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9. 
চুি=র পেয়>স মেধ7 
বাইেবল ও Kur'an 

  

1.  $র শাে)র কথা বলেত পছ1 কেরেছন িবেশষত ই6িদেদর মাধ:েম !   (3 নং) 
5রাম 3: 1-2 ; 9: 4; 11: 1-2 / বাকারা 2:47 & 122; Ankebut 29:27; জা9য়া 

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 <ম 4: 15-16; 2 <ম 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)     

5জনার . 15:31, িDতীয় . 28:15, Isaসা . 5: 11-13, 5জ ইর. 11: 3,  5হব . 12: 25-29 / 
আরাফ 7 : 36,40-49, অFেবট 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; 5কহফ 18:45; হাশর 59:23. 
6. ডি_উ মরুিগ ঈ$র িনেজেক Iবাঝায়, িতিন কথা বলেত ?িল মেধ: 
   Lথম ব:ি\ ব6বচন "আমরা"? (নং 33) 

5জনার .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 5জনার 76:23.  

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

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

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

.সা . 7:14; মাদরু. 1:18; লকুা 1: 26-35 / 5মিরয়াম 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 5পাষা !াণী. 1: 18-20; 1 5পাষা 
!াণী. 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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   Lথম ব:ি\ ব6বচন "আমরা"? (নং 33) 

5জনার .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 5জনার 76:23.  

7. আিম টন হয় সামেন িনেজেক িসজদা করেত িনেষধ$র ব:তীত অন: Iকউ . (নং 49) 
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11.  িযlিdm হেলন the$েরর জীবn শo. (নং 72) 
জন 1: 1-4 এবং 14, 6:63, 8:58, 5রভ. 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, 5রভ. সা . 5: 1-12, ড)ািনেয়ল 9:26 / আল-আিম ইমান 3:55, 
5মিরেম 19: 30-33 
13.   িযlিdm আজ জীিবত এবং Lত:ািশত িফের. (নং 89) 
জন 14: 2-3, 5রভ. 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 5ক 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) 

5জর . 31:31, 5হজ 18: 4, লকু ই 12: 5, 5রাম. 6:23, 5রভ. 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 5পাষা !াণী. 2: 9, 5রভােরP 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, 5মইড 5:47 এবং 69 
18. িব ইর মসলমান িকতাব-ı মকুােzস হা{া1া িবর Iসা| IসামPাক ইeারেস, বীর হিরিeয়ান  
      Iসারািবিলর. (নং .১৪৩) 

5!িরত 17: 10-11, 1 5পাষা !াণী . 3:15 / ইউনসূ 10:94, দRিত 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 
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2 <ম 2: 24-25, িপএইচিড 13-14 ilemon, 1 5পাষা. 5: 2 / বাকারা 2: 256, 
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চুি=র পেয়>স মেধ7 
বাইেবল ও !কারান 
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11. 
বাইেবেলর অপিরবতD নীয় Eকৃিত 
( দশN িনরথDক পেয়a ) 

  
 
  

1.  ঈ+র রাখেত চান সব তারঁ পিব@ বই সংরিDত পিরবিতQ ত ও দনু�িত 
    8থেক!       ( উে<শA ) 
ি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 সবQশিvমান তাঁর পিব@ বইেয়র সমB রDা করেত সDম  
       পিরবতQ ন ও দনু�িত 8থেক! ( শিv )   
ি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.   8যৗিvকভােব, যিদ সিৃPকতQ া+র তাঁর পিব@ বই�িল 'চান না' পিরবিতQ ত হেয়েছ 
   এবং যিদ িতিন তােদর সDম হেত রDা করেত সDম হন 'দনু�িতবাজ, তখন 
    শয়তান, রাDস বা িনছক পpুষরা কখনও তােদর পিরবতQ ন করেত সDম হেত হেব! 
8তারাহ: :জনােরল . 17: 7 & 19; িডট. 7: 9; 29:29; 8জবরু : গীতসংিহতা 89: 28-34; 119: 
89-90 & 160; 8নিবম:   2 সIাম. 7: 23-24; ইহা এক4. 34:16, 40: 8 & 

55:11   8সলা:  মাদরু . 5:18, 24:35, 1 :পাষা Hাণী. 1: 23-
25, :রভােরi 14:16   / ;রআন  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 8য "বাইেবল হেয়েছ" 
        পিরবিতQ ত ”MকৃতপেD িনkার জনA 8দাষী 
        +েরর চিরে@র ¡বিশPA�িল হ'ল 8য �ারা:          

• সিৃPকতQ া !র   এ[ স¢েকQ  জানেতন না; বা  
• ২.   সিৃPকতQ া !র এ[ স¢েকQ  িচ£া কেরন িন; বা    
• ৩.   সিৃPকতQ া+র এ[ স¢েকQ  ি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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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 সবQশিvমান তাঁর পিব@ বইেয়র সমB রDা করেত সDম  
       পিরবতQ ন ও দনু�িত 8থেক! ( শিv )   
ি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.   8যৗিvকভােব, যিদ সিৃPকতQ া+র তাঁর পিব@ বই�িল 'চান না' পিরবিতQ ত হেয়েছ 
   এবং যিদ িতিন তােদর সDম হেত রDা করেত সDম হন 'দনু�িতবাজ, তখন 
    শয়তান, রাDস বা িনছক পpুষরা কখনও তােদর পিরবতQ ন করেত সDম হেত হেব! 
8তারাহ: :জনােরল . 17: 7 & 19; িডট. 7: 9; 29:29; 8জবরু : গীতসংিহতা 89: 28-34; 119: 
89-90 & 160; 8নিবম:   2 সIাম. 7: 23-24; ইহা এক4. 34:16, 40: 8 & 

55:11   8সলা:  মাদরু . 5:18, 24:35, 1 :পাষা Hাণী. 1: 23-
25, :রভােরi 14:16   / ;রআন  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 8য "বাইেবল হেয়েছ" 
        পিরবিতQ ত ”MকৃতপেD িনkার জনA 8দাষী 
        +েরর চিরে@র ¡বিশPA�িল হ'ল 8য �ারা:          

• সিৃPকতQ া !র   এ[ স¢েকQ  জানেতন না; বা  
• ২.   সিৃPকতQ া !র এ[ স¢েকQ  িচ£া কেরন িন; বা    
• ৩.   সিৃPকতQ া+র এ[ স¢েকQ  িকছুই করেত পােরন না! 

            (এল-আিলম, এর-রিহম - রহমান, এল-কািদর) 
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বাইেবেলর অপিরবতD নীয় Eকৃিত 
(দশN িনরথDক পেয়a) 

  

5.     যারা দািব কের 8য “বাইেবল পিরবতQ ন করা হেয়েছ” আসেল শয়তানেক +েরর 
     8থেক উঁচু কের 8তালার জনA 8দাষী সবQশিvমান ইি�ত িদেয় শয়তান এক[ 

     8মজর লাভ কেরেছ ঈ+র উপর িবজয় তাঁর সবেচেয় পিব@ বই দিূষত �ারা .  
         (এল-আিজজ, এল-গািলব, এল-8জবার, এল-মvুািদর) 
ইহা এক4. 4: 12-13 / বাকারা 2: 20,29 & 255, ই>ািহম 14:47.   
  

6.     ঈ+েরর বাকA এর শা+ত এবং 8সইজনA অপিরবতQ 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.     সমB ভাববাদী বাইেবলেক শ¥ িহসােব oহণ কেরিছেলন f+েরর; 8কবল  
     কােফররা এ[েক MতAাখAান 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 MতAাখAান কের তােদর সবাইেক িবেবচনা করা হয় 
         ' ইউ অিব+াসী ' এবং ' ভ¦ ' 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 .      সতA মিুমনগণ কারও মেধA পাথQকA কের নাপিব@ িকতাব বা নবী. তারা সব oহণ. 

: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.    সিৃPকতQ া +র  তাঁর অন£ কালেক অপিরবতQ নীয় িহসােব বAবহার করেবন  
           gAা~াডQ  যার �ারা সমB মানবজািতর িবচার করা 
           িবচােরর িদন.   
          (এল-অAাডল, এল-হােকম, এল-হu) 
: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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মাদরু. 1:23, জন 1: 1 এবং 14, িহিব. 1: 8 
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15. 
মেধ6 পাথDক6 পেয়a বাইেবল এবং Kরআন 

(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; ইKা 17:86 . 
2.     সিৃmকতP া $র িক "িপতা" িহসােব পিরিচত ? (নং 30)  

( বাইেবল ) হ:াঁ / না ( +কারআন ) 
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6: 101; 5তভেব 9: 30-31; 5মিরেম 19:35; ফুরকান 25: 2; জহুরফ 25: 
2; 5জ মেধ) এন 72: 3.  
10. িdেeর মতুৃ: িক Lায়ি�� িহসােব Iদখা হয়? (5কান . 85) 

( বাইেবল ) হ:াঁ / না ( +কারআন ) 
5লভ 17:11; .সা . 53: 5-6 & 12; মাদরু. 26:28; জন 1:29; 1 িস বা. 15: 4; 1 
তীম . 2: 5; 5হব. 9:12 & 22; 1 5পাষা !াণী . 2:24 / বাকারা 2:48; এনাম 6: 164; ইKা 
17:15; হা 5জ 22: 36-37. 
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(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; 5জ ওcয়া 25:15 ; গীতসংিহতা 118: 30; 119: 174 / 5তভেব 
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 ) 
5রাম 4: 2; E ph . 2: 8-9; িততাস 3: 4-5; 5জমস 2:10 / dড 11: 114; Ankebut 29: 
7 ; 5নজম 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; dদ 11: 106-107; 5মিরয়াম 19: 70-72. 
15. Iযৗন স�কP  আেছ এবংSেগP িববাহ? (নeর 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 ) 
5রাম 2:11; গাল. 2: 6 & 28; 5জমস 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; 5রাম 12: 17-21; 5হব. 12:14 / বাকারা 2: 190-194 & 216; এনফাল 
8:11, 17 & 67; 5তেভW 9: 29, 41. 
19.  সিৃmকতP া $র িক ই6িদেদরেক আ জািত িহসােব অিভশাপ ? (নং 177 এবং 199) 

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

( বাইেবল ) না / হ:াঁ ( /রআন ) 
1 <ম 1: 4; 4: 7; 2 <ম 4: 4; িতত 1:14; 2 5পাষা !াণী. 1:16 / বাকারা 2: 65-
66; আল-আিমরাান 3:49; দাসী 5: 110; এনাম 6: 25; এনফাল 8:31; 5কহফ 18: 9-
256; িনেমল 27: 17-19 & 68; কালাম 68:15. 
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15. Iযৗন স�কP  আেছ এবংSেগP িববাহ? (নeর 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 ) 
5রাম 2:11; গাল. 2: 6 & 28; 5জমস 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; 5রাম 12: 17-21; 5হব. 12:14 / বাকারা 2: 190-194 & 216; এনফাল 
8:11, 17 & 67; 5তেভW 9: 29, 41. 
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5জনােরল . 12: 1-3; Num . 22: 6, 12; 23: 8 & 20; 24: 5 & 9; .সা . 54:10 & 
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66; আল-আিমরাান 3:49; দাসী 5: 110; এনাম 6: 25; এনফাল 8:31; 5কহফ 18: 9-
256; িনেমল 27: 17-19 & 68; কালাম 68:15. 
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5রাম 4: 2; E ph . 2: 8-9; িততাস 3: 4-5; 5জমস 2:10 / dড 11: 114; Ankebut 29: 
7 ; 5নজম 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; dদ 11: 106-107; 5মিরয়াম 19: 70-72. 
15. Iযৗন স�কP  আেছ এবংSেগP িববাহ? (নeর ১১৩,১১১) 

( বাইেবল ) না / হ:াঁ ( /রআন ) 
মাদরু. 22: 28-30; 1 কর. 15: 35-50 / বাকারা 2:25 & 259; জহুরফ 3:70; তুর 
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( 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 ) 
5রাম 2:11; গাল. 2: 6 & 28; 5জমস 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)  
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মাদরু. 25:41 & 46; লকু ই 16: 25-26; জন 5; 24 / আল-ই ইমরান 3: 185; এনাম 6: 
128; dদ 11: 106-107; 5মিরয়াম 19: 70-72. 
15. Iযৗন স�কP  আেছ এবংSেগP িববাহ? (নeর 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. 
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17. 
িQZ ও মহুাOেদর মেধ6 পাথDক6 

  

  যীl মহুাsদ সা 

ভালবাসা 
SaysZর বেলেছন 5য িতিন সবাইেক 
ভালবােসন. 
জন 3:16 

আgাহ বেলেছন 5য িতিন ইসলামেক hহণ 
কেরন না এমন সকলেক ঘৃণা 
কেরন. আল-ই ইমরান 3 : 32, 
হা 5জেজ 22:38, 5লাকমান 30: 4 

ব:িভচার 
“যার পাপ 5নই 5স !থম পাথর িনেkপ 
কVক ! ” 
জন 8: 7 

5য lীেলাকরা ব)িভচার কেরিছল তােক 
পাথর 5মের হত)া করা হেয়িছল মসুিলম 
4206 

চুির 
“তুিম চুির 5কােরা না” 
মাদরু. 19:18 
  

িতিন অিবZাসীেদর কাছ 5থেক চুির 
করার অনমুিত িদেয়িছেলন.   বখুারী 44: 
668 

িমথ:া বলা 
“তুিম িমথ)া সাk) 5দেব 
না” মাদরু. 19:18 

িমথ)াচােরর জন) অনমুিত 5দওয়া 
হেয়িছল. " তািকয়া এবং িকটম)ান" সহীহ 
মসুিলম 6303,  হক 764 

শ�রা 

"আপনার শnেদর ভালবােসন, যারা 
আপনােক অিভশাপ 5দয় তােদর 
আশীব+াদVন." মাদরু. 5:44 
লকু 6: 27-28 

িতিন ৮০০ পুVষ ও যুবক 5ছেলেদর 
মাথা 5কেটিছেলন যারা লড়াই ছাড়াই 
আpসমপ+ণ কেরিছেলন.  সিহহ মসুিলম 
4390 
  

�মা 

িতিন kমা !চার কেরিছেলন মাতা 
5: 38-39 এবং 18: 21-22 
“ িযিন মq, তােক !িতেরাধ করেবন 
. ”     মাদরু. 5:39 

যারা তাঁেক উপহাস কেরিছল তােদর 
িতিন হত)া কেরিছেলন.     বখুারী 56: 
369. 5য 5কউ আপনােক আsমণ 
কেরেছ 9ক 5তমন আsমণ কের 
5যমন 5স আপনােক আsমণ 
কেরেছ. 'বাকারা 2: 194 

শািn 

“ ধন) তারা, যারা শািtরkী হয়, 
কারণ তারা সৃিuকত+ াZেরর পুv বলা 
হেব. ”মাদরু. 5: 9 
  

আgাw ইওলPুা িসহাদ িকউইিনন 
5সেনেটিক কনমুনু ুইয়াজ কাট 
ইয়ােxিyয়ার.  4645 
এনফাল 8:39 

�নিতক জীবন        িতিন বাzােদর সােথ 5সx কেরনিন. 
  

িতিন 9 বছর বয়েস 'আই 5স আেহ' সহবাস 
কেরিছেলন . 

য�ু 
িতিন যুে{ িনযুI 
হনিন. মাদরু. 26:52 

ইন মহুা|দ এর গত 10 বছর িতিন 
িনযুI 65 িজহাদ আsমেণর . Nbn 
kশাক  এবং মসুিলম 1:33 
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18. 
ি§g ও মহুাdেদর মেধA পাথQকA 

  

  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. 
িQZ ও মহুাOেদর মেধ6 পাথDক6 

  

  যীl dীm মহুাsদ সা 

মতুৃ: 

যীc }ীu মারা 5গেলন এবং 
মতৃেদর মধ) 5থেক উেঠ 

এেসিছেলন. 1 কর. 15: 1-4. িতিন 
আবার িফের আসেবন বেলও 
আশা করা হে�. জন 14: 1-3 

মহুা|দ মারা 5গেলন এবং মারা 

5গেলন.  8 হািজরান 632 . িতিন িফের 
আসেবন বেল আশা করা হে� না.  

�ুশিব�করণ 
যীc sুেশ sুশিব{ হেত ই�কু 
িছল. জন 10: 11ö 17-18 এবং 
12:27 

মহুা|দ অন)ান) ব)িIেক sুেশ িব{ 
কেরিছেলন.  দাসী 5:33 মসুিলম 16: 4131 

From$েরর কাছ 
Iথেক lনিছ 

িযc যখন সৃিuকত+ াZেরর কাছ 
5থেক cনেলন তখন িতিন চিgশ 
িদেনর উপবােস একা মVভূিমেত 
চেল 5গেলন.   
িচ� 1: 14-15 

মহুা|াদ যখন বেলিছেলন 5য িতিন 
সৃিuকত+ া Zেরর কাছ 5থেক একজন 
5দবদেূতর মাধ)েম cেনেছন, তখন িতিন 
ভয় 5পেয়িছেলন, অিনি�ত হেয়িছেলন 
এবং আpহত)া করার িবষেয় িচtা 
কেরিছেলন. ( মেু�িসর :৪: ১-৫) 

ব:ি\গত পিরচয় 
যিদও যীc পুেরাপুির একজন মানষু 
িছেলন িতিন heZর বেল দািব 
কেরিছেলন. জন 8:24; 8:58 , 14: 6 

মহু|দ দািব কেরেছন 5কবল একজন 
সাধারণ মানষু. 

খুন 

যিদও 5লাকেদর হত)া করার kমতা 
িযcর িছল, িক� িতিন কখনও 
কাউেক হত)া কেরন িন. পিরবেত+  
িতিন মতৃ মানষুেক জীবন দান 
কেরিছেলন. 

যিদও মহুা|েদর 5লাকেদর হত)া করার 
kমতা িছল িতিন কখনও মানষুেক !াণ 
িদেত পােরনিন. 

Lত:ােদশ পাওয়ার প�
িত Meth 

িযc িদেনর আেলােত theZর 
িপতা সরাসির তাঁর !কাশ 
5পেয়িছেলন . মাতা 3:17 , জন 
5:19 

মহুা|দ দািব কেরিছেলন 5য এক< �হার 
অ�কাের 5দবদতূ গ)ািXেয়ল তাঁর কাছ 
5থেক তাঁর !ত)ােদশ 5পেয়িছেলন. 

িববাহ 
যীc কখনও িববাহ কেরন িন 
এবং কখনও 5যৗন সRেক+ র 
মেধ)ও !েবশ কেরন িন. 

মহু|েদরও ২০ <রও 5বিশ lী এবং 
অন)ান) উপপ�ী িছেলন. বখুারী 5: 
268 ও আহজাপ 33:50 
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আেদশ কেরিছেলন. বাকারা 2: 23-24, 
িনসা 4:82. িতিন 5কানও সু�u 
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কেরেছন. 
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মহুা|দ দািব কেরিছেলন 5য বাইেবেল িনেজর 
সRেক+  ভিবষ)Dাণী রেয়েছ, িক� 5কানও 
�েফx<x 5দওয়া হয়িন.  
মাদরু শারীিরক শিI 24:24 
  

S-অSীকৃিত 
Jesusসা মিসহ 5��ায় পােপর 
ত)াগ িহসােব তাঁর জীবন 
িদেয়িছেলন. মাদরু. 20:28 

মহুা|দ 5বশ কেয়কবার িনেজর জীবন 
বাঁিচেয় অন)েক হত)া কেরিছল. 
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যীc কখনও পাপ কেরন িন. 
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মহুা|েদর দাস িছল এবং 5স�িল িকেন 
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সহীহ মসুিলম 3901 

ভািজP ন জg 
িযc এক< �মারী 5থেক জ�hহণ 
কেরিছেলন. 
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সিৃmকতP া's$েরর ক� 
lনিছ 
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ভেয়স cেনিছেলন. 
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করা 5যত . বখুারী 1:28, 301 ; 2: 161 , 2: 
541 ; 3: 826; 7: 124 
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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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. 
29 সদস7 িজহাদ যা মুহাMদ ব7ি=গতভােব অংশQহণ 

  
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 মহুাOদ অিফিসয়াল িববািহত 

 
1.    আলiye : জবুােয়ন এক< অ�ায়ী (সরান) এর কন)া. 
2.   ' আেয়শা িসিzকা িবনেত আব ুবকর : িতিন যখন 6 বছর বয়েস িনযুI িছেলন ও িবেয় 
5য়িছল িনজP নবাস যখন Iস 9 িছল 623 মেধ) মহুা|দ যখন 53 বছর. 
3.    এসমা : (উমাইেম) সায়ােনর 5মেয় . কারণ 5স চায়িন িবেয় কর 5স মহুা|েদর সােথ িবছানায় 5যেত চায়িন. 
4.    ফােতমা : rayউরােহর কন)া. িতিন তােক তালাক িদেয়েছন. 
5.    গািজিয়েয় : জািবেরর কন)া; কারণ 5স িববাহ ব� িছল তার অনমুিত ব)তীত মহুা|দ তার 
< 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 বqী 
করা হেয়িছল. 
10.       খািদজা িবনেত খুওয়ািলদ ; মহুা|েদর !থম lী যােক িতিন িতিন 25 বছর বয়েস 595 সােল 
িবেয় কেরিছেলন এবং িতিন 40 বছর বয়েস. 
11.   fেটেব : এষার 5বান. 
12.    লায়লা : dতায়েমর (হাজেরখ) কন)া. 
13.    মািরয়া আল-িকবিতয়া : 20 বছর বয়সী িমশরীয় কপ<ক ি}�ান দাস দাস (উপপ�ী) তাঁর 

5বান িসিরেনর সােথ িDতীয় উপপ�ী 62২৮ সােল িমশর 5থেক 5নওয়া হেয়িছল . 
14.      Iমিলেক : দাভুেতর কন)া; কারণ মহুা|দ তােক হত)া কেরিছল বাবা, 5স 5সx করেত চায়িন. 
15.     মায়মনুা িবনেত আল হিরথ : (িহলািলেয়) িছেলন মহুা|েদর এক দরূ সRেক+ র আpীয় 
          5হলাল পিরবারেগা�ী 5থেক. 
16  . Iনশা: আমর Rifae কন)া: মহুা|াদ তার তালাক!া� কারণ িতিন তার সােথ 5যৗন িমলন করেত 
অ�ীকার কেরিছেলন (িতিন 5শনবা নােমও পিরিচত). 
17.    রামলা িবনেত আব ুসিুফয়ান : ( উেs হািববা “মা িহসােবও পিরিচত পিরিচত উমাইয়া বংেশর 
হািববার ”). 
18.    রায়হান িবনেত আমর ইবেন খুনাফা : ( রায়হানা ) ইdিদেদর কাছ 5থেক �রাইজা 5গাv এবং 
তার �ামী 62২7 সােল মসুলমানরা হত)া কেরিছল. 
19..    সািফয়া িবন 6যায় িবন আখতাব : িতিন বান ু5থেক ইdিদ িছেলন 5লিবর সtানেদর নািদর. 
20.    সওদাহ িবনেত জামা : বন ুআবদ-শামেসর একজন িবধবা যার কাছ 5থেক িতিন ৫০ বছর 
বয়েস িববািহত২০ সােল িবেয় কেরিছেলন এবং তাঁর বয়স !ায় .৫ বছর. 
21.    উমের শরীক: দাওস 5গােvর ইেয়দীেদর 5মেয়. 
22.     যয়নব ( বররা ) িবনেত জাহাশ িবন িরয়ব ; মহুা|দ তােক বদেল িদেলন  িতিন ইসলাম hহেণর পের 
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25. 
িজহাদ িভ এর সব�িলই ;র'আেন সমা| হয় 

  

D. আ$াহর দিৃPভি� 

• লড়াই আOাহর রাPা 
   দাসী 5:35; এনফাল 8:75; আে,বাট 29:69 

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

• আOাহর >চেয় লড়াই করা জীবেনর >চেয় RS3পণূ7 আিম িনেজই  
  /তভেব 9:38 ; /তভেব 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 
  /তভেব 9: 111; হজ 22:78; আহজাব 33: 7-8. 
 

E. কমাে~ড এবং বাধAবাধকতা 

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

• আেদশ এবং লড়াই করার জন= উbসাহ 
   বাকারা 2: 244; িনসা 4: 71,76,84; এনফাল 8:65; /তেভ= 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; >রা 42: 39-41 
• লড়াই করা আOাহর পF >থেক believersমানদারেদর পরীFা 

  আল-আই আমরণ 3: 140, 166-167; /তভেব 9:16; মুহাBদ 47: 4 
 

F. ¡নিতক সমসAা  

• 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 
  /তেভ= 9:41, সCাফ 61:11 
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         14.   বলা হয় 8য 8স অেলৗিকক কাজ কের     
:রভ.   13: 11-18 এবং 19:20 /  সিহহ হািকম ম&ুাদরাক, 4: 557-558) 
  

         15.   8স এক[ সাদা 8ঘাড়ায় চেড়েছ  
:রভােরi 6: 2 / আিম RO nicআলly 2 তােক বণSনা করেত তারা একই আয়ােত :রভােরi 6 

:থেক বIবহার , (এই আয়ােত এি�-�ীে�র :বাঝায়)  ই�ত আল মাহিদ, িপ. 15. 
  

         16.   িতিন ইOােয়েলর সােথ 7 বছেরর জনA শাি£চুিv কেরন     
ডIািনেয়ল 9:27 , ইেয়. ২৮: ১৪-১৫  / তারাবািন জবুােয়র আলীর মাধIেম , িকয়ামাহার 

লwণ , পৃ. 43 . 
  

         17.   8স যী�র িবpেq লড়াই কের     
:জকিরয়া . 14: 1 এবং 3-4 / আব ুআেমনাহ িবলাল িফিলপস, অIাড দা�াল, �ী�শ� . 
  

        18.   িতিন 8মৗিলক ি§gান মতবােদর িবpেq এেসেছন      

•   rরআন ি.�েক HতIাখIান কের : 

•   rরআন সৃি�কতS াvেরর িপতৃ�েক HতIাখIান কের: 

•   rরআন সৃি�কতS াvেরর পু.েক HতIাখIান কেরেছ: 

•   rরআন পিব. আ�ােক asvর িহসােব HতIাখIান কেরেছ: 
িবেকজ . আল-আিমরাান 3:59; িনসা 4: 157 এবং 171-172, দাসী 5:17, 72-73, :তভেব 9: 30-31 . 
  

19.   8স Mতারণা ও Mতারণা বAবহার কের      
মাদরু . 24: 4-5 / নাহল 16: 106 তািকয়া ও িকটমIান 
  

20.   িতিন একজন ইসলামী জািত 8থেক এেসেছন      
িহজ 38: 1-7, ওয়াহী 17: 3 এবং 20: 7-10 / কা�ানী, আমSােগডেনর দিৃ�ভি�, পৃ�া. 223 . 
  

21.   িতিন অেটামান সা³াজAেক পনুpqার কেরিছেলন      
:রভ. ১:: ৩ এবং ৯-১১ / :রামানেদর অনসুরণকারী িকংডম - বাইেজ�াইন সা�াজI 
িছল অেটামান সা�াজI. ১৪৫৩ সােল কন�াি�েনাপল মসুিলম তুিকS েদর হােত পেড় এবং 
১৯১৮ সাল পযS� 4েক থােক যখন এ4 :ভেঙ পড়েত JT কের. এ4 ১৯৩৩ সােল 
তুরে¡র আধুিনক Hজাত¢ Hিত�ার সােথ সােথ আতাতুকS  স£ূণSভােব সমা� হয়. 
  

22.   এ[ এমন এক[ িসেgম 8থেক 8বিরেয় আেস যা ইিতমেধA রেয়েছ      
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ধমS এবং কেয়ক বছেরর মেধI এ4 বহৃ¤ম ধমS িহসােব HতIািশত. ইসলােমর মেধI 
মাহদী আসার জনI িবvবIাপী HতIাশা রেয়েছ. 
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31. 
Eকািশত বাক6 7 িকংডম 17: 9-11 

  
1.    িমশর   2700 িবিস             >  833 িবিস                                      
  

2.    আেশিরয়া  833 িবিস              >  612 িবিস                                      
  

3.    বBািবলিনয়া 612 িবিস  >  536 িবিস                                  
  

4.    !মেডা-পািস7য়া 536 িবিস  >  333 িবিস                               
  

5.    _ীক  323 িবিস     >  63 িবিস                                              
  

6.    !রামান - বাইেজ`াইন  63 িবিস   >  1453 ি}              
  

7.    অেটামান িখলাফত  1453 AD   >  1923 ি}              
  

8.  তুরে¦ অেটামান িখলাফত পুনV{ার হেয়েছ?                     ( 2023 ?)   
  

Eাচীন ভূেগােলর সীমানা 
এেজিকেয়ল 38: 1-7 এ উিqিখত জািতসমেূহর of 

 

•   !গাগ   = িভ. ২     অথ+ মােগােগর রাজপুv      (স§বত একজন ইসলািমক) 5জাট) 
  

•   মBাগগ   = িভ. ২     ম)াগগ 5দশেক = সাধারণ নাম 5বাঝায় আধুিনক মধ) এিশয়া 
(!াIন 5সািভেয়েতর ইসলামী !জাতে©র(ইউিনয়ন) বা ইউেরাপ এবং এিশয়ার উªর 5দশ�িল বা 
    কেকশাস উªর 5জলা (পূব+ তুর¦, আেম+িনয়া) জিজ+ য়া) বা মাউ� বষৃ (তুর¦) = টেরাস 
মাউে�ন 5র¢ ইন দিkণ তুর¦ 5রােডাস 5থেক িসিরয়ার সীমাt পয+t যায় পি�েম এিরিডর 5লক 
5ফারাত নদীর কােছ <িফরত 5নিহর> ইন পূব+) টাইিhস নদী = "িডকাল 5নিহর" 
  

•   !মেশক   = বনাম ৩   (আFারা, গিড+ য়ান) (ে¦ািফ� বাইেবল মানিচv) !াচীন মশুিক এবং 
িসিলিসয়ার ম¦ুু এবং তুরে¦র ক)াপােডািসয়া 

  

•   তুবাল   = বনাম ৩   (কায়সারী) (ে¦ািফ� বাইেবল মানিচv) !াচীন তুবাল ুতুরে¦র 
কা«ােদািশয়ায় 
  

•   পািস7য়া = বনাম 5   ইরান (1935 সােল নাম< ইরােন পিরবিত+ ত হেয়েছ)     (ইসলািমক) 
  

•   gশ = বনাম ৫   ইেথািপয়া (িমশেরর দিkণ)      (ইসলািমক) 
  

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

•   !গামার = বনাম 6  (আFারা) (ে¦ািফ� বাইেবল মানিচv) !াচীন িসেমিরয়ানরা - মধ) 
ও পি�েম 1 ম ি}�পূব+ 1 ম শতা¬ী 5থেক আনােতািলয়া 

  

•   !টাগারমাহ = বনাম 6    বা 5বথ-5টাগারমাহ (উªর 5কায়াট+ ােরর মেধ) দিkণ ও পূব+ 
তুর¦ রেয়েছ: এরিজনকান, এরজVুম, মালা<য়া, এলািজ, টুনেসিল) (ে¦ািফ� বাইেবল মানিচv) উªর 
অংশ িসএফ. এেজক. 38:15 িতল-গাির|ু িছল !াচীন কােক+ িমশ এবং দিkণ তুরে¦র হারান. 
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• মহুাiেদর বাণী সসুমাচােরর পিরপjী িছল : 
গাল. 1: 8-9 / িনসা 4: 157 ( 5দখুন বখুারী িভ. 96 খ, বই 91: নং 698) 
• !কারান এক8 িনেজই "এটা িবA-পালনকত7 ার" !থেক এেসেছন: ( বাইেবেল এই শ¬< শয়তান 5বাঝায় ) 

লকু ই 4: 5-8; জন 12:31, 14:30, 16:11; 2 িস বা. 4: 3-4, 11:14; 5যাহন 2: 2, 
6: 11-12; 5জমস 4: 4; 1 জন 2: 15-17, 5: 4-5; !কাশ 12: 9 / ফািতহ 1: 
1; ইউনসু 0:37; নাহল 114: 1-6. 
• gরআন িmেnর অবতারেক HতBাখাত কেরেছ সিৃYকত7 াAর মানষু, িপতা িহসােব সিৃYকত7 াAেরর পoু 

এবং সিৃYকত7 াAর: 
1 জন 2: 22-24 & 1 5যাহন 4: 1-3 ও 15 / আল-ই আিম 3:59 ইমরান; দাসী 5:17; 5তভেব 9: 30-
31; 5জ মেধ) এন 72: 3; জহুরফ 43: 57-59 এবং 81. 
• gরআন অনেুমাদন সাqB ভূতেদর : 

5জ মেধ) এন 72: 1-2 ও 11-15; আহকাফ 46: 29-30. 
• আsাহ মানেুষর অ3রেক কেঠার কেরন এবং তােদর পথ2Y কেরন: 

বাকারা 2: 7, 15, & 26; িনসা 4: 119; আরাফ 7: 186. 
• আsাহ ম+ কাজ কেরন এবং এর জনB দায়ী : 

িনসা 4: 78-79; দাসী 5:41; 5তভেব 9:55; এনিবয়া 21:35. 
• আsাহ প#ুষেদর জনB ফি+ আঁেটন এবং vাপন কেরন : 

5জনােরল 3: 1; এ�ার 9:25; গীত. 21:11; 36: 4; 5!া. 1:30; 2 কর. 11: 13-
15; এফ. 6:11; 1 5পাষা !াণী. 5: 8-9; 2 জন 1: 7 / আল-আই ইমরান 3:54; র )াড 
13:42; িনেমল 27:50; 
• আ.াহ তা'আলা অ3ের ঘণৃা ও শyতা বিৃz কেরন মানষু এমন একজন িবিভ{ িবAােসর হয় : 

বাকারা 2:10; িনসা 4:88; দাসী 5:14 এবং 64. 
• 0রান উসেক !দয় ইXদী Hিত অিভশাপ এবং ঘণৃা : 

5জনােরল 12: 1-3; সংখ)া 24: 9; 5জ ইর. 31:17; 5রাম 11: 1-2 / বাকারা 2: 88-

89; দাসী 5: 12-13 . 
• মহুiদ যেুzর লু|েনর 20% পেকট কেরিছেলন িতিন !য যzু}িলেত ~# কেরিছেলন !স িনেজই. 

5জনােরল 14:23; !াIন 20:15 & 17; এফ. 4: 27-28 / এনফাল 8: 1 এবং 41 .   
• মহুাiেদর 24 �ী এবং অনBানB উপপ�ী িছল : 

( িতিন জােয়দ 5থেক 5জিনবেক চুির কেরেছন ) িডউট. 17:17, 18: 20-22; মাদরু. 5: 27-32; 7: 15-20 
/ আহযাব 33:21 36-38, & 40; 5 ম 68: 4. 
• মহুাiাদ Hায়শই অ�ীকার কেরেছন !য ওহী িতিন শয়তােনর কাছ !থেক Hা� হেয়িছল এবং !স িছল 

ভূত_v. 
সাম 17:88; cয়ারা 26: 210-211; তুর 52:29; 5ন 5জ এম 53: 2 & 4; হা®া 69: 40-
43; 5টকভীর; 81:22, 25 এবং 29. 
• মহুাiাদ নবীেদর মেধB সব7েশষ ও সব7ে�I িছেলন নািতিন !যমন দািব কেরেছন যী~ িফের আসেছন, 

মহুাiদ নন.   
মাদরু. 11: 7-15; জন 3:30; 5রভ. 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       
5রাম 7: 17-19         U - অহংকার     
                      মানষু @কtীয় 

1 জন 2:25  

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

@gােভর বাuারা 
  

গাল. 2: 2-3      সম� পাপী     

v          িপএইচ ইল 2:21   5জ এর. 13:23 এবং 17:9 
vাথDপর       2 <ম 3:2          গীত 40:12 এবং 130:3 
vাথDপরতা   !বাদ 20: 9,7:20,          5রাম 3: 10 এবং 23 

ফেলর >িল মাংেসর 
গাল এিথয়ানস 5: 19-21 

!যৗন অৈনিতকতা , অ~িz , !দবাচারী , মিূত7 পজূা, 
ঘণৃা , িবেভদ , ঈষ7া , সহসা , !রষােরিষ, িবভাগ , সংঘাত , িহংসা , মাতােলর এন কানা 

অনিুলিপ ক#ন , আন+-উ�সেবর 
  

আইন @দয়     পাপ সংwািয়ত 
1 জন 3: 4         @কবল িপ অিনিxত 
1 জন 5:17                       গাল.2: 16, 3:24 

5রাম 14:23      িফ এল. 3:9 
5জমস 2:10 এবং 4: 7     5হিব. 10: 26-31 

আইন িনেয় আেস জাজেমa 
এেজক. 3: 17-21,33: 7-11, 5রাম. 14:10, Heb.9: 27  

পাপ  >      মতুৃ6  >      নরক 

Prov .5: 22   5রাম . 6:23    মাদরু. 25:41  
5রাম 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 

  

অ6ােyলস                  আশীবDাদ    ভাল 
মাদরু . 16:27          ি5তীয়. 28: 1-14          এেজক. 18:23  
24:31                33:11 

!রাম 8: 9                   আধ6াি[ক মানষু           1 8ম. 2: 15 
!Hিরত 2: 8                      পিব4 আ[া                2 !পট 3.3: 9  
     4: 3                   আল +র @সzাল        ই িপ .5: 18-19 

জন 4:24, !রাম 8: 9, 1 কর. 2: 15 
  

"ীকােরাি)           *+েমর         ব.াপ0জম   
মাদরু. 10: 32-33   1 !রাম 3: 14        এক0 মতুৃ. 
যাযাবর . 10: 9-10     1 জন 5: 10-13 িনেজ           *থেক  
  

বাি78     *9স   !রাম. 12: 1-2 
!Hিরত 2:38        !রাম. 4:14    গাল. 2:20  
     22:16                এিপ. 2: 8-9 3:27   
1 !কার. 12:13    কন7াল 2:12 
সা;ী      !রাম 6: 3-4 
  

!Hিরত 28: 18-20         ি<িরট িফিজক.াল        এর ফল  
!Hিরত 1: 8         গালাতীয় 5: 22-23                 শরীর 
জন 15: 8                  !Hম , জয় , শাি3 ,           1 !কার. 15:44 

;মা    Eধয7 , ন�তা        জীবন বই 

!Hিরত 5:31       িম7কতা , িবAাস , ন�তা ,         Hকাশ 3:15 
1 জন 1: 9.                     �-িনয়�ণ          13:8, 17:8 , 21:27 
  

   *9স *রওয়ারেক িডএস *দয়  
1 কর. 3: 8 এবং 14:31, কল 2:18, 3:24, !হব 10: 35-36  

  

ধািমHকতা        >    জীবন     >      "গH   
1 িস বা. 1: 29-31         !রাম. 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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37. 
বাঁধাই এবং হারাবার Mাথ-না 

 
মBাথু 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 . 
 

 

37. 
বাঁধাই এবং হারাবার Mাথ-না 

 
মBাথু 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 . 
 

 

37. 
বাঁধাই এবং হারাবার Mাথ-না 

 
মBাথু 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 . 
 

 

37. 
বাঁধাই এবং হারাবার Mাথ-না 

 
মBাথু 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 . 
 

 



38. 
বাঁধাই এবং হারাবার Sাথ*না 

(অিবরত) 
  
আমরা বাঁেধ মেধI _________ :থেক Hতািরত বা িব¥া� হেয়েছ :যেকান এবং 
সম& ফলাফল, এবং িমথIা এবং খািল িব¥েমর Hভাব. িবv তাঁর :য িব¥াি� ও 
অ¦কার িনেয় আেস তার :থেক আমরা তার মনেক লা কের িদই :য িতিন Hভু 

যীJর আেলা পির§ার :দখেত পাে¨ন . Hভু যীJর Hিত4 মলূIবান 
কথা যা __________ এর মন এবং ©দেয় Hেবশ কেরেছ তা পিব. আ�ার 
Dারা সারা িদন এবং পুেরা স�াহ জেুড় তাঁর / তার মেধI Hাণব� ও 

শিªশালী করা :হাক .  আেমন . 
  
_________ গেতQ র নােম হযরত ঈসার আমরা বাঁেধ :য :নিতবাচক শ« কথা 
হেয়েছ Hভাব তােক / তার , অথবা Dারা তােক / তার , অথবা স£েকS  তােক / 

তার . আমরা তার পূবSসূরীেদর বা অনIেদর পাপ এবং :দােষর ফল¬প সম& ধরেণর 

িনকট :থেক ____________ িশিথল কির . নােম Hভু যীJ �ীে�র , 
আমরা আলগা ____________ সব কারাবাস ও অিভশাপ :থেক আসেছ 
:থেক তার / তার পূবSপুTষেদর, এবং আমরা :ঘাষণা করিছ :য এই অিভশাপ আর 
উপের :কােনা Hভাব _____________ বা উপের তাঁর / 

তার পিরবার. আেমন . 
  
নােম িযJ ি�� আমরা বাঁেধ :শকল িদেয় শয়তান যােত _________ :য আিথSক 
ও আি�ক আশীবSাদ :থেক চুির করা হেয়েছ উ}ার করেত পাের তােক / 

তার . আমরা শয়তােনর Hভাব :থেক ____________ এর শরীর, আ�া, 

আ�া, মন এবং আেবগেক  লা কির . শয়তান তার উপর চািপেয় :দওয়া Hিত4 
:কৗশল এবং :হাঁচট খােত আমরা ®ংস কির . আেমন. আমরা আমােদর Hভু এবং 
.াণকতS া যীJ �ীে�র নােম এই সম& 

িকছু আবq এবং আলগা কির . আমরা সৃি�কতS া vেরর Hশংসা কির :য Hভু যীJ 

�ী� আমােদর এ4 করেত সwম হওয়ার জনI কতৃS পেwর চািব িদেয়েছন.  আেমন . 
  
Hভু, আপিন বাইেবেল এই সতIXিলর জনI আপনােক ধনIবাদ জািনেয়িছ. এখন :থেক, 
আমরা _____________ এর উপর Hভুর শিª এবং মহান� :ঘাষণা 

কির . থাকেত পাের পালনকতS া আXেনর এক4 :বড়া সব কাছাকািছ 
হেত ____________ এবং পাের িতিন / :স :বাধ Hভু ঈvরেক ' Xিল উপি¯িত 
এবং িনরাপ¤া. আমরা Hভু যীJ �ীে�র শিªশালী নােম এই সম& HাথSনা 

কির . আেমন . 
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আিম গহৃীত 
জন 1:12   আিম a Aেরর স3ান              
জন 15:15   আিম mীেYর ব�ু              
!রাম 5: 1   আিম িবAাস 5ারা ধািম7ক Hিতপ{ হেয়েছ              
1 কর.6:17   Hভুর সােথ আিম এক আ�া কিরন ১৯-২০ আমার দাম িদেয় !কনা 

 হেয়েছ   
এফ. 1:1   আিম পিবo              
এফ. 1:5   আিম aAেরর পoু িহসােব পবূ7িনধ7ািরত করা হেয়েছ              
এফ. 2:18   আমার কােছ আ�ার 5ারা অBাে�স !পেয়িছ        
িপতাকেন7ল 1:14  আিম mীY এবং আমার 5ারা রqা !পেয়িছ পাপ qমা করা হয় 
!রাম 11: 11-24  আিম সব মেধB ক না করা হেয়েছ ই¡ােয়েলর আশীব7াদ 
কিরj 2:10   আিম mীেYর মেধB স�ণূ7        
       
  

আিম সরুিgত 
!রাম 8:1-2  আিম সম� পাপ !থেক রqা !পেয়িছ, অন3কাল জনB মতুৃB এবং রায় 
!রাম 8:28   আিম জািন !য সম� িজিনস এক সােথ কাজ কের Aেরর মেধB আমার 

 ম¢ল জনB 
!রাম 8:33-35  আিম জািন !য !কউ আমােক আলাদা করেত পাের না mীেYর 

 ভালবাসা !থেক 
2 কর. 1:21-22  আিম সিৃYকত7 াAেরর উপের HিতিIত, অিভিষ: এবং পিবo আ�া 

 5ারা িসল 
িস ওল.3:3   আিম মারা !গিছ এবং আমার জীবন লুিকেয় আেছAেরর সােথ 

 mীেYর সােথ 
িফল. 1:6  আিম িবAাস কির !য সিৃYকত7 াAর !শষ করেবন িতিন আমার মেধB 

ভাল কাজ ~# কেরেছন 
িফল . 3:20  আিম �েগ7র নাগিরক              
2 8ম 1:7   আমােক ভেয়র মেনাভাব !দওয়া হয়িন, িক£ শি:, ভালবাসা এবং এক8 

 সদু ৃ. মন 
!হব. 4:16   আিম িসংহাসেন সাহেসর সােথ আসেত পাির Hেয়াজন হয় যখন 

 সাহাযB Hা� অন_ুহ 
1 জন 5:18   আিম সিৃYকত7 া Aেরর এবং ম+ !থেক জে�িছ আমােক ছঁুেত পাের না 
 
  

আিম >GHপণূD 
মাদরু. 5:13-14  আিম িবেAর ননু এবং আেলা              
জন 15:1-5   আিম সিৃYকত7 া'sAেরর শাখার এক8 ফলমলূ লতা              
জন 15:16   আিম িপতার িহসােব যা িকছু !পেত পাির              
!Hিরত 1:8   আিম যী~র পেq একজন শি:শালী সাqী            
1 কর. 3:16-17  আিম সিৃYকত7 া Aেরর পিবo মি+র              
2 কর. 5:18  আমার কােছ পনুিম7লন ম�ক রেয়েছ              
1 কর. 3:9   আিম Aেরর সহকম¤              
এফ. 2:6   আিম mীেYর সােথ বেস আিছ �গ¤য় vান 
এফ. 3:12   আিম সাহেসর সােথ সিৃYকত7 া Aেরর কােছ !যেত পাির 
িফল. 4:13   আিম mীেYর মাধBেম সম� িকছু করেত পাির িযিন আমােক  
  শি:শালী কেরন 
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