধষMণ 
কেরনিন বা অন#েকও তা িশিখেয়িছেলন না. 
	 

িতিন তার পু>ষেদর মিহলােদর দাসK ও ধষMণ 
করেত উSসািহত কেরিছেলন.	িনসা 4:24,	আবু 
দা	ভুদ	2150			 

যেু9র িছনতাই করা 

“	মনুষ#পুT Dসবা করার জন# নয়,	Dসবা 
করার জন# এেসিছেলন এবং অেনেকর 
মুিVর মূল# িহসােব তাঁর জীবন িদেত 
এেসিছেলন.” 
ম#াথু 20:28 

মুহXদ	দাস িনেয়িছেলন এবং তার পের যুে?র 
20%	লুYন িনেয়িছেলন.	 
এনফাল 8:41 
	 

িনয7াতন 
যীF িনেজই িনযMাতন কেরিছেলন িকZ 
িতিন কাউেক িনযMাতন কেরন িন. 
1	িপটার 4:	1 

মুহাXদেক	কখনও িনযMাতন করা হয়িন তেব 
অন#রা িনযMাতন কেরিছল.		4131,	ইবেন ইসহাক 
436,	595,	734,	764 
	 

দ= >?েটA	কমাBম=ান	C 
Dতামরা Dতামােদর Lord6র সদা\ভুেক 
সম] ^দয়,	সম] \াণ ও সম] মন িদেয় 
ভালবাসেব.	ম#াথু 22:37	 

আ_াহর \িত িব6াস এবং আ_াহর পেথ লড়াই 
করা. 
এম	ইউ	এস	িলিম	1:	149 

D EিতরFা 
যারা তােদর আaপb সমথMন কেরেছন 
তােদর িতিন সমােলাচনা কেরিছেলন. 
জন 18:	10-12 

এমনিক উপাসনা dেলও তাঁর িনেজর Dদহরbী 
িছল.		িনসা 4:	102 

অসুH িনরাময় 
িযF অসুdেদর িনরাময় কেরেছন,	মৃতেদর 
জীিবত কেরেছন এবং	অেনক অেলৗিকক কাজ 
কেরিছেলন.	জন 20:31 

মুহাXদ	কাউেক িনরাময় না কের বf Dলাকেক 
আহত কেরেছন.		Nbn	kশাক 451 
	 

ধম7 Eচােরর প9িত 

"	\ভুর দাস অবশ#ই ঝগড়ােট নয়,	বরং সবার \িত 
দয়াবান,	িশbা িদেত সbম,	iধযM সহকাের 
এিভএলএইলেক চািলেয় Dযেত পােরন	" 
2	তীমিথয় 2:	24-25 
	 

আর তােদর সােথ লড়াই ক>ন যতbণ 
না	িনপীড়ন না হয়	এবং	ধমM সবই আ_াহর 

জন#	.	এনফাল 8:39	 

আেরাহণ 
যীF সাbীেদর সামেন শারীিরকভােব jেগM 
উঠেলন.	লুক 24:51 

মুহাXদ শারীিরকভােব jেগM ওেঠিন.	িতিন মারা 
Dগেলন এবং তােক কবর Dদওয়া হল. 
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19. 
ি89 ও মহুাEেদর মেধ= পাথ,ক= 

	 

	 যীl	dীm মহুাsদ সা 

মতুৃ: 

যীd ~ীv মারা 0গেলন এবং 
মতৃেদর মধ: 0থেক উেঠ 
এেসিছেলন.	1	কর.	15:	1-4.	িতিন 
আবার িফের আসেবন বেলও 
আশা করা হে�.	জন 14:	1-3 

মহুা}দ	মারা 0গেলন এবং মারা 
0গেলন.		8	হািজরান 632	.	িতিন িফের 
আসেবন বেল আশা করা হে� না.	 

�ুশিব�করণ 
যীd tুেশ tুশিব| হেত ই�কু 
িছল.	জন 10:	11ö	17-18	এবং 
12:27 

মহুা}দ অন:ান: ব:িJেক tুেশ িব| 
কেরিছেলন.		দাসী 5:33	মসুিলম 16:	
4131 

From$েরর কাছ 
Iথেক lনিছ 

িযd যখন সৃিvকত< া[েরর কাছ 
0থেক dনেলন তখন িতিন চিhশ 
িদেনর উপবােস একা মWভূিমেত 
চেল 0গেলন.		 
িচ� 1:	14-15 

মহুা}াদ	যখন	বেলিছেলন 0য িতিন 
সৃিvকত< া	[েরর	কাছ 0থেক একজন 
0দবদেূতর মাধ:েম dেনেছন,	তখন িতিন 
ভয় 0পেয়িছেলন,	অিনি�ত হেয়িছেলন 
এবং আqহত:া করার িবষেয় িচuা 
কেরিছেলন.	(	মেু�িসর	:৪: ১-৫) 

ব:ি\গত পিরচয় 
যিদও যীd পুেরাপুির একজন মানষু 
িছেলন িতিন he[র বেল দািব 
কেরিছেলন.	জন	8:24;	8:58	,	14:	6 

মহু}দ	দািব কেরেছন 0কবল একজন 
সাধারণ মানষু. 

খুন 

যিদও 0লাকেদর হত:া করার lমতা 
িযdর িছল,	িক� িতিন কখনও 
কাউেক হত:া কেরন িন.	পিরবেত<  
িতিন মতৃ মানষুেক জীবন দান 
কেরিছেলন. 

যিদও	মহুা}েদর	0লাকেদর হত:া করার 
lমতা িছল িতিন কখনও মানষুেক 8াণ 
িদেত পােরনিন. 

Lত:ােদশ	পাওয়ার	প�
িত	Meth 

িযd িদেনর আেলােত the[র 
িপতা সরাসির তাঁর 8কাশ 
0পেয়িছেলন	.	মাতা 3:17	,	জন 
5:19 

মহুা}দ দািব কেরিছেলন 0য একA �হার 
অ�কাের 0দবদতূ গ:ািYেয়ল তাঁর কাছ 
0থেক তাঁর 8ত:ােদশ 0পেয়িছেলন. 

িববাহ 
যীd কখনও িববাহ কেরন িন 
এবং কখনও 0যৗন সSেক< র 
মেধ:ও 8েবশ কেরন িন. 

মহু}েদরও	২০ Aরও 0বিশ mী এবং 
অন:ান: উপপ�ী িছেলন.	বখুারী 5:	
268	ও	আহজাপ 33:50 
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20. 
ি89 ও মহুাEেদর মেধ= পাথ,ক= 

  

	 যীl মহুাsদ সা 

ম�ীর সময়কাল 
িযd তাঁর জনসভায় 0কবলমাw 
সােড় িতন বছের সSূণ< 
কেরিছেলন. 

মহু}েদর	তাঁর জনসভা 0শষ করেত ২০ 
বছেররও 0বিশ সময় িছল. 

অেলৗিকক ঘটনা 

িযd 0লাকেক িনরাময় করা,	আেদশ 
িদেয় ঝড়	থািমেয়	িদেয় এবং মতৃেদর 
মধ: 0থেক মানষুেক জীিবত করা	সহ 
অেনক অেলৗিকক কাজ কেরিছেলন	. 

মহুা}েদর	একমাw দাবী করা অেলৗিকক 
ঘটনাA হ'ল িতিন িনেজই �র'আনেক 
আেদশ কেরিছেলন.	বাকারা 2:	23-24,	
িনসা 4:82.	িতিন 0কানও সু�v 
অেলৗিকক কাজ কেরন িন.	এনাম 6:	37-
38,	ইউনসু 10:20 
	 

ভিবষ:qাণী 

যীd ~ীv ও� 0ট�ােম� 0থেক 
অেনক ম:ািসিফক ভিবষ:Eাণী পূণ< 
কেরেছন. 
জন 5:46 

মহুা}দ	দািব কেরিছেলন 0য বাইেবেল িনেজর 
সSেক<  ভিবষ:Eাণী রেয়েছ,	িক� 0কানও 
�েফyAy 0দওয়া হয়িন.	 
মাদরু	শারীিরক শিJ	24:24 
	 

S-অSীকৃিত 
Jesusসা মিসহ 0��ায় পােপর 
ত:াগ িহসােব তাঁর জীবন 
িদেয়িছেলন.	মাদরু.	20:28 

মহুা}দ	0বশ কেয়কবার িনেজর জীবন 
বাঁিচেয় অন:েক হত:া কেরিছল. 

পাপ 
যীd কখনও পাপ কেরন িন. 
1	0পাষা 8াণী.	2:22 

মহুা}দ �ীকার কেরেছন 0য িতিন পাপী 
িছেলন.	ম'ুিমন 40:55;	ফািতহ 48:	1-2	 

দাস� িযdর 0কান দাস িছল না. 
মহুা}েদর	দাস িছল এবং 0স�িল িকেন 
িবিt কেরিছল. 
সহীহ মসুিলম 3901 

ভািজP ন জg 
িযd একA �মারী 0থেক জ�iহণ 
কেরিছেলন. 

মহুা}দ	�মারী 0থেক জ�iহণ কেরন 
িন. 

সিৃmকতP া's$েরর ক� 
lনিছ 

যীd সরাসির সৃিvকত< া's[েরর 
ভেয়স dেনিছেলন. 
িচি�ত কWন 1:	10-11 
	 

মহুা}দ,	সৃিvকত< া's[েরর আওয়াজ 
সরাসির dেনিন তেব বেলিছল 0য 0স 
একজন 0দবদেূতর কাছ 0থেক dেনিছল. 
	 

মিহলা 
িযd মিহলােদর িবষেয় ভাল কথা 
বেলিছেলন. 
	 

মহুা}াদ	বেলিছেলন 0য মিহলারা পুWেষর 
0চেয় অেধ<ক �াট< ,	0বিশরভাগ নারীরাই 
নারীরা ভরাট হেয় 0যত	এবং মিহলােদর 
ব:বসােয়র িজিনস িহসােব দর কষাকিষ 
করা	0যত	.	বখুারী	1:28,	301	;	2:	161	,	2:	
541	;	3:	826;	7:	124 
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21. 
আিম মুসিলম না হওয়ার	দশG কারণ	:	

	
1.		ঈ"র ই~দীেদর করার জন@ তাঁর পিব0 বই সংঘ_ত িক�মহুা}দ,	ই~িদ নয়,			
   ই~িদেদর শ� িছল	. 
:জনােরল	.	12:	1-4,	17:	18-19;	িডট	.	14:	2;	জন	4:	21-22;	যাযাবর	.	3:	1-2	এবং 9:	3-4	
/	বাকারা 2:47	;	িমিমন 40:53	;	কIািসেয় 45:16	. 
	 

2.		মহুা}েদর 9মৗিলক বাত4 া িছল নাযী� এবং পবূ4বত8 বাত4 ার সােথ সাম�স@ নবী	.	 
িডট	.	18:	20-22,	Isaসা	.	8:20	;	1	:কার.	14:	32-34,	এবং 15:	1-4,	গাল	.	1:	6-9,	1	জন	2:23,	4:	1-
5,	5:20,	2	জন	2:	7-9	/	িনসা 4:	157,	162,	রাড	13:36,	26	উড়া 26:	192-	197,	আেoবটু 29:46,	
ফিসিলট 41:43,	â	ইউেরাপ 42:15	. 
	 

3.		মহুা}েদর	নবী হওয়ার	আxZকাশনবওুয়াত	হওয়ার জন@ এ_ 9কানও	]বধ পরী3া  

  বা Zমাণ িছল না	.অন@ 9কান নবীই এর	সত@তা িনি�ত	করেতন	না. 
জন	5:31	&	36;	14:	16-17	&	26;	:Hিরত	3:	19-23;	1	 :কার.	14:	32-34,	2	 :কার.	13:	1	
/	আরাফ;	7:	157;	সাফ 61:	6;	রাড	48:28	. 
	 

4.		মহুা}দ িনেজেক সব4েশষ ও সব4েw� বেল দািব কেরেছননবীগণ িক� িতিন 9কান  
   স�ুL করেত স3ম িছল নাযী� এবং অন@ান@ ভাববাদীেদর অন�ুপ অেলৗিকক 
   ঘটনা. 
আহযাব 33:40	;	িফ4হ 48:	28	/	যা.া	4:	4-5,	1	:ক	ইনজ	18:24;	িচp 5:	22-43;	মাকS  
6:	45-51	&	53-56;	জন	14:11;	20:	30-31;	:Hিরত	2:22	&	43;	4:16;	19:11;	:হব.	2:	3-4	.	 
ক)	rরআন িনিsত কেরেছ :য অেলৗিকক কাজXিল আল	vেরর	অনেুমাদেনর 

লwণ	:		বাকারা ২:৯৯ এবং ১১৮;	আল-ই	আিম		3:	45-49        
খ)	ইPিদরা Hায়শই মহুাeেদর zবধতা চIােল| কের.       

এনাম 6:37;	ইউনসু 10:20;	রাঃ ১৩:২;;	আেoবাট	29:50 
		গ)		অেলৗিকক িচpXিল এক Hকােরর Hমাণ.	জন	20:	30-31	/	আিম	17:59;		 
										(	আেছ	157	িলিপব}	বাইেবেল অেলৗিকক	.) 
		ঘ)	:কারান এক4	দাবী এটা িকছুই বাদ	!	এনাম 6:	35-38	. 
	 

5.			মহুা}েদর পে3 স3ম হওয়ার মেতা 9কানও ভিবষ@^াণীমলূক উপহার 9নইিয� 
   এবং "েরর মেতা ভিবষ@^াণী করা বা ভিবষ@^াণী করাঅন@ান@ নবী. 
:জনােরল	49:	1;	িডট	.	18:22;	ইহা এক4.	41:22;	48:	3-6	;	1	শমেূয়ল 9:	9;	আেমাস 3:	
7;	মাদরু.	11:13;	24:	3-14;	13:23	িচp;	লকু	ই	24:	25-27	এবং 43-44;	জন	16:	12-
13;	আইন	.	2:	16-23;	3:18;	:রভ.	1:	1-3;	19:10	/	এএনএম 6:50;	আরাফ 7:	88;	িনেমল 

27:	65-66;	দ:ু িখত 38:	69-70;	আহকাফ 46:	9;	:জ	মেধI	এন	72:	26-28	;	:টকিভর 81:	23-24	. 
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22. 
আিম =কন মুসিলম নই: 

10 কারণ 
 

	6.				মহুা}াদ	িছেলন একজন	,	“	উি}”	;	িনর3র একজন ব@িC. 
1	শমেূয়ল 10:12	এবং 19:20;	2	:ক	ইনজ	2:	1-3	/	বাকারা 2:78;	আ'রাফ 7:	157-
158;	আেoবাট	29:48 
7.  Hকািশত বাকI বেল :য আর :কােনা উ�াটন :শষ আয়াত আস� হেব ;  vেরর  
   পিব. বইXিল সমা� হেয়িছল. 
:রভ 22: 18-19;  িডট . 4: 2. & 12:32;  :Hা . 30: 5-6 / িনসা 4:82; এস Pয়ারা 26: 
196-197 26 
8.   মহু}দ	তেরায়াল িদেয় শিC Zেয়াগ কের তাঁর ধম4 Zচারেরিছেলন.	9কারআেনর  
     বহৃ�ম িবষয় িজহাদ. 
িডট.	32:	 35-36	;	লকু	ই	6:27	 &	 35;	জন	18:36;	:রাম	12:	 17-21;	2	িস	বা.	10:	 3-
5;	গাল.	5:	 14-15	 এবং	5:	 19-21;	E	ph	.	6:12;	2	 4ম	2:	 24-26;	িততাস 3:	 1-
6;	:জমস	1:20;	4:	 1	 /	বাকারা 2:	 191-193,	 194-195,	 216	 &	 244;	িনসা 4:	 71-78	 &	
84;	দাসী 5:45;	এনফাল 8:39	 &	 64-66;	:তভেব 9:	 5,	 12,	 29	 &	 41-52;	মহুাeাদ 47:	
4;	িফিতহ 48:16;	সাফ 61:	 2-4;	তাহরীম 66:	 9	মহুা}াদ কতৃ4 ক সাভা এস: 1) বিদর 
সাভা	এসআই	:	(মাটS  624)	আল-ই	আিম	3:13	&	 123	ইমরান;	এনফাল 8:	 5-19	এবং 41-
44	.	2)	উ~দ সাভা	এসআই	:	(মাটS  625)	আল-ই	আিম	3	ইমরান:	 121-122;	3:	 140	এবং 

165-172	.	3)	9হেrক 9সেফির:		(627).	আহজাব 33:	 9-12	;	33:	 25-27	.	4)	~িডিবেব	

অিভযান:		(মাটS  628).	:ফ4হ48:1-	3	এবং	48:22-27	.	5)	মতুা অিভযান:	মসুলমানেদর সােথ 

বাইেজ�াইন আিম	লার আরস আিম	এনিডএ ওখানকারই কাপS	হয়	এম.	(629).	বাকারা 2:	 191-
193	.	6)	~েনইন	সাভা	(	:			(630).	:তভেব 9:	 25-27	.			 7)	এ_ 9সেফির:	(630).	:তভেব 9:	 38-
40,	 42-52	;	:তভেব 9:	 65-66,	 81-83	;	:তভেব 9:	 86-87,	 90,	 93,	 117	.	8)	9মেt'িনন 

9ফিথ:		(630)	:তভেব 9:12;	কাসাস 28:85;	সাফ 61:13;	নসর 110:	1-3	.						 

9.   মহুা}াদ	Jesusসা মশীেহর মেতা পিব0 জীবনযাপন কেরনিন,	বরং পািথ4ব  

     জীবন ও দশ4ন বজায় 9রেখিছেলন	. 
মাদরু	.	20:28;	জন	13:	13-17			1.	িস বা	11:	1;	জন .	5:	1-2;	1	জন	4:	1-5	/	আহযাব 
33:21;		এনফাল 8:	1;	আহযাব 33:21	&	50;	িফিতহ ৪৮:২৯;	Prরত 49:	1-5;	:�ম 68:	4 
10.   মহুা}েদর আxা িuেqর আxার িবেরািধতা কেরিছল যা িuq িবেরাধী  
      বাইেবেলর বণ4নার সােথ খাপ খায়. 
িডট.	18:	20-22;	.সা	.	8:20;		:জ	ইর.	29:11;	মাদরু	.	4:	1-3;	গাল.	1:	6-9;		1	:থস	.	3:	
5;		:জমস	1:13;	1	জন	2:	22-23	,	4:	1-3;		3	জন	1:11;	2:11	/	বাকারা 2:11	&	213;	আল-ই	আিম	3:19	
ইমরান;	দাসী 5:14;	:বয়াইন 98:	4 
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23. 
29 সদস/ িজহাদ যা মুহাKদ ব/ি7গতভােব অংশOহণ 

  
1. এর প:াে�াল Iমঘ (এল-আবওয়া)   একK 623              
2. বওুয়াত Iসে�wর এর    প:াে�াল 623 
3. Lথেম এ�িপিডশন বদর (সাফওয়ান)   Iসে�wর 623               
4. এর প:াে�াল জলু আল উশাইরাহ   িডেসwর 623            
5. Iবদীেরর য�ু    15 মাচP , 624 
6. ইনেভশন বান ুআইন    এিLল 624 
7. ইনেভশন বাজার    Iম / জনু 624  
8. ইনেভশন   এর একK ঠ Lাকৃিতক   Iম 624 
9. উপর Iরইড য ুআমারর   Iসে�wর 624               
10. বহুরান আ�মণ    অে�াবর / নেভwর 624 
11. উ6েদর য�ু ২৩ Iশ    মাচP  23, 625   
12. হামরা আল- যেু�র এক দঃুখজনক   মাচP  625  
13. বন ুনািদর আউ    আ�মণ 625  
14. এর এ�িপিডশন িব একK ড তািরখ  এিLল 626 
15. এর এ�িপিডশন খািল Iপট   জনু 626              
16. দমুাত আল-জ�াল এর অিভযান এ িজ   Iসে�wর 626               
17. আল-মরুাইিস '  এর জানয়ুার   অিভযান 627 
18. Iহে�েকর য�ু (পিরখা)   এিLল 627               
19. ইনেভশন বান ুfরাইজা র একK   Iম 627                     
20. বন ুলািহয়ান আ�মণ    জনু 627                
21. চুি\ 6দ একK 6দায়িবয়:াহ   মাচ$  628         
22. এফ ইডা Iক    িবজয় Iম 628     
23. খ আেয়বার য�ু    Iম / জুন 628               
24. ওয়ািদ আল fরার তৃতীয় Iম  অিভযান 628  
25. িবজেয়র আমার ম{া    জানয়ুারী 630  
26. 6নােয়ন জান    য�ু 630            
27. অটােসর য�ু    630 
28. তােয়েফর Iসেগজ      Iফ য়াির 630     
29. নেভwর Iতবকু    যু,630          
  
আরও ৩ F যুH রেয়েছ যা JমাহাKদ অনুেমাদন কেরেছন তেব 

তােত অংশ Jননিন 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_expeditions
_of_Muhammad#cite_note-watt-3 
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24.  
24 মিহলা মহুাEদ অিফিসয়াল িববািহত 

 
1.				আলiye	:	জবুােয়ন	একA অ�ায়ী (সরান)	এর কন:া. 
2.			'	আেয়শা িসিzকা	িবনেত আব ুবকর	:	িতিন	যখন 6	বছর বয়েস িনযুJ	িছেলন ও িবেয় 
0য়িছল	িনজP নবাস	যখন Iস 9	িছল	623	মেধ: মহুা}দ	যখন	53	বছর. 
3.				এসমা	:	(উমাইেম) সায়ােনর 0মেয়	.	কারণ 0স চায়িন িবেয় কর 0স মহুা}েদর সােথ িবছানায় 0যেত চায়িন. 
4.   	ফােতমা	:	rayউরােহর কন:া.	িতিন তােক তালাক িদেয়েছন. 
5.   	গািজিয়েয়	:	জািবেরর কন:া;	কারণ 0স িববাহ ব� িছল তার অনমুিত ব:তীত মহুা}দ তার 
A	ও	জািবরেক	িফিরেয় িদেলন	. 
6.					হাফসা	িবনেত U'mar	িবন খা�াব	:	2	য়	খিলফা কন:া. 
7.			আল	.	অেধPক	:	হািকেমর কন:া এবং আল হািরেথর যু| িবধবা. 
8.					উেs সালামাহ	িহ1 িবনেত আবী উমাইয়া	:	"সালামার মা" বলা হয়. 
9.					জওুয়াইিরয়াহ িবনেত হিরথ	:	20	বছেরর এক িবধবা মিহলা বন ুম�ুালাকেক 627	সােল বrী 
করা হেয়িছল. 
10.							খািদজা িবনেত খুওয়ািলদ	;	মহুা}েদর 8থম mী যােক িতিন িতিন 25	বছর বয়েস 595	সােল 
িবেয় কেরিছেলন এবং িতিন 40	বছর বয়েস. 
11.   fেটেব	:	এষার	0বান. 
12.				লায়লা	:	eতায়েমর (হাজেরখ) কন:া. 
13.				মািরয়া আল-িকবিতয়া	:	20	বছর বয়সী িমশরীয় কপAক	ি~�ান দাস দাস (উপপ�ী)	তাঁর 
0বান	িসিরেনর	সােথ	িEতীয় উপপ�ী	62২৮	সােল িমশর	0থেক 0নওয়া হেয়িছল	. 
14.						Iমিলেক	:	দাভুেতর	কন:া;	কারণ মহুা}দ তােক হত:া কেরিছল বাবা,	0স 0সy করেত চায়িন. 
15.					মায়মনুা িবনেত আল	হিরথ	:	(িহলািলেয়) িছেলন মহুা}েদর এক দরূ সSেক< র আqীয় 
										0হলাল পিরবারেগা�ী 0থেক. 
16		.	Iনশা:	আমর Rifae	কন:া: মহুা}াদ তার তালাক8া� কারণ িতিন তার সােথ 0যৗন িমলন করেত 
অ�ীকার কেরিছেলন (িতিন 0শনবা নােমও পিরিচত). 
17.				রামলা িবনেত আব ুসিুফয়ান	:	(	উেs হািববা	“মা	িহসােবও পিরিচত পিরিচত উমাইয়া বংেশর 
হািববার ”). 
18.				রায়হান িবনেত আমর ইবেন খুনাফা	:	(	রায়হানা	)	ইeিদেদর	কাছ 0থেক �রাইজা 0গাw এবং 
তার �ামী 62২7	সােল মসুলমানরা হত:া কেরিছল. 
19..   	সািফয়া িবন 6যায় িবন আখতাব	:	িতিন	বান ু0থেক	ইeিদ িছেলন 0লিবর সuানেদর নািদর. 
20.				সওদাহ িবনেত জামা	:	বন ুআবদ-শামেসর একজন িবধবা যার কাছ 0থেক িতিন ৫০ বছর 
বয়েস িববািহত২০ সােল িবেয় কেরিছেলন এবং তাঁর বয়স 8ায় .৫ বছর. 
21.				উমের শরীক:	দাওস 0গােwর	ইেয়দীেদর	0মেয়. 
22.					যয়নব (	বররা	)	িবনেত জাহাশ িবন িরয়ব	;	মহুা}দ তােক বদেল িদেলন		িতিন ইসলাম iহেণর 
পের বর 0থেক জায়নব নামকরণ কেরেছন.	"	তাই যখন জােয়দ তার কাছ 0থেক তার আকা�া সS� 
কেরিছল	(0যমন,	মহুা}দ জােয়দেক বাধ:	কেরিছেলন তােক িববাহিবে�দ),	আমরা আপনােক িববােহর মেধ: 
িদেয়িছ.	"	[0কারআন: আহযাব ৩৩:77]	এA িছল একA	অসুখী িববাহ. 
23	.			যয়নব িবনেত	খুিজআমাহ	:	িতিন িছেলন বিন িহলাল িবন 'আিমর িবন 0থেক সা'সাহা 
ও	মহুা}েদর চাচাত ভাই	ওবাইদেহর	িবধবা. 
24.				জ¤ুা	:	আিমর িবন আআআআআ-এর 0মেয়;	মহুা}দ তােক তালাক িদেলন কারণ 0স ব|ৃ হেয়েছ বড় হেয়িছ 
 

	আরও 0দখুন:		ইলহান আরেসল,	ইিরয়াট Iভন কাদান	,	িপ.	280	/	ডাঃ এর�ন ও আিমর ক:ানার,	Iমাড়ক 
ইসলাম	,	িপ.	56	/	আলী দ#ट%,	Iতইশ বছর	,	পৃ�া 123-125. 
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25. 
িজহাদ িভ এর সবMিলই Vর'আেন সমা� হয় 

  

A. আvাহর দিৃLভিe 

• লড়াই আOাহর রাPা 
   দাসী 5:35; এনফাল 8:75; আেkবাট 29:69 

• আOাহর >চেয় লড়াই করা তার >চেয়ও RS3পণূ7 পািরবািরক সVক7  এবং গহৃজীবন 
   Dতভেব 9:24; মুজািদলা 58:22; Dতঘাবুন :14৪:৪৪ 

• আOাহর >চেয় লড়াই করা জীবেনর >চেয় RS3পণূ7 আিম িনেজই  
  Dতভেব 9:38 ; Dতভেব 9: 120 

• আOাহ যেু9র পিরক\না কেরন 
   এফাল 8:30 

• যারা লড়াই কের আOাহ তােদর ভালবােসন 
   সাফ 61: 4 

• আOাহ যেু9র ই^া কেরন 
   এনফাল 8:42 

• লড়াই সবার জন= আOাহর রাPা িছলপবূ7বত_ নবীগণ 
  Dতভেব 9: 111; হজ 22:78; আহজাব 33: 7-8. 
 

B. কমােrড এবং বাধ@বাধকতা 

• সিত=কােরর মুিমনগণ লড়াইেয়র জন= সদস=তা িনেয়েছ 
   Dতভেব 9:44 ; কাফ 50:15 

• আেদশ এবং লড়াই করার জন= উbসাহ 
   বাকারা 2: 244; িনসা 4: 71,76,84; এনফাল 8:65; Dতেভo 9: 14 

• ঠ Eিতেশাধ ?হণকারী Aw: একC >চােখর বদেল >চাখ 

   বাকারা 2: 178-179; 2: 194; দাসী 5:45; নাহল 16: 126; হজ 22:60; Fরা 42: 39-41 
• লড়াই করা আOাহর পF >থেক believersমানদারেদর পরীFা 

  আল-আই আমরণ 3: 140, 166-167; Dতভেব 9:16; মুহাXদ 47: 4 
 

C. ]নিতক সমস@া  

• লড়াই আপনার জন= ফরয যিদও আপিনমেন হয় এটা fক নাও হেত পাের 
   বাকারা 2: 216 

• হত=া করার জন= >কানও ব=িgগত দায়ব9তা >নইঅন=রা: "আOাহ আমােক তা করেত বাধ=            কেরেছন" 
   এনফাল 8:17 ` 

• চান একজন পিবj ঈlর >লাকেদর িবSে9 উbসািহত তােদর শmরা? 
   বাকারা 2: 159-160 ; আল-ই আমরান 3:61 ; দাসী 5:64 

• >লাকেক হত=া করা আপনার পেF করা সবেচেয় খারাপ কাজ নয় 
   বাকারা 2: 191; 2: 217 

• লড়াই আপনার পেF ভাল 
  Dতেভo 9:41, স#াফ 61:11 
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26. 
িজহাদ িভ এর সবMিলই Vর'আেন সমা� হয় 

  

D. অ-9যা�া 

• যারা লড়াই কের তােদর উপের যারা লড়াই কের না 
   িনসা 4:95; Dতভেব 9: 19-20 

• অ->যা9ারা ব=াকoাইডার এবং >বqলড হয় 
   আল-ই আমরান 3: 155; িনসা 4:72 & 77; 

• অ->যা9ােদরেক জাহাrাম ও আযােবর Eিতsিত >দওয়া হেয়েছ 
   এনফাল 8:15 -16 ; Dতেভo 9:39, 81, Dফqহ 48:16 

• িযিন লড়াই কেরন না বা কার সােথ বtু3 করেবন না একজন শm 
  িনসা 4:89; Dতভেব 9:83; মুেমহানাহ 60: 1 এবং 9 

• আপিন যিদ looseি◌লা কেরন তেব এC আপনার িনেজর >দাষ 
   আল-ইমরান 3: 165, Dতেভo 9:25, ফািতহ 48:22 

• িবlাসীেদর মেধ= যেু9র Eেয়াজন হেত পাের 
   fজরুত 49: 9 

 

E. সহায়তা 

• যারা লড়াই কের তােদর সহায়তা করা 
   এনফাল 8:72 & 74 ; হািদস 57:10 

• যারা লড়াই কের তােদর িশক সাহায= আেস 
   আল-আই আমরণ 3: 121-125, 173; এনফাল 8: 9, 71; Dতভেব 9:26; আহজাব 33:25 

• লড়াই >থেক মুিg 
   িনসা 4: 102; Dতেভo 9:36, 92, 122 

 

F. 9�টিজ 

• আvমণাwক য9ু এবং য9ু উbসািহত হয় 
   িনসা 4: 104; Dতভেব 9: 5 

• সাইভ য9ু এবং লড়াইেক উbসাহ >দওয়া হয় 
   বাকারা 2: 190; দাসী 5.3; Dতভেব 9:13; হজ 22:39 

• কেঠারতা এবং সxাস অনুেমািদত হয় 
   দাসী 5:38; আরাফ 7: 4; এনফাল 8: 11,57,67; Dতভেব 9:73 এবং 123 

• লড়াই ইেকালিজ yংস করার লাইেসz >দয় 
   হাশর 59: 5 

• লড়াইেয় দ ৃfirm◌় থা|ন এবং িজ}াসা করেবন না   শাি~ 
   এনফাল 8:45 ; মুহাXদ 47:35 

• শাি~ চুিg এবং আয়াত হত=া িনিষ9 
   িনসা 4:90 -91 ; দাসী 5:32 ; এনাম 6: 151 
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27. 
িজহাদ িভ এর সবKিলই @র'আেন সমাL হয় 

  

G. লO= এবং উেPশ= 

• ইসলাম িবজয়ী হওয়া পযPn লড়াই ক|ন 
   বাকারা 2: 193 ; এনফাল 8:39 

• যারা ইসলাম িবেরাধী তােদর িব|ে� লড়াই ক|ন, কােফর ও মনুািফক  
0তভেব 9:12 ; আহজাব 33: 60-62; তাহিরম 66: 9 

• মনুািফকেদর িব|ে� লড়াই কেরা 
   মনুািফ�ন 63: 1-4 

• অত:াচারীেদর িব|ে� লড়াই ক|ন 
  িনসা 4:75 

• ধমPh¥ Iলাকেদর িব|ে� য�ু হয় উ�সািহত 
  0তভেব 9: 29-30; আহজাব 33:26; হাশর 59: 2 

• ইসলােমর শ�রা িনেবPাধ এবং কাপ|ুষ 
  হাশর 59:14 

H. 0িতRিত এবং পরুSার 

• যেু�র িছনতাই করা এর পরু¦ার যারা লড়াই 
   এনফাল 8: 1, 41 & 69 ; 0তভেব 9:88; হাশর 59: 6-8;ম�ুাি}ল :20৩:২০ 

• য�ু ক|ণা এবং �মা Iযাগ:তা 
   বাকারা 2: 218 ; নাহল 16: 110 

• Iযা�া এবং শহীদেদর কােছ জাuাত Lিতxিতব� হয় 
আল-ই আমরণ 3: 169 & 195; িনসা 4:74 & 100; িনসা 4: 
100; এনফাল 8: 59-60; 0তভেব 9:52 

 
I. যUুসমহূ মহুাEদ িবWার করেত XY কের ইসলাম যা @রআেন 

পাওয়া যায় 
1.   Iবদীর : ( মাচP  624 ) আল-আিম ইমরান 3:13 এবং 123 এনফাল 8: 
   	5-19 এবং 41-44. 
2.   উ6দ : ( মাচP  625 ) আল-ই আমরণ 3: 121-122, 140 এবং 165-172. 
3.   Iহনেডক : ( 627 ) আহজাব 33: 9-12 এবং 25-27. 
4.   6িডিবয় : (মাটP  628) িফKহ 48: 1-3 এবং 22-27. 
5.   মতুা : ( 629 ) বাকারা 2: 191-193. 
6.   6েনইন : ( 630 ) Iতেভ 9: 25-27. 
7.   Iতবকু: ( 630) Iতভেব 9: 38-40, 42-52, 65-66, 81-83, 86-87, 
				90,93, 117. 
8. আমার িসিস a : ( 630) Iতভেব 9:12; কাসাস 28:85; সাফ 61:13 এবং  
    নসর 110: 1-3. 

 



f	

28. 
19 খুন যা মুহাKদ অডC ার কেরিছল 

  

1. উকবা ইবেন আব ুম‘ুআত	:	(	িতিন মহুা)েদর মেুখ থথুু িদেয়েছন	)	
2. কাব ইবেন আল আশরাফ	:			(	একজন কিব িযিন মহুা)েদর িব6ে7 

িলেখেছন	)	
3. ইবেন সনুায়না	:	(	একজন ই:িদ ব;বসায়ী	)		
4. িমরবা গাজী িবি[ং:	(	িতিন মহুা)দ এ ধূেলা ছঁুেড় Bফেলিছলাম	)	
5. 600	বানরু + ই]দীেদর	^কারাইজা ই]িদ	:	(	একD যু7 ছাড়া 

আFসমপHণ	এবং Bসটা	িশরেMদ	একD সমেয় 5	পু6ষ ও ত6ণ 
Bছেলেদর	)		

6. সা_াম ইবেন আব-ুহক-হক	:	(	মহুা)াদ	তার হত;ার অনেুমাদন 
িদেয়েছন)		

7. িকনানা িবন আল-রাবী	:	(	RSধেনর জন; িনযHাতন ও খুন	)		
8. একজন ^চােখর রাখাল	:	(	িতিন মহুা)েদর িব6ে7 গান গাইেলন	)	
9. আব ুআফাক	:	(	মহুা)দ খুন কেরিছেলন এমন ব;িUর জন; িতিন 

Bশােকর গান Bগেয়িছেলন বেল খুন হেয়েছন	)	
10. আসমা িবনেত মারওয়ান	:	(	একD	কিব যারা দঃুখ কের	আব ু

আফাক	এর হত#া	)	
11. আবদ_ুাহ ইবেন খাতাল	ও	দ5ু গািয়কা কন=া	:		(সাটারাইজড মহুা)দ)	
12. আল-ইউরািনয়া	:	(	ব;X	মহুা)দ)		
13. সারা	:	(একজন দাস মUু হেয়েছ িযিন	মহুা)দেক	অপমান কেরেছন	)	
14. বন ু@রাইজার	এক ই]িদ 

মিহলা	:	(	িতিন	মহুা)েদর	হত;ায়	Bহেসিছেলন	)	
15. একজন অেcর dী	:	(	Bমাহা)দেক	অিভশS ও শপথ করা হেয়েছ	)	
16. বন	ুকায়নকূার এক5 রe	:	(	একজন মসুলমােনর Zীেক িব[ত কের)	
17. আল-নােদর	:	(	িতিন মহুা)দেক উপহাস কেরেছন এবং আরও ভাল 

গ] বেলেছন	)	
18. জনগেণর	ইউরািনয়া	:	(	মহুা)দ	তােদর উট মূ̂  পান করেত 

আেদশ	এবং তারা উট রাখাল িনহত	)		
19. আবদ_ুাহ ইবেন আিতক	:		(আব ুরািফ আবী আল-হকীক)	(িতিন তাঁর 

কিবতায় মহুা)দেক অপমান কেরিছেলন এবং শ`েদর কােছ অথH 
সরবরাহ কেরিছেলন	)	

 

িবেকজ	http://answereing-infidels/answering-muslims/murdered-by-muhammad.html 



f	

29. 
মাহদী ও িRS িবেরাধী 

 
 

1.   একজন সামিরক Iনতা	

1	জন	2:18,	0জ	ওেয়ল 2:	1-2,	ড:ািনেয়ল 7:	7-8,15-17,	এবং 23-24,	25-27,	Isa	সা	.	১৪,	0রভা.	১৩.২ 
এবং ৪-৮	/	আয়াতুhাহ বািকর আল-সদর ও আয়াতুhাহ মরুতাদা মতুাহাহারী,	দ: ওেয়েটড wাণকত< া	,	িপ.	ঘ	. 

2.   একজন §াn নবী qারা সমিথPত	
0রভ.	১৩: ৪ এবং ৮,	১৯:২০) /			ইবেন কাইিয়ম সহীহ আস-সাআেতর মাধ:েম,	কা�ানীেত বলা 

হেয়েছ,	আিম<েজডেনর দিৃvেকাণ?	িপ.	236	. 
3.   একK শি\শালী Iসনা আেছ	

0রভ.	১৩: ৪ এবং ৮ / 0ভিলয়ানেকাড,	ডুমসেড 0পাে◌ােট< �স	এবং	8েফিসিস	,	িপ.	358	. 
4.   Iমষশাবেকর Iপাশােকর একK ¨াগন	

মাদরু . 7 : 15, 24: 4-5,  জন 1:36 : 4রভ. 5: 6 এবং 13 ; 13:11 এবং 20: 2, / 
4ভিলয়ানেকাড, ডুমসেড, িপ. 218 . 

5.   িতিন এক_ নতুন ওয়া�4  অড4 ার Zিত�া কেরন 
4রভ. ১৩: ২, ৪-৮, ডJািনেয়ল::,, ২৩ এবং ২৫ / বাকারা ২: ২১6,	0ত�ী ৯৯: 

২৯	এবং	১২৩ এবং ইবেন কা?র "এ িশট এনসাইে¡ািপিডয়া" চ:ােপ.	6	খ	. 
	 

6.   িতিন িব$ব:াপী নতুন আইন �তির কেরন	

0রভ.	13:	2,	4-8	এবং 11-18)			/	গািYেয়ল হেয় মাওদিুদ,	িপ.	81	. 
	 

7.   িতিন ক:ােল�ার পিরবতP ন কেরন	
ড:ািনেয়ল 7:25	/			িতিন dtবারেক িব¢ােমর পিবw িদন িহসােব 8িত�া করেবন.	িতিন এিড 0থেক 
পি£কা পিরবত< ন করেবন.	িহজরী (িহজরেতর পের)	 
	 

        8.  এক িব$ ধমP Lিত©া কের 

0রভােরQ	13:	7	/			আয়াতুhাহ ইYািহম আিমিন,	আল ইমাম আল মাহিদ	. 
   9.   যারা Iমেন চেলন না তােদর কাযPকর ক|ন	

0রভ.	13:	5-7	এবং 15	/	িভনােকাড,	ডুমসেড 0পােট< �স,	িপ.	312	. 
        10.  মতুৃ:দª কাযPকর করার উপায় িহসােব িশরে«দ ব:বহার কের 

8কাশ	20:	4	/	সূরা 47:	4	ও	সিহহ মসুিলম,	বই 20,	নং 4546	 
          11.    যতটা স�ব ই6িদেদর হত:া করার Iচmা কের 
0রভ.	12:	1-5,6,9	13,	14,	17	/	সিহহ মসুিলম,	বই 41,	নং 6985. 
         12.   	Iজ|জােলম আ�মণ 

0রভ.	7:25	/	মহুা}দ nbn	İઝા◌াত,	আল মাহদী এবং সমেয়র সমাি�,	িপ.	40	

																											13.	   Iজ|জােলেমর মি1ের িনেজেক বেস 

মাদরু	.	24:	16-	22,	0জ	CH	14:	2,	এেজক.	৩৮: ৯-১২ /	আিল-জবুােয়র আলীর মাধ:েম িতরিমযী,	

িকয়ামাহার আলামত,	পৃ.	42	. 
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30. 
মাহদী ও িRS িবেরাধী 

 
									14.			বলা হয় 9য 9স অেলৗিকক কাজ কের				 
4রভ.			13:	11-18	এবং 19:20	/		সিহহ হািকম মLুাদরাক,	4:	557-558) 
	 

									15.			9স এক_ সাদা 9ঘাড়ায় চেড়েছ	 
4রভােরM 6:	2	/	আিম	RO	nicআলly	2	তােক বণQনা করেত তারা একই আয়ােত 4রভােরM 

6	4থেক বJবহার	,	(এই আয়ােত এিT-UীেWর 4বাঝায়)		ইZত আল মাহিদ,	িপ.	15. 
	 

									16.			িতিন ই�ােয়েলর সােথ 7	বছেরর জন@ শািaচুিC কেরন				 
ডJািনেয়ল 9:27	,	ইেয়.	২৮: ১৪-১৫		/	তারাবািন জবুােয়র আলীর মাধJেম	,	িকয়ামাহার 
ল]ণ	,	পৃ.	43	. 
	 

									17.			9স যী�র িবSে� লড়াই কের				 
4জকিরয়া	.	14:	1	এবং 3-4	/	আব ুআেমনাহ িবলাল িফিলপস,	অJাড দাZাল,	UীWশb	. 
	 

								18.			িতিন	9মৗিলক	িuqান মতবােদর	িবSে� এেসেছন					 

• 		cরআন িdeেক fতJাখJান কের	: 

• 		cরআন সৃিWকতQ াhেরর িপতৃeেক fতJাখJান কের: 

• 		cরআন সৃিWকতQ াhেরর পুdেক fতJাখJান কেরেছ: 

• 		cরআন পিবd আjােক ashর িহসােব fতJাখJান কেরেছ: 
িবেকজ	.	আল-আিমরাান 3:59;	িনসা 4:	157	এবং 171-172,	দাসী 5:17,	72-73,	4তভেব 9:	30-31	. 
	 

19.			9স Zতারণা ও Zতারণা ব@বহার কের					 
মাদরু	.	24:	4-5	/	নাহল 16:	106	তািকয়া ও িকটমJান 
	 

20.			িতিন একজন ইসলামী জািত 9থেক এেসেছন					 
িহজ	38:	1-7,	ওয়াহী	17:	3	এবং 20:	7-10	/	কাmানী,	আমQােগডেনর দিৃWভিo,	পৃpা.	223	. 
	 

21.			িতিন অেটামান সা�াজ@েক পনুS�ার কেরিছেলন					 
4রভ.	১:: ৩ এবং ৯-১১ /	4রামানেদর অনসুরণকারী িকংডম - বাইেজTাইন সাrাজJ 
িছল অেটামান সাrাজJ.	১৪৫৩ সােল কনsািTেনাপল মসুিলম তুিকQ েদর হােত পেড় এবং 
১৯১৮ সাল পযQv wেক থােক যখন এw 4ভেঙ পড়েত yz কের.	এw ১৯৩৩ সােল 
তুরে{র আধুিনক fজাত| fিতpার সােথ সােথ আতাতুকQ  স}ূণQভােব সমা� হয়. 
	 

22.			এ_ এমন এক_ িসেqম 9থেক 9বিরেয় আেস	যা	ইিতমেধ@ রেয়েছ					 
মাদরু	.	24:	4-5,	1	জন	2:	22-23,	4:	2-3	;	২	জন	১: / 	ইসলাম ইেতামেধJ ২	য়	বহৃ�ম 
বহৃ�ম ধমQ এবং কেয়ক বছেরর মেধJ এw বহৃ�ম ধমQ িহসােব fতJািশত.	ইসলােমর 
মেধJ মাহদী আসার জনJ িবhবJাপী fতJাশা রেয়েছ. 
	

	
    
 



31. 
0কািশত বাক= 7	িকংডম 17:	9-11 

	 
1.				িমশর		 	 2700	িবিস													>		 833	িবিস																																					 
	 

2.				আেশিরয়া	 	 833	িবিস										 				>		 612	িবিস																																					 
	 

3.				ব:ািবলিনয়া	 612	িবিস  >		 536	িবিস																																	 
	 

4.				Iমেডা-পািসPয়া	 536	িবিস  >		 333	িবিস																														 
	 

5.				hীক	 	 323	িবিস     >		 63	িবিস																																													 
	 

6.				Iরামান - বাইেজyাইন		 63	িবিস   >		 1453	ি~													 
	 

7.				অেটামান িখলাফত		 1453	AD	 		>		 1923	ি~													 
	 

8. 	তুরে§	অেটামান িখলাফত	পুনW|ার হেয়েছ?																					(	2023	?)		 
	 

0াচীন ভূেগােলর সীমানা 
এেজিকেয়ল 38:	1-7	এ উি_িখত জািতসমেূহর of 

 

•   Iগাগ			=	িভ. ২					অথ< মােগােগর রাজপুw						(স¨বত একজন ইসলািমক) 0জাট) 
  

•   ম:াগগ			=	িভ. ২					ম:াগগ 0দশেক = সাধারণ নাম 0বাঝায় আধুিনক মধ: এিশয়া 
(8াJন 0সািভেয়েতর ইসলামী 8জাতেªর(ইউিনয়ন) বা ইউেরাপ এবং এিশয়ার উ«র 0দশ�িল বা 
				কেকশাস উ«র 0জলা (পূব< তুর§,	আেম<িনয়া) জিজ< য়া) বা মাউ� বষৃ (তুর§) = টেরাস 
মাউে�ন 0র£ ইন দিlণ তুর§ 0রােডাস 0থেক িসিরয়ার সীমাu পয<u যায় পি�েম এিরিডর 0লক 
0ফারাত নদীর কােছ	<িফরত 0নিহর>	ইন পূব<) টাইিiস নদী = "িডকাল 0নিহর" 
  

•   Iমেশক			=	বনাম ৩			(আGারা,	গিড< য়ান) (ে§ািফ� বাইেবল মানিচw)	8াচীন	মশুিক এবং 
িসিলিসয়ার ম§ুু এবং	তুরে§র	ক:াপােডািসয়া 

  

•   তুবাল			=	বনাম ৩			(কায়সারী) (ে§ািফ� বাইেবল মানিচw) 8াচীন তুবাল ুতুরে§র 
কা¬ােদািশয়ায় 
  

•   পািসPয়া	=	বনাম 5			ইরান (1935	সােল নামA ইরােন পিরবিত< ত হেয়েছ)					(ইসলািমক) 
  

•   fশ	=	বনাম ৫			ইেথািপয়া (িমশেরর দিlণ)						(ইসলািমক) 
  

•   পটু	=	বনাম ৫			িলিবয়া (িমশেরর পি�েম 8াচীন জািত)					(ইসলািমক) 
  

•   Iগামার	=	বনাম 6		(আGারা) (ে§ািফ� বাইেবল মানিচw) 8াচীন িসেমিরয়ানরা -
	মধ: ও পি�েম	1	ম	ি~�পূব<	1	ম	শতাী 0থেক আনােতািলয়া 

  

•   Iটাগারমাহ	=	বনাম 6				বা 0বথ-0টাগারমাহ (উ«র 0কায়াট< ােরর	মেধ: দিlণ ও পূব< 
তুর§ রেয়েছ: এরিজনকান,	এরজWুম,	মালাAয়া,	এলািজ,	টুনেসিল) (ে§ািফ� বাইেবল মানিচw) উ«র 
অংশ িসএফ.	এেজক.	38:15	িতল-গাির}ু িছল 8াচীন কােক< িমশ এবং দিlণ তুরে§র হারান. 

 



32. 
@রআেন ি89িবেরাধী আgা 

 
\ 

• মহুাsেদর বাণী সসুমাচােরর পিরপ¥ী িছল : 
গাল. 1: 8-9 / িনসা 4: 157 ( 0দখুন বখুারী িভ. 96 খ®, বই 91: নং 698) 
• Iকারান একK িনেজই "এটা িব$-পালনকতP ার" Iথেক এেসেছন: ( বাইেবেল এই শA শয়তান 0বাঝায় ) 

লকু ই 4: 5-8; জন 12:31, 14:30, 16:11; 2 িস বা. 4: 3-4, 11:14; 0যাহন 2: 2, 
6: 11-12; 0জমস 4: 4; 1 জন 2: 15-17, 5: 4-5; 8কাশ 12: 9 / ফািতহ 1: 
1; ইউনসু 0:37; নাহল 114: 1-6. 
• fরআন িdেeর অবতারেক Lত:াখাত কেরেছ সিৃmকতP া$র মানষু, িপতা িহসােব সিৃmকতP া$েরর পGু 

এবং সিৃmকতP া$র: 
1 জন 2: 22-24 & 1 0যাহন 4: 1-3 ও 15 / আল-ই আিম 3:59 ইমরান; দাসী 5:17; 0তভেব 9: 30-
31; 0জ মেধ: এন 72: 3; জহুরফ 43: 57-59 এবং 81. 
• fরআন অনেুমাদন সা�: ভূতেদর : 

0জ মেধ: এন 72: 1-2 ও 11-15; আহকাফ 46: 29-30. 
• আZাহ মানেুষর অnরেক কেঠার কেরন এবং তােদর পথ§m কেরন: 

বাকারা 2: 7, 15, & 26; িনসা 4: 119; আরাফ 7: 186. 
• আZাহ ম1 কাজ কেরন এবং এর জন: দায়ী : 

িনসা 4: 78-79; দাসী 5:41; 0তভেব 9:55; এনিবয়া 21:35. 
• আZাহ প|ুষেদর জন: ফি1 আঁেটন এবং �াপন কেরন : 

0জনােরল 3: 1; এ�ার 9:25; গীত. 21:11; 36: 4; 08া. 1:30; 2 কর. 11: 13-
15; এফ. 6:11; 1 0পাষা 8াণী. 5: 8-9; 2 জন 1: 7 / আল-আই ইমরান 3:54; র :াড 
13:42; িনেমল 27:50; 
• আ.াহ তা'আলা অnের ঘণৃা ও শ�তা বিৃ� কেরন মানষু এমন একজন িবিভu িব$ােসর হয় : 

বাকারা 2:10; িনসা 4:88; দাসী 5:14 এবং 64. 
• 0রান উসেক Iদয় ই6দী Lিত অিভশাপ এবং ঘণৃা : 

0জনােরল 12: 1-3; সংখ:া 24: 9; 0জ ইর. 31:17; 0রাম 11: 1-2 / বাকারা 2: 88-
89; দাসী 5: 12-13 . 
• মহুsদ যেু�র লু�েনর 20% পেকট কেরিছেলন িতিন Iয য�ু?িলেত l| কেরিছেলন Iস িনেজই. 

0জনােরল 14:23; 8াJন 20:15 & 17; এফ. 4: 27-28 / এনফাল 8: 1 এবং 41 .   
• মহুাsেদর 24 )ী এবং অন:ান: উপপী িছল : 

( িতিন জােয়দ 0থেক 0জিনবেক চুির কেরেছন ) িডউট. 17:17, 18: 20-22; মাদরু. 5: 27-32; 7: 15-20 
/ আহযাব 33:21 36-38, & 40; 0¡ম 68: 4. 
• মহুাsাদ Lায়শই অSীকার কেরেছন Iয ওহী িতিন শয়তােনর কাছ Iথেক Lা� হেয়িছল এবং Iস িছল 

ভূতh�. 
সাম 17:88; dয়ারা 26: 210-211; তুর 52:29; 0ন 0জ এম 53: 2 & 4; হা̄ া 69: 40-
43; 0টকভীর; 81:22, 25 এবং 29. 
• মহুাsাদ নবীেদর মেধ: সবPেশষ ও সবPে�© িছেলন নািতিন Iযমন দািব কেরেছন যীl িফের আসেছন, 

মহুাsদ নন.   
মাদরু. 11: 7-15; জন 3:30; 0রভ. 1: 1,3,5,817-18; 22: 18-19 
/ আহযাব 33:40 সাফ 61: 6. 
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33. 

সা টান 
খারাপ Jলাক 

মাদরু. 13:39, 1 জন 3: 8, 2 িস বা. 4: 3 

এই িবে0র রব 
জন 14:30, 2 িস বা. 4:3, ই িপএইচ . 2:2 

ভূত    অিভশাপ    ইিভল 
মাদরু. 12:28        িডউট . 28: 15-68 .            3 জন 1:11  

1 িস বা 2: 14       Rাকৃিতক মানুষ       
0রাম 7: 17-19         U - অহংকার     
                      মানষু ^কiীয় 

1 জন 2:25  

অ"কার    ভয়         শারীিরক শরীর 
ইিফিসয়ান 6:12, িস ওল. 1:13          1 িস বা. 15:40 

^Oােভর বাjারা 
  

গাল. 2: 2-3      সমv পাপী     

k          িপএইচ ইল 2:21   0জ এর. 13:23 এবং 17:9 
kাথ,পর       2 Aম 3:2          গীত 40:12 এবং 130:3 
kাথ,পরতা   8বাদ 20: 9,7:20,          0রাম 3: 10 এবং 23 

ফেলর Kিল মাংেসর 
গাল এিথয়ানস 5: 19-21 

Iযৗন অৈনিতকতা , অlি� , Iদবাচারী , মিূতP পজূা, 
ঘণৃা , িবেভদ , ঈষPা , সহসা , Iরষােরিষ, িবভাগ , সংঘাত , িহংসা , মাতােলর এন কানা 

অনিুলিপ ক|ন , আন1-উ�সেবর 
  

আইন ^দয়     পাপ সংlািয়ত 
1 জন 3: 4         ^কবল িপ অিনিmত 
1 জন 5:17                       গাল.2: 16, 3:24 

0রাম 14:23      িফ এল. 3:9 
0জমস 2:10 এবং 4: 7     0হিব. 10: 26-31 

আইন িনেয় আেস জাজেম7 
এেজক. 3: 17-21,33: 7-11, 0রাম. 14:10, Heb.9: 27  

পাপ		 >      মতুৃ=		 >      নরক 

Prov .5: 22   0রাম . 6:23    মাদরু. 25:41  
0রাম 5:21                 লকূ 12: 5, 16: 19-31               
                             জন 3: 18,36,8: 24-25  
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34. 

সৃি'কত* া 
ভাল মানুষ 

মাদরু. 19:17, >রাম 2: 4, 2 িস বা. 4: 3, 1 জন 3: 8 

িকংডম0েরর রাজY 
জন 14: 30, 2 কিরন. 4: 3, এফ. 2: 2 

  

অ=ােnলস                  আশীব,াদ    ভাল 
মাদরু . 16:27          িqতীয়. 28: 1-14          এেজক. 18:23  
24:31                33:11 

Iরাম 8: 9                   আধ=ািgক মানষু           1 Kম. 2: 15 
ILিরত 2: 8                      পিবo আgা                2 Iপট 3.3: 9  
     4: 3                  	আল pর ^সqাল        ই িপ .5: 18-19 

জন 4:24, Iরাম 8: 9, 1 কর. 2: 15 
  

aীকােরািU           Bbেমর         ব;াপDজম   
মাদরু. 10: 32-33   1 Iরাম 3: 14        একD মতুৃ; 
যাযাবর . 10: 9-10     1 জন 5: 10-13 িনেজ           Bথেক  
  

বািSd     Beস   Iরাম. 12: 1-2 
ILিরত 2:38        Iরাম. 4:14    গাল. 2:20  
     22:16                এিপ. 2: 8-9 3:27   
1 Iকার. 12:13    কনPাল 2:12 
সাfী      Iরাম 6: 3-4 
  

ILিরত 28: 18-20         িgিরট িফিজক;াল        এর ফল  
ILিরত 1: 8         গালাতীয় 5: 22-23                 শরীর 
জন 15: 8                  ILম , জয় , শািn ,           1 Iকার. 15:44 

fমা    �ধযP , ন°তা        জীবন বই 
ILিরত 5:31       িমPকতা , িব$াস , ন°তা ,         Lকাশ 3:15 
1 জন 1: 9.                     S-িনয়�ণ          13:8, 17:8 , 21:27 
  

   Beস Bরওয়ারেক িডএস Bদয়  
1 কর. 3: 8 এবং 14:31, কল 2:18, 3:24, Iহব 10: 35-36  

  

ধািমHকতা        >    জীবন     >      aগH   
1 িস বা. 1: 29-31         Iরাম. 6:23     জন 14: 1-2 
িফল. 3: 9.   জন 5:21    এবং 24 
2 কর. 5:21         জন 6: 37-39 
                               1 জন 5: 10-13               
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35. 

+কাজেমাস 
(ওয়া±P  িসেeম) 

1 জন 2: 15 , 4: 1-5, 5: 4-5, 18-19 
Rকাশ 0েরর বাকZ মাধZেম Rকাশ 

জন 1: 1 এবং 14, Iহব . 1: 3, 4:12, 11: 3, Iরভ. 1: 1-3 
 

 

পিরTােণর সৃিVকতC া'sWেরর পXিত 
জন 1:29 ; Iহব 9:12 এবং 22, 10: 1-10 

  
Yাড অ/াটমেম8 

িযশাইয় 53: 5-6, মাদরু. 20:28, Iরাম 5: 6 
  

=কারবািন 
Iলভ 17:11, Iরাম 3:25, 1 কর. 5: 7; 1 জন 2: 2 

  
মুি7পণ 

মাদরু. 20:28, Iরাম 5: 8, 1 Kম. 2: 6, 1 জন 4: 8-10  
  

[ধুমাT এক উপায় 
জ² 14: 6, ILিরত 4: 10-12, 1 Kম. 2: 5 

  
যী[ 

মাদরু 16:16; 26: 63-64; জন 1:41; 4: 25-26; Iরাম 10: 9-10 
  

^ভু এবং TাণকতC া 
23িরত 2:36, জন 4:42, িততাস 2:13 

  
তাঁর উপর িবWাস রাখুন 

জন 1:12, 3:16, 6:29, িহব. 11: 1 এবং 6 
  

পনুজC ` 
জন 3: 3 এবং 5, িততাস 3: 4-6, 1 Iপাষা Lাণী. 1: 23-25 

  
সুরaা 

জন 5: 24-29 ; 6: 37-39; 8:24; 1 জন 5: 10-13 
 



	

36. 
^বিসক অপিরবত, নীয় সত= 

 

  

1.    $র পিবG এবং তাঁর Iলাকেদর পিবG হেত আেদশ কেরন ! Iলিভ Kকাস 11: 44-45; 19: 
2; 20: 7 & 26; ই³ীয় 12:14 1 িপটার 1: 15-16  

2. $েরর আইন পাপেক সং´ািয়ত কের এবং এর িন1া কের! Iরামীয় 14:23; গালাতীয়রা 
3:10; 0জমস 2:10; 0জমস 4:17; 1 জন 3: 4; 5:17 

3. Lেত:েক একK পাপ Lকৃিতর সােথ জghহণ কের যা আমােদর সিৃmকতP া$েরর Iথেক পথৃক 
কের!  0জ 0জেরিময়া13:23; 17: 9; গীতসংিহতা 40:12 ; 130: 3; িহেতাপেদশ 20: 9; 

           উপেদশক 7:20; 0রামা এনএসএস 3:10 এবং 23 
4. পােপর Iশষ পিরণিত জাহাuােম িচরকােলর জন: from$েরর কাছ Iথেক পথৃক করা 

হে¶ ! এেজিকেয়ল 18: 4 ;; িযরিময় 31:30; Iরামীয় 6:23; Iজমস 1: 14-15 
5. $র চান না Iয Iকউ জাহাuােম ·ংস হয় ! 

         ই িজিকেয়ল 18:23; 1 জন  2: 3-4; 2 0পাষা  3: 9. 
6.  ঈ$র Iমিসয়াহ, ঈ$েরর পGু, পাঠােনা একK বিলর Lায়ি�� হেত িবে$র পােপর 

জন: ! ম:াট িহউ 20:28; জন 1:29 & 34; 0রামা এনএস 5: 8; 1 জন 2: 1-2, 4: 8-10 
7. Hell $র IকবলমাG জাহাuাম Iথেক র�া পাওয়ার জন: একK উপায় িদেয়েছন ; যীl 

dীm !           জন 14: 6-7; 08িরত 4: 10-12; 1 জন  2: 5  
8. ঈ$র যীl পাঠােনা dীm Iমিসয়াহ Iযমন মরেত পােপর জন: তুিm; একK Lায়ি�� 
     িহসােব জন: পাপ জগেতর ! িযশাইয় 53: 5-6; ম:াথ ু20:28; জন 1:29 & 34;  0রামীয় 5:9 

১ কির5ীয় 15: 1-4; 1 জন 2: 1-2, 4: 8-10 
9. Vation$েরর বাক: lেন এবং িব$াস কেরই উ�ার আেস ; এটা িব$াস qারা 

অনhুেহর qারা আেস, না ভাল কােজর qারা! 
          গালা  2:16 , 5: 4-6; ই 0ফিসয়ান 2: 8-9; িততাস 3: 4-6 
  

10. নতুন জg না িনেয় Iকউ SেগP Lেবশ করেত পাের না ! 
         জন 1: 12-13, 3: 3 এবং 5; 1 0পাষ: এর 1: 23-25; 1 জন 4: 7 এবং 5: 1 

11. আমরা যখন আমােদর পােপর জন: অনেুশাচনা কির তখন আমরা আবার জghহণ 
       কির ; যীl dীmেক আমােদর ব:ি\গত Lভু ও GাণকতP া�েপ hহণ ক|ন 

এবং তাঁর পিবG আ¸ােক আমােদর মেধ: আসেত এবং বাস করার অনমুিত িদন ! িচ¹ 1: 
4; জন 20: 21-23; ILিরত 2:38; Iরামীয় 8: 5; ১ কির¥ীয় 12:13 ; গালাতীয় 5:16   

12. আমরা সিৃmকতP া$েরর সnান হেয় উE এবং অনn জীবন লাভ কির 
             িব$াস কের Iয যীl dীmই of$েরর পGুেক িবে$র GাণকতP া িহসােব ILরণ কেরেছন! জন  
             1: 12-13; 3:16 & 36; 6:29 & 47; গালাতীয় 3: 26-27, 4: 6-7; 1 জন 5:20   
13. িdেeর Lিত সত: এবং �বধ িব$ােসর আেগ অবশ:ই Lকােশ: Sীকার করা উিচত 

                      প|ুষ সিৃmকতP া $েরর qারা স�ািদত হেত ! ম:াট িহউ 10: 32-33;  
                       0রামা এনএস 10: 9-10, 13 & 17 ; ২ তীমিথয় ২: ২; 1 িপটার 3:21 

14. যারা িdেeর বিলদােনর মতুৃ:েক Lায়ি�� িহসােব Lত:াখ:ান কের 
      তােদর পাপেক Hell$র Iথেক িচরকাল অনnকাল Iথেক পথৃক করা অিব$ােসর  
      পােপর জন: তােদর �িতপরূণ িদেত হেব ! জন 3:18 & 36; 8:24 -   
    		25; 12:48;  2 িথষলনীকীয় 1: 7-10; ইYীয় 2: 1-4; 12:25   

15. সিৃmকতP া's$েরর অপিরবতP নীয় বাক: সকলেক মিু\ এবং িচরজীবেনর িবনামেূল: উ.  
       পহার Lদান কের যারা অনতুাপ করেব এবং িব$াস করেব Iয যীl  

dীmই Lভু , সিৃmকতP া $েরর পGু এবং িবে$র GাণকতP া !  জন 5:24;   6:37 & 39;  
10: 27- 28; 1 জন 5: 10-13; জডু 24-25; Lকাশ 3:20 
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37. 
বাঁধাই এবং হারাবার ^াথCনা 

 
ম:াথু 18: 18-19 

িন#য়, আিম আপনােক বলিছ, যাই 1হাক না 1কন আপিন বাঁেধ পৃিথবীেত করা 
হেব আব' 8েগ: আর 1তামরা যিদ িকছু আলগা পৃিথবীেত করা হেব না তা 
খুেল 8েগ:. আবার আিম আপনােক বলিছ 1য, যিদ দ'ুজন পৃিথবীেত তারা যা িকছু 

িজ?াসা কের 1স সAেক:  একমত হয় তেব তা 8েগ:র িপতা তােদর জন7 করেবন . 
  

আমরা যখন এই 9াথ;না< একসােথ >জাের >জাের পিড়, আপিন যিদ এই কথার 
সােথ একমত হন তেব আমরা উভয়ই 9িত< অনেুFেদর >শেষ " আেমন " বেল 

এ< িনিIত করেত পাির . (একসােথ আমরা Jেগ;র িপতা সাKী িহসােব একমত দইু 
ব7িM হেত হেব!) 

  
Bভু, আমরা আপনার জনD ধনDবাদ __________.   আমরা আপনােক ধনDবাদ জানাই 
1য আপিন তাঁর জীবেন কাজ কেরেছন এবং আপিন তাঁর জীবেন কাজ চািলেয় 

যােবন . আপিন তার জনD 1য পিরকJনা Kতির কেরেছন এবং আপিন কখনই তােক 1ছেড় 
িদেত পারেবন না তার জনD আপিন ___________ >ক 1য ভালবাসা 1দিখেয়েছন তার 

জনD আমরা আপনােক ধনDবাদ জানাই . আেমন . 
  
যীN OীেPর নােম আমরা ____ Pেরর উেRশD এবং ইTােক ___________ এর শরীর, 

আUা, আUা, মন এবং আেবগেক আব' কির . আমরা >বঁেধ ____________ ঈWেরর 

সতD এবং সAX কাজ িযN িOY . আমরা বােঁধ তার / তার িচ[াধারা 1থেক িচ[া িযN 
িOY 1য িতিন / 1স িচ[া, অনভূুিত এবং উেRশD 1য হয় ভাগ পাের িযNর িনেজর 

^দয়.  আেমন . 
  
আমরা >বঁেধ ____________ সেতDর রা_ায় 'র পােয়র 1য তার / তার পদে`প দঢ়ৃ 
এবং িনিদ:P করা 1যেত পাের. OীেPর bুেশর মেধD পাওয়া দয়া, অনdুহ, ভালবাসা, `মা 

এবং আUতDােগর জনD আমরা তােক / তােক আব' কির . আমরা Bিতe ভুল িবWাস, 
দিৃPভিf, িচ[াভাবনা, ইTা, অনেুBরণা, অভDাস এবং আচরেণর সােথ Bিতe পুরােনা এবং 
অNভ িচ[ার ধরণe _____________ এর মেধD লা কির. আমরা তােক 
1বেঁধ রািখ এবং Bিতe আধDািUক দগু:েক নীেচ আিন যা তার / এই আচরেণর সােথ 

সAিক: ত . `মা, ভয়, িবhাি[ এবং অিবWােসর 

আUােক আমরা _____________ এর মেধD আব' কির . অিধকi, 
আমরা ______________ এর মেধD 1য 1কানও আUিবWাস, অ8ীকৃিত, আিধপতD, 

অেনDর 1শাষণ, উপহাস এবং গব:েক আব' কির .  আেমন . 
 



f

38. 
বাঁধাই এবং হারাবার +াথ-না 

(অিবরত) 
  
আমরা বাঁেধ মেধJ _________ 4থেক fতািরত বা িব�াv হেয়েছ 4যেকান এবং 
সমL ফলাফল, এবং িমথJা এবং খািল িব�েমর fভাব. িবh তাঁর 4য িব�ািv ও 
অ�কার িনেয় আেস তার 4থেক আমরা তার মনেক লা কের িদই 4য িতিন fভু 

যীyর আেলা পির�ার 4দখেত পাে�ন . fভু যীyর fিতw মলূJবান 
কথা যা __________ এর মন এবং �দেয় fেবশ কেরেছ তা পিবd আjার 
�ারা সারা িদন এবং পুেরা স�াহ জেুড় তাঁর / তার মেধJ fাণবv ও 

শি�শালী করা 4হাক .  আেমন . 
  
_________ গেত4 র নােম হযরত ঈসার আমরা বাঁেধ 4য 4নিতবাচক শ� কথা 
হেয়েছ fভাব তােক / তার , অথবা �ারা তােক / তার , অথবা স}েকQ  তােক / 

তার . আমরা তার পূবQসূরীেদর বা অনJেদর পাপ এবং 4দােষর ফল��প সমL ধরেণর 

িনকট 4থেক ____________ িশিথল কির . নােম fভু যীy UীেWর , 
আমরা আলগা ____________ সব কারাবাস ও অিভশাপ 4থেক আসেছ 
4থেক তার / তার পূবQপুzষেদর, এবং আমরা 4ঘাষণা করিছ 4য এই অিভশাপ আর 
উপের 4কােনা fভাব _____________ বা উপের তাঁর / 

তার পিরবার. আেমন . 
  
নােম িযy িUs আমরা বাঁেধ 4শকল িদেয় শয়তান যােত _________ 4য আিথQক 
ও আিjক আশীবQাদ 4থেক চুির করা হেয়েছ উ�ার করেত পাের তােক / 

তার . আমরা শয়তােনর fভাব 4থেক ____________ এর শরীর, আjা, 

আjা, মন এবং আেবগেক  লা কির . শয়তান তার উপর চািপেয় 4দওয়া fিতw 
4কৗশল এবং 4হাঁচট খােত আমরা �ংস কির . আেমন. আমরা আমােদর fভু এবং 
dাণকতQ া যীy UীেWর নােম এই সমL 

িকছু আব� এবং আলগা কির . আমরা সৃিWকতQ া hেরর fশংসা কির 4য fভু যীy 

UীW আমােদর এw করেত স]ম হওয়ার জনJ কতৃQ পে]র চািব িদেয়েছন.  আেমন . 
  
fভু, আপিন বাইেবেল এই সতJ�িলর জনJ আপনােক ধনJবাদ জািনেয়িছ. এখন 4থেক, 
আমরা _____________ এর উপর fভুর শি� এবং মহানe 4ঘাষণা 

কির . থাকেত পাের পালনকতQ া আ�েনর একw 4বড়া সব কাছাকািছ 
হেত ____________ এবং পাের িতিন / 4স 4বাধ fভু ঈhরেক ' �িল উপি�িত 
এবং িনরাপ�া. আমরা fভু যীy UীেWর শি�শালী নােম এই সমL fাথQনা 

কির . আেমন . 



	

39. 
RীেVর মেধ/ এম পিরচয় 

  
  

আিম গহৃীত 
জন 1:12   আিম a $েরর সnান              
জন 15:15   আিম dীেmর বºু              
Iরাম 5: 1   আিম িব$াস qারা ধািমPক Lিতপu হেয়েছ              
1 কর.6:17   Lভুর সােথ আিম এক আ¸া কিরন ১৯-২০ আমার দাম িদেয় Iকনা 

 হেয়েছ   
এফ. 1:1   আিম পিবG              
এফ. 1:5   আিম a$েরর পGু িহসােব পবূPিনধPািরত করা হেয়েছ              
এফ. 2:18   আমার কােছ আ¸ার qারা অ:াে�স Iপেয়িছ        
িপতাকেনPল 1:14  আিম dীm এবং আমার qারা র�া Iপেয়িছ পাপ �মা করা হয় 
Iরাম 11: 11-24  আিম সব মেধ: ক½না করা হেয়েছ ই¾ােয়েলর আশীবPাদ 
কির¥ 2:10   আিম dীেmর মেধ: স�ণূP        
       
  

আিম সরুিOত 
Iরাম 8:1-2  আিম সমv পাপ Iথেক র�া Iপেয়িছ, অনnকাল জন: মতুৃ: এবং রায় 
Iরাম 8:28   আিম জািন Iয সমv িজিনস এক সােথ কাজ কের $েরর মেধ: আমার 

 ম¿ল জন: 
Iরাম 8:33-35  আিম জািন Iয Iকউ আমােক আলাদা করেত পাের না dীেmর 

 ভালবাসা Iথেক 
2 কর. 1:21-22  আিম সিৃmকতP া$েরর উপের Lিতি©ত, অিভিষ\ এবং পিবG আ¸া 

 qারা িসল 
িস ওল.3:3   আিম মারা Iগিছ এবং আমার জীবন লুিকেয় আেছ$েরর সােথ 

 dীেmর সােথ 
িফল. 1:6  আিম িব$াস কির Iয সিৃmকতP া$র Iশষ করেবন িতিন আমার মেধ: 

ভাল কাজ l| কেরেছন 
িফল . 3:20  আিম SেগPর নাগিরক              
2 Kম 1:7   আমােক ভেয়র মেনাভাব Iদওয়া হয়িন, িকÀ শি\, ভালবাসা এবং একK 

 সদু ৃ. মন 
Iহব. 4:16   আিম িসংহাসেন সাহেসর সােথ আসেত পাির Lেয়াজন হয় যখন 

 সাহায: Lা� অনhুহ 
1 জন 5:18   আিম সিৃmকতP া $েরর এবং ম1 Iথেক জেgিছ আমােক ছঁুেত পাের না 
 
  

আিম KYrপণূ, 
মাদরু. 5:13-14  আিম িবে$র ননু এবং আেলা              
জন 15:1-5   আিম সিৃmকতP া's$েরর শাখার একK ফলমলূ লতা              
জন 15:16   আিম িপতার িহসােব যা িকছু Iপেত পাির              
ILিরত 1:8   আিম যীlর পে� একজন শি\শালী সা�ী            
1 কর. 3:16-17  আিম সিৃmকতP া $েরর পিবG মি1র              
2 কর. 5:18  আমার কােছ পনুিমPলন ম�ক রেয়েছ              
1 কর. 3:9   আিম $েরর সহকমÁ              
এফ. 2:6   আিম dীেmর সােথ বেস আিছ SগÁয় �ান 
এফ. 3:12   আিম সাহেসর সােথ সিৃmকতP া $েরর কােছ Iযেত পাির 
িফল. 4:13   আিম dীেmর মাধ:েম সমv িকছু করেত পাির িযিন আমােক  
  শি\শালী কেরন 



	

40. 
ড/ান ' ğন িডয়ার িকতাপলার 

  

• ব:াটেকট 08ােট�:া� চাচ<  গঠন , (মেধ: dধুমাw তুিক< ), 48 পৃ�া. 2002. 

• 2 00 8° বাইেবল এবং �রআন , 120 পৃ�া�িল, 2014. এA 0মাট উপল± 

ড:ােনর ওেয়বসাইেট 50 A ভাষা রেয়েছ. 

• সাদশৃ:�িলর একA তুলনামলূক িবে²ষণ এবং 0কারআন এবং বাইেবেলর মেধ: পাথ<ক: , (ইন 

তুিক< ), 216 পৃ�া, 2007: (ইংরাজীেত), 224 পৃ�া, 2007 

• ইসলািমক ইিতহােস িজহােদর একA ³পেরখা , ১৪৪ পৃ�া, 2015. 

• একA ধম<তাি´ক উµসপুি�কা , (ইংেরিজ ভাষায়), 240 পৃ�া, 1985; (তুিক<  

ভাষায়), 240 পৃ�া, 1987. 

• বাইেবল পিরবত< ন করা হেয়েছ? , ( তুিক<  ভাষায় ) 1 ম $%ন এড. , 48 

পৃ�া, 1987; 2 তম এড. 1994: 3 তম এিড. 2007: 4 মএড. 2014: (ইংরাজীেত), 96 পৃ�া, 1987 

1 ম এড: 2011, 2 এনিড এড: 2007; 3 তম এড. 2011; চতুথ< সং-রণ , 108 পৃ�া, 2014. 

• বাইেবেলর িনভ< রেযাগ:তা ইeিদ, ি~�ান একA ইসলামী উµস , (ইন 

0কবল তুিক<  ), 420 পৃ�া, 1999. 

• নামােযর 0রাযা এবং বাঁধাইেয়র 0রাযা এবং সমস:ার িবেশষ উেhখ সহকাের হারােত 

অব দ: অব দ: ওয়া�<  অব অব দ: ওয়া�<  অফ দ: ওয়া�<  আজ , কলিfয়ােত অ8কািশত 

িথিসস , 78 পৃ�া, 1983. 

• Sevmek গেবষণামলূক 8ব�: এর একA ব:াকরণগত িবে²ষণ তুিক<  িtয়াপ|িত: 

Eারা িচিwত িtয়াকলাপ "েসভেমক" = "ভালবাসেত" , 8কািশত িথিসস (ইন) 

ইংরাজী এবং তুিক< ), 170 পৃ�া, 1987 ; 2 তম এড. 1,000 পৃ�া, 2012 

• ইসলােমর উইকওেয়র সংকলন , ১,০০০ পৃ�া, ২০১০. 

• সৃিvকত< া[েরর 99 নাম: Es[েরর মেধ: ইসমাইল হসনা �রআন এবং বাইেবেল , 

রাংিলশ এবং তুিক<  , 120 পৃ�া , 2017. 
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