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വിശുBമായ DഗF7ൾ
1.*

ൈദവവചനം നിത6വും മാZമിലIാRതുമാെണാ? (െല\-ഇ
മഹഫുS)
ബൈബിൾ

അെത / അെത

വിശുBമായ DഗF7ൾ
1.*

ൈദവവചനം നിത6വും മാZമിലIാRതുമാെണാ? (െല\-ഇ
മഹഫുS)

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

ഏശbാ 40: 8 * ..... പുല$%ണ'ു(ു, പൂ വാടു(ു; ന.ുെട

ഏശbാ 40: 8 * ..... പുല$%ണ'ു(ു, പൂ വാടു(ു; ന.ുെട

ൈദവ2ി4െറ വചനേമാ എേ(:ും നിലനി<:ും

ൈദവ2ി4െറ വചനേമാ എേ(:ും നിലനി<:ും

വചനം ൈദവേ2ാടുകൂെടയായിരു(ു, വചനം ൈദവം ആയിരു(ു.

വചനം ൈദവേ2ാടുകൂെടയായിരു(ു, വചനം ൈദവം ആയിരു(ു.

1 പേDതാS 1:23 ..... 23. െകടു( ബീജ2ാലല$ െകടാ2തിനാൽ,

1 പേDതാS 1:23 ..... 23. െകടു( ബീജ2ാലല$ െകടാ2തിനാൽ,

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

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

10:64 * ..... ഇഹേലാക2ും പരേലാക2ും നല$

വാർ2യുA്. അല$ാഹുവിൻെറ വചന'ൾ:് യാെതാരു മാQവുമില$.
അR തെ(യാS മഹ2ായ ഭാഗVം.

10:64 * ..... ഇഹേലാക2ും പരേലാക2ും നല$
വാർ2യുA്. അല$ാഹുവിൻെറ വചന'ൾ:് യാെതാരു മാQവുമില$.
അR തെ(യാS മഹ2ായ ഭാഗVം.

50:29 * ..... എeെറ വാ<് മാZാൻ പZിലI
കുറിh്: ഇWാമിക ചരിYത2ിൽ, ഇ◌ൗ വിഷയ'ളിൽ ആ_രിക

50:29 * ..... എeെറ വാ<് മാZാൻ പZിലI
കുറിh്: ഇWാമിക ചരിYത2ിൽ, ഇ◌ൗ വിഷയ'ളിൽ ആ_രിക

േയാഹcാൻ 1: 1 * ..... ആദിയിൽ വചനം ഉAായിരു(ു

ജീവനുHതും നിലനില:ു(തുമായ ൈദവവചന2ാൽ തേ(, നി'ൾ
വീAും ജനിJിരി:ു(ു.

Yunus
Kaf

യു`'ള%Aായിരു(ു, രA് എതിർa%കൾ ഉAായിരു(ു. ഈ
േചാദV'ൾ:് Mu’tazelites "ഇല$" എ(ു പറoു,Ash’arites "അെത"
എ(ും . ഇ(് മി: മുWിംകള%ം "അെത" എ(ു പറയും.

2.*

ൈബബിൾ ൈദവവചനമാെണc് അംഗീകരി<ുcുേiാ?
(േതവിൽ, െസബൂർ & ഇjിൽ)
ബൈബിൾ

അെത / അെത

േയാഹcാൻ 1: 1 * ..... ആദിയിൽ വചനം ഉAായിരു(ു

ജീവനുHതും നിലനില:ു(തുമായ ൈദവവചന2ാൽ തേ(, നി'ൾ
വീAും ജനിJിരി:ു(ു.

Yunus
Kaf

യു`'ള%Aായിരു(ു, രA് എതിർa%കൾ ഉAായിരു(ു. ഈ
േചാദV'ൾ:് Mu’tazelites "ഇല$" എ(ു പറoു,Ash’arites "അെത"
എ(ും . ഇ(് മി: മുWിംകള%ം "അെത" എ(ു പറയും.

2.*

ൈബബിൾ ൈദവവചനമാെണc് അംഗീകരി<ുcുേiാ?
(േതവിൽ, െസബൂർ & ഇjിൽ)

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

േറാമർ 15: 4 * ..... മുൻകാല'ളിൽ എഴുതെatിt%H കാരV'ൾ

േറാമർ 15: 4 * ..... മുൻകാല'ളിൽ എഴുതെatിt%H കാരV'ൾ

ന.ുെട പഠന2ിനു േവAി എഴുതെatവയാS, നാം
േവദപുvതക'ളിൽ സഹിxണുതയിലും ആശzാസ2ാലും YപതVാശ
YപാപിേJ:ാം.
1 േകാരിk6ർ 14:37 * ..... താൻ തെ( Yപവാചകേനാ അെല${ിൽ
ആ|ീയേനാ ആകെt എ(് ആെര{ിലും വിചാരി:ുെ({ിൽ ഞാൻ
നി'ൾ:് എഴുതു( കാരV'ൾ കർ2ാവിൻെറ കൽaന ആകു(ു
എ(് അവൻ സ.തി:ു(ു.

ന.ുെട പഠന2ിനു േവAി എഴുതെatവയാS, നാം
േവദപുvതക'ളിൽ സഹിxണുതയിലും ആശzാസ2ാലും YപതVാശ
YപാപിേJ:ാം.
1 േകാരിk6ർ 14:37 * ..... താൻ തെ( Yപവാചകേനാ അെല${ിൽ
ആ|ീയേനാ ആകെt എ(് ആെര{ിലും വിചാരി:ുെ({ിൽ ഞാൻ
നി'ൾ:് എഴുതു( കാരV'ൾ കർ2ാവിൻെറ കൽaന ആകു(ു
എ(് അവൻ സ.തി:ു(ു.

------------------------------------------------Nisa 4: 136 *...... വിശ=സി/വേര, മുl് നിന<്

------------------------------------------------Nisa 4: 136 *...... വിശ=സി/വേര, മുl് നിന<്

Ankebut

29:46*....... പറnു: “ നി7ൾ ആർ<്
അവതരിhി<െhmതിലും ഞ7ൾ വിശ=സി/ിരി<ുcു.”

Ankebut

Shura

42:15 ....... പറnു: "അലIാഹു അവതരിhി/ DഗFRിൽ
ഞാൻ വിശ=സി/ിരി<ുcു.”

Shura

42:15 ....... പറnു: "അലIാഹു അവതരിhി/ DഗFRിൽ
ഞാൻ വിശ=സി/ിരി<ുcു.”

അവതരിhി<െhmതിലയും നി7ൾ വിശ=സി<ുക.

അവതരിhി<െhmതിലയും നി7ൾ വിശ=സി<ുക.

29:46*....... പറnു: “ നി7ൾ ആർ<്
അവതരിhി<െhmതിലും ഞ7ൾ വിശ=സി/ിരി<ുcു.”

വിശുBമായ DഗF7ൾ
1.*

ൈദവവചനം നിത6വും മാZമിലIാRതുമാെണാ? (െല\-ഇ
മഹഫുS)
ബൈബിൾ

അെത / അെത

വിശുBമായ DഗF7ൾ
1.*

ൈദവവചനം നിത6വും മാZമിലIാRതുമാെണാ? (െല\-ഇ
മഹഫുS)

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

ഏശbാ 40: 8 * ..... പുല$%ണ'ു(ു, പൂ വാടു(ു; ന.ുെട

ഏശbാ 40: 8 * ..... പുല$%ണ'ു(ു, പൂ വാടു(ു; ന.ുെട

േയാഹcാൻ 1: 1 * ..... ആദിയിൽ വചനം ഉAായിരു(ു

േയാഹcാൻ 1: 1 * ..... ആദിയിൽ വചനം ഉAായിരു(ു

1 പേDതാS 1:23 ..... 23. െകടു( ബീജ2ാലല$ െകടാ2തിനാൽ,

1 പേDതാS 1:23 ..... 23. െകടു( ബീജ2ാലല$ െകടാ2തിനാൽ,

ജീവനുHതും നിലനില:ു(തുമായ ൈദവവചന2ാൽ തേ(, നി'ൾ
വീAും ജനിJിരി:ു(ു.

ജീവനുHതും നിലനില:ു(തുമായ ൈദവവചന2ാൽ തേ(, നി'ൾ
വീAും ജനിJിരി:ു(ു.

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

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

10:64 * ..... ഇഹേലാക2ും പരേലാക2ും നല$

വാർ2യുA്. അല$ാഹുവിൻെറ വചന'ൾ:് യാെതാരു മാQവുമില$.
അR തെ(യാS മഹ2ായ ഭാഗVം.

10:64 * ..... ഇഹേലാക2ും പരേലാക2ും നല$
വാർ2യുA്. അല$ാഹുവിൻെറ വചന'ൾ:് യാെതാരു മാQവുമില$.
അR തെ(യാS മഹ2ായ ഭാഗVം.

50:29 * ..... എeെറ വാ<് മാZാൻ പZിലI
കുറിh്: ഇWാമിക ചരിYത2ിൽ, ഇ◌ൗ വിഷയ'ളിൽ ആ_രിക

Kaf

50:29 * ..... എeെറ വാ<് മാZാൻ പZിലI
കുറിh്: ഇWാമിക ചരിYത2ിൽ, ഇ◌ൗ വിഷയ'ളിൽ ആ_രിക

യു`'ള%Aായിരു(ു, രA് എതിർa%കൾ ഉAായിരു(ു. ഈ
േചാദV'ൾ:് Mu’tazelites "ഇല$" എ(ു പറoു,Ash’arites "അെത"
എ(ും . ഇ(് മി: മുWിംകള%ം "അെത" എ(ു പറയും.

യു`'ള%Aായിരു(ു, രA് എതിർa%കൾ ഉAായിരു(ു. ഈ
േചാദV'ൾ:് Mu’tazelites "ഇല$" എ(ു പറoു,Ash’arites "അെത"
എ(ും . ഇ(് മി: മുWിംകള%ം "അെത" എ(ു പറയും.

ൈബബിൾ ൈദവവചനമാെണc് അംഗീകരി<ുcുേiാ?
(േതവിൽ, െസബൂർ & ഇjിൽ)

ൈബബിൾ ൈദവവചനമാെണc് അംഗീകരി<ുcുേiാ?
(േതവിൽ, െസബൂർ & ഇjിൽ)

ൈദവ2ി4െറ വചനേമാ എേ(:ും നിലനി<:ും

വചനം ൈദവേ2ാടുകൂെടയായിരു(ു, വചനം ൈദവം ആയിരു(ു.

Yunus
Kaf

2.*

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ൈദവ2ി4െറ വചനേമാ എേ(:ും നിലനി<:ും

വചനം ൈദവേ2ാടുകൂെടയായിരു(ു, വചനം ൈദവം ആയിരു(ു.

Yunus

2.*

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

േറാമർ 15: 4 * ..... മുൻകാല'ളിൽ എഴുതെatിt%H കാരV'ൾ

േറാമർ 15: 4 * ..... മുൻകാല'ളിൽ എഴുതെatിt%H കാരV'ൾ

------------------------------------------------Nisa 4: 136 *...... വിശ=സി/വേര, മുl് നിന<്

------------------------------------------------Nisa 4: 136 *...... വിശ=സി/വേര, മുl് നിന<്

അവതരിhി<െhmതിലയും നി7ൾ വിശ=സി<ുക.

അവതരിhി<െhmതിലയും നി7ൾ വിശ=സി<ുക.

29:46*....... പറnു: “ നി7ൾ ആർ<്
അവതരിhി<െhmതിലും ഞ7ൾ വിശ=സി/ിരി<ുcു.”

Ankebut

29:46*....... പറnു: “ നി7ൾ ആർ<്
അവതരിhി<െhmതിലും ഞ7ൾ വിശ=സി/ിരി<ുcു.”

Shura

Shura

ന.ുെട പഠന2ിനു േവAി എഴുതെatവയാS, നാം
േവദപുvതക'ളിൽ സഹിxണുതയിലും ആശzാസ2ാലും YപതVാശ
YപാപിേJ:ാം.
1 േകാരിk6ർ 14:37 * ..... താൻ തെ( Yപവാചകേനാ അെല${ിൽ
ആ|ീയേനാ ആകെt എ(് ആെര{ിലും വിചാരി:ുെ({ിൽ ഞാൻ
നി'ൾ:് എഴുതു( കാരV'ൾ കർ2ാവിൻെറ കൽaന ആകു(ു
എ(് അവൻ സ.തി:ു(ു.

Ankebut

42:15 ....... പറnു: "അലIാഹു അവതരിhി/ DഗFRിൽ
ഞാൻ വിശ=സി/ിരി<ുcു.”

ന.ുെട പഠന2ിനു േവAി എഴുതെatവയാS, നാം
േവദപുvതക'ളിൽ സഹിxണുതയിലും ആശzാസ2ാലും YപതVാശ
YപാപിേJ:ാം.
1 േകാരിk6ർ 14:37 * ..... താൻ തെ( Yപവാചകേനാ അെല${ിൽ
ആ|ീയേനാ ആകെt എ(് ആെര{ിലും വിചാരി:ുെ({ിൽ ഞാൻ
നി'ൾ:് എഴുതു( കാരV'ൾ കർ2ാവിൻെറ കൽaന ആകു(ു
എ(് അവൻ സ.തി:ു(ു.

42:15 ....... പറnു: "അലIാഹു അവതരിhി/ DഗFRിൽ
ഞാൻ വിശ=സി/ിരി<ുcു.”

3.

യഹൂദPാരുെട കാരുണ6Rാൽ ൈദവം േരഖെhടുRിയ
ൈദവRിeെറ വചന7െള ൈബബിളിലൂെട വ6sമാ<ാൻ
തീരുമാനിേ/ാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

3.

യഹൂദPാരുെട കാരുണ6Rാൽ ൈദവം േരഖെhടുRിയ
ൈദവRിeെറ വചന7െള ൈബബിളിലൂെട വ6sമാ<ാൻ
തീരുമാനിേ/ാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

േറാമാ 3:1-2*..... 1.അ'െനെയ{ിൽ െയഹൂദ4 എ_ാണു േമ~?

േറാമാ 3:1-2*..... 1.അ'െനെയ{ിൽ െയഹൂദ4 എ_ാണു േമ~?

അഥവാ പരിേ€ദനകർമംെകാA് എ_ു Yപേയാജനം? 2 .എല$ാവിധ2ിലും
വളെരയധികം YപേയാജനമുA്, സംശയമില$. ഒ(ാമR, ൈദവ2ിെƒ
അരുളaാടുകൾ ന<കെatR െയഹൂദ~ാർ:ാS

അഥവാ പരിേ€ദനകർമംെകാA് എ_ു Yപേയാജനം? 2 .എല$ാവിധ2ിലും
വളെരയധികം YപേയാജനമുA്, സംശയമില$. ഒ(ാമR, ൈദവ2ിെƒ
അരുളaാടുകൾ ന<കെatR െയഹൂദ~ാർ:ാS

േറാമാ 9:4*.....അവർ ൈദവ2ിെƒ ജനമായ ഇYസാേയലVരാS;

േറാമാ 9:4*.....അവർ ൈദവ2ിെƒ ജനമായ ഇYസാേയലVരാS;

Jathiyah 45:16*..... ഇYസായീൽ

സ_തികൾ:് േവദYഗ‹വും
വിŒാനവും Yപവാചകതzവും നാം നൽകുകയുAായി. വിശി•
വvതു:ളിൽ നി(് അവർ:് ആഹാരം നൽകുകയും േലാകെര:ാൾ
അവർ:് നാം േYശxഠത നൽകുകയും െചŠതു.

Jathiyah 45:16*..... ഇYസായീൽ

ൈബബിളിെല DപവാചകPാർ ൈദവം വിളംബരം
െചtതെതkിനാെണcതിe വ6sമായ െതളിവുകള0iായിരുേcാ?

ൈബബിളിെല DപവാചകPാർ ൈദവം വിളംബരം
െചtതെതkിനാെണcതിe വ6sമായ െതളിവുകള0iായിരുേcാ?

ൈദവം അവെര തെƒ പുYത~ാരാ:ി; ദിവVേതജ„%ം,ഉട…ടികള%ം,
നിയമ'ള%ം, ആരാധനയും വാ†ദാന'ള%െമല$ാം അവർ:ു ന<കി.
----------------------------------------------------------------Ankebut 29:27*..... അേ‡ഹ2ി4 (പുYതൻ) ഇഷാഖിെനയും (െപൗYതൻ)
യഅ്ഖൂബിെനയും നാം Yപദാനം െച‰%കയുAായി. അേ‡ഹ2ിൻെറ
സ_തിപര…രയിൽ Yപവാചകതzവും േവദവും നാം നൽകുകയും െചŠതു.

4.*

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

ൈദവം അവെര തെƒ പുYത~ാരാ:ി; ദിവVേതജ„%ം,ഉട…ടികള%ം,
നിയമ'ള%ം, ആരാധനയും വാ†ദാന'ള%െമല$ാം അവർ:ു ന<കി.
----------------------------------------------------------------Ankebut 29:27*..... അേ‡ഹ2ി4 (പുYതൻ) ഇഷാഖിെനയും (െപൗYതൻ)
യഅ്ഖൂബിെനയും നാം Yപദാനം െച‰%കയുAായി. അേ‡ഹ2ിൻെറ
സ_തിപര…രയിൽ Yപവാചകതzവും േവദവും നാം നൽകുകയും െചŠതു.
സ_തികൾ:് േവദYഗ‹വും
വിŒാനവും Yപവാചകതzവും നാം നൽകുകയുAായി. വിശി•
വvതു:ളിൽ നി(് അവർ:് ആഹാരം നൽകുകയും േലാകെര:ാൾ
അവർ:് നാം േYശxഠത നൽകുകയും െചŠതു.

4.*

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

പുറhാu 10:2*.....ഈജിŽതിൽ എെ_ല$ാം അടയാള'ൾ ഞാൻ

പുറhാu 10:2*.....ഈജിŽതിൽ എെ_ല$ാം അടയാള'ൾ ഞാൻ

കാtിെയ(ും ഈജിŽതുകാെര ഞാൻ എ'െന പരിഹാസവിഷയമാ:ിെയ(ും
നി'ള%െട പുYത~ാേരാടും പൗYത~ാേരാടും നി'ൾ പറയണം.

കാtിെയ(ും ഈജിŽതുകാെര ഞാൻ എ'െന പരിഹാസവിഷയമാ:ിെയ(ും
നി'ള%െട പുYത~ാേരാടും പൗYത~ാേരാടും നി'ൾ പറയണം.

േയാഹcാൻ 14:11....എെƒ Yപവൃ2ികൾെകാെA{ിലും വിശzസി:ുക
െഹDബായർ 2:4*.....അവരുെട സാ•V2ിനു പുറേമ, പല

േയാഹcാൻ 14:11....എെƒ Yപവൃ2ികൾെകാെA{ിലും വിശzസി:ുക
െഹDബായർ 2:4*.....അവരുെട സാ•V2ിനു പുറേമ, പല

------------------------------------------------Bakara 2:92.....വV’മായ െതളിവുകള%ം െകാA് മൂസാ

------------------------------------------------Bakara 2:92.....വV’മായ െതളിവുകള%ം െകാA് മൂസാ

തര2ിലുH അടയാള'ളാലും, അതിശയYപവർ2ന'ളാലും
അ‘ഭുതകർമ'ളാലും, തിരുഹിതYപകാരമുH പരിശു`ാ|ാവിെƒ
വര'ളാലും ൈദവവും ഇതിനു സാ•Vം വഹി:ു(ു.

തര2ിലുH അടയാള'ളാലും, അതിശയYപവർ2ന'ളാലും
അ‘ഭുതകർമ'ളാലും, തിരുഹിതYപകാരമുH പരിശു`ാ|ാവിെƒ
വര'ളാലും ൈദവവും ഇതിനു സാ•Vം വഹി:ു(ു.

നി'ള%െട അടു2് വരികയുAായി.

നി'ള%െട അടു2് വരികയുAായി.

Al-i İmran 3:49*..... അല$ാഹുവി4െറ

അനുമതി Yപകാരം
ഞാൻ അ“െന കാ”ച കാണി:ുകയും കുxഠേരാഗം
സുഖെaടു2ുകയും മരിJവെര ജീവിaി:ുകയും െച‰%ം. നി'ൾ

Al-i İmran 3:49*..... അല$ാഹുവി4െറ

വിശzാസികളാെണ{ിൽ, അR നി'ൾ:് ഒരു അടയാളമായിരി:ും.

വിശzാസികളാെണ{ിൽ, അR നി'ൾ:് ഒരു അടയാളമായിരി:ും.

Al-i İmran 3:183*.....എനി:്

മുേ… എനി:് ദൂതൻമാർ
വെ(2ിയിt%A്. ആരാS അ•ുത'ള%ം, സ{ീർ2ന'ള%ം,

Al-i İmran 3:183*.....എനി:്

തിരുെവഴു2ുകള%ം Yപകാശം നൽകു(R.

തിരുെവഴു2ുകള%ം Yപകാശം നൽകു(R.

3.

യഹൂദPാരുെട കാരുണ6Rാൽ ൈദവം േരഖെhടുRിയ
ൈദവRിeെറ വചന7െള ൈബബിളിലൂെട വ6sമാ<ാൻ
തീരുമാനിേ/ാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

അനുമതി Yപകാരം
ഞാൻ അ“െന കാ”ച കാണി:ുകയും കുxഠേരാഗം
സുഖെaടു2ുകയും മരിJവെര ജീവിaി:ുകയും െച‰%ം. നി'ൾ
മുേ… എനി:് ദൂതൻമാർ
വെ(2ിയിt%A്. ആരാS അ•ുത'ള%ം, സ{ീർ2ന'ള%ം,

3.

യഹൂദPാരുെട കാരുണ6Rാൽ ൈദവം േരഖെhടുRിയ
ൈദവRിeെറ വചന7െള ൈബബിളിലൂെട വ6sമാ<ാൻ
തീരുമാനിേ/ാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

േറാമാ 3:1-2*..... 1.അ'െനെയ{ിൽ െയഹൂദ4 എ_ാണു േമ~?

േറാമാ 3:1-2*..... 1.അ'െനെയ{ിൽ െയഹൂദ4 എ_ാണു േമ~?

േറാമാ 9:4*.....അവർ ൈദവ2ിെƒ ജനമായ ഇYസാേയലVരാS;

േറാമാ 9:4*.....അവർ ൈദവ2ിെƒ ജനമായ ഇYസാേയലVരാS;

അഥവാ പരിേ€ദനകർമംെകാA് എ_ു Yപേയാജനം? 2 .എല$ാവിധ2ിലും
വളെരയധികം YപേയാജനമുA്, സംശയമില$. ഒ(ാമR, ൈദവ2ിെƒ
അരുളaാടുകൾ ന<കെatR െയഹൂദ~ാർ:ാS

അഥവാ പരിേ€ദനകർമംെകാA് എ_ു Yപേയാജനം? 2 .എല$ാവിധ2ിലും
വളെരയധികം YപേയാജനമുA്, സംശയമില$. ഒ(ാമR, ൈദവ2ിെƒ
അരുളaാടുകൾ ന<കെatR െയഹൂദ~ാർ:ാS

ൈദവം അവെര തെƒ പുYത~ാരാ:ി; ദിവVേതജ„%ം,ഉട…ടികള%ം,
നിയമ'ള%ം, ആരാധനയും വാ†ദാന'ള%െമല$ാം അവർ:ു ന<കി.
----------------------------------------------------------------Ankebut 29:27*..... അേ‡ഹ2ി4 (പുYതൻ) ഇഷാഖിെനയും (െപൗYതൻ)
യഅ്ഖൂബിെനയും നാം Yപദാനം െച‰%കയുAായി. അേ‡ഹ2ിൻെറ
സ_തിപര…രയിൽ Yപവാചകതzവും േവദവും നാം നൽകുകയും െചŠതു.

ൈദവം അവെര തെƒ പുYത~ാരാ:ി; ദിവVേതജ„%ം,ഉട…ടികള%ം,
നിയമ'ള%ം, ആരാധനയും വാ†ദാന'ള%െമല$ാം അവർ:ു ന<കി.
----------------------------------------------------------------Ankebut 29:27*..... അേ‡ഹ2ി4 (പുYതൻ) ഇഷാഖിെനയും (െപൗYതൻ)
യഅ്ഖൂബിെനയും നാം Yപദാനം െച‰%കയുAായി. അേ‡ഹ2ിൻെറ
സ_തിപര…രയിൽ Yപവാചകതzവും േവദവും നാം നൽകുകയും െചŠതു.

Jathiyah 45:16*..... ഇYസായീൽ

സ_തികൾ:് േവദYഗ‹വും
വിŒാനവും Yപവാചകതzവും നാം നൽകുകയുAായി. വിശി•
വvതു:ളിൽ നി(് അവർ:് ആഹാരം നൽകുകയും േലാകെര:ാൾ
അവർ:് നാം േYശxഠത നൽകുകയും െചŠതു.

Jathiyah 45:16*..... ഇYസായീൽ

ൈബബിളിെല DപവാചകPാർ ൈദവം വിളംബരം
െചtതെതkിനാെണcതിe വ6sമായ െതളിവുകള0iായിരുേcാ?

ൈബബിളിെല DപവാചകPാർ ൈദവം വിളംബരം
െചtതെതkിനാെണcതിe വ6sമായ െതളിവുകള0iായിരുേcാ?

4.*

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

സ_തികൾ:് േവദYഗ‹വും
വിŒാനവും Yപവാചകതzവും നാം നൽകുകയുAായി. വിശി•
വvതു:ളിൽ നി(് അവർ:് ആഹാരം നൽകുകയും േലാകെര:ാൾ
അവർ:് നാം േYശxഠത നൽകുകയും െചŠതു.

4.*

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

പുറhാu 10:2*.....ഈജിŽതിൽ എെ_ല$ാം അടയാള'ൾ ഞാൻ

പുറhാu 10:2*.....ഈജിŽതിൽ എെ_ല$ാം അടയാള'ൾ ഞാൻ

േയാഹcാൻ 14:11....എെƒ Yപവൃ2ികൾെകാെA{ിലും വിശzസി:ുക
െഹDബായർ 2:4*.....അവരുെട സാ•V2ിനു പുറേമ, പല

േയാഹcാൻ 14:11....എെƒ Yപവൃ2ികൾെകാെA{ിലും വിശzസി:ുക
െഹDബായർ 2:4*.....അവരുെട സാ•V2ിനു പുറേമ, പല

തര2ിലുH അടയാള'ളാലും, അതിശയYപവർ2ന'ളാലും
അ‘ഭുതകർമ'ളാലും, തിരുഹിതYപകാരമുH പരിശു`ാ|ാവിെƒ
വര'ളാലും ൈദവവും ഇതിനു സാ•Vം വഹി:ു(ു.

തര2ിലുH അടയാള'ളാലും, അതിശയYപവർ2ന'ളാലും
അ‘ഭുതകർമ'ളാലും, തിരുഹിതYപകാരമുH പരിശു`ാ|ാവിെƒ
വര'ളാലും ൈദവവും ഇതിനു സാ•Vം വഹി:ു(ു.

------------------------------------------------Bakara 2:92.....വV’മായ െതളിവുകള%ം െകാA് മൂസാ

------------------------------------------------Bakara 2:92.....വV’മായ െതളിവുകള%ം െകാA് മൂസാ

Al-i İmran 3:49*..... അല$ാഹുവി4െറ

അനുമതി Yപകാരം
ഞാൻ അ“െന കാ”ച കാണി:ുകയും കുxഠേരാഗം
സുഖെaടു2ുകയും മരിJവെര ജീവിaി:ുകയും െച‰%ം. നി'ൾ

Al-i İmran 3:49*..... അല$ാഹുവി4െറ

വിശzാസികളാെണ{ിൽ, അR നി'ൾ:് ഒരു അടയാളമായിരി:ും.

വിശzാസികളാെണ{ിൽ, അR നി'ൾ:് ഒരു അടയാളമായിരി:ും.

Al-i İmran 3:183*.....എനി:്

മുേ… എനി:് ദൂതൻമാർ
വെ(2ിയിt%A്. ആരാS അ•ുത'ള%ം, സ{ീർ2ന'ള%ം,

Al-i İmran 3:183*.....എനി:്

തിരുെവഴു2ുകള%ം Yപകാശം നൽകു(R.

തിരുെവഴു2ുകള%ം Yപകാശം നൽകു(R.

കാtിെയ(ും ഈജിŽതുകാെര ഞാൻ എ'െന പരിഹാസവിഷയമാ:ിെയ(ും
നി'ള%െട പുYത~ാേരാടും പൗYത~ാേരാടും നി'ൾ പറയണം.

നി'ള%െട അടു2് വരികയുAായി.

കാtിെയ(ും ഈജിŽതുകാെര ഞാൻ എ'െന പരിഹാസവിഷയമാ:ിെയ(ും
നി'ള%െട പുYത~ാേരാടും പൗYത~ാേരാടും നി'ൾ പറയണം.

നി'ള%െട അടു2് വരികയുAായി.

അനുമതി Yപകാരം
ഞാൻ അ“െന കാ”ച കാണി:ുകയും കുxഠേരാഗം
സുഖെaടു2ുകയും മരിJവെര ജീവിaി:ുകയും െച‰%ം. നി'ൾ
മുേ… എനി:് ദൂതൻമാർ
വെ(2ിയിt%A്. ആരാS അ•ുത'ള%ം, സ{ീർ2ന'ള%ം,

5.*

5.*

തeെറ എലIാ വിശുB DഗF7ള0ം മാZRിൽ നിcും
അഴിമതിയിൽ നിcും സംരVി<ാൻ ൈദവം
"ആDഗഹി<ുേcാ"? (Purpose / Niyet)

തeെറ എലIാ വിശുB DഗF7ള0ം മാZRിൽ നിcും
അഴിമതിയിൽ നിcും സംരVി<ാൻ ൈദവം
"ആDഗഹി<ുേcാ"? (Purpose / Niyet)

ബൈബിൾ അെത / അെത ഖുർആൻ
സwീർRന7ൾ 12:6-7..... യേഹാവയുെട വചന'ൾ നിർ.ല വചന'ൾ
ആകു(ു. യേഹാേവ, നീ അവെര കാ2ുെകാH%ം; ഈ തലമുറയിൽനി(ു
നീ അവെര എ(ും സൂ•ി:ും.
ഏശയാ 14:24 &26-27*.....24 ഞാൻ തീരുമാനിJതുേപാെല സംഭവി:ും;
ഞാനുേ‡ശിJതുേപാെല അതു നിറേവറും എ(ി'െന സർവശ’നായ
സർേവശzരൻ ശപഥം െചŠതിരി:ു(ു. 26 സർവേലാകെ2യും
സംബ“ിJ%H എെƒ നി–യമാണിR. സർവജനതകെളയും ശി•ി:ാൻ
എെƒ ൈക നീtിയിരി:ു(ു. 27.സർവശ’നായ സർേവശzരൻ
തീരുമാനിJിരി:ു(ു, ആരാS അതിെന അസാധുവാ:ുക? അവിടുെ2
ൈക നീtിയിരി:ു(ു. ആരാണതിെന പി_ിരിaി:ുക മ2ായി
24:35*.....ആകാശവും ഭൂമിയും അ_ർധാനം െച‰%ം; എ(ാൽ എെƒ
വാ:ുകൾ എേ(:ും നിലനി<:ും.
----------------------------------------------------------------Hijr 15:9*..... തീർJയായും നാമാS ആ ഉൽേബാധനം
അവതരിaിJR.തീർJയായും നാം അതിെന
കാ2ുസൂ•ി:ു(തുമാS.
Saffat 37:3 & 7*.....3. ഒരു ഓർ.െaടു2ലിനായി വായി:ണo ...
7. ദുർ™ലമായ സകല പിശാചു:ളിൽ നി(ും നാം സുര•ിതതzം
കാ2ുസൂ•ി:ു(ു.

ബൈബിൾ അെത / അെത ഖുർആൻ
സwീർRന7ൾ 12:6-7..... യേഹാവയുെട വചന'ൾ നിർ.ല വചന'ൾ
ആകു(ു. യേഹാേവ, നീ അവെര കാ2ുെകാH%ം; ഈ തലമുറയിൽനി(ു
നീ അവെര എ(ും സൂ•ി:ും.
ഏശയാ 14:24 &26-27*.....24 ഞാൻ തീരുമാനിJതുേപാെല സംഭവി:ും;
ഞാനുേ‡ശിJതുേപാെല അതു നിറേവറും എ(ി'െന സർവശ’നായ
സർേവശzരൻ ശപഥം െചŠതിരി:ു(ു. 26 സർവേലാകെ2യും
സംബ“ിJ%H എെƒ നി–യമാണിR. സർവജനതകെളയും ശി•ി:ാൻ
എെƒ ൈക നീtിയിരി:ു(ു. 27.സർവശ’നായ സർേവശzരൻ
തീരുമാനിJിരി:ു(ു, ആരാS അതിെന അസാധുവാ:ുക? അവിടുെ2
ൈക നീtിയിരി:ു(ു. ആരാണതിെന പി_ിരിaി:ുക മ2ായി
24:35*.....ആകാശവും ഭൂമിയും അ_ർധാനം െച‰%ം; എ(ാൽ എെƒ
വാ:ുകൾ എേ(:ും നിലനി<:ും.
----------------------------------------------------------------Hijr 15:9*..... തീർJയായും നാമാS ആ ഉൽേബാധനം
അവതരിaിJR.തീർJയായും നാം അതിെന
കാ2ുസൂ•ി:ു(തുമാS.
Saffat 37:3 & 7*.....3. ഒരു ഓർ.െaടു2ലിനായി വായി:ണo ...
7. ദുർ™ലമായ സകല പിശാചു:ളിൽ നി(ും നാം സുര•ിതതzം
കാ2ുസൂ•ി:ു(ു.

എലIാ വിശുB DഗF7ള0ം മാZRിൽ നിcും
അഴിമതിയിൽനിcും രVി<ാൻ ൈദവRിe കഴിയുേമാ?
(Power / Kudret)

എലIാ വിശുB DഗF7ള0ം മാZRിൽ നിcും
അഴിമതിയിൽനിcും രVി<ാൻ ൈദവRിe കഴിയുേമാ?
(Power / Kudret)

ബൈബിൾ അെത / അെത ഖുർആൻ
ഏശയാ 46:9-10*.....9. ഞാൻ ൈദവമാകു(ു. 10. എ4െറ ആേലാചന
നി<:ു(ു;എെƒ ല•V'െളല$ാം ഞാൻ പൂർ2ീകരി:ും.
മർേ<ാS 12:24....േവദഭാഗ'ള%ം ൈദവ2ിെƒ ശ’ിയും നി'ൾ
YഗഹിJിtില$ാ2തുെകാAേല$ നി'ൾ:ീ െതQ% പQ%(R?
ലൂേ<ാS 21:33...ആകാശവും ഭൂമിയും നീ'ിേaാകും; പേ• എെƒ
വാ:ുകൾ ഒരി:ലും നീ'ിേaാകുകയില$.
േയാഹcാൻ 10:35..... തിരുെവഴു2് തകർ:ാൻ കഴിയില$ ...
----------------------------------------------------------------En'am 6:115..... അവ4െറ വാ:ുകൾ മാQാൻ കഴിയു( ഒ(ും
ഇല$.Yunus 10:64* ....ൈദവ വചനRിൽ മാZെമാcുമിലI. അx തെcയാy
മഹRായ ഭാഗ6ം.
Jinn 72:26-28*.....27. അവൻ തൃŽതിെat വല$ ദൂത(ും അവനിേല:്
ഒരുമിJ%കൂt%( ദിവസം (Yശേ`യമാകു(ു.) എ(ിt് താൻ (തൻെറ
ആ|ാവിെന) അവർ (ദൂതൻമാർ) ത'ള%െട ര•ിതാവിൻെറ െദൗതV'ൾ
എ2ിJ%െകാടു2ിt%A് എ(് അവൻ (അല$ാഹു) അറിയാൻ േവAി.

ബൈബിൾ അെത / അെത ഖുർആൻ
ഏശയാ 46:9-10*.....9. ഞാൻ ൈദവമാകു(ു. 10. എ4െറ ആേലാചന
നി<:ു(ു;എെƒ ല•V'െളല$ാം ഞാൻ പൂർ2ീകരി:ും.
മർേ<ാS 12:24....േവദഭാഗ'ള%ം ൈദവ2ിെƒ ശ’ിയും നി'ൾ
YഗഹിJിtില$ാ2തുെകാAേല$ നി'ൾ:ീ െതQ% പQ%(R?
ലൂേ<ാS 21:33...ആകാശവും ഭൂമിയും നീ'ിേaാകും; പേ• എെƒ
വാ:ുകൾ ഒരി:ലും നീ'ിേaാകുകയില$.
േയാഹcാൻ 10:35..... തിരുെവഴു2് തകർ:ാൻ കഴിയില$ ...
----------------------------------------------------------------En'am 6:115..... അവ4െറ വാ:ുകൾ മാQാൻ കഴിയു( ഒ(ും
ഇല$.Yunus 10:64* ....ൈദവ വചനRിൽ മാZെമാcുമിലI. അx തെcയാy
മഹRായ ഭാഗ6ം.
Jinn 72:26-28*.....27. അവൻ തൃŽതിെat വല$ ദൂത(ും അവനിേല:്
ഒരുമിJ%കൂt%( ദിവസം (Yശേ`യമാകു(ു.) എ(ിt് താൻ (തൻെറ
ആ|ാവിെന) അവർ (ദൂതൻമാർ) ത'ള%െട ര•ിതാവിൻെറ െദൗതV'ൾ
എ2ിJ%െകാടു2ിt%A് എ(് അവൻ (അല$ാഹു) അറിയാൻ േവAി.

6.*

5.*

6.*

5.*

തeെറ എലIാ വിശുB DഗF7ള0ം മാZRിൽ നിcും
അഴിമതിയിൽ നിcും സംരVി<ാൻ ൈദവം
"ആDഗഹി<ുേcാ"? (Purpose / Niyet)

തeെറ എലIാ വിശുB DഗF7ള0ം മാZRിൽ നിcും
അഴിമതിയിൽ നിcും സംരVി<ാൻ ൈദവം
"ആDഗഹി<ുേcാ"? (Purpose / Niyet)

ബൈബിൾ അെത / അെത ഖുർആൻ
സwീർRന7ൾ 12:6-7..... യേഹാവയുെട വചന'ൾ നിർ.ല വചന'ൾ
ആകു(ു. യേഹാേവ, നീ അവെര കാ2ുെകാH%ം; ഈ തലമുറയിൽനി(ു
നീ അവെര എ(ും സൂ•ി:ും.
ഏശയാ 14:24 &26-27*.....24 ഞാൻ തീരുമാനിJതുേപാെല സംഭവി:ും;
ഞാനുേ‡ശിJതുേപാെല അതു നിറേവറും എ(ി'െന സർവശ’നായ
സർേവശzരൻ ശപഥം െചŠതിരി:ു(ു. 26 സർവേലാകെ2യും
സംബ“ിJ%H എെƒ നി–യമാണിR. സർവജനതകെളയും ശി•ി:ാൻ
എെƒ ൈക നീtിയിരി:ു(ു. 27.സർവശ’നായ സർേവശzരൻ
തീരുമാനിJിരി:ു(ു, ആരാS അതിെന അസാധുവാ:ുക? അവിടുെ2
ൈക നീtിയിരി:ു(ു. ആരാണതിെന പി_ിരിaി:ുക മ2ായി
24:35*.....ആകാശവും ഭൂമിയും അ_ർധാനം െച‰%ം; എ(ാൽ എെƒ
വാ:ുകൾ എേ(:ും നിലനി<:ും.
----------------------------------------------------------------Hijr 15:9*..... തീർJയായും നാമാS ആ ഉൽേബാധനം
അവതരിaിJR.തീർJയായും നാം അതിെന
കാ2ുസൂ•ി:ു(തുമാS.
Saffat 37:3 & 7*.....3. ഒരു ഓർ.െaടു2ലിനായി വായി:ണo ...
7. ദുർ™ലമായ സകല പിശാചു:ളിൽ നി(ും നാം സുര•ിതതzം
കാ2ുസൂ•ി:ു(ു.

ബൈബിൾ അെത / അെത ഖുർആൻ
സwീർRന7ൾ 12:6-7..... യേഹാവയുെട വചന'ൾ നിർ.ല വചന'ൾ
ആകു(ു. യേഹാേവ, നീ അവെര കാ2ുെകാH%ം; ഈ തലമുറയിൽനി(ു
നീ അവെര എ(ും സൂ•ി:ും.
ഏശയാ 14:24 &26-27*.....24 ഞാൻ തീരുമാനിJതുേപാെല സംഭവി:ും;
ഞാനുേ‡ശിJതുേപാെല അതു നിറേവറും എ(ി'െന സർവശ’നായ
സർേവശzരൻ ശപഥം െചŠതിരി:ു(ു. 26 സർവേലാകെ2യും
സംബ“ിJ%H എെƒ നി–യമാണിR. സർവജനതകെളയും ശി•ി:ാൻ
എെƒ ൈക നീtിയിരി:ു(ു. 27.സർവശ’നായ സർേവശzരൻ
തീരുമാനിJിരി:ു(ു, ആരാS അതിെന അസാധുവാ:ുക? അവിടുെ2
ൈക നീtിയിരി:ു(ു. ആരാണതിെന പി_ിരിaി:ുക മ2ായി
24:35*.....ആകാശവും ഭൂമിയും അ_ർധാനം െച‰%ം; എ(ാൽ എെƒ
വാ:ുകൾ എേ(:ും നിലനി<:ും.
----------------------------------------------------------------Hijr 15:9*..... തീർJയായും നാമാS ആ ഉൽേബാധനം
അവതരിaിJR.തീർJയായും നാം അതിെന
കാ2ുസൂ•ി:ു(തുമാS.
Saffat 37:3 & 7*.....3. ഒരു ഓർ.െaടു2ലിനായി വായി:ണo ...
7. ദുർ™ലമായ സകല പിശാചു:ളിൽ നി(ും നാം സുര•ിതതzം
കാ2ുസൂ•ി:ു(ു.

എലIാ വിശുB DഗF7ള0ം മാZRിൽ നിcും
അഴിമതിയിൽനിcും രVി<ാൻ ൈദവRിe കഴിയുേമാ?
(Power / Kudret)

എലIാ വിശുB DഗF7ള0ം മാZRിൽ നിcും
അഴിമതിയിൽനിcും രVി<ാൻ ൈദവRിe കഴിയുേമാ?
(Power / Kudret)

ബൈബിൾ അെത / അെത ഖുർആൻ
ഏശയാ 46:9-10*.....9. ഞാൻ ൈദവമാകു(ു. 10. എ4െറ ആേലാചന
നി<:ു(ു;എെƒ ല•V'െളല$ാം ഞാൻ പൂർ2ീകരി:ും.
മർേ<ാS 12:24....േവദഭാഗ'ള%ം ൈദവ2ിെƒ ശ’ിയും നി'ൾ
YഗഹിJിtില$ാ2തുെകാAേല$ നി'ൾ:ീ െതQ% പQ%(R?
ലൂേ<ാS 21:33...ആകാശവും ഭൂമിയും നീ'ിേaാകും; പേ• എെƒ
വാ:ുകൾ ഒരി:ലും നീ'ിേaാകുകയില$.
േയാഹcാൻ 10:35..... തിരുെവഴു2് തകർ:ാൻ കഴിയില$ ...
----------------------------------------------------------------En'am 6:115..... അവ4െറ വാ:ുകൾ മാQാൻ കഴിയു( ഒ(ും
ഇല$.Yunus 10:64* ....ൈദവ വചനRിൽ മാZെമാcുമിലI. അx തെcയാy
മഹRായ ഭാഗ6ം.
Jinn 72:26-28*.....27. അവൻ തൃŽതിെat വല$ ദൂത(ും അവനിേല:്
ഒരുമിJ%കൂt%( ദിവസം (Yശേ`യമാകു(ു.) എ(ിt് താൻ (തൻെറ
ആ|ാവിെന) അവർ (ദൂതൻമാർ) ത'ള%െട ര•ിതാവിൻെറ െദൗതV'ൾ
എ2ിJ%െകാടു2ിt%A് എ(് അവൻ (അല$ാഹു) അറിയാൻ േവAി.

ബൈബിൾ അെത / അെത ഖുർആൻ
ഏശയാ 46:9-10*.....9. ഞാൻ ൈദവമാകു(ു. 10. എ4െറ ആേലാചന
നി<:ു(ു;എെƒ ല•V'െളല$ാം ഞാൻ പൂർ2ീകരി:ും.
മർേ<ാS 12:24....േവദഭാഗ'ള%ം ൈദവ2ിെƒ ശ’ിയും നി'ൾ
YഗഹിJിtില$ാ2തുെകാAേല$ നി'ൾ:ീ െതQ% പQ%(R?
ലൂേ<ാS 21:33...ആകാശവും ഭൂമിയും നീ'ിേaാകും; പേ• എെƒ
വാ:ുകൾ ഒരി:ലും നീ'ിേaാകുകയില$.
േയാഹcാൻ 10:35..... തിരുെവഴു2് തകർ:ാൻ കഴിയില$ ...
----------------------------------------------------------------En'am 6:115..... അവ4െറ വാ:ുകൾ മാQാൻ കഴിയു( ഒ(ും
ഇല$.Yunus 10:64* ....ൈദവ വചനRിൽ മാZെമാcുമിലI. അx തെcയാy
മഹRായ ഭാഗ6ം.
Jinn 72:26-28*.....27. അവൻ തൃŽതിെat വല$ ദൂത(ും അവനിേല:്
ഒരുമിJ%കൂt%( ദിവസം (Yശേ`യമാകു(ു.) എ(ിt് താൻ (തൻെറ
ആ|ാവിെന) അവർ (ദൂതൻമാർ) ത'ള%െട ര•ിതാവിൻെറ െദൗതV'ൾ
എ2ിJ%െകാടു2ിt%A് എ(് അവൻ (അല$ാഹു) അറിയാൻ േവAി.

6.*

6.*

7.*

സാRാൻ, ഭൂത7ൾ അെലIwിൽ മനുഷ6െര അയ/x, താൻ
അയ/ വിശുB തിരുെവഴുRുകള0െട യഥാർ{
തിരുെവഴുRുകളിലൂെട മാZം വരുRുcx വഴി തeെറ
സ=kം "ഉേ}ശ6വും" "ശsിയും" മറികട<ാൻ ൈദവം
അനുവദി<ുമായിരുേcാ? (Tahrifbi’l-lafz)
ബൈബിൾ

ഇലI / ഇലI ഖുർആൻ

7.*

സാRാൻ, ഭൂത7ൾ അെലIwിൽ മനുഷ6െര അയ/x, താൻ
അയ/ വിശുB തിരുെവഴുRുകള0െട യഥാർ{
തിരുെവഴുRുകളിലൂെട മാZം വരുRുcx വഴി തeെറ
സ=kം "ഉേ}ശ6വും" "ശsിയും" മറികട<ാൻ ൈദവം
അനുവദി<ുമായിരുേcാ? (Tahrifbi’l-lafz)
ബൈബിൾ

ഇലI / ഇലI ഖുർആൻ

ഏശയാ 55:11*.....എെƒ നാവിൽനി(ു പുറെaടു( വചനവും

ഏശയാ 55:11*.....എെƒ നാവിൽനി(ു പുറെaടു( വചനവും

നിറേവQ%ം. ഞാൻ ഏ<പി:ു( കാരVം വിജയകരമായി നിവർ2ി:ും.

നിറേവQ%ം. ഞാൻ ഏ<പി:ു( കാരVം വിജയകരമായി നിവർ2ി:ും.

ലൂേ<ാS 16:17*.....ധർമശാvYത2ിെല ഒരു വHിേ:ാ

ലൂേ<ാS 16:17*.....ധർമശാvYത2ിെല ഒരു വHിേ:ാ

പുHിേ:ാ മാQം വരു(തിെന:ാൾ എള%aം ആകാശവും ഭൂമിയും
ഇല$ാതാകു(തായിരി:ും..

പുHിേ:ാ മാQം വരു(തിെന:ാൾ എള%aം ആകാശവും ഭൂമിയും
ഇല$ാതാകു(തായിരി:ും..

------------------------------------------------Hajj 22:52*.....ഞ'ൾ നി'ള%െട മു…ിൽ ഒരു Yപവാചകെന

------------------------------------------------Hajj 22:52*.....ഞ'ൾ നി'ള%െട മു…ിൽ ഒരു Yപവാചകെന

അെല${ിൽ Yപവാചകെന അയJിtില$, എ(ാൽ സാ2ാൻ ഒരു കാരVം
ആYഗഹിJ%. എ(ാൽ പിശാœ കുഴaമുAാ:ാൻ അല$ാഹു
ഉേ‡ശി:ു(ില$. എ(ിt%ം അല$ാഹു അവ4െറ െതളിവുകെള
വിവരിJ%െകാടു:ു(ു. അല$ാഹു എല$ാം അറിയു(വനാS.

അെല${ിൽ Yപവാചകെന അയJിtില$, എ(ാൽ സാ2ാൻ ഒരു കാരVം
ആYഗഹിJ%. എ(ാൽ പിശാœ കുഴaമുAാ:ാൻ അല$ാഹു
ഉേ‡ശി:ു(ില$. എ(ിt%ം അല$ാഹു അവ4െറ െതളിവുകെള
വിവരിJ%െകാടു:ു(ു. അല$ാഹു എല$ാം അറിയു(വനാS.

Saffat 37:3 & 7.....3. (വചനം)

വായി:ണം ... 7.
ദുർ™ലമായ സകല പിശാചു:ളിൽനി(ും നാം അതിെന
സുര•ിതരായി സംര•ി:ു(ു.

Saffat 37:3 & 7.....3. (വചനം)

Hakka 69:44-47 & 51*.....44.

ന.ുെട േപരിൽ അേ‡ഹം കHം
പറo സ•ർഭം (Yശേ`യമാS.) 45. നാം അേ‡ഹെ2 വലതു കയQാതാ:ി.
അവൻ സജീവമാ:ുകയും െചŠതു. നി'ള%െട കൂt2ിൽ നി(് ഒരാള%ം
നി'ൾ:ിതിെന ഞ'ൾ പ{ുേചർ:ാതിരു(ിtില$. പരമമായ സതVം.

Hakka 69:44-47 & 51*.....44.

ന.ുെട േപരിൽ അേ‡ഹം കHം
പറo സ•ർഭം (Yശേ`യമാS.) 45. നാം അേ‡ഹെ2 വലതു കയQാതാ:ി.
അവൻ സജീവമാ:ുകയും െചŠതു. നി'ള%െട കൂt2ിൽ നി(് ഒരാള%ം
നി'ൾ:ിതിെന ഞ'ൾ പ{ുേചർ:ാതിരു(ിtില$. പരമമായ സതVം.

മനുഷ6ർ വിശുB ഖുർആനുകെള വികലമാ<ിേയാ അെലIwിൽ
അവെര െതZായി വ6ാഖ6ാനി<ുcതിലൂെടേയാ
വിവSDത7ളാ<ാൻ സാധി<ുേമാ? (Tahrifbi’l-ma’na)

മനുഷ6ർ വിശുB ഖുർആനുകെള വികലമാ<ിേയാ അെലIwിൽ
അവെര െതZായി വ6ാഖ6ാനി<ുcതിലൂെടേയാ
വിവSDത7ളാ<ാൻ സാധി<ുേമാ? (Tahrifbi’l-ma’na)

അതുേപാെലയാS. അതു നിxഫലമായി മട'ി വരികയില$. അR എെƒ ല•Vം

8.*

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

അതുേപാെലയാS. അതു നിxഫലമായി മട'ി വരികയില$. അR എെƒ ല•Vം

വായി:ണം ... 7.
ദുർ™ലമായ സകല പിശാചു:ളിൽനി(ും നാം അതിെന
സുര•ിതരായി സംര•ി:ു(ു.

8.*

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

തീേRാS 1:10—11*.....10എെ_(ാൽവഴ'ാ2YപകൃതമുHവരും

തീേRാS 1:10—11*.....10എെ_(ാൽവഴ'ാ2YപകൃതമുHവരും

------------------------------------------------Ali-İmran 3:78*..... േവദYഗ‹2ിൽ നി(ും ഒരു തർ:േമാ,

------------------------------------------------Ali-İmran 3:78*..... േവദYഗ‹2ിൽ നി(ും ഒരു തർ:േമാ,

നി'ള%െട ഭാഷയിൽ ഒരു േവദYഗ‹വും വ(ുകിtാെത അല$ാഹുവിൻെറ
ദൃ•ാ_'ളിൽ തർ:ം നട2ു(വെര. അR നിന:് േവദYഗ‹ം
െവളിെaടു2ി2(ുെകാA്. അവർ പറയും; അR അല$ാഹുവിൻെറ
പ:ൽ നി(ുHതാെണ(്. എ(ാൽ അR അല$ാഹുവി{ൽ നി(ുHതല$.
അവർ അറിoുെകാA് അല$ാഹുവിൻെറ േപരിൽ കHം പറയുകയാS.

നി'ള%െട ഭാഷയിൽ ഒരു േവദYഗ‹വും വ(ുകിtാെത അല$ാഹുവിൻെറ
ദൃ•ാ_'ളിൽ തർ:ം നട2ു(വെര. അR നിന:് േവദYഗ‹ം
െവളിെaടു2ി2(ുെകാA്. അവർ പറയും; അR അല$ാഹുവിൻെറ
പ:ൽ നി(ുHതാെണ(്. എ(ാൽ അR അല$ാഹുവി{ൽ നി(ുHതല$.
അവർ അറിoുെകാA് അല$ാഹുവിൻെറ േപരിൽ കHം പറയുകയാS.

കഴ…ില$ാ2സംഭാഷണ2ിൽഏർെaടു(വരുംവžകരുമായധാരാളം
ആള%കള%Aേല$ാ;YപേതVകിJ%പരിേ€ദനകർമവാദികൾ..പഠിaി:രുതാ2കാരV'ൾ
അധമമായലാഭ2ിനുേവAിപഠിaിJ്,കുടുംബ'െളഅവർവഴിെതQി:ു(ു.

7.*

സാRാൻ, ഭൂത7ൾ അെലIwിൽ മനുഷ6െര അയ/x, താൻ
അയ/ വിശുB തിരുെവഴുRുകള0െട യഥാർ{
തിരുെവഴുRുകളിലൂെട മാZം വരുRുcx വഴി തeെറ
സ=kം "ഉേ}ശ6വും" "ശsിയും" മറികട<ാൻ ൈദവം
അനുവദി<ുമായിരുേcാ? (Tahrifbi’l-lafz)
ബൈബിൾ

ഇലI / ഇലI ഖുർആൻ

കഴ…ില$ാ2സംഭാഷണ2ിൽഏർെaടു(വരുംവžകരുമായധാരാളം
ആള%കള%Aേല$ാ;YപേതVകിJ%പരിേ€ദനകർമവാദികൾ..പഠിaി:രുതാ2കാരV'ൾ
അധമമായലാഭ2ിനുേവAിപഠിaിJ്,കുടുംബ'െളഅവർവഴിെതQി:ു(ു.

7.*

സാRാൻ, ഭൂത7ൾ അെലIwിൽ മനുഷ6െര അയ/x, താൻ
അയ/ വിശുB തിരുെവഴുRുകള0െട യഥാർ{
തിരുെവഴുRുകളിലൂെട മാZം വരുRുcx വഴി തeെറ
സ=kം "ഉേ}ശ6വും" "ശsിയും" മറികട<ാൻ ൈദവം
അനുവദി<ുമായിരുേcാ? (Tahrifbi’l-lafz)
ബൈബിൾ

ഇലI / ഇലI ഖുർആൻ

ഏശയാ 55:11*.....എെƒ നാവിൽനി(ു പുറെaടു( വചനവും

ഏശയാ 55:11*.....എെƒ നാവിൽനി(ു പുറെaടു( വചനവും

അതുേപാെലയാS. അതു നിxഫലമായി മട'ി വരികയില$. അR എെƒ ല•Vം

അതുേപാെലയാS. അതു നിxഫലമായി മട'ി വരികയില$. അR എെƒ ല•Vം

നിറേവQ%ം. ഞാൻ ഏ<പി:ു( കാരVം വിജയകരമായി നിവർ2ി:ും.

നിറേവQ%ം. ഞാൻ ഏ<പി:ു( കാരVം വിജയകരമായി നിവർ2ി:ും.

പുHിേ:ാ മാQം വരു(തിെന:ാൾ എള%aം ആകാശവും ഭൂമിയും
ഇല$ാതാകു(തായിരി:ും..

പുHിേ:ാ മാQം വരു(തിെന:ാൾ എള%aം ആകാശവും ഭൂമിയും
ഇല$ാതാകു(തായിരി:ും..

------------------------------------------------Hajj 22:52*.....ഞ'ൾ നി'ള%െട മു…ിൽ ഒരു Yപവാചകെന

------------------------------------------------Hajj 22:52*.....ഞ'ൾ നി'ള%െട മു…ിൽ ഒരു Yപവാചകെന

അെല${ിൽ Yപവാചകെന അയJിtില$, എ(ാൽ സാ2ാൻ ഒരു കാരVം
ആYഗഹിJ%. എ(ാൽ പിശാœ കുഴaമുAാ:ാൻ അല$ാഹു
ഉേ‡ശി:ു(ില$. എ(ിt%ം അല$ാഹു അവ4െറ െതളിവുകെള
വിവരിJ%െകാടു:ു(ു. അല$ാഹു എല$ാം അറിയു(വനാS.

അെല${ിൽ Yപവാചകെന അയJിtില$, എ(ാൽ സാ2ാൻ ഒരു കാരVം
ആYഗഹിJ%. എ(ാൽ പിശാœ കുഴaമുAാ:ാൻ അല$ാഹു
ഉേ‡ശി:ു(ില$. എ(ിt%ം അല$ാഹു അവ4െറ െതളിവുകെള
വിവരിJ%െകാടു:ു(ു. അല$ാഹു എല$ാം അറിയു(വനാS.

Saffat 37:3 & 7.....3. (വചനം)

വായി:ണം ... 7.
ദുർ™ലമായ സകല പിശാചു:ളിൽനി(ും നാം അതിെന
സുര•ിതരായി സംര•ി:ു(ു.

Saffat 37:3 & 7.....3. (വചനം)

Hakka 69:44-47 & 51*.....44.

ന.ുെട േപരിൽ അേ‡ഹം കHം
പറo സ•ർഭം (Yശേ`യമാS.) 45. നാം അേ‡ഹെ2 വലതു കയQാതാ:ി.
അവൻ സജീവമാ:ുകയും െചŠതു. നി'ള%െട കൂt2ിൽ നി(് ഒരാള%ം
നി'ൾ:ിതിെന ഞ'ൾ പ{ുേചർ:ാതിരു(ിtില$. പരമമായ സതVം.

Hakka 69:44-47 & 51*.....44.

മനുഷ6ർ വിശുB ഖുർആനുകെള വികലമാ<ിേയാ അെലIwിൽ
അവെര െതZായി വ6ാഖ6ാനി<ുcതിലൂെടേയാ
വിവSDത7ളാ<ാൻ സാധി<ുേമാ? (Tahrifbi’l-ma’na)

മനുഷ6ർ വിശുB ഖുർആനുകെള വികലമാ<ിേയാ അെലIwിൽ
അവെര െതZായി വ6ാഖ6ാനി<ുcതിലൂെടേയാ
വിവSDത7ളാ<ാൻ സാധി<ുേമാ? (Tahrifbi’l-ma’na)

ലൂേ<ാS 16:17*.....ധർമശാvYത2ിെല ഒരു വHിേ:ാ

8.*

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

ലൂേ<ാS 16:17*.....ധർമശാvYത2ിെല ഒരു വHിേ:ാ

വായി:ണം ... 7.
ദുർ™ലമായ സകല പിശാചു:ളിൽനി(ും നാം അതിെന
സുര•ിതരായി സംര•ി:ു(ു.
ന.ുെട േപരിൽ അേ‡ഹം കHം
പറo സ•ർഭം (Yശേ`യമാS.) 45. നാം അേ‡ഹെ2 വലതു കയQാതാ:ി.
അവൻ സജീവമാ:ുകയും െചŠതു. നി'ള%െട കൂt2ിൽ നി(് ഒരാള%ം
നി'ൾ:ിതിെന ഞ'ൾ പ{ുേചർ:ാതിരു(ിtില$. പരമമായ സതVം.

8.*

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

തീേRാS 1:10—11*.....10എെ_(ാൽവഴ'ാ2YപകൃതമുHവരും

തീേRാS 1:10—11*.....10എെ_(ാൽവഴ'ാ2YപകൃതമുHവരും

കഴ…ില$ാ2സംഭാഷണ2ിൽഏർെaടു(വരുംവžകരുമായധാരാളം
ആള%കള%Aേല$ാ;YപേതVകിJ%പരിേ€ദനകർമവാദികൾ..പഠിaി:രുതാ2കാരV'ൾ
അധമമായലാഭ2ിനുേവAിപഠിaിJ്,കുടുംബ'െളഅവർവഴിെതQി:ു(ു.

കഴ…ില$ാ2സംഭാഷണ2ിൽഏർെaടു(വരുംവžകരുമായധാരാളം
ആള%കള%Aേല$ാ;YപേതVകിJ%പരിേ€ദനകർമവാദികൾ..പഠിaി:രുതാ2കാരV'ൾ
അധമമായലാഭ2ിനുേവAിപഠിaിJ്,കുടുംബ'െളഅവർവഴിെതQി:ു(ു.

------------------------------------------------Ali-İmran 3:78*..... േവദYഗ‹2ിൽ നി(ും ഒരു തർ:േമാ,

------------------------------------------------Ali-İmran 3:78*..... േവദYഗ‹2ിൽ നി(ും ഒരു തർ:േമാ,

നി'ള%െട ഭാഷയിൽ ഒരു േവദYഗ‹വും വ(ുകിtാെത അല$ാഹുവിൻെറ
ദൃ•ാ_'ളിൽ തർ:ം നട2ു(വെര. അR നിന:് േവദYഗ‹ം
െവളിെaടു2ി2(ുെകാA്. അവർ പറയും; അR അല$ാഹുവിൻെറ
പ:ൽ നി(ുHതാെണ(്. എ(ാൽ അR അല$ാഹുവി{ൽ നി(ുHതല$.
അവർ അറിoുെകാA് അല$ാഹുവിൻെറ േപരിൽ കHം പറയുകയാS.

നി'ള%െട ഭാഷയിൽ ഒരു േവദYഗ‹വും വ(ുകിtാെത അല$ാഹുവിൻെറ
ദൃ•ാ_'ളിൽ തർ:ം നട2ു(വെര. അR നിന:് േവദYഗ‹ം
െവളിെaടു2ി2(ുെകാA്. അവർ പറയും; അR അല$ാഹുവിൻെറ
പ:ൽ നി(ുHതാെണ(്. എ(ാൽ അR അല$ാഹുവി{ൽ നി(ുHതല$.
അവർ അറിoുെകാA് അല$ാഹുവിൻെറ േപരിൽ കHം പറയുകയാS.

9.

ൈദവRിeെറ സ=ഭാവവും Dപകൃതിയുേടതുമായ ആേരാപണെR
തിരുRിെയഴുതുകേയാ, േകടാ<ുകേയാ െചtതതായി
അവകാശെhടുc വ6sികൾ ഒcുകിൽ ൈദവം അx
അറിnിmിെലIേcാ, ൈദവം ഒcും മന•ിലായിെലIേcാ
സൂചിhിേ/ാ, അെലIwിൽ ൈദവം ആരാെണേcാ ൈബബിൾ
മാZിെവേ/ാ? (El-Alim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir)
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഏശയാ 14:24 & 27*.....24.

9.

ൈദവRിeെറ സ=ഭാവവും Dപകൃതിയുേടതുമായ ആേരാപണെR
തിരുRിെയഴുതുകേയാ, േകടാ<ുകേയാ െചtതതായി
അവകാശെhടുc വ6sികൾ ഒcുകിൽ ൈദവം അx
അറിnിmിെലIേcാ, ൈദവം ഒcും മന•ിലായിെലIേcാ
സൂചിhിേ/ാ, അെലIwിൽ ൈദവം ആരാെണേcാ ൈബബിൾ
മാZിെവേ/ാ? (El-Alim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir)

ഖുർആൻ

ഞാൻ തീരുമാനിJതുേപാെല

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഏശയാ 14:24 & 27*.....24.

ഖുർആൻ

ഞാൻ തീരുമാനിJതുേപാെല

സംഭവി:ും; 27. സർവശ’നായ സർേവശzരൻ തീരുമാനിJിരി:ു(ു,
ആരാS അതിെന അസാധുവാ:ുക?

സംഭവി:ും; 27. സർവശ’നായ സർേവശzരൻ തീരുമാനിJിരി:ു(ു,
ആരാS അതിെന അസാധുവാ:ുക?

െഹDബായർ 4:12-13*.....ൈദവ2ിെƒ വചനം ജീവനുHതും,

െഹDബായർ 4:12-13*.....ൈദവ2ിെƒ വചനം ജീവനുHതും,

Yപേയാഗ•മവും.

Yപേയാഗ•മവും.

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

Baqara 2:20, 255*.....20അല$ാഹു എല$ാQിനും കഴിവുQവനാS.
255. അല$ാഹു. അവനല$ാെത യാെതാരു ൈദവവുമില$. എെ((ും

-----------------------------------------------Baqara 2:20, 255*.....20അല$ാഹു എല$ാQിനും കഴിവുQവനാS.
255. അല$ാഹു. അവനല$ാെത യാെതാരു ൈദവവുമില$. എെ((ും

Nisa 4:158..... അല$ാഹു

Nisa 4:158..... അല$ാഹു

ജീവിJിരി:ു(വൻ. ഉറ:േമാ ഉറ:േമാ അവെന പിടികൂടിയില$.
അവ4െറ സിംഹാസനം ആകാശെ2യും ഭൂമിെയയും മുൻ വശേ2:്
നീtിെ:ാടു:ു(ു.
െച‰%(ു.

എല$ാം േകൾ:ുകയും കാണുകയും

10.

ജീവിJിരി:ു(വൻ. ഉറ:േമാ ഉറ:േമാ അവെന പിടികൂടിയില$.
അവ4െറ സിംഹാസനം ആകാശെ2യും ഭൂമിെയയും മുൻ വശേ2:്
നീtിെ:ാടു:ു(ു.
െച‰%(ു.

എല$ാം േകൾ:ുകയും കാണുകയും

10.

ൈബബിളിെന മാZി<ളേnാ അെലIwിൽ േകടാ<ിയതാെണേcാ
അവകാശെhടുcവർ സാRാെന ൈദവRിനു മീെത
ഉയർRിhിടി<ുcതിൽ കുZ<ാരനാെണേcാ?(El-Aziz, El-

ൈബബിളിെന മാZി<ളേnാ അെലIwിൽ േകടാ<ിയതാെണേcാ
അവകാശെhടുcവർ സാRാെന ൈദവRിനു മീെത
ഉയർRിhിടി<ുcതിൽ കുZ<ാരനാെണേcാ?(El-Aziz, El-

Galib, El-Jebbar, El-Muktedir)

Galib, El-Jebbar, El-Muktedir)

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

സwീർRന7ൾ 94:7-9*.....െചവി ന<കിയ ൈദവം

സwീർRന7ൾ 94:7-9*.....െചവി ന<കിയ ൈദവം

േകൾ:ു(ിെല$േ(ാ? കŸ% സൃxടിJവൻ കാണുകയിെല$േ(ാ?

േകൾ:ു(ിെല$േ(ാ? കŸ% സൃxടിJവൻ കാണുകയിെല$േ(ാ?

െഹDബായർ 4:12-13*.....12.

െഹDബായർ 4:12-13*.....12.

ൈദവ2ിെƒ വചനം

ജീവനുHതും, Yപേയാഗ•മവും, 13 Yപപž2ിലുH യാെതാരു

ൈദവ2ിെƒ വചനം

ജീവനുHതും, Yപേയാഗ•മവും, 13 Yപപž2ിലുH യാെതാരു

സൃxടി:ും ൈദവ2ിൽനി(ു മറoിരി:ുവാൻ സാധVമല$.

സൃxടി:ും ൈദവ2ിൽനി(ു മറoിരി:ുവാൻ സാധVമല$.

------------------------------------------------Yunus 10:21 ....ന.ുെട സൂ’'ൾെ:തിെര ചില ഗൂഢാേലാചനകൾ

------------------------------------------------Yunus 10:21 ....ന.ുെട സൂ’'ൾെ:തിെര ചില ഗൂഢാേലാചനകൾ

നട:ു(ുA്.

നട:ു(ുA്.

Hijr 15:9..... തീർJയായും

നാമാS ആ ഉൽേബാധനം
അവതരിaിJR. തീർJയായും നാം അതിെന
കാ2ുസൂ•ി:ു(തുമാS.

Hijr 15:9..... തീർJയായും

Taha 20:5 & 51-52*.....5.

Taha 20:5 & 51-52*.....5.

പരമകാരുണികൻ സിംഹാസന2ിൽ
£ാപിതമായR ... 51. മുൻ തലമുറകള%െട അവ£ എേaാഴാS? 52.
അR എ4െറ നാഥ4െറ Yഗ‹2ിൽ േരഖെaടു2െatിt%HതാS. എ4െറ
നാഥൻ ഒt%ം പിഴവു പQാ2വനാS.

9.

ൈദവRിeെറ സ=ഭാവവും Dപകൃതിയുേടതുമായ ആേരാപണെR
തിരുRിെയഴുതുകേയാ, േകടാ<ുകേയാ െചtതതായി
അവകാശെhടുc വ6sികൾ ഒcുകിൽ ൈദവം അx
അറിnിmിെലIേcാ, ൈദവം ഒcും മന•ിലായിെലIേcാ
സൂചിhിേ/ാ, അെലIwിൽ ൈദവം ആരാെണേcാ ൈബബിൾ
മാZിെവേ/ാ? (El-Alim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir)
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഏശയാ 14:24 & 27*.....24.

നാമാS ആ ഉൽേബാധനം
അവതരിaിJR. തീർJയായും നാം അതിെന
കാ2ുസൂ•ി:ു(തുമാS.
പരമകാരുണികൻ സിംഹാസന2ിൽ
£ാപിതമായR ... 51. മുൻ തലമുറകള%െട അവ£ എേaാഴാS? 52.
അR എ4െറ നാഥ4െറ Yഗ‹2ിൽ േരഖെaടു2െatിt%HതാS. എ4െറ
നാഥൻ ഒt%ം പിഴവു പQാ2വനാS.

9.

ൈദവRിeെറ സ=ഭാവവും Dപകൃതിയുേടതുമായ ആേരാപണെR
തിരുRിെയഴുതുകേയാ, േകടാ<ുകേയാ െചtതതായി
അവകാശെhടുc വ6sികൾ ഒcുകിൽ ൈദവം അx
അറിnിmിെലIേcാ, ൈദവം ഒcും മന•ിലായിെലIേcാ
സൂചിhിേ/ാ, അെലIwിൽ ൈദവം ആരാെണേcാ ൈബബിൾ
മാZിെവേ/ാ? (El-Alim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir)

ഖുർആൻ

ഞാൻ തീരുമാനിJതുേപാെല

സംഭവി:ും; 27. സർവശ’നായ സർേവശzരൻ തീരുമാനിJിരി:ു(ു,
ആരാS അതിെന അസാധുവാ:ുക?

െഹDബായർ 4:12-13*.....ൈദവ2ിെƒ വചനം ജീവനുHതും,
Yപേയാഗ•മവും.

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഏശയാ 14:24 & 27*.....24.

ഖുർആൻ

ഞാൻ തീരുമാനിJതുേപാെല

സംഭവി:ും; 27. സർവശ’നായ സർേവശzരൻ തീരുമാനിJിരി:ു(ു,
ആരാS അതിെന അസാധുവാ:ുക?

െഹDബായർ 4:12-13*.....ൈദവ2ിെƒ വചനം ജീവനുHതും,
Yപേയാഗ•മവും.

-----------------------------------------------Baqara 2:20, 255*.....20അല$ാഹു എല$ാQിനും കഴിവുQവനാS.
255. അല$ാഹു. അവനല$ാെത യാെതാരു ൈദവവുമില$. എെ((ും

-----------------------------------------------Baqara 2:20, 255*.....20അല$ാഹു എല$ാQിനും കഴിവുQവനാS.
255. അല$ാഹു. അവനല$ാെത യാെതാരു ൈദവവുമില$. എെ((ും

ജീവിJിരി:ു(വൻ. ഉറ:േമാ ഉറ:േമാ അവെന പിടികൂടിയില$.
അവ4െറ സിംഹാസനം ആകാശെ2യും ഭൂമിെയയും മുൻ വശേ2:്
നീtിെ:ാടു:ു(ു.

ജീവിJിരി:ു(വൻ. ഉറ:േമാ ഉറ:േമാ അവെന പിടികൂടിയില$.
അവ4െറ സിംഹാസനം ആകാശെ2യും ഭൂമിെയയും മുൻ വശേ2:്
നീtിെ:ാടു:ു(ു.

Nisa 4:158..... അല$ാഹു

Nisa 4:158..... അല$ാഹു

െച‰%(ു.

എല$ാം േകൾ:ുകയും കാണുകയും

െച‰%(ു.

10.

എല$ാം േകൾ:ുകയും കാണുകയും

10.

ൈബബിളിെന മാZി<ളേnാ അെലIwിൽ േകടാ<ിയതാെണേcാ
അവകാശെhടുcവർ സാRാെന ൈദവRിനു മീെത
ഉയർRിhിടി<ുcതിൽ കുZ<ാരനാെണേcാ?(El-Aziz, El-

ൈബബിളിെന മാZി<ളേnാ അെലIwിൽ േകടാ<ിയതാെണേcാ
അവകാശെhടുcവർ സാRാെന ൈദവRിനു മീെത
ഉയർRിhിടി<ുcതിൽ കുZ<ാരനാെണേcാ?(El-Aziz, El-

Galib, El-Jebbar, El-Muktedir)

Galib, El-Jebbar, El-Muktedir)

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

സwീർRന7ൾ 94:7-9*.....െചവി ന<കിയ ൈദവം

സwീർRന7ൾ 94:7-9*.....െചവി ന<കിയ ൈദവം

േകൾ:ു(ിെല$േ(ാ? കŸ% സൃxടിJവൻ കാണുകയിെല$േ(ാ?

േകൾ:ു(ിെല$േ(ാ? കŸ% സൃxടിJവൻ കാണുകയിെല$േ(ാ?

െഹDബായർ 4:12-13*.....12.

ൈദവ2ിെƒ വചനം

െഹDബായർ 4:12-13*.....12.

ൈദവ2ിെƒ വചനം

ജീവനുHതും, Yപേയാഗ•മവും, 13 Yപപž2ിലുH യാെതാരു

ജീവനുHതും, Yപേയാഗ•മവും, 13 Yപപž2ിലുH യാെതാരു

സൃxടി:ും ൈദവ2ിൽനി(ു മറoിരി:ുവാൻ സാധVമല$.

സൃxടി:ും ൈദവ2ിൽനി(ു മറoിരി:ുവാൻ സാധVമല$.

------------------------------------------------Yunus 10:21 ....ന.ുെട സൂ’'ൾെ:തിെര ചില ഗൂഢാേലാചനകൾ

------------------------------------------------Yunus 10:21 ....ന.ുെട സൂ’'ൾെ:തിെര ചില ഗൂഢാേലാചനകൾ

Hijr 15:9..... തീർJയായും

നാമാS ആ ഉൽേബാധനം
അവതരിaിJR. തീർJയായും നാം അതിെന
കാ2ുസൂ•ി:ു(തുമാS.

Hijr 15:9..... തീർJയായും

Taha 20:5 & 51-52*.....5.

Taha 20:5 & 51-52*.....5.

നട:ു(ുA്.

പരമകാരുണികൻ സിംഹാസന2ിൽ
£ാപിതമായR ... 51. മുൻ തലമുറകള%െട അവ£ എേaാഴാS? 52.
അR എ4െറ നാഥ4െറ Yഗ‹2ിൽ േരഖെaടു2െatിt%HതാS. എ4െറ
നാഥൻ ഒt%ം പിഴവു പQാ2വനാS.

നട:ു(ുA്.

നാമാS ആ ഉൽേബാധനം
അവതരിaിJR. തീർJയായും നാം അതിെന
കാ2ുസൂ•ി:ു(തുമാS.
പരമകാരുണികൻ സിംഹാസന2ിൽ
£ാപിതമായR ... 51. മുൻ തലമുറകള%െട അവ£ എേaാഴാS? 52.
അR എ4െറ നാഥ4െറ Yഗ‹2ിൽ േരഖെaടു2െatിt%HതാS. എ4െറ
നാഥൻ ഒt%ം പിഴവു പQാ2വനാS.

11.

11.

അവയിൽ ചിലx സംരVി<ാൻ ൈദവം തeെറ വിശുB
DഗF7ൾ<് ഇരmRാh0iാ<ുേമാ? (El-Adl, El-Hadi, El-

അവയിൽ ചിലx സംരVി<ാൻ ൈദവം തeെറ വിശുB
DഗF7ൾ<് ഇരmRാh0iാ<ുേമാ? (El-Adl, El-Hadi, El-

Mumim, El-Muksit)

Mumim, El-Muksit)
ബൈബിൾ

ഇലI / ഇലI ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / ഇലI ഖുർആൻ

സwീർRന7ൾ 12:6*.....സർേവശzരെƒ വാ†ദാന'ൾ

സwീർRന7ൾ 12:6*.....സർേവശzരെƒ വാ†ദാന'ൾ

നിർവVാജമാS.ഏഴു YപാവശVം ഉലയിൽ കാJിയ െവHി േപാെലയാണവ

നിർവVാജമാS.ഏഴു YപാവശVം ഉലയിൽ കാJിയ െവHി േപാെലയാണവ

ലൂേ<ാS 21:33.....ആകാശവും ഭൂമിയും നീ'ിേaാകും;

ലൂേ<ാS 21:33.....ആകാശവും ഭൂമിയും നീ'ിേaാകും;

പേ• എെƒ വാ:ുകൾ ഒരി:ലും നീ'ിേaാകുകയില$.

പേ• എെƒ വാ:ുകൾ ഒരി:ലും നീ'ിേaാകുകയില$.

------------------------------------------------Tevbe 9:111.....അR െതൗറാ2ിലും സുവിേശഷ2ിലും -

------------------------------------------------Tevbe 9:111.....അR െതൗറാ2ിലും സുവിേശഷ2ിലും -

Hud 11:57..... തീർJയായും എൻെറ ര•ിതാ¤ എല$ാ കാരVവും
സംര•ിJ് േപാരു(വനാകു(ു.
İbrahim 14:47*..... ആകയാൽ അല$ാഹു തൻെറ ദൂതൻമാേരാ¥ െചŠത

Hud 11:57..... തീർJയായും എൻെറ ര•ിതാ¤ എല$ാ കാരVവും
സംര•ിJ് േപാരു(വനാകു(ു.
İbrahim 14:47*..... ആകയാൽ അല$ാഹു തൻെറ ദൂതൻമാേരാ¥ െചŠത

വാ†ദാനം ലംഘി:ു(വനാെണ(് നീ വിചാരിJ് േപാകരുR. തീർJയായും
അല$ാഹു Yപതാപിയും ശി•ാനടപടി ൈകെ:ാH%(വനുമാS.

വാ†ദാനം ലംഘി:ു(വനാെണ(് നീ വിചാരിJ് േപാകരുR. തീർJയായും
അല$ാഹു Yപതാപിയും ശി•ാനടപടി ൈകെ:ാH%(വനുമാS.

ഖുർആനിലും അല$ാഹുവി4െറേമൽ ഒരു വാ†ദാനമാS.
അല$ാഹുെവ:ാളധികം തൻെറ കരാർ നിറേവQ%(വനായി ആരുA്?

Hajj 22:47..... അല$ാഹു

ഒരി:ലും വാ†ദാനം ലംഘി:ുകയില$.

12.

ഖുർആനിലും അല$ാഹുവി4െറേമൽ ഒരു വാ†ദാനമാS.
അല$ാഹുെവ:ാളധികം തൻെറ കരാർ നിറേവQ%(വനായി ആരുA്?

Hajj 22:47..... അല$ാഹു

ഒരി:ലും വാ†ദാനം ലംഘി:ുകയില$.

12.

ന6ായവിധി ദിവസRിൽ ൈദവം മനുഷ6വർ‚െR ന6ായം
വിധി<ുc സാർവDതികവും മാZമിലIാRതും ആയ
നിലവാരമാേണാ ൈദവവചനം? (El-Hakem, El-Hakk,

ന6ായവിധി ദിവസRിൽ ൈദവം മനുഷ6വർ‚െR ന6ായം
വിധി<ുc സാർവDതികവും മാZമിലIാRതും ആയ
നിലവാരമാേണാ ൈദവവചനം? (El-Hakem, El-Hakk,

El-Hafiz, El-Hasib)

El-Hafiz, El-Hasib)

ബൈബിൾ

അെത / അെത

േയാഹcാൻ 12:48.....

ഖുർആൻ

എെ( അനാദരി:ുകയും എെƒ

വാ:ുകൾ അവഗണി:ുകയും െച‰%(വെന വിധി:ു( ഒ(ുA്. ഞാൻ
പറoിt%H വചനം തെ( അ_Vനാളിൽ അവെന വിധി:ും

െവളിപാu 20:12.....

മരിJവർ ആബാലവൃ`ം

ബൈബിൾ

അെത / അെത

േയാഹcാൻ 12:48.....

ഖുർആൻ

എെ( അനാദരി:ുകയും എെƒ

വാ:ുകൾ അവഗണി:ുകയും െച‰%(വെന വിധി:ു( ഒ(ുA്. ഞാൻ
പറoിt%H വചനം തെ( അ_Vനാളിൽ അവെന വിധി:ും

െവളിപാu 20:12.....

മരിJവർ ആബാലവൃ`ം

സിംഹാസന2ിെƒ മു…ിൽ നി<:ു(തും ഞാൻ കAു. പുvതക'ൾ
തുറ:െat%. ജീവെƒ പുvതകം എ( മെQാരു പുvതകവും തുറ:െat%.
അവയിൽ എഴുതിയിരു(തുേപാെല മരിJവരുെട
Yപവൃ2ികൾെ:ാ2വŸം അവർ വിധി:െat%

സിംഹാസന2ിെƒ മു…ിൽ നി<:ു(തും ഞാൻ കAു. പുvതക'ൾ
തുറ:െat%. ജീവെƒ പുvതകം എ( മെQാരു പുvതകവും തുറ:െat%.
അവയിൽ എഴുതിയിരു(തുേപാെല മരിJവരുെട
Yപവൃ2ികൾെ:ാ2വŸം അവർ വിധി:െat%

------------------------------------------------Hijr 15:9-10..... 9. തീർJയായും അതിൽ നാം ഉ‘േബാധനം

------------------------------------------------Hijr 15:9-10..... 9. തീർJയായും അതിൽ നാം ഉ‘േബാധനം

ദൂതൻമാെരയും അവരുെട ജനതയിേല:് നാം നിേയാഗിJിt%A്.

ദൂതൻമാെരയും അവരുെട ജനതയിേല:് നാം നിേയാഗിJിt%A്.

Zumar 39:69-70*....69.

(കർ.'ള%െട) േരഖെവ:െaടുകയും
Yപവാചകൻമാരും സാ•ികള%ം െകാA് വരെaടുകയും
ജന'ൾ:ിടയിൽ സതVYപകാരം വിധി:െaടുകയും െച‰%ം.

Zumar 39:69-70*....69.

അവേരാ¥ ഒരു തരി…ും അനീതി കാണി:െaടു(തല$.70. ഓേരാ

അവേരാ¥ ഒരു തരി…ും അനീതി കാണി:െaടു(തല$.70. ഓേരാ

വV’ി:ും താൻ Yപവർ2ിJതി4െറ Yപതിഫലം നൽകെaടും.

വV’ി:ും താൻ Yപവർ2ിJതി4െറ Yപതിഫലം നൽകെaടും.

നൽകിയിt് അതിൽ ഞ'ൾ വിശzസിJിരി:ു(ു. 10 നിന:് മു…് പല

11.

നൽകിയിt് അതിൽ ഞ'ൾ വിശzസിJിരി:ു(ു. 10 നിന:് മു…് പല
(കർ.'ള%െട) േരഖെവ:െaടുകയും
Yപവാചകൻമാരും സാ•ികള%ം െകാA് വരെaടുകയും
ജന'ൾ:ിടയിൽ സതVYപകാരം വിധി:െaടുകയും െച‰%ം.

11.

അവയിൽ ചിലx സംരVി<ാൻ ൈദവം തeെറ വിശുB
DഗF7ൾ<് ഇരmRാh0iാ<ുേമാ? (El-Adl, El-Hadi, El-

അവയിൽ ചിലx സംരVി<ാൻ ൈദവം തeെറ വിശുB
DഗF7ൾ<് ഇരmRാh0iാ<ുേമാ? (El-Adl, El-Hadi, El-

Mumim, El-Muksit)

Mumim, El-Muksit)
ബൈബിൾ

ഇലI / ഇലI ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / ഇലI ഖുർആൻ

സwീർRന7ൾ 12:6*.....സർേവശzരെƒ വാ†ദാന'ൾ

സwീർRന7ൾ 12:6*.....സർേവശzരെƒ വാ†ദാന'ൾ

നിർവVാജമാS.ഏഴു YപാവശVം ഉലയിൽ കാJിയ െവHി േപാെലയാണവ

നിർവVാജമാS.ഏഴു YപാവശVം ഉലയിൽ കാJിയ െവHി േപാെലയാണവ

പേ• എെƒ വാ:ുകൾ ഒരി:ലും നീ'ിേaാകുകയില$.

പേ• എെƒ വാ:ുകൾ ഒരി:ലും നീ'ിേaാകുകയില$.

------------------------------------------------Tevbe 9:111.....അR െതൗറാ2ിലും സുവിേശഷ2ിലും -

------------------------------------------------Tevbe 9:111.....അR െതൗറാ2ിലും സുവിേശഷ2ിലും -

ഖുർആനിലും അല$ാഹുവി4െറേമൽ ഒരു വാ†ദാനമാS.
അല$ാഹുെവ:ാളധികം തൻെറ കരാർ നിറേവQ%(വനായി ആരുA്?

ഖുർആനിലും അല$ാഹുവി4െറേമൽ ഒരു വാ†ദാനമാS.
അല$ാഹുെവ:ാളധികം തൻെറ കരാർ നിറേവQ%(വനായി ആരുA്?

Hud 11:57..... തീർJയായും എൻെറ ര•ിതാ¤ എല$ാ കാരVവും
സംര•ിJ് േപാരു(വനാകു(ു.
İbrahim 14:47*..... ആകയാൽ അല$ാഹു തൻെറ ദൂതൻമാേരാ¥ െചŠത

Hud 11:57..... തീർJയായും എൻെറ ര•ിതാ¤ എല$ാ കാരVവും
സംര•ിJ് േപാരു(വനാകു(ു.
İbrahim 14:47*..... ആകയാൽ അല$ാഹു തൻെറ ദൂതൻമാേരാ¥ െചŠത

Hajj 22:47..... അല$ാഹു

Hajj 22:47..... അല$ാഹു

ലൂേ<ാS 21:33.....ആകാശവും ഭൂമിയും നീ'ിേaാകും;

വാ†ദാനം ലംഘി:ു(വനാെണ(് നീ വിചാരിJ് േപാകരുR. തീർJയായും
അല$ാഹു Yപതാപിയും ശി•ാനടപടി ൈകെ:ാH%(വനുമാS.
ഒരി:ലും വാ†ദാനം ലംഘി:ുകയില$.

12.

ലൂേ<ാS 21:33.....ആകാശവും ഭൂമിയും നീ'ിേaാകും;

വാ†ദാനം ലംഘി:ു(വനാെണ(് നീ വിചാരിJ് േപാകരുR. തീർJയായും
അല$ാഹു Yപതാപിയും ശി•ാനടപടി ൈകെ:ാH%(വനുമാS.
ഒരി:ലും വാ†ദാനം ലംഘി:ുകയില$.

12.

ന6ായവിധി ദിവസRിൽ ൈദവം മനുഷ6വർ‚െR ന6ായം
വിധി<ുc സാർവDതികവും മാZമിലIാRതും ആയ
നിലവാരമാേണാ ൈദവവചനം? (El-Hakem, El-Hakk,

ന6ായവിധി ദിവസRിൽ ൈദവം മനുഷ6വർ‚െR ന6ായം
വിധി<ുc സാർവDതികവും മാZമിലIാRതും ആയ
നിലവാരമാേണാ ൈദവവചനം? (El-Hakem, El-Hakk,

El-Hafiz, El-Hasib)

El-Hafiz, El-Hasib)

ബൈബിൾ

അെത / അെത

േയാഹcാൻ 12:48.....

ഖുർആൻ

എെ( അനാദരി:ുകയും എെƒ

ബൈബിൾ

അെത / അെത

േയാഹcാൻ 12:48.....

ഖുർആൻ

എെ( അനാദരി:ുകയും എെƒ

വാ:ുകൾ അവഗണി:ുകയും െച‰%(വെന വിധി:ു( ഒ(ുA്. ഞാൻ
പറoിt%H വചനം തെ( അ_Vനാളിൽ അവെന വിധി:ും

വാ:ുകൾ അവഗണി:ുകയും െച‰%(വെന വിധി:ു( ഒ(ുA്. ഞാൻ
പറoിt%H വചനം തെ( അ_Vനാളിൽ അവെന വിധി:ും

െവളിപാu 20:12.....

െവളിപാu 20:12.....

മരിJവർ ആബാലവൃ`ം

മരിJവർ ആബാലവൃ`ം

സിംഹാസന2ിെƒ മു…ിൽ നി<:ു(തും ഞാൻ കAു. പുvതക'ൾ
തുറ:െat%. ജീവെƒ പുvതകം എ( മെQാരു പുvതകവും തുറ:െat%.
അവയിൽ എഴുതിയിരു(തുേപാെല മരിJവരുെട
Yപവൃ2ികൾെ:ാ2വŸം അവർ വിധി:െat%

സിംഹാസന2ിെƒ മു…ിൽ നി<:ു(തും ഞാൻ കAു. പുvതക'ൾ
തുറ:െat%. ജീവെƒ പുvതകം എ( മെQാരു പുvതകവും തുറ:െat%.
അവയിൽ എഴുതിയിരു(തുേപാെല മരിJവരുെട
Yപവൃ2ികൾെ:ാ2വŸം അവർ വിധി:െat%

നൽകിയിt് അതിൽ ഞ'ൾ വിശzസിJിരി:ു(ു. 10 നിന:് മു…് പല

നൽകിയിt് അതിൽ ഞ'ൾ വിശzസിJിരി:ു(ു. 10 നിന:് മു…് പല

ദൂതൻമാെരയും അവരുെട ജനതയിേല:് നാം നിേയാഗിJിt%A്.

ദൂതൻമാെരയും അവരുെട ജനതയിേല:് നാം നിേയാഗിJിt%A്.

(കർ.'ള%െട) േരഖെവ:െaടുകയും
Yപവാചകൻമാരും സാ•ികള%ം െകാA് വരെaടുകയും
ജന'ൾ:ിടയിൽ സതVYപകാരം വിധി:െaടുകയും െച‰%ം.

Zumar 39:69-70*....69.

(കർ.'ള%െട) േരഖെവ:െaടുകയും
Yപവാചകൻമാരും സാ•ികള%ം െകാA് വരെaടുകയും
ജന'ൾ:ിടയിൽ സതVYപകാരം വിധി:െaടുകയും െച‰%ം.

അവേരാ¥ ഒരു തരി…ും അനീതി കാണി:െaടു(തല$.70. ഓേരാ

അവേരാ¥ ഒരു തരി…ും അനീതി കാണി:െaടു(തല$.70. ഓേരാ

------------------------------------------------Hijr 15:9-10..... 9. തീർJയായും അതിൽ നാം ഉ‘േബാധനം
Zumar 39:69-70*....69.

വV’ി:ും താൻ Yപവർ2ിJതി4െറ Yപതിഫലം നൽകെaടും.

------------------------------------------------Hijr 15:9-10..... 9. തീർJയായും അതിൽ നാം ഉ‘േബാധനം

വV’ി:ും താൻ Yപവർ2ിJതി4െറ Yപതിഫലം നൽകെaടും.

13.*

േവദപുSതകRിeെറ മെZാരു ഭാഗം വിശ=സി<ാൻ
വിശ=ാസികൾ അനുവദി/ിm0േiാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / ഇലI ഖുർആൻ

13.*

േവദപുSതകRിeെറ മെZാരു ഭാഗം വിശ=സി<ാൻ
വിശ=ാസികൾ അനുവദി/ിm0േiാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / ഇലI ഖുർആൻ

അh. DപവർRന7ൾ 20:27.....ൈദവ2ിെƒ

അh. DപവർRന7ൾ 20:27.....ൈദവ2ിെƒ

2 തിേമാേRേയാS 3:16*.....അവ Yപേബാധന2ിനും ശാസന2ിനും

2 തിേമാേRേയാS 3:16*.....അവ Yപേബാധന2ിനും ശാസന2ിനും

------------------------------------------------Bakara 2:85*.....നി'ൾ ഒരു േവദYഗ‹2ിൽ വിശzസി:ുകയും
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െസബൂർ, ഇjിൽ േമ<h്, 10 ശതമാനം മാDതേമ ഖുർആൻ നിർമി<ുകയു1….

2 തിേമാേRേയാS 2:15.....സതV2ിെƒ വചനം സമുചിതമായി

DശBി<ുക: മുƒീ7ൾ വിശ=സി<ാൻ ആDഗഹി<ുc വിശുB DഗF7ള0െട
ൈബബിൾ: വാ<ുകൾ = 783,137 അVര7ൾ 3,566,480
ഖുറാൻ: വാ<ുകൾ = 77,934 അVര7ൾ 326,048

2 തിേമാേRേയാS 2:15.....സതV2ിെƒ വചനം സമുചിതമായി

DശBി<ുക: മുƒീ7ൾ വിശ=സി<ാൻ ആDഗഹി<ുc വിശുB DഗF7ള0െട
ൈബബിൾ: വാ<ുകൾ = 783,137 അVര7ൾ 3,566,480
ഖുറാൻ: വാ<ുകൾ = 77,934 അVര7ൾ 326,048

15.

ഒരു വ6sിയുെട ജീവിതRിൽ "അനുDഗഹം" ലഭി<ുവാനായി
ൈദവവചനേRാടു1 അനുസരണം Dപധാന വ6വ†യാy?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

15.

ഒരു വ6sിയുെട ജീവിതRിൽ "അനുDഗഹം" ലഭി<ുവാനായി
ൈദവവചനേRാടു1 അനുസരണം Dപധാന വ6വ†യാy?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

നിയമാവർRനം 11:26-27..... 26 ഇതാ ഇ(ു ഞാൻ നി'ള%െട

നിയമാവർRനം 11:26-27..... 26 ഇതാ ഇ(ു ഞാൻ നി'ള%െട

നിയമാവർRനം 28:13*.....ഞാൻ ഇ(ു നി'ൾ:ു ന<കു(

നിയമാവർRനം 28:13*.....ഞാൻ ഇ(ു നി'ൾ:ു ന<കു(

നിയമാവർRനം 30:19.....നി'ൾ:ു തിരെoടു:ാൻ

നിയമാവർRനം 30:19.....നി'ൾ:ു തിരെoടു:ാൻ

------------------------------------------------Bakara 2:2-4*.....2. ഇR േവദYഗ‹മാS. അതിൽ

------------------------------------------------Bakara 2:2-4*.....2. ഇR േവദYഗ‹മാS. അതിൽ

മു…ാെക ഒരു അനുYഗഹവും ശാപവും വŠ:ു(ു; 27 നി'ള%െട ൈദവമായ
സർേവശzരെƒ ക<പനകൾ അനുസരിJാൽ നി'ൾ അനുഗൃഹീതരായിരി:ും
സർേവശzരെƒ ക<പനകൾ Yശ`ാപൂർവം അനുസരിJാൽ നി'ള%െട
ൈദവമായ സർേവശzരൻ നി'ൾ:് ജനതകള%െട േനതൃതzം ന<കും.
നി'ള%െട £ാനം മു(ിലായിരി:ും; പി(ിൽ ആയിരി:ുകയില$.
നി'ൾ:് എ(ും പുേരാഗതി ഉAാകും; അേധാഗതി സംഭവി:ുകയില$.

ത:വിധം ജീവനും മരണവും അനുYഗഹവും ശാപവും നി'ള%െട മു…ിൽ
ഇേaാൾ ഞാൻ വJിരി:ു(ു. ജീവിേ:Aതിനു ജീവെന തിരെoടു:ുക;

ഭയെaടു(വർ:ുH മാർഗദർശനമാS അR. 3. ആർ വിശzസി:ുകയും
െച‰%(ു... 4. നി'ൾ:് മു…് അവതരിaി:െat Yഗ‹ം
പരേലാക2ിൽ വിശzാസമുHവരെYത അവർ. 5. അവർ ത'ള%െട
നാഥ4െറ േനർവഴിയിലാS. അവരാS വിജയംവരിJവർ.

16.*

ൈബബിളിെന വായി<ാനും അനുസരി<ാനും
വിസTതി<ുcവർ യഥാർഥRിൽ ഒരു വിശ=ാസിയലIാR
ശാപRിൻെ◌റ ശാപRിൽ കഴിയുേമാ? (Kâfir)
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ
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ൈദവമായ സർേവശzരൻ നി'ൾ:് ജനതകള%െട േനതൃതzം ന<കും.
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ഇേaാൾ ഞാൻ വJിരി:ു(ു. ജീവിേ:Aതിനു ജീവെന തിരെoടു:ുക;

ഭയെaടു(വർ:ുH മാർഗദർശനമാS അR. 3. ആർ വിശzസി:ുകയും
െച‰%(ു... 4. നി'ൾ:് മു…് അവതരിaി:െat Yഗ‹ം
പരേലാക2ിൽ വിശzാസമുHവരെYത അവർ. 5. അവർ ത'ള%െട
നാഥ4െറ േനർവഴിയിലാS. അവരാS വിജയംവരിJവർ.

16.*

ൈബബിളിെന വായി<ാനും അനുസരി<ാനും
വിസTതി<ുcവർ യഥാർഥRിൽ ഒരു വിശ=ാസിയലIാR
ശാപRിൻെ◌റ ശാപRിൽ കഴിയുേമാ? (Kâfir)
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

ജെറമിയാ 11:3*.....ഈ ഉട…ടിയിെല വVവ£കൾ

ജെറമിയാ 11:3*.....ഈ ഉട…ടിയിെല വVവ£കൾ

െഹDബായർ 12:25-29*.....25. അരുളിെJ‰%(വെന
നിരസി:ാതിരിaാൻ േനാ:ുവിൻ. 29. എ_ുെകാെA(ാൽ, ന.ുെട

െഹDബായർ 12:25-29*.....25. അരുളിെJ‰%(വെന
നിരസി:ാതിരിaാൻ േനാ:ുവിൻ. 29. എ_ുെകാെA(ാൽ, ന.ുെട

ൈദവം സംഹരി:ു( അ©ിയാണേല$ാ.

ൈദവം സംഹരി:ു( അ©ിയാണേല$ാ.

------------------------------------------------A’raf 7:36 & 40-49*.....36. എ(ാൽ ന.ുെട ദൃ•ാ_'െള

------------------------------------------------A’raf 7:36 & 40-49*.....36. എ(ാൽ ന.ുെട ദൃ•ാ_'െള

നിേഷധിJ% തH%കയും, അവയുെട േനെര അഹ{ാരം നടി:ുകയും
െച‰%(തെYത. അവരാS നരകാവകാശികൾ. അവർ അതിൽ
നിതVവാസികളായിരി:ും. 40. ന.ുെട ദൃ•ാ_'െള നിേഷധിJ%
തH%കയും, അവയുെട േനെര അഹ{ാരം നടി:ുകയും െച‰%(താേരാ
അവരാS നരകാവകാശികൾ. 41. അവരുെട താവളം നരകമാS.
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അവരാS നരകാവകാശികൾ. 41. അവരുെട താവളം നരകമാS.

Ankebut 29: 46-47*.....46.

Ankebut 29: 46-47*.....46.

പാലി:ാ2വൻ ശപി:െatവൻ

േവദYഗ‹ം നൽകെatവേര, നി'ള%െട
പ:ലുH േവദെ2 തHിaറയുകയും െച‰%ക. 47. ന.ുെട
ദൃ•ാ_'െള തHിaറയു(R സതVനിേഷധികെള കളിയാ:ു(താS.

15.
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ൈദവവചനേRാടു1 അനുസരണം Dപധാന വ6വ†യാy?
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അെത / അെത

ഖുർആൻ
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15.
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അെത / അെത

ഖുർആൻ

നിയമാവർRനം 11:26-27..... 26 ഇതാ ഇ(ു ഞാൻ നി'ള%െട

നിയമാവർRനം 11:26-27..... 26 ഇതാ ഇ(ു ഞാൻ നി'ള%െട

മു…ാെക ഒരു അനുYഗഹവും ശാപവും വŠ:ു(ു; 27 നി'ള%െട ൈദവമായ
സർേവശzരെƒ ക<പനകൾ അനുസരിJാൽ നി'ൾ അനുഗൃഹീതരായിരി:ും

മു…ാെക ഒരു അനുYഗഹവും ശാപവും വŠ:ു(ു; 27 നി'ള%െട ൈദവമായ
സർേവശzരെƒ ക<പനകൾ അനുസരിJാൽ നി'ൾ അനുഗൃഹീതരായിരി:ും

സർേവശzരെƒ ക<പനകൾ Yശ`ാപൂർവം അനുസരിJാൽ നി'ള%െട
ൈദവമായ സർേവശzരൻ നി'ൾ:് ജനതകള%െട േനതൃതzം ന<കും.
നി'ള%െട £ാനം മു(ിലായിരി:ും; പി(ിൽ ആയിരി:ുകയില$.
നി'ൾ:് എ(ും പുേരാഗതി ഉAാകും; അേധാഗതി സംഭവി:ുകയില$.

സർേവശzരെƒ ക<പനകൾ Yശ`ാപൂർവം അനുസരിJാൽ നി'ള%െട
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െച‰%(ു... 4. നി'ൾ:് മു…് അവതരിaി:െat Yഗ‹ം
പരേലാക2ിൽ വിശzാസമുHവരെYത അവർ. 5. അവർ ത'ള%െട
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ഭയെaടു(വർ:ുH മാർഗദർശനമാS അR. 3. ആർ വിശzസി:ുകയും
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ൈബബിളിെന വായി<ാനും അനുസരി<ാനും
വിസTതി<ുcവർ യഥാർഥRിൽ ഒരു വിശ=ാസിയലIാR
ശാപRിൻെ◌റ ശാപRിൽ കഴിയുേമാ? (Kâfir)

ൈബബിളിെന വായി<ാനും അനുസരി<ാനും
വിസTതി<ുcവർ യഥാർഥRിൽ ഒരു വിശ=ാസിയലIാR
ശാപRിൻെ◌റ ശാപRിൽ കഴിയുേമാ? (Kâfir)

നിയമാവർRനം 28:13*.....ഞാൻ ഇ(ു നി'ൾ:ു ന<കു(

നിയമാവർRനം 30:19.....നി'ൾ:ു തിരെoടു:ാൻ

------------------------------------------------Bakara 2:2-4*.....2. ഇR േവദYഗ‹മാS. അതിൽ

16.*

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

നിയമാവർRനം 28:13*.....ഞാൻ ഇ(ു നി'ൾ:ു ന<കു(

നിയമാവർRനം 30:19.....നി'ൾ:ു തിരെoടു:ാൻ

------------------------------------------------Bakara 2:2-4*.....2. ഇR േവദYഗ‹മാS. അതിൽ

16.*

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

ജെറമിയാ 11:3*.....ഈ ഉട…ടിയിെല വVവ£കൾ

ജെറമിയാ 11:3*.....ഈ ഉട…ടിയിെല വVവ£കൾ

പാലി:ാ2വൻ ശപി:െatവൻ

പാലി:ാ2വൻ ശപി:െatവൻ

ൈദവം സംഹരി:ു( അ©ിയാണേല$ാ.

ൈദവം സംഹരി:ു( അ©ിയാണേല$ാ.

------------------------------------------------A’raf 7:36 & 40-49*.....36. എ(ാൽ ന.ുെട ദൃ•ാ_'െള

------------------------------------------------A’raf 7:36 & 40-49*.....36. എ(ാൽ ന.ുെട ദൃ•ാ_'െള

നിേഷധിJ% തH%കയും, അവയുെട േനെര അഹ{ാരം നടി:ുകയും
െച‰%(തെYത. അവരാS നരകാവകാശികൾ. അവർ അതിൽ
നിതVവാസികളായിരി:ും. 40. ന.ുെട ദൃ•ാ_'െള നിേഷധിJ%
തH%കയും, അവയുെട േനെര അഹ{ാരം നടി:ുകയും െച‰%(താേരാ
അവരാS നരകാവകാശികൾ. 41. അവരുെട താവളം നരകമാS.

നിേഷധിJ% തH%കയും, അവയുെട േനെര അഹ{ാരം നടി:ുകയും
െച‰%(തെYത. അവരാS നരകാവകാശികൾ. അവർ അതിൽ
നിതVവാസികളായിരി:ും. 40. ന.ുെട ദൃ•ാ_'െള നിേഷധിJ%
തH%കയും, അവയുെട േനെര അഹ{ാരം നടി:ുകയും െച‰%(താേരാ
അവരാS നരകാവകാശികൾ. 41. അവരുെട താവളം നരകമാS.

Ankebut 29: 46-47*.....46.

Ankebut 29: 46-47*.....46.

െഹDബായർ 12:25-29*.....25. അരുളിെJ‰%(വെന
നിരസി:ാതിരിaാൻ േനാ:ുവിൻ. 29. എ_ുെകാെA(ാൽ, ന.ുെട

േവദYഗ‹ം നൽകെatവേര, നി'ള%െട
പ:ലുH േവദെ2 തHിaറയുകയും െച‰%ക. 47. ന.ുെട
ദൃ•ാ_'െള തHിaറയു(R സതVനിേഷധികെള കളിയാ:ു(താS.

െഹDബായർ 12:25-29*.....25. അരുളിെJ‰%(വെന
നിരസി:ാതിരിaാൻ േനാ:ുവിൻ. 29. എ_ുെകാെA(ാൽ, ന.ുെട

േവദYഗ‹ം നൽകെatവേര, നി'ള%െട
പ:ലുH േവദെ2 തHിaറയുകയും െച‰%ക. 47. ന.ുെട
ദൃ•ാ_'െള തHിaറയു(R സതVനിേഷധികെള കളിയാ:ു(താS.

17.

തിരുെവഴുRുകള0െട കാേനാൻ െവളിപാടിൻെറ പുSതകRിൻെറ
അവസാനേRാെട അട/0 പൂmിയതായി അംഗീകരി/ിm0േiാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

17.

തിരുെവഴുRുകള0െട കാേനാൻ െവളിപാടിൻെറ പുSതകRിൻെറ
അവസാനേRാെട അട/0 പൂmിയതായി അംഗീകരി/ിm0േiാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

െവളിപാu 22:18-19*.....ഈ Yഗ‹2ിെല Yപധാന വച„%കൾ

െവളിപാu 22:18-19*.....ഈ Yഗ‹2ിെല Yപധാന വച„%കൾ

------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20*.....19. യഥാർª മതം അല$ാഹുവി{ൽ

------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20*.....19. യഥാർª മതം അല$ാഹുവി{ൽ

മാYതമാകു(ു. പൂർ§േവദികൾ വV’മായ െതളിവുകൾ
സzീകരിJേശഷം ത'ൾ:് തെ( അവർ േവദYഗ‹ം നൽകെat%. 20.
അവർ കീ”െat% കഴിoാൽ ഉറaായും അവർ േനർവഴിയിലായി.

മാYതമാകു(ു. പൂർ§േവദികൾ വV’മായ െതളിവുകൾ
സzീകരിJേശഷം ത'ൾ:് തെ( അവർ േവദYഗ‹ം നൽകെat%. 20.
അവർ കീ”െat% കഴിoാൽ ഉറaായും അവർ േനർവഴിയിലായി.

ൈബബിളിൽ മുl് േരഖെhടുRെhmേപാെല ൈദവവചനെമc
നിലയിൽ ഖുർആൻ കണ<ാ<െhേടiതിe അx
ചരിDതDഗFവുമായി പൂർണമായി േയാജി/താേണാ?

ൈബബിളിൽ മുl് േരഖെhടുRെhmേപാെല ൈദവവചനെമc
നിലയിൽ ഖുർആൻ കണ<ാ<െhേടiതിe അx
ചരിDതDഗFവുമായി പൂർണമായി േയാജി/താേണാ?

േകൾ:ു( എല$ാവർ:ും ഞാൻ മു(റിയിa% ന<കു(ു: ആെര{ിലും
ഇവേയാ¥ എെ_{ിലും കൂtിേJർ2ാൽ അ'െനയുHവ4 ഈ
പുvതക2ിൽ വിവരിJിt%H മഹാമാരികൾ ൈദവം വരു2ും. 19ഈ
YപവചനYഗ‹2ിെല വചന'ളിൽനി(് ഏെത{ിലും
എടു2ുകളയു(വനിൽനി(് ഇതിൽ വിവരിJിt%H
ജീവവൃ•2ിെƒയും വിശു`നഗര2ിെƒയും ഓഹരിയും
എടു2ുകളയും.

18.*

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

േകൾ:ു( എല$ാവർ:ും ഞാൻ മു(റിയിa% ന<കു(ു: ആെര{ിലും
ഇവേയാ¥ എെ_{ിലും കൂtിേJർ2ാൽ അ'െനയുHവ4 ഈ
പുvതക2ിൽ വിവരിJിt%H മഹാമാരികൾ ൈദവം വരു2ും. 19ഈ
YപവചനYഗ‹2ിെല വചന'ളിൽനി(് ഏെത{ിലും
എടു2ുകളയു(വനിൽനി(് ഇതിൽ വിവരിJിt%H
ജീവവൃ•2ിെƒയും വിശു`നഗര2ിെƒയും ഓഹരിയും
എടു2ുകളയും.

18.*

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

1 േകാറിേkാS 14:32-33*.....Yപവാചക~ാരുെട ആ|ാ¤

1 േകാറിേkാS 14:32-33*.....Yപവാചക~ാരുെട ആ|ാ¤

അവർ:് അധീനമാS. 33സമാധാനം ഇല$ാതാ:ുവാനല$, അവ
നിലനിർ2ുവാനാS ൈദവം ഇ€ി:ു(R

അവർ:് അധീനമാS. 33സമാധാനം ഇല$ാതാ:ുവാനല$, അവ
നിലനിർ2ുവാനാS ൈദവം ഇ€ി:ു(R

YപസംഗിJതിൽനി(ു വVതVvതമായ ഒരു സുവിേശഷം നി'േളാടു
Yപസംഗി:ു(R ഞ'ൾ തെ( ആയാലും സzർഗ2ിൽനി(ുH ഒരു
മാലാഖ ആയാലും ശപി:െatവൻ ആകു(ു.

YപസംഗിJതിൽനി(ു വVതVvതമായ ഒരു സുവിേശഷം നി'േളാടു
Yപസംഗി:ു(R ഞ'ൾ തെ( ആയാലും സzർഗ2ിൽനി(ുH ഒരു
മാലാഖ ആയാലും ശപി:െatവൻ ആകു(ു.

2 േയാഹcാൻ 1:9.....Yകിvതുവിെƒ Yപേബാധന2ിൽ

2 േയാഹcാൻ 1:9.....Yകിvതുവിെƒ Yപേബാധന2ിൽ

------------------------------------------------Al-i İmran 3:85* ..... ഇWാമല$ാെത മെQാ(ും മതം

------------------------------------------------Al-i İmran 3:85* ..... ഇWാമല$ാെത മെQാ(ും മതം

ഗലാRിയാ 1:8.....എ(ാൽ ഞ'ൾ നി'േളാടു

േവരൂ(ി നി<:ാെത മുേ(ാt% േപാകു(വൻ ൈദവം ഉHവനല$.
Yകിvതുവിെƒ Yപേബാധന2ിൽ നിലനി<:ു(വ4 പിതാവും പുYതനും
ഉAായിരി:ും

ഗലാRിയാ 1:8.....എ(ാൽ ഞ'ൾ നി'േളാടു

േവരൂ(ി നി<:ാെത മുേ(ാt% േപാകു(വൻ ൈദവം ഉHവനല$.
Yകിvതുവിെƒ Yപേബാധന2ിൽ നിലനി<:ു(വ4 പിതാവും പുYതനും
ഉAായിരി:ും

സzീകരി:ാ2 ഒരാൾ അR സzീകരി:െaടുകയില$. അവൻ
പരേലാക2ിൽ ന•െatവനായി2ീരും.

സzീകരി:ാ2 ഒരാൾ അR സzീകരി:െaടുകയില$. അവൻ
പരേലാക2ിൽ ന•െatവനായി2ീരും.

Ahzab 33:40.......മുഹ.‘

Ahzab 33:40.......മുഹ.‘

നബി ഒരു മനുഷVനും പിതാവല$,
മറിJ് അവൻ ൈദവദൂതനും Yപവാചക~ാരുെട മുYദയുമാS.

17.

തിരുെവഴുRുകള0െട കാേനാൻ െവളിപാടിൻെറ പുSതകRിൻെറ
അവസാനേRാെട അട/0 പൂmിയതായി അംഗീകരി/ിm0േiാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

നബി ഒരു മനുഷVനും പിതാവല$,
മറിJ് അവൻ ൈദവദൂതനും Yപവാചക~ാരുെട മുYദയുമാS.

17.

തിരുെവഴുRുകള0െട കാേനാൻ െവളിപാടിൻെറ പുSതകRിൻെറ
അവസാനേRാെട അട/0 പൂmിയതായി അംഗീകരി/ിm0േiാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

െവളിപാu 22:18-19*.....ഈ Yഗ‹2ിെല Yപധാന വച„%കൾ

െവളിപാu 22:18-19*.....ഈ Yഗ‹2ിെല Yപധാന വച„%കൾ

േകൾ:ു( എല$ാവർ:ും ഞാൻ മു(റിയിa% ന<കു(ു: ആെര{ിലും
ഇവേയാ¥ എെ_{ിലും കൂtിേJർ2ാൽ അ'െനയുHവ4 ഈ
പുvതക2ിൽ വിവരിJിt%H മഹാമാരികൾ ൈദവം വരു2ും. 19ഈ
YപവചനYഗ‹2ിെല വചന'ളിൽനി(് ഏെത{ിലും
എടു2ുകളയു(വനിൽനി(് ഇതിൽ വിവരിJിt%H
ജീവവൃ•2ിെƒയും വിശു`നഗര2ിെƒയും ഓഹരിയും
എടു2ുകളയും.

േകൾ:ു( എല$ാവർ:ും ഞാൻ മു(റിയിa% ന<കു(ു: ആെര{ിലും
ഇവേയാ¥ എെ_{ിലും കൂtിേJർ2ാൽ അ'െനയുHവ4 ഈ
പുvതക2ിൽ വിവരിJിt%H മഹാമാരികൾ ൈദവം വരു2ും. 19ഈ
YപവചനYഗ‹2ിെല വചന'ളിൽനി(് ഏെത{ിലും
എടു2ുകളയു(വനിൽനി(് ഇതിൽ വിവരിJിt%H
ജീവവൃ•2ിെƒയും വിശു`നഗര2ിെƒയും ഓഹരിയും
എടു2ുകളയും.

------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20*.....19. യഥാർª മതം അല$ാഹുവി{ൽ

------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20*.....19. യഥാർª മതം അല$ാഹുവി{ൽ

മാYതമാകു(ു. പൂർ§േവദികൾ വV’മായ െതളിവുകൾ
സzീകരിJേശഷം ത'ൾ:് തെ( അവർ േവദYഗ‹ം നൽകെat%. 20.
അവർ കീ”െat% കഴിoാൽ ഉറaായും അവർ േനർവഴിയിലായി.

മാYതമാകു(ു. പൂർ§േവദികൾ വV’മായ െതളിവുകൾ
സzീകരിJേശഷം ത'ൾ:് തെ( അവർ േവദYഗ‹ം നൽകെat%. 20.
അവർ കീ”െat% കഴിoാൽ ഉറaായും അവർ േനർവഴിയിലായി.

ൈബബിളിൽ മുl് േരഖെhടുRെhmേപാെല ൈദവവചനെമc
നിലയിൽ ഖുർആൻ കണ<ാ<െhേടiതിe അx
ചരിDതDഗFവുമായി പൂർണമായി േയാജി/താേണാ?

ൈബബിളിൽ മുl് േരഖെhടുRെhmേപാെല ൈദവവചനെമc
നിലയിൽ ഖുർആൻ കണ<ാ<െhേടiതിe അx
ചരിDതDഗFവുമായി പൂർണമായി േയാജി/താേണാ?

18.*

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

18.*

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

1 േകാറിേkാS 14:32-33*.....Yപവാചക~ാരുെട ആ|ാ¤

1 േകാറിേkാS 14:32-33*.....Yപവാചക~ാരുെട ആ|ാ¤

ഗലാRിയാ 1:8.....എ(ാൽ ഞ'ൾ നി'േളാടു

ഗലാRിയാ 1:8.....എ(ാൽ ഞ'ൾ നി'േളാടു

2 േയാഹcാൻ 1:9.....Yകിvതുവിെƒ Yപേബാധന2ിൽ

2 േയാഹcാൻ 1:9.....Yകിvതുവിെƒ Yപേബാധന2ിൽ

അവർ:് അധീനമാS. 33സമാധാനം ഇല$ാതാ:ുവാനല$, അവ
നിലനിർ2ുവാനാS ൈദവം ഇ€ി:ു(R

YപസംഗിJതിൽനി(ു വVതVvതമായ ഒരു സുവിേശഷം നി'േളാടു
Yപസംഗി:ു(R ഞ'ൾ തെ( ആയാലും സzർഗ2ിൽനി(ുH ഒരു
മാലാഖ ആയാലും ശപി:െatവൻ ആകു(ു.

അവർ:് അധീനമാS. 33സമാധാനം ഇല$ാതാ:ുവാനല$, അവ
നിലനിർ2ുവാനാS ൈദവം ഇ€ി:ു(R

YപസംഗിJതിൽനി(ു വVതVvതമായ ഒരു സുവിേശഷം നി'േളാടു
Yപസംഗി:ു(R ഞ'ൾ തെ( ആയാലും സzർഗ2ിൽനി(ുH ഒരു
മാലാഖ ആയാലും ശപി:െatവൻ ആകു(ു.

േവരൂ(ി നി<:ാെത മുേ(ാt% േപാകു(വൻ ൈദവം ഉHവനല$.
Yകിvതുവിെƒ Yപേബാധന2ിൽ നിലനി<:ു(വ4 പിതാവും പുYതനും
ഉAായിരി:ും

േവരൂ(ി നി<:ാെത മുേ(ാt% േപാകു(വൻ ൈദവം ഉHവനല$.
Yകിvതുവിെƒ Yപേബാധന2ിൽ നിലനി<:ു(വ4 പിതാവും പുYതനും
ഉAായിരി:ും

------------------------------------------------Al-i İmran 3:85* ..... ഇWാമല$ാെത മെQാ(ും മതം

------------------------------------------------Al-i İmran 3:85* ..... ഇWാമല$ാെത മെQാ(ും മതം

Ahzab 33:40.......മുഹ.‘

Ahzab 33:40.......മുഹ.‘

സzീകരി:ാ2 ഒരാൾ അR സzീകരി:െaടുകയില$. അവൻ
പരേലാക2ിൽ ന•െatവനായി2ീരും.

നബി ഒരു മനുഷVനും പിതാവല$,
മറിJ് അവൻ ൈദവദൂതനും Yപവാചക~ാരുെട മുYദയുമാS.

സzീകരി:ാ2 ഒരാൾ അR സzീകരി:െaടുകയില$. അവൻ
പരേലാക2ിൽ ന•െatവനായി2ീരും.

നബി ഒരു മനുഷVനും പിതാവല$,
മറിJ് അവൻ ൈദവദൂതനും Yപവാചക~ാരുെട മുYദയുമാS.

19.

ൈബബിളിൽ അട7ിയിരി<ുc അടി†ാനപരമായ
സിBാkവും ചരിDതപരമായ അവ6sതയും ഖുർആൻ
ഉൾെ<ാ10cുേiാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

1 േയാഹcാൻ 2:22-24*..... 23

19.

ൈബബിളിൽ അട7ിയിരി<ുc അടി†ാനപരമായ
സിBാkവും ചരിDതപരമായ അവ6sതയും ഖുർആൻ
ഉൾെ<ാ10cുേiാ?

ഖുർആൻ

പുYതെന നിേഷധി:ു(വൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

1 േയാഹcാൻ 2:22-24*..... 23

ഖുർആൻ

പുYതെന നിേഷധി:ു(വൻ

പിതാവിെനയും നിേഷധി:ു(ു. പുYതെന സzീകരി:ു(വ4
പിതാവുമുA്.. 24 ആദിമുതൽ നി'ൾ േകtR നി'ളിൽ നിവസി:െt.
ആദിമുതൽ േകtR നി'ളിൽ നിവസി:ുെ({ിൽ നി'ൾ പുYതനിലും
പിതാവിലും നിവസി:ും

പിതാവിെനയും നിേഷധി:ു(ു. പുYതെന സzീകരി:ു(വ4
പിതാവുമുA്.. 24 ആദിമുതൽ നി'ൾ േകtR നി'ളിൽ നിവസി:െt.
ആദിമുതൽ േകtR നി'ളിൽ നിവസി:ുെ({ിൽ നി'ൾ പുYതനിലും
പിതാവിലും നിവസി:ും

നി<:ാെത മുേ(ാt% േപാകു(വൻ ൈദവം ഉHവനല$. Yകിvതുവിെƒ
Yപേബാധന2ിൽ നിലനി<:ു(വ4 പിതാവും പുYതനും ഉAായിരി:ും.

നി<:ാെത മുേ(ാt% േപാകു(വൻ ൈദവം ഉHവനല$. Yകിvതുവിെƒ
Yപേബാധന2ിൽ നിലനി<:ു(വ4 പിതാവും പുYതനും ഉAായിരി:ും.

----------------------------------------------------Shura 26: 196-197*.....196. അതു പൂർ§കാല2ു തേ( വിേവകം

----------------------------------------------------Shura 26: 196-197*.....196. അതു പൂർ§കാല2ു തേ( വിേവകം

ഉAാകും. 197. ഇYസായീൽ സ_തികളിെല പ«ിതൻമാർ:് അR അറിയാം
എ( കാരVം ഇവർ:് (അവിശzാസികൾ:്) ഒരു ദൃ•ാ_മായിരി:ു(ിേല$?

ഉAാകും. 197. ഇYസായീൽ സ_തികളിെല പ«ിതൻമാർ:് അR അറിയാം
എ( കാരVം ഇവർ:് (അവിശzാസികൾ:്) ഒരു ദൃ•ാ_മായിരി:ു(ിേല$?

Fussilat 41:43.....Yപവാചകൻ

പറoു: "നി'ൾ:് മു…ുതെ(
ദൂതൻമാർ:് മു…ു പറoിtില$ാ2 ഒരു കാരVവും നി'േളാ¥ പറoിtില$.

Fussilat 41:43.....Yപവാചകൻ

Shura

42:15*......അല$ാഹു അവതരിaിJ Yഗ‹2ിൽ ഞാൻ
വിശzസി:ു(ു ... നമു:് ത.ിൽ യാെതാരു വാദവും ഉAാകാതിരി:െt.

Shura

42:15*......അല$ാഹു അവതരിaിJ Yഗ‹2ിൽ ഞാൻ
വിശzസി:ു(ു ... നമു:് ത.ിൽ യാെതാരു വാദവും ഉAാകാതിരി:െt.

ൈബബിളിൽ "Dപേചാദനം" അെലIwിൽ "െവളിപാu"
എc ഖുരാe സമാനമായ ആശയമാേണാ?

ൈബബിളിൽ "Dപേചാദനം" അെലIwിൽ "െവളിപാu"
എc ഖുരാe സമാനമായ ആശയമാേണാ?

2 േയാഹcാൻ 1:9.....Yകിvതുവിെƒ Yപേബാധന2ിൽ േവരൂ(ി

20.*

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

2 േയാഹcാൻ 1:9.....Yകിvതുവിെƒ Yപേബാധന2ിൽ േവരൂ(ി

പറoു: "നി'ൾ:് മു…ുതെ(
ദൂതൻമാർ:് മു…ു പറoിtില$ാ2 ഒരു കാരVവും നി'േളാ¥ പറoിtില$.

20.*

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

2 തിേമാേRേയാS 3:16*.....അവ Yപേബാധന2ിനും

2 തിേമാേRേയാS 3:16*.....അവ Yപേബാധന2ിനും

2 പേDതാS 1:20-21*.....േവദYഗ‹2ിലുH ഒരു Yപവചനവും

2 പേDതാS 1:20-21*.....േവദYഗ‹2ിലുH ഒരു Yപവചനവും

------------------------------------------------Nisa 4:163*.....നാം അR അവതരിaിJതുേപാെല, നി'ള%െടേമൽ

------------------------------------------------Nisa 4:163*.....നാം അR അവതരിaിJതുേപാെല, നി'ള%െടേമൽ

En’ am 6:19 & 93.....16.

En’ am 6:19 & 93.....16.

ശാസന2ിനും െതQ% തിരു2ു(തിനും ധാർമിക പരിശീലന2ിനും
ഉപകരി:ു(ു.

ആർ:ും സzയം വVാഖVാനി:ാവു(തെല$(് ഒ(ാമതു
മന„ിലാ:ണം. 21എെ_(ാൽ ഒരു Yപവചനവും ഒരി:ലും മനുഷVബു`ിയുെട
Yപേചാദന2ാൽ ഉAായിt%Hതല$. പിെ(േയാ, ൈദവ2ിൽനി(ുH
പരിശു`ാ|ാവിെƒ നിേയാഗYപകാരം മനുഷVർ YപവചിJിt%HതാS

അവതരിaിJR ... േയശു ... േസാളമനും, ...

അല$ാഹു എനി:ും നി'ൾ:ും ഇടയിൽ
സാ•ി നിൽ:ു(ു, ഈ ഖുർആൻ എനി:് Yപേചാദനം നൽകിയിt%മുA്,
ഞാെനാരി:ലും നി'േളാെടാaം മു(റിയിa് നൽകാം. 93. അല$ാഹുവി4െറ
േപരിൽ കHം െകtിJമJവേനേയാ, "ഞാൻ േബാധനം കിtിയവേന":ാള%ം
മിഥVയായവേന:ാൾ കടു2 അYകമി ആരുA്?

19.

ൈബബിളിൽ അട7ിയിരി<ുc അടി†ാനപരമായ
സിBാkവും ചരിDതപരമായ അവ6sതയും ഖുർആൻ
ഉൾെ<ാ10cുേiാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

1 േയാഹcാൻ 2:22-24*..... 23

ശാസന2ിനും െതQ% തിരു2ു(തിനും ധാർമിക പരിശീലന2ിനും
ഉപകരി:ു(ു.

ആർ:ും സzയം വVാഖVാനി:ാവു(തെല$(് ഒ(ാമതു
മന„ിലാ:ണം. 21എെ_(ാൽ ഒരു Yപവചനവും ഒരി:ലും മനുഷVബു`ിയുെട
Yപേചാദന2ാൽ ഉAായിt%Hതല$. പിെ(േയാ, ൈദവ2ിൽനി(ുH
പരിശു`ാ|ാവിെƒ നിേയാഗYപകാരം മനുഷVർ YപവചിJിt%HതാS

അവതരിaിJR ... േയശു ... േസാളമനും, ...

അല$ാഹു എനി:ും നി'ൾ:ും ഇടയിൽ
സാ•ി നിൽ:ു(ു, ഈ ഖുർആൻ എനി:് Yപേചാദനം നൽകിയിt%മുA്,
ഞാെനാരി:ലും നി'േളാെടാaം മു(റിയിa് നൽകാം. 93. അല$ാഹുവി4െറ
േപരിൽ കHം െകtിJമJവേനേയാ, "ഞാൻ േബാധനം കിtിയവേന":ാള%ം
മിഥVയായവേന:ാൾ കടു2 അYകമി ആരുA്?

19.

ൈബബിളിൽ അട7ിയിരി<ുc അടി†ാനപരമായ
സിBാkവും ചരിDതപരമായ അവ6sതയും ഖുർആൻ
ഉൾെ<ാ10cുേiാ?

ഖുർആൻ

പുYതെന നിേഷധി:ു(വൻ

പിതാവിെനയും നിേഷധി:ു(ു. പുYതെന സzീകരി:ു(വ4
പിതാവുമുA്.. 24 ആദിമുതൽ നി'ൾ േകtR നി'ളിൽ നിവസി:െt.
ആദിമുതൽ േകtR നി'ളിൽ നിവസി:ുെ({ിൽ നി'ൾ പുYതനിലും
പിതാവിലും നിവസി:ും

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

1 േയാഹcാൻ 2:22-24*..... 23

ഖുർആൻ

പുYതെന നിേഷധി:ു(വൻ

പിതാവിെനയും നിേഷധി:ു(ു. പുYതെന സzീകരി:ു(വ4
പിതാവുമുA്.. 24 ആദിമുതൽ നി'ൾ േകtR നി'ളിൽ നിവസി:െt.
ആദിമുതൽ േകtR നി'ളിൽ നിവസി:ുെ({ിൽ നി'ൾ പുYതനിലും
പിതാവിലും നിവസി:ും

2 േയാഹcാൻ 1:9.....Yകിvതുവിെƒ Yപേബാധന2ിൽ േവരൂ(ി

2 േയാഹcാൻ 1:9.....Yകിvതുവിെƒ Yപേബാധന2ിൽ േവരൂ(ി

നി<:ാെത മുേ(ാt% േപാകു(വൻ ൈദവം ഉHവനല$. Yകിvതുവിെƒ
Yപേബാധന2ിൽ നിലനി<:ു(വ4 പിതാവും പുYതനും ഉAായിരി:ും.

നി<:ാെത മുേ(ാt% േപാകു(വൻ ൈദവം ഉHവനല$. Yകിvതുവിെƒ
Yപേബാധന2ിൽ നിലനി<:ു(വ4 പിതാവും പുYതനും ഉAായിരി:ും.

----------------------------------------------------Shura 26: 196-197*.....196. അതു പൂർ§കാല2ു തേ( വിേവകം

----------------------------------------------------Shura 26: 196-197*.....196. അതു പൂർ§കാല2ു തേ( വിേവകം

ഉAാകും. 197. ഇYസായീൽ സ_തികളിെല പ«ിതൻമാർ:് അR അറിയാം
എ( കാരVം ഇവർ:് (അവിശzാസികൾ:്) ഒരു ദൃ•ാ_മായിരി:ു(ിേല$?

ഉAാകും. 197. ഇYസായീൽ സ_തികളിെല പ«ിതൻമാർ:് അR അറിയാം
എ( കാരVം ഇവർ:് (അവിശzാസികൾ:്) ഒരു ദൃ•ാ_മായിരി:ു(ിേല$?

Fussilat 41:43.....Yപവാചകൻ

പറoു: "നി'ൾ:് മു…ുതെ(
ദൂതൻമാർ:് മു…ു പറoിtില$ാ2 ഒരു കാരVവും നി'േളാ¥ പറoിtില$.

Fussilat 41:43.....Yപവാചകൻ

Shura

42:15*......അല$ാഹു അവതരിaിJ Yഗ‹2ിൽ ഞാൻ
വിശzസി:ു(ു ... നമു:് ത.ിൽ യാെതാരു വാദവും ഉAാകാതിരി:െt.

Shura

42:15*......അല$ാഹു അവതരിaിJ Yഗ‹2ിൽ ഞാൻ
വിശzസി:ു(ു ... നമു:് ത.ിൽ യാെതാരു വാദവും ഉAാകാതിരി:െt.

ൈബബിളിൽ "Dപേചാദനം" അെലIwിൽ "െവളിപാu"
എc ഖുരാe സമാനമായ ആശയമാേണാ?

ൈബബിളിൽ "Dപേചാദനം" അെലIwിൽ "െവളിപാu"
എc ഖുരാe സമാനമായ ആശയമാേണാ?

20.*

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

പറoു: "നി'ൾ:് മു…ുതെ(
ദൂതൻമാർ:് മു…ു പറoിtില$ാ2 ഒരു കാരVവും നി'േളാ¥ പറoിtില$.

20.*

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

2 തിേമാേRേയാS 3:16*.....അവ Yപേബാധന2ിനും

2 തിേമാേRേയാS 3:16*.....അവ Yപേബാധന2ിനും

ശാസന2ിനും െതQ% തിരു2ു(തിനും ധാർമിക പരിശീലന2ിനും
ഉപകരി:ു(ു.

ശാസന2ിനും െതQ% തിരു2ു(തിനും ധാർമിക പരിശീലന2ിനും
ഉപകരി:ു(ു.

2 പേDതാS 1:20-21*.....േവദYഗ‹2ിലുH ഒരു Yപവചനവും

2 പേDതാS 1:20-21*.....േവദYഗ‹2ിലുH ഒരു Yപവചനവും

ആർ:ും സzയം വVാഖVാനി:ാവു(തെല$(് ഒ(ാമതു
മന„ിലാ:ണം. 21എെ_(ാൽ ഒരു Yപവചനവും ഒരി:ലും മനുഷVബു`ിയുെട
Yപേചാദന2ാൽ ഉAായിt%Hതല$. പിെ(േയാ, ൈദവ2ിൽനി(ുH
പരിശു`ാ|ാവിെƒ നിേയാഗYപകാരം മനുഷVർ YപവചിJിt%HതാS

ആർ:ും സzയം വVാഖVാനി:ാവു(തെല$(് ഒ(ാമതു
മന„ിലാ:ണം. 21എെ_(ാൽ ഒരു Yപവചനവും ഒരി:ലും മനുഷVബു`ിയുെട
Yപേചാദന2ാൽ ഉAായിt%Hതല$. പിെ(േയാ, ൈദവ2ിൽനി(ുH
പരിശു`ാ|ാവിെƒ നിേയാഗYപകാരം മനുഷVർ YപവചിJിt%HതാS

അവതരിaിJR ... േയശു ... േസാളമനും, ...

അവതരിaിJR ... േയശു ... േസാളമനും, ...

En’ am 6:19 & 93.....16.

En’ am 6:19 & 93.....16.

------------------------------------------------Nisa 4:163*.....നാം അR അവതരിaിJതുേപാെല, നി'ള%െടേമൽ
അല$ാഹു എനി:ും നി'ൾ:ും ഇടയിൽ
സാ•ി നിൽ:ു(ു, ഈ ഖുർആൻ എനി:് Yപേചാദനം നൽകിയിt%മുA്,
ഞാെനാരി:ലും നി'േളാെടാaം മു(റിയിa് നൽകാം. 93. അല$ാഹുവി4െറ
േപരിൽ കHം െകtിJമJവേനേയാ, "ഞാൻ േബാധനം കിtിയവേന":ാള%ം
മിഥVയായവേന:ാൾ കടു2 അYകമി ആരുA്?

------------------------------------------------Nisa 4:163*.....നാം അR അവതരിaിJതുേപാെല, നി'ള%െടേമൽ
അല$ാഹു എനി:ും നി'ൾ:ും ഇടയിൽ
സാ•ി നിൽ:ു(ു, ഈ ഖുർആൻ എനി:് Yപേചാദനം നൽകിയിt%മുA്,
ഞാെനാരി:ലും നി'േളാെടാaം മു(റിയിa് നൽകാം. 93. അല$ാഹുവി4െറ
േപരിൽ കHം െകtിJമJവേനേയാ, "ഞാൻ േബാധനം കിtിയവേന":ാള%ം
മിഥVയായവേന:ാൾ കടു2 അYകമി ആരുA്?

21.

യഹൂദൻമാർേ<ാ DകിSത6ാനികൾേ<ാ ൈദവRിeെറ
വചനമായി ഖുർആൻ അംഗീകരി<ുേമാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

നിയമാവർRനം 18:20-22*.....20.

എ(ാൽ ഒരു Yപവാചകൻ

ഞാൻ ക<പി:ാെത എെƒ നാമ2ിൽ Yപവചി:ുകേയാ മQ% േദവ~ാരുെട

21.

യഹൂദൻമാർേ<ാ DകിSത6ാനികൾേ<ാ ൈദവRിeെറ
വചനമായി ഖുർആൻ അംഗീകരി<ുേമാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

നിയമാവർRനം 18:20-22*.....20.

എ(ാൽ ഒരു Yപവാചകൻ

ഞാൻ ക<പി:ാെത എെƒ നാമ2ിൽ Yപവചി:ുകേയാ മQ% േദവ~ാരുെട

നാമ2ിൽ Yപവചി:ുകേയാ െചŠതാൽ അയാൾ മരി:ണം. 22.Yപവാചകൻ
ത(ി•Yപകാരം സംസാരിJതാS; നി'ൾ അയാെള ഭയെaേടAതില$.

നാമ2ിൽ Yപവചി:ുകേയാ െചŠതാൽ അയാൾ മരി:ണം. 22.Yപവാചകൻ
ത(ി•Yപകാരം സംസാരിJതാS; നി'ൾ അയാെള ഭയെaേടAതില$.

ആഭിചാരകർ:് െചവി െകാടു:രുR. അവരുെട വാ:ുകൾ നിന:് ഒരു
ന~യും ൈകവരു2ുകയില$.”

ആഭിചാരകർ:് െചവി െകാടു:രുR. അവരുെട വാ:ുകൾ നിന:് ഒരു
ന~യും ൈകവരു2ുകയില$.”

േവദപുvതക2ിലാS. 197. ഇYസായീൽ സ_തികളിെല
പ«ിതൻമാർ:് അR അറിയാം എ( കാരVം ഇവർ:്
(അവിശzാസികൾ:്) ഒരു ദൃ•ാ_മായിരി:ു(ിേല$?

േവദപുvതക2ിലാS. 197. ഇYസായീൽ സ_തികളിെല
പ«ിതൻമാർ:് അR അറിയാം എ( കാരVം ഇവർ:്
(അവിശzാസികൾ:്) ഒരു ദൃ•ാ_മായിരി:ു(ിേല$?

അലIാഹു തeെറ വചന7ൾ റ}ാ<ി അെലIwിൽ
അവഗണിേ<i ആവശ6ം ഉiാകുേമാ? (Mensuh & Nesih)

അലIാഹു തeെറ വചന7ൾ റ}ാ<ി അെലIwിൽ
അവഗണിേ<i ആവശ6ം ഉiാകുേമാ? (Mensuh & Nesih)

ഏശയാ 8:20*.....“സർേവശzരെƒ Yപേബാധനം Yശ`ി:ുക!

------------------------------------------------Shu’ara 26:196-197......196. ഇR പഴയ ആള%കള%െട

22.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ഏശയാ 8:20*.....“സർേവശzരെƒ Yപേബാധനം Yശ`ി:ുക!

------------------------------------------------Shu’ara 26:196-197......196. ഇR പഴയ ആള%കള%െട

22.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

സwീർRന7ൾ 89:34*.....ഞാൻ എെƒ ഉട…ടി

സwീർRന7ൾ 89:34*.....ഞാൻ എെƒ ഉട…ടി

ലംഘി:ുകയില$,എെƒ വാ†ദാന2ിൽനി(ു പിൻമാറുകയില$.

ലംഘി:ുകയില$,എെƒ വാ†ദാന2ിൽനി(ു പിൻമാറുകയില$.

പുHിേ:ാ മാQം വരു(തിെന:ാൾ എള%aം ആകാശവും ഭൂമിയും
ഇല$ാതാകു(തായിരി:ും.

പുHിേ:ാ മാQം വരു(തിെന:ാൾ എള%aം ആകാശവും ഭൂമിയും
ഇല$ാതാകു(തായിരി:ും.

അഴിവില$ാ2താണേല$ാ.

അഴിവില$ാ2താണേല$ാ.

------------------------------------------------Bakara 2:106*.....നാം ഏെതwിലും ഒരു വാക6ം ഉേപVി<ുകേയാ

------------------------------------------------Bakara 2:106*.....നാം ഏെതwിലും ഒരു വാക6ം ഉേപVി<ുകേയാ

Ra'd 13:39*.....അല$ാഹു

താൻ ഉേ‡ശി:ു(തിെന മാŠJ%കളയു(ു.
അവനി€ി:ു(R നിലനിർ2ുകയും െച‰%(ു. എല$ാQിനും ആധാരമായ

Ra'd 13:39*.....അല$ാഹു

മൂലYപമാണം അവ4െറ അടു2ാണുHR.

മൂലYപമാണം അവ4െറ അടു2ാണുHR.

Nahl 16:101*.....മെQാരു

ഇറ:2ിലും നാം ഒരു േവദYഗ‹ം
അവതരിJ് കിt%ം. അല$ാഹുവാകെt താൻ അവതരിaി:ു(തിെനaQി
നല$വŸം അറിയു(വനാS താനും - അവർ പറയും: നീ െകtിJമJ%
പറയു(വൻ മാYതമാകു(ു എ(്.

Nahl 16:101*.....മെQാരു

İsra 17:86*.....തീർJയായും

İsra 17:86*.....തീർJയായും

ലൂേ<ാS 16:17.....ധർമശാvYത2ിെല ഒരു വHിേ:ാ
േയാഹcാൻ 10:35*.....േവദലിഖിതം ഒരി:ലും

അതിെന മറ<ാതിരി<ുകേയാ െചtതാൽ, നാം അതിെന െമ/െhmേതാ
അതുേപാലു1േതാ മാZി †ാപി<ുകയാെണwിൽ. നിന<റിയിേലI,
അലIാഹു എലIാ കാര67ൾ<ും കഴിവുZവനാെണc് നി7ൾ<റിയിേലI?

നാം ഉേ‡ശിJിരു(ുെവ{ിൽ നിന:് നാം

നൽകിയ സേ•ശം നാം പിൻവലി:ുമായിരു(ു.

21.

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

നിയമാവർRനം 18:20-22*.....20.

േയാഹcാൻ 10:35*.....േവദലിഖിതം ഒരി:ലും

അതിെന മറ<ാതിരി<ുകേയാ െചtതാൽ, നാം അതിെന െമ/െhmേതാ
അതുേപാലു1േതാ മാZി †ാപി<ുകയാെണwിൽ. നിന<റിയിേലI,
അലIാഹു എലIാ കാര67ൾ<ും കഴിവുZവനാെണc് നി7ൾ<റിയിേലI?

താൻ ഉേ‡ശി:ു(തിെന മാŠJ%കളയു(ു.
അവനി€ി:ു(R നിലനിർ2ുകയും െച‰%(ു. എല$ാQിനും ആധാരമായ
ഇറ:2ിലും നാം ഒരു േവദYഗ‹ം
അവതരിJ് കിt%ം. അല$ാഹുവാകെt താൻ അവതരിaി:ു(തിെനaQി
നല$വŸം അറിയു(വനാS താനും - അവർ പറയും: നീ െകtിJമJ%
പറയു(വൻ മാYതമാകു(ു എ(്.
നാം ഉേ‡ശിJിരു(ുെവ{ിൽ നിന:് നാം

നൽകിയ സേ•ശം നാം പിൻവലി:ുമായിരു(ു.

യഹൂദൻമാർേ<ാ DകിSത6ാനികൾേ<ാ ൈദവRിeെറ
വചനമായി ഖുർആൻ അംഗീകരി<ുേമാ?
ബൈബിൾ

ലൂേ<ാS 16:17.....ധർമശാvYത2ിെല ഒരു വHിേ:ാ

എ(ാൽ ഒരു Yപവാചകൻ

21.

യഹൂദൻമാർേ<ാ DകിSത6ാനികൾേ<ാ ൈദവRിeെറ
വചനമായി ഖുർആൻ അംഗീകരി<ുേമാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

നിയമാവർRനം 18:20-22*.....20.

എ(ാൽ ഒരു Yപവാചകൻ

ഞാൻ ക<പി:ാെത എെƒ നാമ2ിൽ Yപവചി:ുകേയാ മQ% േദവ~ാരുെട

ഞാൻ ക<പി:ാെത എെƒ നാമ2ിൽ Yപവചി:ുകേയാ മQ% േദവ~ാരുെട

നാമ2ിൽ Yപവചി:ുകേയാ െചŠതാൽ അയാൾ മരി:ണം. 22.Yപവാചകൻ
ത(ി•Yപകാരം സംസാരിJതാS; നി'ൾ അയാെള ഭയെaേടAതില$.

നാമ2ിൽ Yപവചി:ുകേയാ െചŠതാൽ അയാൾ മരി:ണം. 22.Yപവാചകൻ
ത(ി•Yപകാരം സംസാരിJതാS; നി'ൾ അയാെള ഭയെaേടAതില$.

ഏശയാ 8:20*.....“സർേവശzരെƒ Yപേബാധനം Yശ`ി:ുക!

ഏശയാ 8:20*.....“സർേവശzരെƒ Yപേബാധനം Yശ`ി:ുക!

ആഭിചാരകർ:് െചവി െകാടു:രുR. അവരുെട വാ:ുകൾ നിന:് ഒരു
ന~യും ൈകവരു2ുകയില$.”

ആഭിചാരകർ:് െചവി െകാടു:രുR. അവരുെട വാ:ുകൾ നിന:് ഒരു
ന~യും ൈകവരു2ുകയില$.”

------------------------------------------------Shu’ara 26:196-197......196. ഇR പഴയ ആള%കള%െട

------------------------------------------------Shu’ara 26:196-197......196. ഇR പഴയ ആള%കള%െട

േവദപുvതക2ിലാS. 197. ഇYസായീൽ സ_തികളിെല
പ«ിതൻമാർ:് അR അറിയാം എ( കാരVം ഇവർ:്
(അവിശzാസികൾ:്) ഒരു ദൃ•ാ_മായിരി:ു(ിേല$?

22.

അലIാഹു തeെറ വചന7ൾ റ}ാ<ി അെലIwിൽ
അവഗണിേ<i ആവശ6ം ഉiാകുേമാ? (Mensuh & Nesih)
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

േവദപുvതക2ിലാS. 197. ഇYസായീൽ സ_തികളിെല
പ«ിതൻമാർ:് അR അറിയാം എ( കാരVം ഇവർ:്
(അവിശzാസികൾ:്) ഒരു ദൃ•ാ_മായിരി:ു(ിേല$?

22.

അലIാഹു തeെറ വചന7ൾ റ}ാ<ി അെലIwിൽ
അവഗണിേ<i ആവശ6ം ഉiാകുേമാ? (Mensuh & Nesih)
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

സwീർRന7ൾ 89:34*.....ഞാൻ എെƒ ഉട…ടി

സwീർRന7ൾ 89:34*.....ഞാൻ എെƒ ഉട…ടി

ലൂേ<ാS 16:17.....ധർമശാvYത2ിെല ഒരു വHിേ:ാ

ലൂേ<ാS 16:17.....ധർമശാvYത2ിെല ഒരു വHിേ:ാ

േയാഹcാൻ 10:35*.....േവദലിഖിതം ഒരി:ലും

േയാഹcാൻ 10:35*.....േവദലിഖിതം ഒരി:ലും

അഴിവില$ാ2താണേല$ാ.

അഴിവില$ാ2താണേല$ാ.

അതിെന മറ<ാതിരി<ുകേയാ െചtതാൽ, നാം അതിെന െമ/െhmേതാ
അതുേപാലു1േതാ മാZി †ാപി<ുകയാെണwിൽ. നിന<റിയിേലI,
അലIാഹു എലIാ കാര67ൾ<ും കഴിവുZവനാെണc് നി7ൾ<റിയിേലI?

അതിെന മറ<ാതിരി<ുകേയാ െചtതാൽ, നാം അതിെന െമ/െhmേതാ
അതുേപാലു1േതാ മാZി †ാപി<ുകയാെണwിൽ. നിന<റിയിേലI,
അലIാഹു എലIാ കാര67ൾ<ും കഴിവുZവനാെണc് നി7ൾ<റിയിേലI?

Ra'd 13:39*.....അല$ാഹു

താൻ ഉേ‡ശി:ു(തിെന മാŠJ%കളയു(ു.
അവനി€ി:ു(R നിലനിർ2ുകയും െച‰%(ു. എല$ാQിനും ആധാരമായ

Ra'd 13:39*.....അല$ാഹു

മൂലYപമാണം അവ4െറ അടു2ാണുHR.

മൂലYപമാണം അവ4െറ അടു2ാണുHR.

ഇറ:2ിലും നാം ഒരു േവദYഗ‹ം
അവതരിJ് കിt%ം. അല$ാഹുവാകെt താൻ അവതരിaി:ു(തിെനaQി
നല$വŸം അറിയു(വനാS താനും - അവർ പറയും: നീ െകtിJമJ%
പറയു(വൻ മാYതമാകു(ു എ(്.

Nahl 16:101*.....മെQാരു

ഇറ:2ിലും നാം ഒരു േവദYഗ‹ം
അവതരിJ് കിt%ം. അല$ാഹുവാകെt താൻ അവതരിaി:ു(തിെനaQി
നല$വŸം അറിയു(വനാS താനും - അവർ പറയും: നീ െകtിJമJ%
പറയു(വൻ മാYതമാകു(ു എ(്.

İsra 17:86*.....തീർJയായും

İsra 17:86*.....തീർJയായും

ലംഘി:ുകയില$,എെƒ വാ†ദാന2ിൽനി(ു പിൻമാറുകയില$.
പുHിേ:ാ മാQം വരു(തിെന:ാൾ എള%aം ആകാശവും ഭൂമിയും
ഇല$ാതാകു(തായിരി:ും.

------------------------------------------------Bakara 2:106*.....നാം ഏെതwിലും ഒരു വാക6ം ഉേപVി<ുകേയാ

Nahl 16:101*.....മെQാരു

നാം ഉേ‡ശിJിരു(ുെവ{ിൽ നിന:് നാം

നൽകിയ സേ•ശം നാം പിൻവലി:ുമായിരു(ു.

ലംഘി:ുകയില$,എെƒ വാ†ദാന2ിൽനി(ു പിൻമാറുകയില$.
പുHിേ:ാ മാQം വരു(തിെന:ാൾ എള%aം ആകാശവും ഭൂമിയും
ഇല$ാതാകു(തായിരി:ും.

------------------------------------------------Bakara 2:106*.....നാം ഏെതwിലും ഒരു വാക6ം ഉേപVി<ുകേയാ

താൻ ഉേ‡ശി:ു(തിെന മാŠJ%കളയു(ു.
അവനി€ി:ു(R നിലനിർ2ുകയും െച‰%(ു. എല$ാQിനും ആധാരമായ

നാം ഉേ‡ശിJിരു(ുെവ{ിൽ നിന:് നാം

നൽകിയ സേ•ശം നാം പിൻവലി:ുമായിരു(ു.

23.*

ഖുർആൻ "േലാക7ള0െട നാഥനിൽ" നിc് ഇറ7െhടുകയും ഒരു
കൂmം ഭൂത7ൾ അംഗീകരി<ുകയും െചtതിരുെcwിൽ അx
ൈദവRിൽനിcു1 ഒരു നലI സൂചനയായിരി<ുേമാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

23.*

ഖുർആൻ "േലാക7ള0െട നാഥനിൽ" നിc് ഇറ7െhടുകയും ഒരു
കൂmം ഭൂത7ൾ അംഗീകരി<ുകയും െചtതിരുെcwിൽ അx
ൈദവRിൽനിcു1 ഒരു നലI സൂചനയായിരി<ുേമാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

േയാഹcാൻ 14:30*.....ഈ േലാക2ിെƒ അധിപതി വരു(ു.

േയാഹcാൻ 14:30*.....ഈ േലാക2ിെƒ അധിപതി വരു(ു.

എ{ിലും അവ4 എെƒേമൽ ഒരധികാരവുമില$.

എ{ിലും അവ4 എെƒേമൽ ഒരധികാരവുമില$.

2 േകാറിേkാS 4:3—4*.....3.
സുവിേശഷം മറoിരി:ുെ({ിൽ, ... 4.

.

ഞ'ൾ Yപസംഗി:ു(

ഈ േലാക2ിെല
ൈദവ'ൾ വിശzസി:ാ2വരുെട മന„് അ“മാ:ിയിരി:ു(ു ...

------------------------------------------------Fatih 1:2.....vതുതി സർ§േലാക പരിപാലകനായ അല$ാഹുവി(ാകു
Yunus 10:37.....േലാക2ിനു േലാകര•ിതാവായ അല$ാഹുവിനു പുറെമ
അല$ാഹുവി4 പുറെമ ഖുർആനിലും മQ%ം െകtിJമJവŠ:ാനാവില$ായിരു(ു.
Ahkaf 46:29-30..... 29. ജി(ുകള%െട കൂt2ിലുH ഒരു സംഘെ2

2 േകാറിേkാS 4:3—4*.....3.
സുവിേശഷം മറoിരി:ുെ({ിൽ, ... 4.

.

ഞ'ൾ Yപസംഗി:ു(

ഈ േലാക2ിെല
ൈദവ'ൾ വിശzസി:ാ2വരുെട മന„് അ“മാ:ിയിരി:ു(ു ...

------------------------------------------------Fatih 1:2.....vതുതി സർ§േലാക പരിപാലകനായ അല$ാഹുവി(ാകു
Yunus 10:37.....േലാക2ിനു േലാകര•ിതാവായ അല$ാഹുവിനു പുറെമ
അല$ാഹുവി4 പുറെമ ഖുർആനിലും മQ%ം െകtിJമJവŠ:ാനാവില$ായിരു(ു.
Ahkaf 46:29-30..... 29. ജി(ുകള%െട കൂt2ിലുH ഒരു സംഘെ2

ഞ'ൾ െകാAുവ(ിt%മുA്. അവർ ഖുർആൻ േകൾ:ാതിരി:ാനാS
അR. 30. അതിനു മു…ു വരു(തിെന ശരിെവ:ു(താണിR. അR
സതV2ിേല:ും േനരായ പാതയിേല:ും നയി:ു(ു.

ഞ'ൾ െകാAുവ(ിt%മുA്. അവർ ഖുർആൻ േകൾ:ാതിരി:ാനാS
അR. 30. അതിനു മു…ു വരു(തിെന ശരിെവ:ു(താണിR. അR
സതV2ിേല:ും േനരായ പാതയിേല:ും നയി:ു(ു.

അx സാRാനിൽ നിcു1താെണc് ആവർRി/്
നിേഷധി<ാൻ ഒരു വിശുB പുSതകം ആവശ6മാേണാ?

അx സാRാനിൽ നിcു1താെണc് ആവർRി/്
നിേഷധി<ാൻ ഒരു വിശുB പുSതകം ആവശ6മാേണാ?

24.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

24.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

മRായി 7:15-20*.....വVാജYപവാചക~ാെര സൂ•ിJ%െകാH%ക. 16

മRായി 7:15-20*.....വVാജYപവാചക~ാെര സൂ•ിJ%െകാH%ക. 16

അവരുെട ഫല'ൾെകാA് നി'ൾ:് അവെര തിരിJറിയാം

അവരുെട ഫല'ൾെകാA് നി'ൾ:് അവെര തിരിJറിയാം

േയാഹcാൻ 8:44-49*.....44.

പിശാœ ആS നി'ള%െട

േയാഹcാൻ 8:44-49*.....44.

പിശാœ ആS നി'ള%െട

പിതാ¤. നി'ള%െട പിതാവിെƒ ദുർേമാഹം നിറേവQ%വാൻ നി'ൾ
ഇ€ി:ു(ു. അവൻ ആദിമുതൽ െകാലപാതകി ആയിരു(ു. അവൻ
ഒരി:ലും സതV2ിെƒ പ•2ു നി(ിtില$. എെ_(ാൽ അവനിൽ
സതVമില$.. 46. ഞാൻ പാപിയാെണ(് എെ( േബാധVെaടു2ുവാൻ
നി'ളിൽ ആർ:ു കഴിയും?

പിതാ¤. നി'ള%െട പിതാവിെƒ ദുർേമാഹം നിറേവQ%വാൻ നി'ൾ
ഇ€ി:ു(ു. അവൻ ആദിമുതൽ െകാലപാതകി ആയിരു(ു. അവൻ
ഒരി:ലും സതV2ിെƒ പ•2ു നി(ിtില$. എെ_(ാൽ അവനിൽ
സതVമില$.. 46. ഞാൻ പാപിയാെണ(് എെ( േബാധVെaടു2ുവാൻ
നി'ളിൽ ആർ:ു കഴിയും?

ശപി:െat പിശാചിൽ നി(് അല$ാഹുവിൽ അഭയം േതടുക.

ശപി:െat പിശാചിൽ നി(് അല$ാഹുവിൽ അഭയം േതടുക.

Sebe 34:8 & 46*.....8.

അല$ാഹുവിൻെറ േപരിൽ അയാൾ കHം
െകtിJമJതാേണാ അതല$ അയാൾ:ു Yഭാ_ുേAാ? (നബിേയ,) പറയുക:
നി'ൾ നി'ള%െട പ{ാളിെയ പി_ുടരുകേയാ,

Sebe 34:8 & 46*.....8.

Tekvir 81:22 & 25*.....22.

Tekvir 81:22 & 25*.....22.

------------------------------------------------Nahl 16:98*.....നീ ഖുർആൻ പാരായണം െച‰%േ…ാൾ

അല$, നി'ള%െട അനുചര~ാർ
(Yഭാ_ൻ) Yഭാ_നാS. 25. ശപി:െat പിശാചിൻെറ വാ:് ഇതാS.
കുറിh്: െഹ. മുഹ.‘ പിശാചാെണ(ു പറoേaാൾ പലേaാഴും
അേ‡ഹം നിേഷധി:ുകയായിരു(ു:

15: 6-7, 23:70, 37:36,

44:14, 51: 50-52, 68:51.

അല$ാഹുവിൻെറ േപരിൽ അയാൾ കHം
െകtിJമJതാേണാ അതല$ അയാൾ:ു Yഭാ_ുേAാ? (നബിേയ,) പറയുക:
നി'ൾ നി'ള%െട പ{ാളിെയ പി_ുടരുകേയാ,
അല$, നി'ള%െട അനുചര~ാർ
(Yഭാ_ൻ) Yഭാ_നാS. 25. ശപി:െat പിശാചിൻെറ വാ:് ഇതാS.
കുറിh്: െഹ. മുഹ.‘ പിശാചാെണ(ു പറoേaാൾ പലേaാഴും
അേ‡ഹം നിേഷധി:ുകയായിരു(ു:

15: 6-7, 23:70, 37:36,

44:14, 51: 50-52, 68:51.

23.*

ഖുർആൻ "േലാക7ള0െട നാഥനിൽ" നിc് ഇറ7െhടുകയും ഒരു
കൂmം ഭൂത7ൾ അംഗീകരി<ുകയും െചtതിരുെcwിൽ അx
ൈദവRിൽനിcു1 ഒരു നലI സൂചനയായിരി<ുേമാ?
ബൈബിൾ

------------------------------------------------Nahl 16:98*.....നീ ഖുർആൻ പാരായണം െച‰%േ…ാൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

23.*

ഖുർആൻ "േലാക7ള0െട നാഥനിൽ" നിc് ഇറ7െhടുകയും ഒരു
കൂmം ഭൂത7ൾ അംഗീകരി<ുകയും െചtതിരുെcwിൽ അx
ൈദവRിൽനിcു1 ഒരു നലI സൂചനയായിരി<ുേമാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

േയാഹcാൻ 14:30*.....ഈ േലാക2ിെƒ അധിപതി വരു(ു.

േയാഹcാൻ 14:30*.....ഈ േലാക2ിെƒ അധിപതി വരു(ു.

എ{ിലും അവ4 എെƒേമൽ ഒരധികാരവുമില$.

എ{ിലും അവ4 എെƒേമൽ ഒരധികാരവുമില$.

2 േകാറിേkാS 4:3—4*.....3.
സുവിേശഷം മറoിരി:ുെ({ിൽ, ... 4.

.

ഞ'ൾ Yപസംഗി:ു(

ഈ േലാക2ിെല
ൈദവ'ൾ വിശzസി:ാ2വരുെട മന„് അ“മാ:ിയിരി:ു(ു ...

2 േകാറിേkാS 4:3—4*.....3.
സുവിേശഷം മറoിരി:ുെ({ിൽ, ... 4.

.

ഞ'ൾ Yപസംഗി:ു(

ഈ േലാക2ിെല
ൈദവ'ൾ വിശzസി:ാ2വരുെട മന„് അ“മാ:ിയിരി:ു(ു ...

------------------------------------------------Fatih 1:2.....vതുതി സർ§േലാക പരിപാലകനായ അല$ാഹുവി(ാകു
Yunus 10:37.....േലാക2ിനു േലാകര•ിതാവായ അല$ാഹുവിനു പുറെമ
അല$ാഹുവി4 പുറെമ ഖുർആനിലും മQ%ം െകtിJമJവŠ:ാനാവില$ായിരു(ു.
Ahkaf 46:29-30..... 29. ജി(ുകള%െട കൂt2ിലുH ഒരു സംഘെ2

------------------------------------------------Fatih 1:2.....vതുതി സർ§േലാക പരിപാലകനായ അല$ാഹുവി(ാകു
Yunus 10:37.....േലാക2ിനു േലാകര•ിതാവായ അല$ാഹുവിനു പുറെമ
അല$ാഹുവി4 പുറെമ ഖുർആനിലും മQ%ം െകtിJമJവŠ:ാനാവില$ായിരു(ു.
Ahkaf 46:29-30..... 29. ജി(ുകള%െട കൂt2ിലുH ഒരു സംഘെ2

ഞ'ൾ െകാAുവ(ിt%മുA്. അവർ ഖുർആൻ േകൾ:ാതിരി:ാനാS
അR. 30. അതിനു മു…ു വരു(തിെന ശരിെവ:ു(താണിR. അR
സതV2ിേല:ും േനരായ പാതയിേല:ും നയി:ു(ു.

ഞ'ൾ െകാAുവ(ിt%മുA്. അവർ ഖുർആൻ േകൾ:ാതിരി:ാനാS
അR. 30. അതിനു മു…ു വരു(തിെന ശരിെവ:ു(താണിR. അR
സതV2ിേല:ും േനരായ പാതയിേല:ും നയി:ു(ു.

അx സാRാനിൽ നിcു1താെണc് ആവർRി/്
നിേഷധി<ാൻ ഒരു വിശുB പുSതകം ആവശ6മാേണാ?

അx സാRാനിൽ നിcു1താെണc് ആവർRി/്
നിേഷധി<ാൻ ഒരു വിശുB പുSതകം ആവശ6മാേണാ?

24.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

24.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

മRായി 7:15-20*.....വVാജYപവാചക~ാെര സൂ•ിJ%െകാH%ക. 16

മRായി 7:15-20*.....വVാജYപവാചക~ാെര സൂ•ിJ%െകാH%ക. 16

േയാഹcാൻ 8:44-49*.....44.

േയാഹcാൻ 8:44-49*.....44.

അവരുെട ഫല'ൾെകാA് നി'ൾ:് അവെര തിരിJറിയാം

പിശാœ ആS നി'ള%െട

പിതാ¤. നി'ള%െട പിതാവിെƒ ദുർേമാഹം നിറേവQ%വാൻ നി'ൾ
ഇ€ി:ു(ു. അവൻ ആദിമുതൽ െകാലപാതകി ആയിരു(ു. അവൻ
ഒരി:ലും സതV2ിെƒ പ•2ു നി(ിtില$. എെ_(ാൽ അവനിൽ
സതVമില$.. 46. ഞാൻ പാപിയാെണ(് എെ( േബാധVെaടു2ുവാൻ
നി'ളിൽ ആർ:ു കഴിയും?

അവരുെട ഫല'ൾെകാA് നി'ൾ:് അവെര തിരിJറിയാം

പിശാœ ആS നി'ള%െട

പിതാ¤. നി'ള%െട പിതാവിെƒ ദുർേമാഹം നിറേവQ%വാൻ നി'ൾ
ഇ€ി:ു(ു. അവൻ ആദിമുതൽ െകാലപാതകി ആയിരു(ു. അവൻ
ഒരി:ലും സതV2ിെƒ പ•2ു നി(ിtില$. എെ_(ാൽ അവനിൽ
സതVമില$.. 46. ഞാൻ പാപിയാെണ(് എെ( േബാധVെaടു2ുവാൻ
നി'ളിൽ ആർ:ു കഴിയും?

------------------------------------------------Nahl 16:98*.....നീ ഖുർആൻ പാരായണം െച‰%േ…ാൾ

------------------------------------------------Nahl 16:98*.....നീ ഖുർആൻ പാരായണം െച‰%േ…ാൾ

Sebe 34:8 & 46*.....8.

അല$ാഹുവിൻെറ േപരിൽ അയാൾ കHം
െകtിJമJതാേണാ അതല$ അയാൾ:ു Yഭാ_ുേAാ? (നബിേയ,) പറയുക:
നി'ൾ നി'ള%െട പ{ാളിെയ പി_ുടരുകേയാ,

Sebe 34:8 & 46*.....8.

Tekvir 81:22 & 25*.....22.

അല$, നി'ള%െട അനുചര~ാർ
(Yഭാ_ൻ) Yഭാ_നാS. 25. ശപി:െat പിശാചിൻെറ വാ:് ഇതാS.
കുറിh്: െഹ. മുഹ.‘ പിശാചാെണ(ു പറoേaാൾ പലേaാഴും

Tekvir 81:22 & 25*.....22.

അല$, നി'ള%െട അനുചര~ാർ
(Yഭാ_ൻ) Yഭാ_നാS. 25. ശപി:െat പിശാചിൻെറ വാ:് ഇതാS.
കുറിh്: െഹ. മുഹ.‘ പിശാചാെണ(ു പറoേaാൾ പലേaാഴും

അേ‡ഹം നിേഷധി:ുകയായിരു(ു:

അേ‡ഹം നിേഷധി:ുകയായിരു(ു:

ശപി:െat പിശാചിൽ നി(് അല$ാഹുവിൽ അഭയം േതടുക.

44:14, 51: 50-52, 68:51.

15: 6-7, 23:70, 37:36,

ശപി:െat പിശാചിൽ നി(് അല$ാഹുവിൽ അഭയം േതടുക.

അല$ാഹുവിൻെറ േപരിൽ അയാൾ കHം
െകtിJമJതാേണാ അതല$ അയാൾ:ു Yഭാ_ുേAാ? (നബിേയ,) പറയുക:
നി'ൾ നി'ള%െട പ{ാളിെയ പി_ുടരുകേയാ,

44:14, 51: 50-52, 68:51.

15: 6-7, 23:70, 37:36,

അലIാഹുവും ൈദവവും
25.*

"ഏക" സത6ൈദവം മാDതമാെണc യഹൂദPാരും, DകിSത6ാനികള0ം,
മുƒീ7ള0ം വിശ=സി<ുcx? (Vahdet-i Vüjüd)
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

അലIാഹുവും ൈദവവും
25.*

"ഏക" സത6ൈദവം മാDതമാെണc യഹൂദPാരും, DകിSത6ാനികള0ം,
മുƒീ7ള0ം വിശ=സി<ുcx? (Vahdet-i Vüjüd)
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

നിയമാവർRനം 6:4*.....യിYസാേയേല, േകൾ:; യേഹാവ
ന.ുെട ൈദവമാകു(ു; യേഹാവ ഏകൻ തേ(.
എേഫേസാS 4:4-6......ഒരു കർ2ാ¤ ... 6. എല$ാവരുെടയും
ൈദവമായ സർ§വും പിതാവും ഏകനാS …
1 തിേമാേRേയാS 2:5-6.....ൈദവം ഏകൻ തേ(...
യാേ<ാ‰ 2:19.....ൈദവം ഏകൻ എ(ു നീ വിശzസി:ു(ു;
------------------------------------------------Bakara 2:163.....നി7ള0െട ൈദവം ഏകൈദവമാy.
അവനലIാെത യാെതാരു ൈദവവുമിലI.
Nisa 4:87 & 171*.....87.അല$ാഹു! അവനല$ാെത യാെതാരു
ൈദവവുമില$. 171. അല$ാഹു. അവനല$ാെത ൈദവമില$.
Maide 5:73ൈദവം ഏകനാy
Nahl 16:22 & 51.....നി'ള%െട ൈദവം ഏകൈദവമാS ...

നിയമാവർRനം 6:4*.....യിYസാേയേല, േകൾ:; യേഹാവ
ന.ുെട ൈദവമാകു(ു; യേഹാവ ഏകൻ തേ(.
എേഫേസാS 4:4-6......ഒരു കർ2ാ¤ ... 6. എല$ാവരുെടയും
ൈദവമായ സർ§വും പിതാവും ഏകനാS …
1 തിേമാേRേയാS 2:5-6.....ൈദവം ഏകൻ തേ(...
യാേ<ാ‰ 2:19.....ൈദവം ഏകൻ എ(ു നീ വിശzസി:ു(ു;
------------------------------------------------Bakara 2:163.....നി7ള0െട ൈദവം ഏകൈദവമാy.
അവനലIാെത യാെതാരു ൈദവവുമിലI.
Nisa 4:87 & 171*.....87.അല$ാഹു! അവനല$ാെത യാെതാരു
ൈദവവുമില$. 171. അല$ാഹു. അവനല$ാെത ൈദവമില$.
Maide 5:73ൈദവം ഏകനാy
Nahl 16:22 & 51.....നി'ള%െട ൈദവം ഏകൈദവമാS ...

51. നി'ൾ രAു ൈദവ'െള എടു:രുR

51. നി'ൾ രAു ൈദവ'െള എടു:രുR

Kasas 28:70....അവൻ അല$ാഹുവാS. അവനല$ാെത യാെതാരു ൈദവവുമില$.
İhlas 112:1.....പറയുക: അവനാകു(ു അല$ാഹു.'

Kasas 28:70....അവൻ അല$ാഹുവാS. അവനല$ാെത യാെതാരു ൈദവവുമില$.
İhlas 112:1.....പറയുക: അവനാകു(ു അല$ാഹു.'

ൈബബിളിൽ കാണുc ൈദവRിeെറ
ഗുണവിേശഷ7ള0മായി ബ.െhm് ഖുർആനിൽ കാണുc
ൈദവRിeെറ സ=ഭാവRിeെറയും
സ=ഭാവവിേശഷ7െളയാേണാ? (Esmaül-Husna)

ൈബബിളിൽ കാണുc ൈദവRിeെറ
ഗുണവിേശഷ7ള0മായി ബ.െhm് ഖുർആനിൽ കാണുc
ൈദവRിeെറ സ=ഭാവRിeെറയും
സ=ഭാവവിേശഷ7െളയാേണാ? (Esmaül-Husna)

26.*

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

26.*

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

ഏശയാ 40:28*.....ഭൂമിയുെട അറുതികെള നിർമിJ

ഏശയാ 40:28*.....ഭൂമിയുെട അറുതികെള നിർമിJ

സർേവശzരൻ നിതVനായ ൈദവമാകു(ു എ(ു നീ േകtിtിേല$?
നിന:റിoുകൂേട? അവിടു(ു •ീണി:േയാ തളരുകേയാ െച‰%(ില$.
അവിടുെ2 മേനാഗതം ആർ:ാണറിയാവു(R?

സർേവശzരൻ നിതVനായ ൈദവമാകു(ു എ(ു നീ േകtിtിേല$?
നിന:റിoുകൂേട? അവിടു(ു •ീണി:േയാ തളരുകേയാ െച‰%(ില$.
അവിടുെ2 മേനാഗതം ആർ:ാണറിയാവു(R?

------------------------------------------------Bakara 2:255*.....അല$ാഹു! അവനല$ാെത ൈദവമില$. അവൻ

------------------------------------------------Bakara 2:255*.....അല$ാഹു! അവനല$ാെത ൈദവമില$. അവൻ

എെ((ും ജീവിJിരി:ു(വൻ. എല$ാQിെനയും പരമകാരുണികനായ
അല$ാഹു സിംഹാസന£നായിരി:ു(ു. അവെന vതുതിaി4.
അവൻ ഉ(തനും മഹാനുമെYത.

എെ((ും ജീവിJിരി:ു(വൻ. എല$ാQിെനയും പരമകാരുണികനായ
അല$ാഹു സിംഹാസന£നായിരി:ു(ു. അവെന vതുതിaി4.
അവൻ ഉ(തനും മഹാനുമെYത.

Hashr 59:23*.....അവനല$ാെത

Hashr 59:23*.....അവനല$ാെത

േവെറാരു ൈദവമില$. അവൻ
സർ§ശ’നായ കർ2ാ¤, പരിശു`ൻ, വിശzാസ2ി4െറ സംര•ക4;
ഗാർഡിയൻ, സർ§ശ’ൻ, സർ§ശ’ൻ ...

അലIാഹുവും ൈദവവും
25.*

"ഏക" സത6ൈദവം മാDതമാെണc യഹൂദPാരും, DകിSത6ാനികള0ം,
മുƒീ7ള0ം വിശ=സി<ുcx? (Vahdet-i Vüjüd)
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

േവെറാരു ൈദവമില$. അവൻ
സർ§ശ’നായ കർ2ാ¤, പരിശു`ൻ, വിശzാസ2ി4െറ സംര•ക4;
ഗാർഡിയൻ, സർ§ശ’ൻ, സർ§ശ’ൻ ...

അലIാഹുവും ൈദവവും
25.*

"ഏക" സത6ൈദവം മാDതമാെണc യഹൂദPാരും, DകിSത6ാനികള0ം,
മുƒീ7ള0ം വിശ=സി<ുcx? (Vahdet-i Vüjüd)
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

നിയമാവർRനം 6:4*.....യിYസാേയേല, േകൾ:; യേഹാവ
ന.ുെട ൈദവമാകു(ു; യേഹാവ ഏകൻ തേ(.
എേഫേസാS 4:4-6......ഒരു കർ2ാ¤ ... 6. എല$ാവരുെടയും
ൈദവമായ സർ§വും പിതാവും ഏകനാS …
1 തിേമാേRേയാS 2:5-6.....ൈദവം ഏകൻ തേ(...
യാേ<ാ‰ 2:19.....ൈദവം ഏകൻ എ(ു നീ വിശzസി:ു(ു;
------------------------------------------------Bakara 2:163.....നി7ള0െട ൈദവം ഏകൈദവമാy.
അവനലIാെത യാെതാരു ൈദവവുമിലI.
Nisa 4:87 & 171*.....87.അല$ാഹു! അവനല$ാെത യാെതാരു
ൈദവവുമില$. 171. അല$ാഹു. അവനല$ാെത ൈദവമില$.
Maide 5:73ൈദവം ഏകനാy
Nahl 16:22 & 51.....നി'ള%െട ൈദവം ഏകൈദവമാS ...

നിയമാവർRനം 6:4*.....യിYസാേയേല, േകൾ:; യേഹാവ
ന.ുെട ൈദവമാകു(ു; യേഹാവ ഏകൻ തേ(.
എേഫേസാS 4:4-6......ഒരു കർ2ാ¤ ... 6. എല$ാവരുെടയും
ൈദവമായ സർ§വും പിതാവും ഏകനാS …
1 തിേമാേRേയാS 2:5-6.....ൈദവം ഏകൻ തേ(...
യാേ<ാ‰ 2:19.....ൈദവം ഏകൻ എ(ു നീ വിശzസി:ു(ു;
------------------------------------------------Bakara 2:163.....നി7ള0െട ൈദവം ഏകൈദവമാy.
അവനലIാെത യാെതാരു ൈദവവുമിലI.
Nisa 4:87 & 171*.....87.അല$ാഹു! അവനല$ാെത യാെതാരു
ൈദവവുമില$. 171. അല$ാഹു. അവനല$ാെത ൈദവമില$.
Maide 5:73ൈദവം ഏകനാy
Nahl 16:22 & 51.....നി'ള%െട ൈദവം ഏകൈദവമാS ...

Kasas 28:70....അവൻ അല$ാഹുവാS. അവനല$ാെത യാെതാരു ൈദവവുമില$.
İhlas 112:1.....പറയുക: അവനാകു(ു അല$ാഹു.'

Kasas 28:70....അവൻ അല$ാഹുവാS. അവനല$ാെത യാെതാരു ൈദവവുമില$.
İhlas 112:1.....പറയുക: അവനാകു(ു അല$ാഹു.'

ൈബബിളിൽ കാണുc ൈദവRിeെറ
ഗുണവിേശഷ7ള0മായി ബ.െhm് ഖുർആനിൽ കാണുc
ൈദവRിeെറ സ=ഭാവRിeെറയും
സ=ഭാവവിേശഷ7െളയാേണാ? (Esmaül-Husna)

ൈബബിളിൽ കാണുc ൈദവRിeെറ
ഗുണവിേശഷ7ള0മായി ബ.െhm് ഖുർആനിൽ കാണുc
ൈദവRിeെറ സ=ഭാവRിeെറയും
സ=ഭാവവിേശഷ7െളയാേണാ? (Esmaül-Husna)

51. നി'ൾ രAു ൈദവ'െള എടു:രുR

26.*

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

51. നി'ൾ രAു ൈദവ'െള എടു:രുR

26.*

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

ഏശയാ 40:28*.....ഭൂമിയുെട അറുതികെള നിർമിJ

ഏശയാ 40:28*.....ഭൂമിയുെട അറുതികെള നിർമിJ

സർേവശzരൻ നിതVനായ ൈദവമാകു(ു എ(ു നീ േകtിtിേല$?
നിന:റിoുകൂേട? അവിടു(ു •ീണി:േയാ തളരുകേയാ െച‰%(ില$.
അവിടുെ2 മേനാഗതം ആർ:ാണറിയാവു(R?

സർേവശzരൻ നിതVനായ ൈദവമാകു(ു എ(ു നീ േകtിtിേല$?
നിന:റിoുകൂേട? അവിടു(ു •ീണി:േയാ തളരുകേയാ െച‰%(ില$.
അവിടുെ2 മേനാഗതം ആർ:ാണറിയാവു(R?

------------------------------------------------Bakara 2:255*.....അല$ാഹു! അവനല$ാെത ൈദവമില$. അവൻ

------------------------------------------------Bakara 2:255*.....അല$ാഹു! അവനല$ാെത ൈദവമില$. അവൻ

എെ((ും ജീവിJിരി:ു(വൻ. എല$ാQിെനയും പരമകാരുണികനായ
അല$ാഹു സിംഹാസന£നായിരി:ു(ു. അവെന vതുതിaി4.
അവൻ ഉ(തനും മഹാനുമെYത.

എെ((ും ജീവിJിരി:ു(വൻ. എല$ാQിെനയും പരമകാരുണികനായ
അല$ാഹു സിംഹാസന£നായിരി:ു(ു. അവെന vതുതിaി4.
അവൻ ഉ(തനും മഹാനുമെYത.

Hashr 59:23*.....അവനല$ാെത

Hashr 59:23*.....അവനല$ാെത

േവെറാരു ൈദവമില$. അവൻ
സർ§ശ’നായ കർ2ാ¤, പരിശു`ൻ, വിശzാസ2ി4െറ സംര•ക4;
ഗാർഡിയൻ, സർ§ശ’ൻ, സർ§ശ’ൻ ...

േവെറാരു ൈദവമില$. അവൻ
സർ§ശ’നായ കർ2ാ¤, പരിശു`ൻ, വിശzാസ2ി4െറ സംര•ക4;
ഗാർഡിയൻ, സർ§ശ’ൻ, സർ§ശ’ൻ ...

27.

27.

ൈബബിളിeെറ "ൈദവം" ഉം "ഖുർആനിeെറയും"
ൈദവവും ഒcു തെcയാേണാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ൈബബിളിeെറ "ൈദവം" ഉം "ഖുർആനിeെറയും"
ൈദവവും ഒcു തെcയാേണാ?
ബൈബിൾ

ഖുർആൻ

ഖുർആൻ

പുറhാu 3:14.....ൈദവം അരുളിെJŠതു:

പുറhാu 3:14.....ൈദവം അരുളിെJŠതു:
“ഞാൻ ആകു(വൻ ഞാൻ തെ(. ഞാനാകു(വൻ തെ(, എെ( നി'ള%െട
അടു:േല:് അയJിരി:ു(ു എ(ു ഇYസാേയൽജനേ2ാടു പറയുക...

1 േയാഹcാൻ 5:20*.....േയശുYകിvതു.

ഇലI / അെത

അവൻ

“ഞാൻ ആകു(വൻ ഞാൻ തെ(. ഞാനാകു(വൻ തെ(, എെ( നി'ള%െട
അടു:േല:് അയJിരി:ു(ു എ(ു ഇYസാേയൽജനേ2ാടു പറയുക...

1 േയാഹcാൻ 5:20*.....േയശുYകിvതു.

അവൻ

സതVൈദവവും നിതVജീവനും ആകു(ു.

സതVൈദവവും നിതVജീവനും ആകു(ു.

2 േയാഹcാൻ 1:9*.....Yകിvതുവിെƒ Yപേബാധന2ിൽ േവരൂ(ി
നി<:ാെത മുേ(ാt% േപാകു(വൻ ൈദവം ഉHവനല$. Yകിvതുവിെƒ
Yപേബാധന2ിൽ നിലനി<:ു(വ4 പിതാവും പുYതനും ഉAായിരി:ും.

------------------------------------------------Ankebut 29:46*.....േവദYഗ‹ം നൽകെatവേരാ¥ നീ പറയുക: നി'ൾ

2 േയാഹcാൻ 1:9*.....Yകിvതുവിെƒ Yപേബാധന2ിൽ േവരൂ(ി
നി<:ാെത മുേ(ാt% േപാകു(വൻ ൈദവം ഉHവനല$. Yകിvതുവിെƒ
Yപേബാധന2ിൽ നിലനി<:ു(വ4 പിതാവും പുYതനും ഉAായിരി:ും.

------------------------------------------------Ankebut 29:46*.....േവദYഗ‹ം നൽകെatവേരാ¥ നീ പറയുക: നി'ൾ

ഞ'ൾ:് അവതരിaി:െatതിലും നി'ൾ:് അവതരിaി:െatതിലും
ഞ'ൾ വിശzസിJിരി:ു(ു. ഞ'ള%െട ൈദവവും നി'ള%െട ൈദവവും
ഒരുവനാകു(ു. ഞ'ൾ അവ4 കീ”െപtവരുമാകു(ു.

ഞ'ൾ:് അവതരിaി:െatതിലും നി'ൾ:് അവതരിaി:െatതിലും
ഞ'ൾ വിശzസിJിരി:ു(ു. ഞ'ള%െട ൈദവവും നി'ള%െട ൈദവവും
ഒരുവനാകു(ു. ഞ'ൾ അവ4 കീ”െപtവരുമാകു(ു.

ൈദവRിeെറ നിത6വും മാZമിലIാRതുമായ നാമം
"യേഹാവ" ആേണാ?

ൈദവRിeെറ നിത6വും മാZമിലIാRതുമായ നാമം
"യേഹാവ" ആേണാ?

28.

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

28.

ബൈബിൾ

ഖുർആൻ

പുറhാu 3:15*.....ൈദവം േമാശേയാടു വീAും പറoു:

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

പുറhാu 3:15*.....ൈദവം േമാശേയാടു വീAും പറoു:

“അYബഹാമിെƒയും ഇvഹാ:ിെƒയും യാേ:ാബിെƒയും ൈദവമായ
സർേവശzരൻ എെ( നി'ള%െട അടു:ൽ അയJിരി:ു(ു എ(്
ഇYസാേയൽജനേ2ാടു പറയണം. ഇതാS എെƒ ശാശzതനാമം;
തലമുറതലമുറയായി ഞാൻ ഈ േപരിൽ അറിയെaടും.

“അYബഹാമിെƒയും ഇvഹാ:ിെƒയും യാേ:ാബിെƒയും ൈദവമായ
സർേവശzരൻ എെ( നി'ള%െട അടു:ൽ അയJിരി:ു(ു എ(്
ഇYസാേയൽജനേ2ാടു പറയണം. ഇതാS എെƒ ശാശzതനാമം;
തലമുറതലമുറയായി ഞാൻ ഈ േപരിൽ അറിയെaടും.

അഭയമാകയാൽ സർേവശzരനിൽ എ(ും ആYശയി:ുവിൻ.

അഭയമാകയാൽ സർേവശzരനിൽ എ(ും ആYശയി:ുവിൻ.

ഏശയാ 26:4.....സർേവശzരനായ ൈദവം ശാശzതമായ
േയാഹcാൻ 8:58*.....58.

േയശു YപതിവചിJ%: “ഞാൻ

ഉറaിJ% പറയു(ു, അYബഹാമിനു മു…ുതെ( ഞാൻ ഉAായിരു(ു.”.

------------------------------------------------A'raf 7:180.....അല$ാഹുവി4 ഏQവും ഉ2മമായ നാമ'ൾ ഉA്.

ഏശയാ 26:4.....സർേവശzരനായ ൈദവം ശാശzതമായ
േയാഹcാൻ 8:58*.....58.

േയശു YപതിവചിJ%: “ഞാൻ

ഉറaിJ% പറയു(ു, അYബഹാമിനു മു…ുതെ( ഞാൻ ഉAായിരു(ു.”.

------------------------------------------------A'raf 7:180.....അല$ാഹുവി4 ഏQവും ഉ2മമായ നാമ'ൾ ഉA്.

അതിനാൽ ഇവെന നി'ൾ വിളി:ുക. അതിനാൽ ആ േപരുകളിൽ അവെന
നി'ൾ വിളിJ%െകാH%ക, അവൻെറ േപരുകളിൽ കൃYതിമം
കാണി:ു(വെര നി'ൾ വിt%കളയുക.

അതിനാൽ ഇവെന നി'ൾ വിളി:ുക. അതിനാൽ ആ േപരുകളിൽ അവെന
നി'ൾ വിളിJ%െകാH%ക, അവൻെറ േപരുകളിൽ കൃYതിമം
കാണി:ു(വെര നി'ൾ വിt%കളയുക.

Isra 17:110*.....നബിേയ,)

Isra 17:110*.....നബിേയ,)

പറയുക: നി'ൾ അല$ാഹു എ(്
വിളിJ%െകാH%ക. അെല${ിൽ റ®ാൻ എ(് വിളിJ%െകാH%ക.

DശBി<ുക:

DശBി<ുക:

പറയുക: നി'ൾ അല$ാഹു എ(്
വിളിJ%െകാH%ക. അെല${ിൽ റ®ാൻ എ(് വിളിJ%െകാH%ക.
ൈദവ2ിൻെറ സവിേശഷവും നിതVവുമായ നാമ2ിലുH

"യേഹാവ" എ( വാ:് ൈബബിളിൽ 6,823 തവണ ഉപേയാഗി:ു(ുA്,
പേ• ഖുർആനിെല ൈദവ2ി4െറ 99 േപരുകളിൽ 99 ൽ ഒരംഗവും
കാണു(ില$.

Cf. Taha 20:8, Rahman 55:78 &Hashr 59:24.

27.

ൈബബിളിeെറ "ൈദവം" ഉം "ഖുർആനിeെറയും"
ൈദവവും ഒcു തെcയാേണാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ൈദവ2ിൻെറ സവിേശഷവും നിതVവുമായ നാമ2ിലുH

"യേഹാവ" എ( വാ:് ൈബബിളിൽ 6,823 തവണ ഉപേയാഗി:ു(ുA്,
പേ• ഖുർആനിെല ൈദവ2ി4െറ 99 േപരുകളിൽ 99 ൽ ഒരംഗവും
കാണു(ില$.

Cf. Taha 20:8, Rahman 55:78 &Hashr 59:24.

27.

ൈബബിളിeെറ "ൈദവം" ഉം "ഖുർആനിeെറയും"
ൈദവവും ഒcു തെcയാേണാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

പുറhാu 3:14.....ൈദവം അരുളിെJŠതു:

പുറhാu 3:14.....ൈദവം അരുളിെJŠതു:

“ഞാൻ ആകു(വൻ ഞാൻ തെ(. ഞാനാകു(വൻ തെ(, എെ( നി'ള%െട

“ഞാൻ ആകു(വൻ ഞാൻ തെ(. ഞാനാകു(വൻ തെ(, എെ( നി'ള%െട

അടു:േല:് അയJിരി:ു(ു എ(ു ഇYസാേയൽജനേ2ാടു പറയുക...

അടു:േല:് അയJിരി:ു(ു എ(ു ഇYസാേയൽജനേ2ാടു പറയുക...

1 േയാഹcാൻ 5:20*.....േയശുYകിvതു.

1 േയാഹcാൻ 5:20*.....േയശുYകിvതു.

അവൻ

സതVൈദവവും നിതVജീവനും ആകു(ു.

അവൻ

സതVൈദവവും നിതVജീവനും ആകു(ു.

2 േയാഹcാൻ 1:9*.....Yകിvതുവിെƒ Yപേബാധന2ിൽ േവരൂ(ി

2 േയാഹcാൻ 1:9*.....Yകിvതുവിെƒ Yപേബാധന2ിൽ േവരൂ(ി

Yപേബാധന2ിൽ നിലനി<:ു(വ4 പിതാവും പുYതനും ഉAായിരി:ും.

Yപേബാധന2ിൽ നിലനി<:ു(വ4 പിതാവും പുYതനും ഉAായിരി:ും.

------------------------------------------------Ankebut 29:46*.....േവദYഗ‹ം നൽകെatവേരാ¥ നീ പറയുക: നി'ൾ

------------------------------------------------Ankebut 29:46*.....േവദYഗ‹ം നൽകെatവേരാ¥ നീ പറയുക: നി'ൾ

ഞ'ൾ:് അവതരിaി:െatതിലും നി'ൾ:് അവതരിaി:െatതിലും
ഞ'ൾ വിശzസിJിരി:ു(ു. ഞ'ള%െട ൈദവവും നി'ള%െട ൈദവവും
ഒരുവനാകു(ു. ഞ'ൾ അവ4 കീ”െപtവരുമാകു(ു.

ഞ'ൾ:് അവതരിaി:െatതിലും നി'ൾ:് അവതരിaി:െatതിലും
ഞ'ൾ വിശzസിJിരി:ു(ു. ഞ'ള%െട ൈദവവും നി'ള%െട ൈദവവും
ഒരുവനാകു(ു. ഞ'ൾ അവ4 കീ”െപtവരുമാകു(ു.

ൈദവRിeെറ നിത6വും മാZമിലIാRതുമായ നാമം
"യേഹാവ" ആേണാ?

ൈദവRിeെറ നിത6വും മാZമിലIാRതുമായ നാമം
"യേഹാവ" ആേണാ?

നി<:ാെത മുേ(ാt% േപാകു(വൻ ൈദവം ഉHവനല$. Yകിvതുവിെƒ

28.

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

നി<:ാെത മുേ(ാt% േപാകു(വൻ ൈദവം ഉHവനല$. Yകിvതുവിെƒ

28.

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

പുറhാu 3:15*.....ൈദവം േമാശേയാടു വീAും പറoു:

പുറhാu 3:15*.....ൈദവം േമാശേയാടു വീAും പറoു:

“അYബഹാമിെƒയും ഇvഹാ:ിെƒയും യാേ:ാബിെƒയും ൈദവമായ
സർേവശzരൻ എെ( നി'ള%െട അടു:ൽ അയJിരി:ു(ു എ(്
ഇYസാേയൽജനേ2ാടു പറയണം. ഇതാS എെƒ ശാശzതനാമം;
തലമുറതലമുറയായി ഞാൻ ഈ േപരിൽ അറിയെaടും.

“അYബഹാമിെƒയും ഇvഹാ:ിെƒയും യാേ:ാബിെƒയും ൈദവമായ
സർേവശzരൻ എെ( നി'ള%െട അടു:ൽ അയJിരി:ു(ു എ(്
ഇYസാേയൽജനേ2ാടു പറയണം. ഇതാS എെƒ ശാശzതനാമം;
തലമുറതലമുറയായി ഞാൻ ഈ േപരിൽ അറിയെaടും.

അഭയമാകയാൽ സർേവശzരനിൽ എ(ും ആYശയി:ുവിൻ.

അഭയമാകയാൽ സർേവശzരനിൽ എ(ും ആYശയി:ുവിൻ.

ഏശയാ 26:4.....സർേവശzരനായ ൈദവം ശാശzതമായ
േയാഹcാൻ 8:58*.....58.

േയശു YപതിവചിJ%: “ഞാൻ

ഏശയാ 26:4.....സർേവശzരനായ ൈദവം ശാശzതമായ
േയാഹcാൻ 8:58*.....58.

േയശു YപതിവചിJ%: “ഞാൻ

ഉറaിJ% പറയു(ു, അYബഹാമിനു മു…ുതെ( ഞാൻ ഉAായിരു(ു.”.

ഉറaിJ% പറയു(ു, അYബഹാമിനു മു…ുതെ( ഞാൻ ഉAായിരു(ു.”.

------------------------------------------------A'raf 7:180.....അല$ാഹുവി4 ഏQവും ഉ2മമായ നാമ'ൾ ഉA്.

------------------------------------------------A'raf 7:180.....അല$ാഹുവി4 ഏQവും ഉ2മമായ നാമ'ൾ ഉA്.

Isra 17:110*.....നബിേയ,)

പറയുക: നി'ൾ അല$ാഹു എ(്
വിളിJ%െകാH%ക. അെല${ിൽ റ®ാൻ എ(് വിളിJ%െകാH%ക.

Isra 17:110*.....നബിേയ,)

DശBി<ുക:

DശBി<ുക:

അതിനാൽ ഇവെന നി'ൾ വിളി:ുക. അതിനാൽ ആ േപരുകളിൽ അവെന
നി'ൾ വിളിJ%െകാH%ക, അവൻെറ േപരുകളിൽ കൃYതിമം
കാണി:ു(വെര നി'ൾ വിt%കളയുക.

ൈദവ2ിൻെറ സവിേശഷവും നിതVവുമായ നാമ2ിലുH

"യേഹാവ" എ( വാ:് ൈബബിളിൽ 6,823 തവണ ഉപേയാഗി:ു(ുA്,
പേ• ഖുർആനിെല ൈദവ2ി4െറ 99 േപരുകളിൽ 99 ൽ ഒരംഗവും
കാണു(ില$.

Cf. Taha 20:8, Rahman 55:78 &Hashr 59:24.

അതിനാൽ ഇവെന നി'ൾ വിളി:ുക. അതിനാൽ ആ േപരുകളിൽ അവെന
നി'ൾ വിളിJ%െകാH%ക, അവൻെറ േപരുകളിൽ കൃYതിമം
കാണി:ു(വെര നി'ൾ വിt%കളയുക.
പറയുക: നി'ൾ അല$ാഹു എ(്
വിളിJ%െകാH%ക. അെല${ിൽ റ®ാൻ എ(് വിളിJ%െകാH%ക.
ൈദവ2ിൻെറ സവിേശഷവും നിതVവുമായ നാമ2ിലുH

"യേഹാവ" എ( വാ:് ൈബബിളിൽ 6,823 തവണ ഉപേയാഗി:ു(ുA്,
പേ• ഖുർആനിെല ൈദവ2ി4െറ 99 േപരുകളിൽ 99 ൽ ഒരംഗവും
കാണു(ില$.

Cf. Taha 20:8, Rahman 55:78 &Hashr 59:24.

29.

ൈദവRിeെറ പരിശുBമായതിെന<ുറി/01 വിശുB
DഗF7ളിൽ വലIതുമുേiാ? (el-Kuddus)
ബൈബിൾ

അെത / അെത

29.

ൈദവRിeെറ പരിശുBമായതിെന<ുറി/01 വിശുB
DഗF7ളിൽ വലIതുമുേiാ? (el-Kuddus)

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

ഏശയാ 6:3.....സർവശ’നായ സർേവശzരൻ പരിശു`ൻ,

ഏശയാ 6:3.....സർവശ’നായ സർേവശzരൻ പരിശു`ൻ,

ഏശയാ 40:25.....എ{ിൽ നി'ൾ എെ( ആേരാടു

ഏശയാ 40:25.....എ{ിൽ നി'ൾ എെ( ആേരാടു

ഏശയാ 57:15*.....അനുതപി:ു(വെƒ ഹൃദയ2ിനും വിനീതെƒ

ഏശയാ 57:15*.....അനുതപി:ു(വെƒ ഹൃദയ2ിനും വിനീതെƒ

പരിശു`ൻ,പരിശു`ൻ; അവിടുെ2 മഹ2zം ഭൂമിയിെല'ും
നിറoിരി:ു(ു
താരതമVെaടു2ു(ു? ഞാൻ ആർ:ു സദൃശനാS, എ(ു
പരിശു`നായവൻ േചാദി:ു(ു

പരിശു`ൻ,പരിശു`ൻ; അവിടുെ2 മഹ2zം ഭൂമിയിെല'ും
നിറoിരി:ു(ു
താരതമVെaടു2ു(ു? ഞാൻ ആർ:ു സദൃശനാS, എ(ു
പരിശു`നായവൻ േചാദി:ു(ു

ആ|ാവിനും നവൈചതനVം പകരാൻ ഞാൻ അവേരാെടാ2ു പാർ:ു(ു

ആ|ാവിനും നവൈചതനVം പകരാൻ ഞാൻ അവേരാെടാ2ു പാർ:ു(ു

േയാഹcാൻ 17:11.....അവിടുെ2 സ(ിധിയിേല:ു ഞാൻ

േയാഹcാൻ 17:11.....അവിടുെ2 സ(ിധിയിേല:ു ഞാൻ

െവളിപാu 4:8*.....പരിശു`ൻ,

െവളിപാu 4:8*.....പരിശു`ൻ,

വരു(ു.

പരിശു`ൻ, പരിശു`ൻ,

സർ§ശ’നായ കർ2ാ¤ പരിശു`ൻ.

വരു(ു.

പരിശു`ൻ, പരിശു`ൻ,

സർ§ശ’നായ കർ2ാ¤ പരിശു`ൻ.

------------------------------------------------Hashr 59:23* അലIാഹു. അവനലIാെത േവെറ ൈദവമിലI. അവൻ
സർŠശsനായ കർRാN, പരിശുBൻ ...
Jum’a 62:1*.....ആകാശRിലും ഭൂമിയിലും ഉ1െതലIാം അലIാഹുവിെന,

------------------------------------------------Hashr 59:23* അലIാഹു. അവനലIാെത േവെറ ൈദവമിലI. അവൻ
സർŠശsനായ കർRാN, പരിശുBൻ ...
Jum’a 62:1*.....ആകാശRിലും ഭൂമിയിലും ഉ1െതലIാം അലIാഹുവിെന,

DശBി<ുക:

DശBി<ുക:

പരിശുBൻ, Dപതാപിയും യുsിമാനുമായ ൈദവെR മഹത=െhടുRുcു.
ഈ ഗുണ'ൾ ഖുർആനിൽ രAു തവണ മാYതേമ

പരിശുBൻ, Dപതാപിയും യുsിമാനുമായ ൈദവെR മഹത=െhടുRുcു.
ഈ ഗുണ'ൾ ഖുർആനിൽ രAു തവണ മാYതേമ

കാണെaടു(ുെA{ിലും, ൈബബിളിൽ 450-ലധികം തവണ കെA2ിയിt%A്.

കാണെaടു(ുെA{ിലും, ൈബബിളിൽ 450-ലധികം തവണ കെA2ിയിt%A്.

ൈദവRിeെറ സ=ഭാവRിeെറയും Dപകൃതിയുേടയും
കൂmRിൽ, ൈദവം തെcRാൻ "പിതാN" എc്
െവളിെhടുRുcുേiാ?

ൈദവRിeെറ സ=ഭാവRിeെറയും Dപകൃതിയുേടയും
കൂmRിൽ, ൈദവം തെcRാൻ "പിതാN" എc്
െവളിെhടുRുcുേiാ?

ബൈബിൾ അെത / ഇലI ഖുർആൻ
ഏശയാ 63:16*....എ{ിലും അവിടു(് ഞ'ള%െട പിതാവാകു(ു....
മRായി 5:45 & 48.....സ=ർ‚†നായ നി7ള0െട പിതാവിcു
പുDതPാരായി തീേരiതിcു തേc;
േയാഹcാൻ 8:41.....ഞ7ൾ<ു ഒരു പിതാേവയു10; ൈദവം തേc
എcു പറnു.

ബൈബിൾ അെത / ഇലI ഖുർആൻ
ഏശയാ 63:16*....എ{ിലും അവിടു(് ഞ'ള%െട പിതാവാകു(ു....
മRായി 5:45 & 48.....സ=ർ‚†നായ നി7ള0െട പിതാവിcു
പുDതPാരായി തീേരiതിcു തേc;
േയാഹcാൻ 8:41.....ഞ7ൾ<ു ഒരു പിതാേവയു10; ൈദവം തേc
എcു പറnു.

En'am 6:101..... ആകാശ'ള%െടയും ഭൂമിയുെടയും നിർമാതാവാണവൻ.

En'am 6:101..... ആകാശ'ള%െടയും ഭൂമിയുെടയും നിർമാതാവാണവൻ.

അവ(് എ'െന ഒരു സ_ാനമുAാകും? അവെ(ാരു കൂt%കാരിയുമില$േല$ാ?
എല$ാ വvതു:െളയും അവൻ സൃ•ിJതാS.
Furkan 25:2..... അവൻ സ_ാനെ2 സzീകരിJിtില$. അവ4െറ
അധികാരം അവനി€ി:ു(തല$.
Jinn 72:3*..... ന.ുെട കർ2ാവിൻെറ മഹതzം ഉ(തൻ എ(ു
ഞ'ൾ വിശzസി:ു(ു. ഭാരVേയാ മ:േളാ എടു:രുR.

അവ(് എ'െന ഒരു സ_ാനമുAാകും? അവെ(ാരു കൂt%കാരിയുമില$േല$ാ?
എല$ാ വvതു:െളയും അവൻ സൃ•ിJതാS.
Furkan 25:2..... അവൻ സ_ാനെ2 സzീകരിJിtില$. അവ4െറ
അധികാരം അവനി€ി:ു(തല$.
Jinn 72:3*..... ന.ുെട കർ2ാവിൻെറ മഹതzം ഉ(തൻ എ(ു
ഞ'ൾ വിശzസി:ു(ു. ഭാരVേയാ മ:േളാ എടു:രുR.

30.

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

29.

ൈദവRിeെറ പരിശുBമായതിെന<ുറി/01 വിശുB
DഗF7ളിൽ വലIതുമുേiാ? (el-Kuddus)
ബൈബിൾ

അെത / അെത

30.

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

29.

ൈദവRിeെറ പരിശുBമായതിെന<ുറി/01 വിശുB
DഗF7ളിൽ വലIതുമുേiാ? (el-Kuddus)

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

ഏശയാ 6:3.....സർവശ’നായ സർേവശzരൻ പരിശു`ൻ,

ഏശയാ 6:3.....സർവശ’നായ സർേവശzരൻ പരിശു`ൻ,

പരിശു`ൻ,പരിശു`ൻ; അവിടുെ2 മഹ2zം ഭൂമിയിെല'ും
നിറoിരി:ു(ു

പരിശു`ൻ,പരിശു`ൻ; അവിടുെ2 മഹ2zം ഭൂമിയിെല'ും
നിറoിരി:ു(ു

താരതമVെaടു2ു(ു? ഞാൻ ആർ:ു സദൃശനാS, എ(ു
പരിശു`നായവൻ േചാദി:ു(ു

താരതമVെaടു2ു(ു? ഞാൻ ആർ:ു സദൃശനാS, എ(ു
പരിശു`നായവൻ േചാദി:ു(ു

ഏശയാ 57:15*.....അനുതപി:ു(വെƒ ഹൃദയ2ിനും വിനീതെƒ

ഏശയാ 57:15*.....അനുതപി:ു(വെƒ ഹൃദയ2ിനും വിനീതെƒ

ആ|ാവിനും നവൈചതനVം പകരാൻ ഞാൻ അവേരാെടാ2ു പാർ:ു(ു

ആ|ാവിനും നവൈചതനVം പകരാൻ ഞാൻ അവേരാെടാ2ു പാർ:ു(ു

വരു(ു.

വരു(ു.

ഏശയാ 40:25.....എ{ിൽ നി'ൾ എെ( ആേരാടു

േയാഹcാൻ 17:11.....അവിടുെ2 സ(ിധിയിേല:ു ഞാൻ
െവളിപാu 4:8*.....പരിശു`ൻ,

പരിശു`ൻ, പരിശു`ൻ,

ഏശയാ 40:25.....എ{ിൽ നി'ൾ എെ( ആേരാടു

േയാഹcാൻ 17:11.....അവിടുെ2 സ(ിധിയിേല:ു ഞാൻ
െവളിപാu 4:8*.....പരിശു`ൻ,

പരിശു`ൻ, പരിശു`ൻ,

സർ§ശ’നായ കർ2ാ¤ പരിശു`ൻ.

സർ§ശ’നായ കർ2ാ¤ പരിശു`ൻ.

------------------------------------------------Hashr 59:23* അലIാഹു. അവനലIാെത േവെറ ൈദവമിലI. അവൻ
സർŠശsനായ കർRാN, പരിശുBൻ ...
Jum’a 62:1*.....ആകാശRിലും ഭൂമിയിലും ഉ1െതലIാം അലIാഹുവിെന,

------------------------------------------------Hashr 59:23* അലIാഹു. അവനലIാെത േവെറ ൈദവമിലI. അവൻ
സർŠശsനായ കർRാN, പരിശുBൻ ...
Jum’a 62:1*.....ആകാശRിലും ഭൂമിയിലും ഉ1െതലIാം അലIാഹുവിെന,

പരിശുBൻ, Dപതാപിയും യുsിമാനുമായ ൈദവെR മഹത=െhടുRുcു.

പരിശുBൻ, Dപതാപിയും യുsിമാനുമായ ൈദവെR മഹത=െhടുRുcു.

DശBി<ുക:

ഈ ഗുണ'ൾ ഖുർആനിൽ രAു തവണ മാYതേമ

DശBി<ുക:

ഈ ഗുണ'ൾ ഖുർആനിൽ രAു തവണ മാYതേമ

കാണെaടു(ുെA{ിലും, ൈബബിളിൽ 450-ലധികം തവണ കെA2ിയിt%A്.

കാണെaടു(ുെA{ിലും, ൈബബിളിൽ 450-ലധികം തവണ കെA2ിയിt%A്.

ൈദവRിeെറ സ=ഭാവRിeെറയും Dപകൃതിയുേടയും
കൂmRിൽ, ൈദവം തെcRാൻ "പിതാN" എc്
െവളിെhടുRുcുേiാ?

ൈദവRിeെറ സ=ഭാവRിeെറയും Dപകൃതിയുേടയും
കൂmRിൽ, ൈദവം തെcRാൻ "പിതാN" എc്
െവളിെhടുRുcുേiാ?

ബൈബിൾ അെത / ഇലI ഖുർആൻ
ഏശയാ 63:16*....എ{ിലും അവിടു(് ഞ'ള%െട പിതാവാകു(ു....
മRായി 5:45 & 48.....സ=ർ‚†നായ നി7ള0െട പിതാവിcു
പുDതPാരായി തീേരiതിcു തേc;
േയാഹcാൻ 8:41.....ഞ7ൾ<ു ഒരു പിതാേവയു10; ൈദവം തേc
എcു പറnു.

ബൈബിൾ അെത / ഇലI ഖുർആൻ
ഏശയാ 63:16*....എ{ിലും അവിടു(് ഞ'ള%െട പിതാവാകു(ു....
മRായി 5:45 & 48.....സ=ർ‚†നായ നി7ള0െട പിതാവിcു
പുDതPാരായി തീേരiതിcു തേc;
േയാഹcാൻ 8:41.....ഞ7ൾ<ു ഒരു പിതാേവയു10; ൈദവം തേc
എcു പറnു.

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

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

En'am 6:101..... ആകാശ'ള%െടയും ഭൂമിയുെടയും നിർമാതാവാണവൻ.

En'am 6:101..... ആകാശ'ള%െടയും ഭൂമിയുെടയും നിർമാതാവാണവൻ.

30.

അവ(് എ'െന ഒരു സ_ാനമുAാകും? അവെ(ാരു കൂt%കാരിയുമില$േല$ാ?
എല$ാ വvതു:െളയും അവൻ സൃ•ിJതാS.
Furkan 25:2..... അവൻ സ_ാനെ2 സzീകരിJിtില$. അവ4െറ
അധികാരം അവനി€ി:ു(തല$.
Jinn 72:3*..... ന.ുെട കർ2ാവിൻെറ മഹതzം ഉ(തൻ എ(ു
ഞ'ൾ വിശzസി:ു(ു. ഭാരVേയാ മ:േളാ എടു:രുR.

30.

അവ(് എ'െന ഒരു സ_ാനമുAാകും? അവെ(ാരു കൂt%കാരിയുമില$േല$ാ?
എല$ാ വvതു:െളയും അവൻ സൃ•ിJതാS.
Furkan 25:2..... അവൻ സ_ാനെ2 സzീകരിJിtില$. അവ4െറ
അധികാരം അവനി€ി:ു(തല$.
Jinn 72:3*..... ന.ുെട കർ2ാവിൻെറ മഹതzം ഉ(തൻ എ(ു
ഞ'ൾ വിശzസി:ു(ു. ഭാരVേയാ മ:േളാ എടു:രുR.

ൈദവRിe

31.*

അഹwാരവുമാേണാ ൈദവRിൻെറ DപശSതി?

(el-Mütekebbir)

ൈദവRിe

31.*

അഹwാരവുമാേണാ ൈദവRിൻെറ DപശSതി?

(el-Mütekebbir)
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

സwീർRന7ൾ 101:5.....അയൽ:ാരെനതിെര ഏഷണി

സwീർRന7ൾ 101:5.....അയൽ:ാരെനതിെര ഏഷണി

പറയു(വെന ഞാൻ നശിaി:ും ഗർവും അഹംഭാവവും ഉHവെന

പറയു(വെന ഞാൻ നശിaി:ും ഗർവും അഹംഭാവവും ഉHവെന

സുഭാഷിത7ൾ 6:16-17*.....ആറു കാരV'ൾ സർേവശzരൻ

സുഭാഷിത7ൾ 6:16-17*.....ആറു കാരV'ൾ സർേവശzരൻ

െവറു:ു(ു ഏഴാമെതാ(ുകൂടി അവിടു(ു േ¯€മായി കരുതു(ു

െവറു:ു(ു ഏഴാമെതാ(ുകൂടി അവിടു(ു േ¯€മായി കരുതു(ു

ഗർവുപൂA കŸ%കള%ം...

ഗർവുപൂA കŸ%കള%ം...

വസി:ുെ({ിലും അനുതപി:ു(വെƒ ഹൃദയ2ിനും വിനീതെƒ

വസി:ുെ({ിലും അനുതപി:ു(വെƒ ഹൃദയ2ിനും വിനീതെƒ

ആ|ാവിനും നവൈചതനVം പകരാൻ ഞാൻ അവേരാെടാ2ു പാർ:ു(ു.

ആ|ാവിനും നവൈചതനVം പകരാൻ ഞാൻ അവേരാെടാ2ു പാർ:ു(ു.

1 േയാഹcാൻ 2:16*.....ഇവെയല$ാം േലാക2ിനുHവയേYത.

1 േയാഹcാൻ 2:16*.....ഇവെയല$ാം േലാക2ിനുHവയേYത.

------------------------------------------------Hashr 59:23*.....അവനല$ാെത േവെറാരു ൈദവമില$. അവൻ

------------------------------------------------Hashr 59:23*.....അവനല$ാെത േവെറാരു ൈദവമില$. അവൻ

സർ§ശ’നായ കർ2ാ¤, പരിശു`ൻ, വിശzാസ2ി4െറ
സംര•ക4; അവൻ സകല സംഗതികൾ:ും കഴിവുQവനേല$ാ.

സർ§ശ’നായ കർ2ാ¤, പരിശു`ൻ, വിശzാസ2ി4െറ
സംര•ക4; അവൻ സകല സംഗതികൾ:ും കഴിവുQവനേല$ാ.

ൈദവRിeെറ സ=ഭാവRിeെറയും Dപകൃതിയുേടയും
ഗുണ7ളിൽ ഒcായ ൈദവം തെc "രVകെന" തെc
െവളിെhടുRുcുേiാ?

ൈദവRിeെറ സ=ഭാവRിeെറയും Dപകൃതിയുേടയും
ഗുണ7ളിൽ ഒcായ ൈദവം തെc "രVകെന" തെc
െവളിെhടുRുcുേiാ?

ഞാൻ െപാറുaി:ുകയില$.

ഏശയാ 57:15.....ഉ(തവും വിശു`വുമായ £ല2ു ഞാൻ

േലാക2ിനുHR പിതാവിൽനി(ുHതല$

32.*

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഏശയാ 43:3 & 11*.....3.

ഞാൻ െപാറുaി:ുകയില$.

ഏശയാ 57:15.....ഉ(തവും വിശു`വുമായ £ല2ു ഞാൻ

േലാക2ിനുHR പിതാവിൽനി(ുHതല$

32.*

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഞാനാS നിെƒ സർേവശzരൻ.

ഇYസാേയലിെƒ പരിശു`നും നിെƒ ര•കനും ഞാൻ തെ(. 11
ഞാനാകു(ു സർേവശzരൻ. ഞാനല$ാെത േവെറാരു ര•കനില$

ഞാൻ,

അെത / ഇലI

ഏശയാ 43:3 & 11*.....3.

ഖുർആൻ

ഞാനാS നിെƒ സർേവശzരൻ.

ഇYസാേയലിെƒ പരിശു`നും നിെƒ ര•കനും ഞാൻ തെ(. 11
ഞാനാകു(ു സർേവശzരൻ. ഞാനല$ാെത േവെറാരു ര•കനില$

ഞാൻ,

ലൂേ<ാS 2:11*.....ദാവീദിെƒ പtണ2ിൽ കർ2ാവായ

ലൂേ<ാS 2:11*.....ദാവീദിെƒ പtണ2ിൽ കർ2ാവായ

േയശുYകിvതു എ( ര•കൻ നി'ൾ:ായി പിറ(ിരി:ു(ു..

േയശുYകിvതു എ( ര•കൻ നി'ൾ:ായി പിറ(ിരി:ു(ു..

തീേRാS 2:10-13.....10. എല$ാ കാരV'ളിലും ന.ുെട
ര•കനായ ൈദവ2ിെƒ … 13. ന.ുെട മേഹാ(തനായ ൈദവവും

തീേRാS 2:10-13.....10. എല$ാ കാരV'ളിലും ന.ുെട
ര•കനായ ൈദവ2ിെƒ … 13. ന.ുെട മേഹാ(തനായ ൈദവവും

ര•കനുമായ േയശുYകിvതു

ര•കനുമായ േയശുYകിvതു

തീേRാS 3:4-6.....4. ന.ുെട

ര•കനായ ൈദവം ... 6. ന.ുെട

ര•കനായ േയശുYകിvതുവിലൂെട അവിടു(് നെ. ഏെQടു:ു(ു.

ര•കനായ ൈദവം ... 6. ന.ുെട

ര•കനായ േയശുYകിvതുവിലൂെട അവിടു(് നെ. ഏെQടു:ു(ു.

യൂദാ 1:25.....ന.ുെട ര•കനായ ഏക ൈദവം
------------------------------------------------DശBി<ുക: ൈദവം ഒരു "ര•കന" എ( വിേശഷണം ൈബബിളിൽ 39
തവണ കെA2ി, പേ• ഖുർആനിൽ അR കെA2ാനായില$.

ൈദവRിe

തീേRാS 3:4-6.....4. ന.ുെട

31.*

അഹwാരവുമാേണാ ൈദവRിൻെറ DപശSതി?

(el-Mütekebbir)

യൂദാ 1:25.....ന.ുെട ര•കനായ ഏക ൈദവം
------------------------------------------------DശBി<ുക: ൈദവം ഒരു "ര•കന" എ( വിേശഷണം ൈബബിളിൽ 39
തവണ കെA2ി, പേ• ഖുർആനിൽ അR കെA2ാനായില$.

ൈദവRിe

31.*

അഹwാരവുമാേണാ ൈദവRിൻെറ DപശSതി?

(el-Mütekebbir)
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

സwീർRന7ൾ 101:5.....അയൽ:ാരെനതിെര ഏഷണി

സwീർRന7ൾ 101:5.....അയൽ:ാരെനതിെര ഏഷണി

പറയു(വെന ഞാൻ നശിaി:ും ഗർവും അഹംഭാവവും ഉHവെന

പറയു(വെന ഞാൻ നശിaി:ും ഗർവും അഹംഭാവവും ഉHവെന

ഞാൻ െപാറുaി:ുകയില$.

ഞാൻ െപാറുaി:ുകയില$.

െവറു:ു(ു ഏഴാമെതാ(ുകൂടി അവിടു(ു േ¯€മായി കരുതു(ു

െവറു:ു(ു ഏഴാമെതാ(ുകൂടി അവിടു(ു േ¯€മായി കരുതു(ു

ഗർവുപൂA കŸ%കള%ം...

ഗർവുപൂA കŸ%കള%ം...

ഏശയാ 57:15.....ഉ(തവും വിശു`വുമായ £ല2ു ഞാൻ

ഏശയാ 57:15.....ഉ(തവും വിശു`വുമായ £ല2ു ഞാൻ

വസി:ുെ({ിലും അനുതപി:ു(വെƒ ഹൃദയ2ിനും വിനീതെƒ

വസി:ുെ({ിലും അനുതപി:ു(വെƒ ഹൃദയ2ിനും വിനീതെƒ

ആ|ാവിനും നവൈചതനVം പകരാൻ ഞാൻ അവേരാെടാ2ു പാർ:ു(ു.

ആ|ാവിനും നവൈചതനVം പകരാൻ ഞാൻ അവേരാെടാ2ു പാർ:ു(ു.

േലാക2ിനുHR പിതാവിൽനി(ുHതല$

േലാക2ിനുHR പിതാവിൽനി(ുHതല$

------------------------------------------------Hashr 59:23*.....അവനല$ാെത േവെറാരു ൈദവമില$. അവൻ

------------------------------------------------Hashr 59:23*.....അവനല$ാെത േവെറാരു ൈദവമില$. അവൻ

സുഭാഷിത7ൾ 6:16-17*.....ആറു കാരV'ൾ സർേവശzരൻ

1 േയാഹcാൻ 2:16*.....ഇവെയല$ാം േലാക2ിനുHവയേYത.

സർ§ശ’നായ കർ2ാ¤, പരിശു`ൻ, വിശzാസ2ി4െറ
സംര•ക4; അവൻ സകല സംഗതികൾ:ും കഴിവുQവനേല$ാ.

32.*

ൈദവRിeെറ സ=ഭാവRിeെറയും Dപകൃതിയുേടയും
ഗുണ7ളിൽ ഒcായ ൈദവം തെc "രVകെന" തെc
െവളിെhടുRുcുേiാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഏശയാ 43:3 & 11*.....3.

ഖുർആൻ

1 േയാഹcാൻ 2:16*.....ഇവെയല$ാം േലാക2ിനുHവയേYത.

സർ§ശ’നായ കർ2ാ¤, പരിശു`ൻ, വിശzാസ2ി4െറ
സംര•ക4; അവൻ സകല സംഗതികൾ:ും കഴിവുQവനേല$ാ.

32.*

ൈദവRിeെറ സ=ഭാവRിeെറയും Dപകൃതിയുേടയും
ഗുണ7ളിൽ ഒcായ ൈദവം തെc "രVകെന" തെc
െവളിെhടുRുcുേiാ?
ബൈബിൾ

ഞാനാS നിെƒ സർേവശzരൻ.

ഇYസാേയലിെƒ പരിശു`നും നിെƒ ര•കനും ഞാൻ തെ(. 11
ഞാനാകു(ു സർേവശzരൻ. ഞാനല$ാെത േവെറാരു ര•കനില$

സുഭാഷിത7ൾ 6:16-17*.....ആറു കാരV'ൾ സർേവശzരൻ

ഞാൻ,

ലൂേ<ാS 2:11*.....ദാവീദിെƒ പtണ2ിൽ കർ2ാവായ

അെത / ഇലI

ഏശയാ 43:3 & 11*.....3.

ഖുർആൻ

ഞാനാS നിെƒ സർേവശzരൻ.

ഇYസാേയലിെƒ പരിശു`നും നിെƒ ര•കനും ഞാൻ തെ(. 11
ഞാനാകു(ു സർേവശzരൻ. ഞാനല$ാെത േവെറാരു ര•കനില$

ഞാൻ,

ലൂേ<ാS 2:11*.....ദാവീദിെƒ പtണ2ിൽ കർ2ാവായ

േയശുYകിvതു എ( ര•കൻ നി'ൾ:ായി പിറ(ിരി:ു(ു..

േയശുYകിvതു എ( ര•കൻ നി'ൾ:ായി പിറ(ിരി:ു(ു..

തീേRാS 2:10-13.....10. എല$ാ കാരV'ളിലും ന.ുെട
ര•കനായ ൈദവ2ിെƒ … 13. ന.ുെട മേഹാ(തനായ ൈദവവും

തീേRാS 2:10-13.....10. എല$ാ കാരV'ളിലും ന.ുെട
ര•കനായ ൈദവ2ിെƒ … 13. ന.ുെട മേഹാ(തനായ ൈദവവും

ര•കനുമായ േയശുYകിvതു

ര•കനുമായ േയശുYകിvതു

തീേRാS 3:4-6.....4. ന.ുെട

ര•കനായ ൈദവം ... 6. ന.ുെട

ര•കനായ േയശുYകിvതുവിലൂെട അവിടു(് നെ. ഏെQടു:ു(ു.

യൂദാ 1:25.....ന.ുെട ര•കനായ ഏക ൈദവം
------------------------------------------------DശBി<ുക: ൈദവം ഒരു "ര•കന" എ( വിേശഷണം ൈബബിളിൽ 39
തവണ കെA2ി, പേ• ഖുർആനിൽ അR കെA2ാനായില$.

തീേRാS 3:4-6.....4. ന.ുെട

ര•കനായ ൈദവം ... 6. ന.ുെട

ര•കനായ േയശുYകിvതുവിലൂെട അവിടു(് നെ. ഏെQടു:ു(ു.

യൂദാ 1:25.....ന.ുെട ര•കനായ ഏക ൈദവം
------------------------------------------------DശBി<ുക: ൈദവം ഒരു "ര•കന" എ( വിേശഷണം ൈബബിളിൽ 39
തവണ കെA2ി, പേ• ഖുർആനിൽ അR കെA2ാനായില$.

33.*

ൈദവം തെcRാൻ വിളി/റിയി<ുc
വിശുBപുSതക7ളിൽആദ6െR വ6sിയിൽ നTൾ "നTൾ"
എcു പറയുേമാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

33.*

ൈദവം തെcRാൻ വിളി/റിയി<ുc
വിശുBപുSതക7ളിൽആദ6െR വ6sിയിൽ നTൾ "നTൾ"
എcു പറയുേമാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

ഉ‹പRി 1:26*.....നമു:് ന.ുെട ഛായയിലും
സാദൃശV2ിലും മനുഷVെന സൃxടി:ാം...
ഉ‹പRി 11:6-7.....നാം െച(് അവരുെട ഭാഷ ഭി(ിaി:ാം.

ഉ‹പRി 1:26*.....നമു:് ന.ുെട ഛായയിലും
സാദൃശV2ിലും മനുഷVെന സൃxടി:ാം...
ഉ‹പRി 11:6-7.....നാം െച(് അവരുെട ഭാഷ ഭി(ിaി:ാം.

പി(ീടവർ അേനVാനVം മന„ിലാ:ുകയില$േല$ാ.

…
േയാഹcാൻ 17:11*.....അവിടുെ2 സ(ിധിയിേല:ു ഞാൻ

പി(ീടവർ അേനVാനVം മന„ിലാ:ുകയില$േല$ാ.

വരു(ു. പരിശു`പിതാേവ, നാം ഒ(ായിരി:ു(തുേപാെല അവരും
ഒ(ാകു(തി4 അവിടു(് എെ( ഏ<പിJവെരെയല$ാം അവിടുെ2
നാമ2ിൽ കാ2ുെകാHണേമ.

വരു(ു. പരിശു`പിതാേവ, നാം ഒ(ായിരി:ു(തുേപാെല അവരും
ഒ(ാകു(തി4 അവിടു(് എെ( ഏ<പിJവെരെയല$ാം അവിടുെ2
നാമ2ിൽ കാ2ുെകാHണേമ.

------------------------------------------------Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72*.....ഞ'ൾ നിെ( സൃ•ിJ%,

------------------------------------------------Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72*.....ഞ'ൾ നിെ( സൃ•ിJ%,

നി'ൾ വിശzസി:ു(ിേല$? 58. നി'ളാേണാ അR മുളaിJ%
വളർ2ു(R. 59. നി'ളാേണാ അR സൃ•ിJ%Aാ:ു(R. അതല$,
നാമാേണാ സൃ•ികർ2ാ¤?

നി'ൾ വിശzസി:ു(ിേല$? 58. നി'ളാേണാ അR മുളaിJ%
വളർ2ു(R. 59. നി'ളാേണാ അR സൃ•ിJ%Aാ:ു(R. അതല$,
നാമാേണാ സൃ•ികർ2ാ¤?

İnsan 76:23.....തീർJയായും

നാം നിന:് ഈ ഖുർആനിെന
അൽപാൽപമായി അവതരിaിJ% ത(ിരി:ു(ു.

İnsan 76:23.....തീർJയായും

Dതിത=Rിeെറ ആശയം സ=ീകാര6മാേണാ? (പിതാN, പുDതൻ
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34.*

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

…
േയാഹcാൻ 17:11*.....അവിടുെ2 സ(ിധിയിേല:ു ഞാൻ

നാം നിന:് ഈ ഖുർആനിെന
അൽപാൽപമായി അവതരിaിJ% ത(ിരി:ു(ു.

34.*

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

ഉ‹പRി 11:6-7....നാം െച(് അവരുെട ഭാഷ ഭി(ിaി:ാം.
പി(ീടവർ അേനVാനVം മന„ിലാ:ുകയില$േല$ാ …
മRായി 28:18-19*.....അതുെകാAു നി'ൾ േപായി എല$ാ

ഉ‹പRി 11:6-7....നാം െച(് അവരുെട ഭാഷ ഭി(ിaി:ാം.
പി(ീടവർ അേനVാനVം മന„ിലാ:ുകയില$േല$ാ …
മRായി 28:18-19*.....അതുെകാAു നി'ൾ േപായി എല$ാ

പരിശു`ാ|ാവിെƒയും നാമ2ിൽ അവെര vനാപനം െച‰%

പരിശു`ാ|ാവിെƒയും നാമ2ിൽ അവെര vനാപനം െച‰%

എേഫേസാS 4:4-6*.....4ഒരു

എേഫേസാS 4:4-6*.....4ഒരു

ജനതകെളയും ശിഷV~ാരാ:ുക; പിതാവിെƒയും പുYതെƒയും

ആ|ാ¤... 5. ഒരു കർ2ാ¤...

ജനതകെളയും ശിഷV~ാരാ:ുക; പിതാവിെƒയും പുYതെƒയും

ആ|ാ¤... 5. ഒരു കർ2ാ¤...

6. എല$ാവരുെടയും ൈദവമായ സർ§വും പിതാവും ഒ(ാകു(ു.

6. എല$ാവരുെടയും ൈദവമായ സർ§വും പിതാവും ഒ(ാകു(ു.

------------------------------------------------Al-i İmran 3:64*.....നമു:് അവനു പ{ാളിയില$
Nisa 4:171.....മർയേമ, മറിയ2ി4െറ പുYതനായ േയശു, ൈദവദൂതൻ

------------------------------------------------Al-i İmran 3:64*.....നമു:് അവനു പ{ാളിയില$
Nisa 4:171.....മർയേമ, മറിയ2ി4െറ പുYതനായ േയശു, ൈദവദൂതൻ

മാYതമായിരു(ില$ ... "മൂ(ു" എ(് പറയുക. നിർ2ുക! അR നി'ൾ:്
ഗുണകരം തെ(യാകു(ു. അല$ാഹു ഏകനായ ൈദവം മാYതമാS. ഒരു

മാYതമായിരു(ില$ ... "മൂ(ു" എ(് പറയുക. നിർ2ുക! അR നി'ൾ:്
ഗുണകരം തെ(യാകു(ു. അല$ാഹു ഏകനായ ൈദവം മാYതമാS. ഒരു

മകെന Yപസവി:ാനാണവൻ പുണVം Yപാപി:ു(R.

മകെന Yപസവി:ാനാണവൻ പുണVം Yപാപി:ു(R.

മർയമിൻെറ മകൻ മസീ± തെ(യാS
അല$ാഹു എ(് പറoവർ തീർJയായും

Maide 5:72-73.....72

മർയമിൻെറ മകൻ മസീ± തെ(യാS
അല$ാഹു എ(് പറoവർ തീർJയായും

അവിശzാസികളായിരി:ു(ു. 73. അല$ാഹു മൂവരിൽ ഒരാളാS.

അവിശzാസികളായിരി:ു(ു. 73. അല$ാഹു മൂവരിൽ ഒരാളാS.

Maide 5:72-73.....72

33.*

ൈദവം തെcRാൻ വിളി/റിയി<ുc
വിശുBപുSതക7ളിൽആദ6െR വ6sിയിൽ നTൾ "നTൾ"
എcു പറയുേമാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

33.*

ൈദവം തെcRാൻ വിളി/റിയി<ുc
വിശുBപുSതക7ളിൽആദ6െR വ6sിയിൽ നTൾ "നTൾ"
എcു പറയുേമാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

ഉ‹പRി 1:26*.....നമു:് ന.ുെട ഛായയിലും
സാദൃശV2ിലും മനുഷVെന സൃxടി:ാം...
ഉ‹പRി 11:6-7.....നാം െച(് അവരുെട ഭാഷ ഭി(ിaി:ാം.

ഉ‹പRി 1:26*.....നമു:് ന.ുെട ഛായയിലും
സാദൃശV2ിലും മനുഷVെന സൃxടി:ാം...
ഉ‹പRി 11:6-7.....നാം െച(് അവരുെട ഭാഷ ഭി(ിaി:ാം.

പി(ീടവർ അേനVാനVം മന„ിലാ:ുകയില$േല$ാ.

…
േയാഹcാൻ 17:11*.....അവിടുെ2 സ(ിധിയിേല:ു ഞാൻ

പി(ീടവർ അേനVാനVം മന„ിലാ:ുകയില$േല$ാ.

വരു(ു. പരിശു`പിതാേവ, നാം ഒ(ായിരി:ു(തുേപാെല അവരും
ഒ(ാകു(തി4 അവിടു(് എെ( ഏ<പിJവെരെയല$ാം അവിടുെ2
നാമ2ിൽ കാ2ുെകാHണേമ.

വരു(ു. പരിശു`പിതാേവ, നാം ഒ(ായിരി:ു(തുേപാെല അവരും
ഒ(ാകു(തി4 അവിടു(് എെ( ഏ<പിJവെരെയല$ാം അവിടുെ2
നാമ2ിൽ കാ2ുെകാHണേമ.

------------------------------------------------Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72*.....ഞ'ൾ നിെ( സൃ•ിJ%,

------------------------------------------------Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72*.....ഞ'ൾ നിെ( സൃ•ിJ%,

İnsan 76:23.....തീർJയായും

നാം നിന:് ഈ ഖുർആനിെന
അൽപാൽപമായി അവതരിaിJ% ത(ിരി:ു(ു.

İnsan 76:23.....തീർJയായും

Dതിത=Rിeെറ ആശയം സ=ീകാര6മാേണാ? (പിതാN, പുDതൻ
& പരിശുBാMാN)

Dതിത=Rിeെറ ആശയം സ=ീകാര6മാേണാ? (പിതാN, പുDതൻ
& പരിശുBാMാN)

നി'ൾ വിശzസി:ു(ിേല$? 58. നി'ളാേണാ അR മുളaിJ%
വളർ2ു(R. 59. നി'ളാേണാ അR സൃ•ിJ%Aാ:ു(R. അതല$,
നാമാേണാ സൃ•ികർ2ാ¤?
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ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

…
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അൽപാൽപമായി അവതരിaിJ% ത(ിരി:ു(ു.
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ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

ഉ‹പRി 11:6-7....നാം െച(് അവരുെട ഭാഷ ഭി(ിaി:ാം.
പി(ീടവർ അേനVാനVം മന„ിലാ:ുകയില$േല$ാ …
മRായി 28:18-19*.....അതുെകാAു നി'ൾ േപായി എല$ാ

ഉ‹പRി 11:6-7....നാം െച(് അവരുെട ഭാഷ ഭി(ിaി:ാം.
പി(ീടവർ അേനVാനVം മന„ിലാ:ുകയില$േല$ാ …
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പരിശു`ാ|ാവിെƒയും നാമ2ിൽ അവെര vനാപനം െച‰%

എേഫേസാS 4:4-6*.....4ഒരു

എേഫേസാS 4:4-6*.....4ഒരു

ആ|ാ¤... 5. ഒരു കർ2ാ¤...

6. എല$ാവരുെടയും ൈദവമായ സർ§വും പിതാവും ഒ(ാകു(ു.

ആ|ാ¤... 5. ഒരു കർ2ാ¤...

6. എല$ാവരുെടയും ൈദവമായ സർ§വും പിതാവും ഒ(ാകു(ു.
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മാYതമായിരു(ില$ ... "മൂ(ു" എ(് പറയുക. നിർ2ുക! അR നി'ൾ:്
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മകെന Yപസവി:ാനാണവൻ പുണVം Yപാപി:ു(R.

Maide 5:72-73.....72

മർയമിൻെറ മകൻ മസീ± തെ(യാS
അല$ാഹു എ(് പറoവർ തീർJയായും

Maide 5:72-73.....72

അവിശzാസികളായിരി:ു(ു. 73. അല$ാഹു മൂവരിൽ ഒരാളാS.
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35.*

35.*

േയശു െതെZാcു െചb0cതിൽ െതZായ എെkwിലും
ആേരാപണമുcയി/ിm0േiാ, താൻ െതZ0 െചtത ഒരു കാര6ം
മറ/0െവ<ാൻ േയശു ൈദവേRാu നുണ പറയുേമാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

േയശു െതെZാcു െചb0cതിൽ െതZായ എെkwിലും
ആേരാപണമുcയി/ിm0േiാ, താൻ െതZ0 െചtത ഒരു കാര6ം
മറ/0െവ<ാൻ േയശു ൈദവേRാu നുണ പറയുേമാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

േയാഹcാൻ 8:46*.....ഞാൻ പാപിയാെണ(് എെ(

േയാഹcാൻ 8:46*.....ഞാൻ പാപിയാെണ(് എെ(

തീേRാS 1:2.....ഒരി:ലും വVാജം പറയാ2 ൈദവം

തീേRാS 1:2.....ഒരി:ലും വVാജം പറയാ2 ൈദവം

േബാധVെaടു2ുവാൻ നി'ളിൽ ആർ:ു കഴിയും? ഞാൻ പറയു(തു
സതVം ആെണ{ിൽ നി'ൾ എ_ുെകാA് എെ( വിശzസി:ു(ില$?
യുഗാരംഭ2ിനുമു…് വാ†ദാനം െചŠതതും അവിടുെ2 വചന2ിൽ
യഥാകാലം െവളിെaടു2ിയതുമാS ഈ YപതVാശ.

1 പേDതാS 2:21-23*.....അവിടു(് ഒരു പാപവും െചŠതില$;
അവിടുെ2 അധര'ളിൽ ഒരു വžനയും ഉAായിരു(ില$. .
------------------------------------------------Ma’ida 5:116....."അലIാഹു സു‰ഹാനവുതാല പറnു:" എനി<ും
എeെറ മാതാവിനും അലIാഹുെവ<ൂടാെത രiു ൈദവ7െള പിടി/്
െവ<ുകയാേണാ? നീ പറയുക: നി7ൾ ആരാധി/0 െകാiിരി<ുക.
എനി<് പറയാൻ പാടിലIാRx എkാെണc് എനി<റിയിലIായിരുcു.
ഞാൻ അx പറnാൽ നി7ൾ<റിയിലI. എeെറ മന•ിലു1x
എkാെണc് നി7ൾ<റിയാം, നി7ള0െട മന•ിലു1x അറിയിലI.

36.*

ൈദവം തeെറ മഹRായ ശsി Dപകടമാ<ുcx അെലIwിൽ
വിരലടയാള7ൾ മനുഷ6 ചരിDതRിൽ വിരൽചൂiുc ഒരു
വിദൂര, സുതാര6ൈദവമാേണാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

പുറhാu 13:21*.....അവർ:് രാവും പകലും യാYത

െച‰ാനാകുംവിധം അവെര നയിJ%െകാA് പകൽ േമഘvതംഭ2ിലും
അവർ:് െവളിJം പകർ(ുെകാAു രാYതി അ©ിvതംഭ2ിലുമായി
സർേവശzരൻ അവർ:ു മുേ… െപാŠെ:ാAിരു(ു.

േബാധVെaടു2ുവാൻ നി'ളിൽ ആർ:ു കഴിയും? ഞാൻ പറയു(തു
സതVം ആെണ{ിൽ നി'ൾ എ_ുെകാA് എെ( വിശzസി:ു(ില$?
യുഗാരംഭ2ിനുമു…് വാ†ദാനം െചŠതതും അവിടുെ2 വചന2ിൽ
യഥാകാലം െവളിെaടു2ിയതുമാS ഈ YപതVാശ.

1 പേDതാS 2:21-23*.....അവിടു(് ഒരു പാപവും െചŠതില$;
അവിടുെ2 അധര'ളിൽ ഒരു വžനയും ഉAായിരു(ില$. .
------------------------------------------------Ma’ida 5:116....."അലIാഹു സു‰ഹാനവുതാല പറnു:" എനി<ും
എeെറ മാതാവിനും അലIാഹുെവ<ൂടാെത രiു ൈദവ7െള പിടി/്
െവ<ുകയാേണാ? നീ പറയുക: നി7ൾ ആരാധി/0 െകാiിരി<ുക.
എനി<് പറയാൻ പാടിലIാRx എkാെണc് എനി<റിയിലIായിരുcു.
ഞാൻ അx പറnാൽ നി7ൾ<റിയിലI. എeെറ മന•ിലു1x
എkാെണc് നി7ൾ<റിയാം, നി7ള0െട മന•ിലു1x അറിയിലI.

36.*

ൈദവം തeെറ മഹRായ ശsി Dപകടമാ<ുcx അെലIwിൽ
വിരലടയാള7ൾ മനുഷ6 ചരിDതRിൽ വിരൽചൂiുc ഒരു
വിദൂര, സുതാര6ൈദവമാേണാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

പുറhാu 13:21*.....അവർ:് രാവും പകലും യാYത

െച‰ാനാകുംവിധം അവെര നയിJ%െകാA് പകൽ േമഘvതംഭ2ിലും
അവർ:് െവളിJം പകർ(ുെകാAു രാYതി അ©ിvതംഭ2ിലുമായി
സർേവശzരൻ അവർ:ു മുേ… െപാŠെ:ാAിരു(ു.

പുറhാu 16:9-10.....സർേവശzരെƒ സ(ിധിയിേല:ു

പുറhാu 16:9-10.....സർേവശzരെƒ സ(ിധിയിേല:ു

1 സാമുവൽ 12:16.....നി'ള%െടകൺമു…ിൽഅവിടു(ുYപവർ2ി:ാൻ

1 സാമുവൽ 12:16.....നി'ള%െടകൺമു…ിൽഅവിടു(ുYപവർ2ി:ാൻ

------------------------------------------------En'am 6:37-38*.....37. ഇവൻെറ േമൽ ഇവൻെറ രVിതാവിwൽ

------------------------------------------------En'am 6:37-38*.....37. ഇവൻെറ േമൽ ഇവൻെറ രVിതാവിwൽ

വരികഅേaാൾ സർേവശzരെƒ േതജ„് േമഘ2ിൽ അവർ:് ദൃശVമായി.
േപാകു(മഹാകാരVംകാണാൻനി'ൾനി<:ു(ിട2ുതെ(നി<:ുവിൻ.

നിc് ഏെതwിലും ദൃŒാkം ഇറ<െhടാRെതkാy എcവർ
േചാദി<ുcു. പറയുക: തീർ/യായും അലIാഹു ദൃŒാkം ഇറ<ുവാൻ
കഴിവു1വനാy. പെV അവരിൽ അധികേപരും (കാര6ം)

മന•ിലാ<ുcിലI. 38. േവദDഗFRിൽ മൂസാെയ നാം നിേയാഗി/ിmിലI.

Tevbe 9:30-31*......30.അലIാ\

... 31. അവർ അവനുമായി
ബ.െhmിരി<ുcതിെന<ാൾ േDശ•ഠനാy.

35.*

േയശു െതെZാcു െചb0cതിൽ െതZായ എെkwിലും
ആേരാപണമുcയി/ിm0േiാ, താൻ െതZ0 െചtത ഒരു കാര6ം
മറ/0െവ<ാൻ േയശു ൈദവേRാu നുണ പറയുേമാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

വരികഅേaാൾ സർേവശzരെƒ േതജ„് േമഘ2ിൽ അവർ:് ദൃശVമായി.
േപാകു(മഹാകാരVംകാണാൻനി'ൾനി<:ു(ിട2ുതെ(നി<:ുവിൻ.

നിc് ഏെതwിലും ദൃŒാkം ഇറ<െhടാRെതkാy എcവർ
േചാദി<ുcു. പറയുക: തീർ/യായും അലIാഹു ദൃŒാkം ഇറ<ുവാൻ
കഴിവു1വനാy. പെV അവരിൽ അധികേപരും (കാര6ം)

മന•ിലാ<ുcിലI. 38. േവദDഗFRിൽ മൂസാെയ നാം നിേയാഗി/ിmിലI.

Tevbe 9:30-31*......30.അലIാ\

... 31. അവർ അവനുമായി
ബ.െhmിരി<ുcതിെന<ാൾ േDശ•ഠനാy.

35.*

േയശു െതെZാcു െചb0cതിൽ െതZായ എെkwിലും
ആേരാപണമുcയി/ിm0േiാ, താൻ െതZ0 െചtത ഒരു കാര6ം
മറ/0െവ<ാൻ േയശു ൈദവേRാu നുണ പറയുേമാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

േയാഹcാൻ 8:46*.....ഞാൻ പാപിയാെണ(് എെ(

േയാഹcാൻ 8:46*.....ഞാൻ പാപിയാെണ(് എെ(

തീേRാS 1:2.....ഒരി:ലും വVാജം പറയാ2 ൈദവം

തീേRാS 1:2.....ഒരി:ലും വVാജം പറയാ2 ൈദവം

യഥാകാലം െവളിെaടു2ിയതുമാS ഈ YപതVാശ.

യഥാകാലം െവളിെaടു2ിയതുമാS ഈ YപതVാശ.

േബാധVെaടു2ുവാൻ നി'ളിൽ ആർ:ു കഴിയും? ഞാൻ പറയു(തു
സതVം ആെണ{ിൽ നി'ൾ എ_ുെകാA് എെ( വിശzസി:ു(ില$?
യുഗാരംഭ2ിനുമു…് വാ†ദാനം െചŠതതും അവിടുെ2 വചന2ിൽ

1 പേDതാS 2:21-23*.....അവിടു(് ഒരു പാപവും െചŠതില$;
അവിടുെ2 അധര'ളിൽ ഒരു വžനയും ഉAായിരു(ില$. .
------------------------------------------------Ma’ida 5:116....."അലIാഹു സു‰ഹാനവുതാല പറnു:" എനി<ും
എeെറ മാതാവിനും അലIാഹുെവ<ൂടാെത രiു ൈദവ7െള പിടി/്
െവ<ുകയാേണാ? നീ പറയുക: നി7ൾ ആരാധി/0 െകാiിരി<ുക.
എനി<് പറയാൻ പാടിലIാRx എkാെണc് എനി<റിയിലIായിരുcു.
ഞാൻ അx പറnാൽ നി7ൾ<റിയിലI. എeെറ മന•ിലു1x
എkാെണc് നി7ൾ<റിയാം, നി7ള0െട മന•ിലു1x അറിയിലI.

36.*

ൈദവം തeെറ മഹRായ ശsി Dപകടമാ<ുcx അെലIwിൽ
വിരലടയാള7ൾ മനുഷ6 ചരിDതRിൽ വിരൽചൂiുc ഒരു
വിദൂര, സുതാര6ൈദവമാേണാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

േബാധVെaടു2ുവാൻ നി'ളിൽ ആർ:ു കഴിയും? ഞാൻ പറയു(തു
സതVം ആെണ{ിൽ നി'ൾ എ_ുെകാA് എെ( വിശzസി:ു(ില$?
യുഗാരംഭ2ിനുമു…് വാ†ദാനം െചŠതതും അവിടുെ2 വചന2ിൽ

1 പേDതാS 2:21-23*.....അവിടു(് ഒരു പാപവും െചŠതില$;
അവിടുെ2 അധര'ളിൽ ഒരു വžനയും ഉAായിരു(ില$. .
------------------------------------------------Ma’ida 5:116....."അലIാഹു സു‰ഹാനവുതാല പറnു:" എനി<ും
എeെറ മാതാവിനും അലIാഹുെവ<ൂടാെത രiു ൈദവ7െള പിടി/്
െവ<ുകയാേണാ? നീ പറയുക: നി7ൾ ആരാധി/0 െകാiിരി<ുക.
എനി<് പറയാൻ പാടിലIാRx എkാെണc് എനി<റിയിലIായിരുcു.
ഞാൻ അx പറnാൽ നി7ൾ<റിയിലI. എeെറ മന•ിലു1x
എkാെണc് നി7ൾ<റിയാം, നി7ള0െട മന•ിലു1x അറിയിലI.

36.*

ൈദവം തeെറ മഹRായ ശsി Dപകടമാ<ുcx അെലIwിൽ
വിരലടയാള7ൾ മനുഷ6 ചരിDതRിൽ വിരൽചൂiുc ഒരു
വിദൂര, സുതാര6ൈദവമാേണാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

പുറhാu 13:21*.....അവർ:് രാവും പകലും യാYത

പുറhാu 13:21*.....അവർ:് രാവും പകലും യാYത

സർേവശzരൻ അവർ:ു മുേ… െപാŠെ:ാAിരു(ു.

സർേവശzരൻ അവർ:ു മുേ… െപാŠെ:ാAിരു(ു.

െച‰ാനാകുംവിധം അവെര നയിJ%െകാA് പകൽ േമഘvതംഭ2ിലും
അവർ:് െവളിJം പകർ(ുെകാAു രാYതി അ©ിvതംഭ2ിലുമായി

െച‰ാനാകുംവിധം അവെര നയിJ%െകാA് പകൽ േമഘvതംഭ2ിലും
അവർ:് െവളിJം പകർ(ുെകാAു രാYതി അ©ിvതംഭ2ിലുമായി

പുറhാu 16:9-10.....സർേവശzരെƒ സ(ിധിയിേല:ു

പുറhാu 16:9-10.....സർേവശzരെƒ സ(ിധിയിേല:ു

1 സാമുവൽ 12:16.....നി'ള%െടകൺമു…ിൽഅവിടു(ുYപവർ2ി:ാൻ

1 സാമുവൽ 12:16.....നി'ള%െടകൺമു…ിൽഅവിടു(ുYപവർ2ി:ാൻ

------------------------------------------------En'am 6:37-38*.....37. ഇവൻെറ േമൽ ഇവൻെറ രVിതാവിwൽ

------------------------------------------------En'am 6:37-38*.....37. ഇവൻെറ േമൽ ഇവൻെറ രVിതാവിwൽ

വരികഅേaാൾ സർേവശzരെƒ േതജ„് േമഘ2ിൽ അവർ:് ദൃശVമായി.
േപാകു(മഹാകാരVംകാണാൻനി'ൾനി<:ു(ിട2ുതെ(നി<:ുവിൻ.

നിc് ഏെതwിലും ദൃŒാkം ഇറ<െhടാRെതkാy എcവർ
േചാദി<ുcു. പറയുക: തീർ/യായും അലIാഹു ദൃŒാkം ഇറ<ുവാൻ
കഴിവു1വനാy. പെV അവരിൽ അധികേപരും (കാര6ം)

മന•ിലാ<ുcിലI. 38. േവദDഗFRിൽ മൂസാെയ നാം നിേയാഗി/ിmിലI.

Tevbe 9:30-31*......30.അലIാ\

... 31. അവർ അവനുമായി
ബ.െhmിരി<ുcതിെന<ാൾ േDശ•ഠനാy.

വരികഅേaാൾ സർേവശzരെƒ േതജ„് േമഘ2ിൽ അവർ:് ദൃശVമായി.
േപാകു(മഹാകാരVംകാണാൻനി'ൾനി<:ു(ിട2ുതെ(നി<:ുവിൻ.

നിc് ഏെതwിലും ദൃŒാkം ഇറ<െhടാRെതkാy എcവർ
േചാദി<ുcു. പറയുക: തീർ/യായും അലIാഹു ദൃŒാkം ഇറ<ുവാൻ
കഴിവു1വനാy. പെV അവരിൽ അധികേപരും (കാര6ം)

മന•ിലാ<ുcിലI. 38. േവദDഗFRിൽ മൂസാെയ നാം നിേയാഗി/ിmിലI.

Tevbe 9:30-31*......30.അലIാ\

... 31. അവർ അവനുമായി
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Yപാർªി:ുക. 4. സഭെയ Yപവചി:ു(വനാS അവൻ ... 24. എ(ാൽ
എല$ാവരും Yപവചി:ുകയും, വിശzസി:ാ2 ഒരാൾ, അെല${ിൽ അയാെളaQി
േബാധവാ~ാരായാൽ അവൻ ശി•ി:െaടുകയും െചŠതാൽ എല$ാവരുെടയും
വിധി മുഴുവനും അവൻ വിധിJിരി:ു(ു. 25. അവ4െറ ഹൃദയരഹസV'ള%ം
െവളിെat%വരും; അ'െന അവൻ മുഖം കു2ിaറoു ൈദവെ2
ആരാധി:ും. ൈദവം നി'ള%െട ഹൃദയ2ിൽ ഉെA(് അറിയി:ുക.
എല$ാവരും പഠിaാനും എല$ാവർ:ും Yപേബാധനം ലഭിaാനുമായി നി'ൾ:ു
എല$ാവർ:ും ഔേരാരു2നായി Yപവചി:ാമേല$ാ.

1 േകാറിേkാS 14:1-4, 24-31.....1.

പി(ിൽ നി(് മറയാതിരി:ു(തിേനാ അെല${ിൽ ഒരു ദൂതെന അയJതിേനാ

പി(ിൽ നി(് മറയാതിരി:ു(തിേനാ അെല${ിൽ ഒരു ദൂതെന അയJതിേനാ

------------------------------------------------Tevbe 9:31.....അവൻ പറnു...
Shura 42:51*.....ഒരു ൈദവദൂതെന (ദൂതൻ) ഒരു െവളിപാടിെനേയാ
അല$ാ2 യാെതാരു മനുഷVേനാടും അല$ാഹു സംസാരി:ു(തല$.

vേനഹെ2 അനുഗമി:ുക,
ആ|ീയ ദാന'ൾ ആYഗഹി:ുക, നി'ൾ Yപവചന2ി4 േവAി
Yപാർªി:ുക. 4. സഭെയ Yപവചി:ു(വനാS അവൻ ... 24. എ(ാൽ
എല$ാവരും Yപവചി:ുകയും, വിശzസി:ാ2 ഒരാൾ, അെല${ിൽ അയാെളaQി
േബാധവാ~ാരായാൽ അവൻ ശി•ി:െaടുകയും െചŠതാൽ എല$ാവരുെടയും
വിധി മുഴുവനും അവൻ വിധിJിരി:ു(ു. 25. അവ4െറ ഹൃദയരഹസV'ള%ം
െവളിെat%വരും; അ'െന അവൻ മുഖം കു2ിaറoു ൈദവെ2
ആരാധി:ും. ൈദവം നി'ള%െട ഹൃദയ2ിൽ ഉെA(് അറിയി:ുക.
എല$ാവരും പഠിaാനും എല$ാവർ:ും Yപേബാധനം ലഭിaാനുമായി നി'ൾ:ു
എല$ാവർ:ും ഔേരാരു2നായി Yപവചി:ാമേല$ാ.

------------------------------------------------Tevbe 9:31.....അവൻ പറnു...
Shura 42:51*.....ഒരു ൈദവദൂതെന (ദൂതൻ) ഒരു െവളിപാടിെനേയാ
അല$ാ2 യാെതാരു മനുഷVേനാടും അല$ാഹു സംസാരി:ു(തല$.

39.*
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ബ.ം പുലർRുcുേiാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

39.*

അനkമായ ൈദവം മനുഷ6െര "ൈദവമ<ൾ" എcു
വിളി<െhടുcവേരാെടാhം പരSപര SേനഹേRാെടയു1
ബ.ം പുലർRുcുേiാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

Hosea 1:10*.....“നി'ൾ എെƒ ജനമല$ എ(ു പറെo{ിലും

Hosea 1:10*.....“നി'ൾ എെƒ ജനമല$ എ(ു പറെo{ിലും

നി'ൾ ജീവി:ു( ൈദവ2ിെƒ മ:ൾ എ(ു പറയു( സമയം വരു(ു.”

നി'ൾ ജീവി:ു( ൈദവ2ിെƒ മ:ൾ എ(ു പറയു( സമയം വരു(ു.”

ഹൃദയ'ളിേല:് അയJതിൽനി(് നി'ൾ അവിടുെ2
പുYത~ാരാെണ(ു െതളിയു(ു...

ഹൃദയ'ളിേല:് അയJതിൽനി(് നി'ൾ അവിടുെ2
പുYത~ാരാെണ(ു െതളിയു(ു...

എ(ു വിളി:െaടുവാൻ പിതാ¤ എYത വലിയ vേനഹമാണു നമു:്
ന<കിയിരി:ു(RYപിയെatവേര, നാം ൈദവ2ിെƒ മ:ളാകു(ു.

എ(ു വിളി:െaടുവാൻ പിതാ¤ എYത വലിയ vേനഹമാണു നമു:്
ന<കിയിരി:ു(RYപിയെatവേര, നാം ൈദവ2ിെƒ മ:ളാകു(ു.

അല$ാഹുവിൻെറ മ:ള%ം അവ(് Yപിയെatവരുമാകു(ു എ(്.
(നബിേയ,) പറയുക: പിെ( എ_ിനാS നി'ള%െട കുQ'ൾ:് അല$ാഹു

അല$ാഹുവിൻെറ മ:ള%ം അവ(് Yപിയെatവരുമാകു(ു എ(്.
(നബിേയ,) പറയുക: പിെ( എ_ിനാS നി'ള%െട കുQ'ൾ:് അല$ാഹു

നി'െള ശി•ി:ു(R? നി'ൾ െകtിJമJ് പറയു(വർ മാYതമാകു(ു.

നി'െള ശി•ി:ു(R? നി'ൾ െകtിJമJ് പറയു(വർ മാYതമാകു(ു.

DശBി<ുക:

DശBി<ുക:

ഗലാRിയാ 4:6.....പുYതെƒ ആ|ാവിെന ൈദവം ന.ുെട

1 േയാഹcാൻ 3:1-2.....കാണുക, നാം ൈദവ2ിെƒ മ:ൾ
------------------------------------------------Maide 5:18*.....യഹൂദരും YകിvതVാനികള%ം പറoു: ഞ'ൾ

മനുഷVർ:് ൈദവ2ിൻെറ പുYത~ാരാകുവാൻ

കഴിയുെമ(് ഖുർആൻ നിേഷധി:ു( സമയ2് മനുഷVനും മനുഷVനു
വളെര അടു2തായി പറയെatിരി:ു(ു: Cf. Enfal 8:24; Hud
11:90 & 92; & Kaf 50:16.

40.*

ൈദവSേനഹം നിരുപാധികേമാ? (el-Vedud)
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഗലാRിയാ 4:6.....പുYതെƒ ആ|ാവിെന ൈദവം ന.ുെട

1 േയാഹcാൻ 3:1-2.....കാണുക, നാം ൈദവ2ിെƒ മ:ൾ
------------------------------------------------Maide 5:18*.....യഹൂദരും YകിvതVാനികള%ം പറoു: ഞ'ൾ

മനുഷVർ:് ൈദവ2ിൻെറ പുYത~ാരാകുവാൻ

കഴിയുെമ(് ഖുർആൻ നിേഷധി:ു( സമയ2് മനുഷVനും മനുഷVനു
വളെര അടു2തായി പറയെatിരി:ു(ു: Cf. Enfal 8:24; Hud
11:90 & 92; & Kaf 50:16.

40.*

ൈദവSേനഹം നിരുപാധികേമാ? (el-Vedud)

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

േറാമാ 5:8*.....എ(ാൽ നാം പാപികളായിരി:ുേ…ാൾ2െ(

േറാമാ 5:8*.....എ(ാൽ നാം പാപികളായിരി:ുേ…ാൾ2െ(

എേഫേസാS 2:4-5.....എ(ാൽ അനുസരണേ:ടിനാൽ

എേഫേസാS 2:4-5.....എ(ാൽ അനുസരണേ:ടിനാൽ

1 േയാഹcാൻ 4:8-10*.....ൈദവം vേനഹമാS. 10. നാം ൈദവെ2

1 േയാഹcാൻ 4:8-10*.....ൈദവം vേനഹമാS. 10. നാം ൈദവെ2

------------------------------------------------Bakara 2:195 & 276*.....195. തീർJയായും ന~

------------------------------------------------Bakara 2:195 & 276*.....195. തീർJയായും ന~

െച‰%(വെര അല$ാഹു ഇ•െaടു(ു. 276. മഹാവžകനും

െച‰%(വെര അല$ാഹു ഇ•െaടു(ു. 276. മഹാവžകനും

അധർ.കാരിയുമായ ഒരാെളയും അല$ാഹു ഇ•െaടുകേയ ഇല$.

അധർ.കാരിയുമായ ഒരാെളയും അല$ാഹു ഇ•െaടുകേയ ഇല$.

Al-i İmran 3:57 & 159*.....57.

അYകമികെള അല$ാഹു
ഇ•െaടു(ില$. 169. ത(ിൽ ഭരേമ<പി:ു(വെര അല$ാഹു ഇ•െaടു(ു.

Al-i İmran 3:57 & 159*.....57.

Rum 30:45..... തീർJയായും അല$ാഹു സതVനിേഷധികെള ഇ•െaടു(ില$.

Rum 30:45..... തീർJയായും അല$ാഹു സതVനിേഷധികെള ഇ•െaടു(ില$.

Yകിvതു നമു:ുേവAി മരിJ%. അ'െന ൈദവം നേ.ാടുH vേനഹം
Yപകടമാ:ിയിരി:ു(ു.
ആ|ീയമായി മരിJവരായിരു( നെ., തെƒ അതിരQ കാരുണVവും
നേ.ാടുH അളവQ vേനഹവും നിമി2ം, Yകിvതുവിേനാടുകൂടി
vേനഹിJതല$, അവൻ നെ. vേനഹിJ% ത4െറ പുYതെന ന.ുെട പാപ'ൾ:ു
Yപായ–ി2ം ആകുവാൻ അയJതു തേ( സാ•ാൽ vേനഹം ആകു(ു.

39.*

അനkമായ ൈദവം മനുഷ6െര "ൈദവമ<ൾ" എcു
വിളി<െhടുcവേരാെടാhം പരSപര SേനഹേRാെടയു1
ബ.ം പുലർRുcുേiാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

Yകിvതു നമു:ുേവAി മരിJ%. അ'െന ൈദവം നേ.ാടുH vേനഹം
Yപകടമാ:ിയിരി:ു(ു.
ആ|ീയമായി മരിJവരായിരു( നെ., തെƒ അതിരQ കാരുണVവും
നേ.ാടുH അളവQ vേനഹവും നിമി2ം, Yകിvതുവിേനാടുകൂടി
vേനഹിJതല$, അവൻ നെ. vേനഹിJ% ത4െറ പുYതെന ന.ുെട പാപ'ൾ:ു
Yപായ–ി2ം ആകുവാൻ അയJതു തേ( സാ•ാൽ vേനഹം ആകു(ു.

അYകമികെള അല$ാഹു
ഇ•െaടു(ില$. 169. ത(ിൽ ഭരേമ<പി:ു(വെര അല$ാഹു ഇ•െaടു(ു.

39.*

അനkമായ ൈദവം മനുഷ6െര "ൈദവമ<ൾ" എcു
വിളി<െhടുcവേരാെടാhം പരSപര SേനഹേRാെടയു1
ബ.ം പുലർRുcുേiാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

Hosea 1:10*.....“നി'ൾ എെƒ ജനമല$ എ(ു പറെo{ിലും

Hosea 1:10*.....“നി'ൾ എെƒ ജനമല$ എ(ു പറെo{ിലും

നി'ൾ ജീവി:ു( ൈദവ2ിെƒ മ:ൾ എ(ു പറയു( സമയം വരു(ു.”

നി'ൾ ജീവി:ു( ൈദവ2ിെƒ മ:ൾ എ(ു പറയു( സമയം വരു(ു.”

ഗലാRിയാ 4:6.....പുYതെƒ ആ|ാവിെന ൈദവം ന.ുെട

ഗലാRിയാ 4:6.....പുYതെƒ ആ|ാവിെന ൈദവം ന.ുെട

ഹൃദയ'ളിേല:് അയJതിൽനി(് നി'ൾ അവിടുെ2
പുYത~ാരാെണ(ു െതളിയു(ു...

ഹൃദയ'ളിേല:് അയJതിൽനി(് നി'ൾ അവിടുെ2
പുYത~ാരാെണ(ു െതളിയു(ു...

1 േയാഹcാൻ 3:1-2.....കാണുക, നാം ൈദവ2ിെƒ മ:ൾ

1 േയാഹcാൻ 3:1-2.....കാണുക, നാം ൈദവ2ിെƒ മ:ൾ

------------------------------------------------Maide 5:18*.....യഹൂദരും YകിvതVാനികള%ം പറoു: ഞ'ൾ

------------------------------------------------Maide 5:18*.....യഹൂദരും YകിvതVാനികള%ം പറoു: ഞ'ൾ

നി'െള ശി•ി:ു(R? നി'ൾ െകtിJമJ് പറയു(വർ മാYതമാകു(ു.

നി'െള ശി•ി:ു(R? നി'ൾ െകtിJമJ് പറയു(വർ മാYതമാകു(ു.

എ(ു വിളി:െaടുവാൻ പിതാ¤ എYത വലിയ vേനഹമാണു നമു:്
ന<കിയിരി:ു(RYപിയെatവേര, നാം ൈദവ2ിെƒ മ:ളാകു(ു.

അല$ാഹുവിൻെറ മ:ള%ം അവ(് Yപിയെatവരുമാകു(ു എ(്.
(നബിേയ,) പറയുക: പിെ( എ_ിനാS നി'ള%െട കുQ'ൾ:് അല$ാഹു

DശBി<ുക:

മനുഷVർ:് ൈദവ2ിൻെറ പുYത~ാരാകുവാൻ

എ(ു വിളി:െaടുവാൻ പിതാ¤ എYത വലിയ vേനഹമാണു നമു:്
ന<കിയിരി:ു(RYപിയെatവേര, നാം ൈദവ2ിെƒ മ:ളാകു(ു.

അല$ാഹുവിൻെറ മ:ള%ം അവ(് Yപിയെatവരുമാകു(ു എ(്.
(നബിേയ,) പറയുക: പിെ( എ_ിനാS നി'ള%െട കുQ'ൾ:് അല$ാഹു

DശBി<ുക:

മനുഷVർ:് ൈദവ2ിൻെറ പുYത~ാരാകുവാൻ

കഴിയുെമ(് ഖുർആൻ നിേഷധി:ു( സമയ2് മനുഷVനും മനുഷVനു

കഴിയുെമ(് ഖുർആൻ നിേഷധി:ു( സമയ2് മനുഷVനും മനുഷVനു

വളെര അടു2തായി പറയെatിരി:ു(ു: Cf. Enfal 8:24; Hud
11:90 & 92; & Kaf 50:16.

വളെര അടു2തായി പറയെatിരി:ു(ു: Cf. Enfal 8:24; Hud
11:90 & 92; & Kaf 50:16.

ൈദവSേനഹം നിരുപാധികേമാ? (el-Vedud)

ൈദവSേനഹം നിരുപാധികേമാ? (el-Vedud)

40.*

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

40.*

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

േറാമാ 5:8*.....എ(ാൽ നാം പാപികളായിരി:ുേ…ാൾ2െ(

േറാമാ 5:8*.....എ(ാൽ നാം പാപികളായിരി:ുേ…ാൾ2െ(

Yകിvതു നമു:ുേവAി മരിJ%. അ'െന ൈദവം നേ.ാടുH vേനഹം
Yപകടമാ:ിയിരി:ു(ു.

Yകിvതു നമു:ുേവAി മരിJ%. അ'െന ൈദവം നേ.ാടുH vേനഹം
Yപകടമാ:ിയിരി:ു(ു.

ആ|ീയമായി മരിJവരായിരു( നെ., തെƒ അതിരQ കാരുണVവും
നേ.ാടുH അളവQ vേനഹവും നിമി2ം, Yകിvതുവിേനാടുകൂടി

ആ|ീയമായി മരിJവരായിരു( നെ., തെƒ അതിരQ കാരുണVവും
നേ.ാടുH അളവQ vേനഹവും നിമി2ം, Yകിvതുവിേനാടുകൂടി

1 േയാഹcാൻ 4:8-10*.....ൈദവം vേനഹമാS. 10. നാം ൈദവെ2

1 േയാഹcാൻ 4:8-10*.....ൈദവം vേനഹമാS. 10. നാം ൈദവെ2

vേനഹിJതല$, അവൻ നെ. vേനഹിJ% ത4െറ പുYതെന ന.ുെട പാപ'ൾ:ു
Yപായ–ി2ം ആകുവാൻ അയJതു തേ( സാ•ാൽ vേനഹം ആകു(ു.

vേനഹിJതല$, അവൻ നെ. vേനഹിJ% ത4െറ പുYതെന ന.ുെട പാപ'ൾ:ു
Yപായ–ി2ം ആകുവാൻ അയJതു തേ( സാ•ാൽ vേനഹം ആകു(ു.

------------------------------------------------Bakara 2:195 & 276*.....195. തീർJയായും ന~

------------------------------------------------Bakara 2:195 & 276*.....195. തീർJയായും ന~

െച‰%(വെര അല$ാഹു ഇ•െaടു(ു. 276. മഹാവžകനും

െച‰%(വെര അല$ാഹു ഇ•െaടു(ു. 276. മഹാവžകനും

Al-i İmran 3:57 & 159*.....57.

അYകമികെള അല$ാഹു
ഇ•െaടു(ില$. 169. ത(ിൽ ഭരേമ<പി:ു(വെര അല$ാഹു ഇ•െaടു(ു.

Al-i İmran 3:57 & 159*.....57.

Rum 30:45..... തീർJയായും അല$ാഹു സതVനിേഷധികെള ഇ•െaടു(ില$.

Rum 30:45..... തീർJയായും അല$ാഹു സതVനിേഷധികെള ഇ•െaടു(ില$.

എേഫേസാS 2:4-5.....എ(ാൽ അനുസരണേ:ടിനാൽ

അധർ.കാരിയുമായ ഒരാെളയും അല$ാഹു ഇ•െaടുകേയ ഇല$.

എേഫേസാS 2:4-5.....എ(ാൽ അനുസരണേ:ടിനാൽ

അധർ.കാരിയുമായ ഒരാെളയും അല$ാഹു ഇ•െaടുകേയ ഇല$.
അYകമികെള അല$ാഹു
ഇ•െaടു(ില$. 169. ത(ിൽ ഭരേമ<പി:ു(വെര അല$ാഹു ഇ•െaടു(ു.

41.*

ൈദവം തeെറ അടിമകേളാ എc നിലയിൽ വിശ=ാസികെള
േനാ<ുcുേiാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

41.*

ൈദവം തeെറ അടിമകേളാ എc നിലയിൽ വിശ=ാസികെള
േനാ<ുcുേiാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

േയാഹcാൻ 15:15*.....ഇനിയും നി'െള ദാസ~ാെര(് ഞാൻ

േയാഹcാൻ 15:15*.....ഇനിയും നി'െള ദാസ~ാെര(് ഞാൻ

1 പേDതാS 2:5 & 9-10*.....5.

1 പേDതാS 2:5 & 9-10*.....5.

വിളി:ു(ില$; യജമാനൻ െച‰%(R എ_ാെണ(ു ദാസൻ അറിയു(ില$േല$ാ.
എെƒ പിതാവിൽനി(ു േകtെതല$ാം ഞാൻ നി'െള അറിയിJിരി:ു(ു.
നി'ള%ം ജീവനുH കല$%കൾ

എ( നിലയിൽ ഒരു ആ|ീയ ആലയവും, ഒരു വിശു` െപൗേരാഹിതVവും,
ആ|ീയബലികൾ അർaി:ുവാൻ, േയശുYകിvതു മുഖാ_രമുH
ൈദവ2ിനു സzീകാരVമായ ആ|ീയ യാഗ'ള%ം അർaി:െaടു(ു. 9.
നി'ൾ തിരെoടു2ിരി:ു( ഒരു തലമുറയാS രാജകീയ
പുേരാഹിതവർ¶ം. ജാതികൾ:ു അവ4െറ ജനസമൂഹം ആർ? 10. മുെ…
നി'ൾ ജനമല$ാ2വർ; ഇേaാേഴാ ൈദവ2ി4െറ ജനം;

------------------------------------------------Zulmer 39:16*......അലIാഹു തeെറ അടിമകെള ഭയെhടുRുc ഘടകമാy

വിളി:ു(ില$; യജമാനൻ െച‰%(R എ_ാെണ(ു ദാസൻ അറിയു(ില$േല$ാ.
എെƒ പിതാവിൽനി(ു േകtെതല$ാം ഞാൻ നി'െള അറിയിJിരി:ു(ു.
നി'ള%ം ജീവനുH കല$%കൾ

എ( നിലയിൽ ഒരു ആ|ീയ ആലയവും, ഒരു വിശു` െപൗേരാഹിതVവും,
ആ|ീയബലികൾ അർaി:ുവാൻ, േയശുYകിvതു മുഖാ_രമുH
ൈദവ2ിനു സzീകാരVമായ ആ|ീയ യാഗ'ള%ം അർaി:െaടു(ു. 9.
നി'ൾ തിരെoടു2ിരി:ു( ഒരു തലമുറയാS രാജകീയ
പുേരാഹിതവർ¶ം. ജാതികൾ:ു അവ4െറ ജനസമൂഹം ആർ? 10. മുെ…
നി'ൾ ജനമല$ാ2വർ; ഇേaാേഴാ ൈദവ2ി4െറ ജനം;

------------------------------------------------Zulmer 39:16*......അലIാഹു തeെറ അടിമകെള ഭയെhടുRുc ഘടകമാy

ഇx. ആകയാൽ എൻെറ ദാസൻമാേര, നി7ൾ എെc സൂVി<ുവിൻ.

ഇx. ആകയാൽ എൻെറ ദാസൻമാേര, നി7ൾ എെc സൂVി<ുവിൻ.

Shura 42:19*.....ൈദവം

Shura 42:19*.....ൈദവം

ത4െറ അടിമകെള vേനഹി:ു(ു

42.*

ൈദവം ജനRിeെറ ഇടയിൽ യാെതാരു Dപേയാജനവും
കാണി<ുcിലI.
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ത4െറ അടിമകെള vേനഹി:ു(ു

42.*

ൈദവം ജനRിeെറ ഇടയിൽ യാെതാരു Dപേയാജനവും
കാണി<ുcിലI.
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

മർേ<ാS 12:14.....“ഗുേരാ, അ'ു സതVസ“നും ആെരയും

മർേ<ാS 12:14.....“ഗുേരാ, അ'ു സതVസ“നും ആെരയും

ൈദവ2ിെƒ മാർഗം സതVമായി ഉപേദശി:ു(ു എ(ും ഞ'ൾ:റിയാം;

ൈദവ2ിെƒ മാർഗം സതVമായി ഉപേദശി:ു(ു എ(ും ഞ'ൾ:റിയാം;

ഗലാRിയാ 3:28*.....അതുെകാA്, യൂദെനേ(ാ യൂേദതരെനേ(ാ,

ഗലാRിയാ 3:28*.....അതുെകാA്, യൂദെനേ(ാ യൂേദതരെനേ(ാ,

അടിമെയേ(ാ സzതY_െനേ(ാ, പുരുഷെനേ(ാ vYതീെയേ(ാ ഉH േഭദമില$.
നി'െളല$ാവരും YകിvതുേയശുവിലുH ഐകV2ിൽ ഒ(ാകു(ു.

അടിമെയേ(ാ സzതY_െനേ(ാ, പുരുഷെനേ(ാ vYതീെയേ(ാ ഉH േഭദമില$.
നി'െളല$ാവരും YകിvതുേയശുവിലുH ഐകV2ിൽ ഒ(ാകു(ു.

സzർഗ2ിലുAേല$ാ. അവിടു(് ആരുെടയും മുഖം േനാ:ാെത ഒേര

സzർഗ2ിലുAേല$ാ. അവിടു(് ആരുെടയും മുഖം േനാ:ാെത ഒേര

മാനദ«2ാൽ എല$ാവെരയും വിധി:ു(ു.

മാനദ«2ാൽ എല$ാവെരയും വിധി:ു(ു.

പി_ുടർJാവകാശികളാ:ിയR. നി'ളിൽ ചിലെര ചിലെര:ാൾ
പദവികളിൽ അവൻ ഉയർ2ുകയും െചŠതിരി:ു(ു.

പി_ുടർJാവകാശികളാ:ിയR. നി'ളിൽ ചിലെര ചിലെര:ാൾ
പദവികളിൽ അവൻ ഉയർ2ുകയും െചŠതിരി:ു(ു.

Nahl 16:71 & 75*.....71.

അല$ാഹു നി'ളിൽ ചിലർ:് മQ%
ചിലെര:ാൾ ചില അനുYഗഹ'ൾ കൂടുതലായി നൽകിയിt%A്. 75.
അവർ തുലVരാകുേമാ?

Nahl 16:71 & 75*.....71.

Ahzab 33:50..... Yപവാചകേനാ! നിെ( നാം നി4െറ ഭാരVമാരാ:ിയിരി:ു(ു.

Ahzab 33:50..... Yപവാചകേനാ! നിെ( നാം നി4െറ ഭാരVമാരാ:ിയിരി:ു(ു.

നി'ളിൽ സതVവിശzാസികള%A്. വിശzാസികൾ മാYതമാകു(ു.
കുറിh്:Cf. Hadith: Mishkatul-Masabih, Vol. 3, p. 117 & Bukhari Vol. 1, no.
28 & 301; Vol. 2, no 161.

നി'ളിൽ സതVവിശzാസികള%A്. വിശzാസികൾ മാYതമാകു(ു.
കുറിh്:Cf. Hadith: Mishkatul-Masabih, Vol. 3, p. 117 & Bukhari Vol. 1, no.
28 & 301; Vol. 2, no 161.

ഭയെaടാ2വനും ആെണ(ും, അതുെകാA് അ'് ആരുെടയും മുഖം േനാ:ാെത

എേഫേസാS 6:9*.....നി'ള%െടയും അവരുെടയും യജമാനൻ
------------------------------------------------En'am 6:165*.....അവനാS നി'െള ഭൂമിയിൽ

41.*

ൈദവം തeെറ അടിമകേളാ എc നിലയിൽ വിശ=ാസികെള
േനാ<ുcുേiാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ഭയെaടാ2വനും ആെണ(ും, അതുെകാA് അ'് ആരുെടയും മുഖം േനാ:ാെത

എേഫേസാS 6:9*.....നി'ള%െടയും അവരുെടയും യജമാനൻ
------------------------------------------------En'am 6:165*.....അവനാS നി'െള ഭൂമിയിൽ
അല$ാഹു നി'ളിൽ ചിലർ:് മQ%
ചിലെര:ാൾ ചില അനുYഗഹ'ൾ കൂടുതലായി നൽകിയിt%A്. 75.
അവർ തുലVരാകുേമാ?

41.*

ൈദവം തeെറ അടിമകേളാ എc നിലയിൽ വിശ=ാസികെള
േനാ<ുcുേiാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

േയാഹcാൻ 15:15*.....ഇനിയും നി'െള ദാസ~ാെര(് ഞാൻ

േയാഹcാൻ 15:15*.....ഇനിയും നി'െള ദാസ~ാെര(് ഞാൻ

വിളി:ു(ില$; യജമാനൻ െച‰%(R എ_ാെണ(ു ദാസൻ അറിയു(ില$േല$ാ.
എെƒ പിതാവിൽനി(ു േകtെതല$ാം ഞാൻ നി'െള അറിയിJിരി:ു(ു.

വിളി:ു(ില$; യജമാനൻ െച‰%(R എ_ാെണ(ു ദാസൻ അറിയു(ില$േല$ാ.
എെƒ പിതാവിൽനി(ു േകtെതല$ാം ഞാൻ നി'െള അറിയിJിരി:ു(ു.

1 പേDതാS 2:5 & 9-10*.....5.

നി'ള%ം ജീവനുH കല$%കൾ

1 പേDതാS 2:5 & 9-10*.....5.

നി'ള%ം ജീവനുH കല$%കൾ

എ( നിലയിൽ ഒരു ആ|ീയ ആലയവും, ഒരു വിശു` െപൗേരാഹിതVവും,
ആ|ീയബലികൾ അർaി:ുവാൻ, േയശുYകിvതു മുഖാ_രമുH
ൈദവ2ിനു സzീകാരVമായ ആ|ീയ യാഗ'ള%ം അർaി:െaടു(ു. 9.
നി'ൾ തിരെoടു2ിരി:ു( ഒരു തലമുറയാS രാജകീയ
പുേരാഹിതവർ¶ം. ജാതികൾ:ു അവ4െറ ജനസമൂഹം ആർ? 10. മുെ…
നി'ൾ ജനമല$ാ2വർ; ഇേaാേഴാ ൈദവ2ി4െറ ജനം;

എ( നിലയിൽ ഒരു ആ|ീയ ആലയവും, ഒരു വിശു` െപൗേരാഹിതVവും,
ആ|ീയബലികൾ അർaി:ുവാൻ, േയശുYകിvതു മുഖാ_രമുH
ൈദവ2ിനു സzീകാരVമായ ആ|ീയ യാഗ'ള%ം അർaി:െaടു(ു. 9.
നി'ൾ തിരെoടു2ിരി:ു( ഒരു തലമുറയാS രാജകീയ
പുേരാഹിതവർ¶ം. ജാതികൾ:ു അവ4െറ ജനസമൂഹം ആർ? 10. മുെ…
നി'ൾ ജനമല$ാ2വർ; ഇേaാേഴാ ൈദവ2ി4െറ ജനം;

------------------------------------------------Zulmer 39:16*......അലIാഹു തeെറ അടിമകെള ഭയെhടുRുc ഘടകമാy

------------------------------------------------Zulmer 39:16*......അലIാഹു തeെറ അടിമകെള ഭയെhടുRുc ഘടകമാy

Shura 42:19*.....ൈദവം

Shura 42:19*.....ൈദവം

ഇx. ആകയാൽ എൻെറ ദാസൻമാേര, നി7ൾ എെc സൂVി<ുവിൻ.

ത4െറ അടിമകെള vേനഹി:ു(ു

42.*

ൈദവം ജനRിeെറ ഇടയിൽ യാെതാരു Dപേയാജനവും
കാണി<ുcിലI.
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ഇx. ആകയാൽ എൻെറ ദാസൻമാേര, നി7ൾ എെc സൂVി<ുവിൻ.

ത4െറ അടിമകെള vേനഹി:ു(ു

42.*

ൈദവം ജനRിeെറ ഇടയിൽ യാെതാരു Dപേയാജനവും
കാണി<ുcിലI.
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

മർേ<ാS 12:14.....“ഗുേരാ, അ'ു സതVസ“നും ആെരയും

മർേ<ാS 12:14.....“ഗുേരാ, അ'ു സതVസ“നും ആെരയും

ഭയെaടാ2വനും ആെണ(ും, അതുെകാA് അ'് ആരുെടയും മുഖം േനാ:ാെത

ഭയെaടാ2വനും ആെണ(ും, അതുെകാA് അ'് ആരുെടയും മുഖം േനാ:ാെത

ൈദവ2ിെƒ മാർഗം സതVമായി ഉപേദശി:ു(ു എ(ും ഞ'ൾ:റിയാം;

ൈദവ2ിെƒ മാർഗം സതVമായി ഉപേദശി:ു(ു എ(ും ഞ'ൾ:റിയാം;

ഗലാRിയാ 3:28*.....അതുെകാA്, യൂദെനേ(ാ യൂേദതരെനേ(ാ,

ഗലാRിയാ 3:28*.....അതുെകാA്, യൂദെനേ(ാ യൂേദതരെനേ(ാ,

എേഫേസാS 6:9*.....നി'ള%െടയും അവരുെടയും യജമാനൻ

എേഫേസാS 6:9*.....നി'ള%െടയും അവരുെടയും യജമാനൻ

മാനദ«2ാൽ എല$ാവെരയും വിധി:ു(ു.

മാനദ«2ാൽ എല$ാവെരയും വിധി:ു(ു.

------------------------------------------------En'am 6:165*.....അവനാS നി'െള ഭൂമിയിൽ

------------------------------------------------En'am 6:165*.....അവനാS നി'െള ഭൂമിയിൽ

Nahl 16:71 & 75*.....71.

അല$ാഹു നി'ളിൽ ചിലർ:് മQ%
ചിലെര:ാൾ ചില അനുYഗഹ'ൾ കൂടുതലായി നൽകിയിt%A്. 75.
അവർ തുലVരാകുേമാ?

Nahl 16:71 & 75*.....71.

Ahzab 33:50..... Yപവാചകേനാ! നിെ( നാം നി4െറ ഭാരVമാരാ:ിയിരി:ു(ു.

Ahzab 33:50..... Yപവാചകേനാ! നിെ( നാം നി4െറ ഭാരVമാരാ:ിയിരി:ു(ു.

നി'ളിൽ സതVവിശzാസികള%A്. വിശzാസികൾ മാYതമാകു(ു.
കുറിh്:Cf. Hadith: Mishkatul-Masabih, Vol. 3, p. 117 & Bukhari Vol. 1, no.
28 & 301; Vol. 2, no 161.

നി'ളിൽ സതVവിശzാസികള%A്. വിശzാസികൾ മാYതമാകു(ു.
കുറിh്:Cf. Hadith: Mishkatul-Masabih, Vol. 3, p. 117 & Bukhari Vol. 1, no.
28 & 301; Vol. 2, no 161.

അടിമെയേ(ാ സzതY_െനേ(ാ, പുരുഷെനേ(ാ vYതീെയേ(ാ ഉH േഭദമില$.
നി'െളല$ാവരും YകിvതുേയശുവിലുH ഐകV2ിൽ ഒ(ാകു(ു.
സzർഗ2ിലുAേല$ാ. അവിടു(് ആരുെടയും മുഖം േനാ:ാെത ഒേര

പി_ുടർJാവകാശികളാ:ിയR. നി'ളിൽ ചിലെര ചിലെര:ാൾ
പദവികളിൽ അവൻ ഉയർ2ുകയും െചŠതിരി:ു(ു.

അടിമെയേ(ാ സzതY_െനേ(ാ, പുരുഷെനേ(ാ vYതീെയേ(ാ ഉH േഭദമില$.
നി'െളല$ാവരും YകിvതുേയശുവിലുH ഐകV2ിൽ ഒ(ാകു(ു.
സzർഗ2ിലുAേല$ാ. അവിടു(് ആരുെടയും മുഖം േനാ:ാെത ഒേര

പി_ുടർJാവകാശികളാ:ിയR. നി'ളിൽ ചിലെര ചിലെര:ാൾ
പദവികളിൽ അവൻ ഉയർ2ുകയും െചŠതിരി:ു(ു.

അല$ാഹു നി'ളിൽ ചിലർ:് മQ%
ചിലെര:ാൾ ചില അനുYഗഹ'ൾ കൂടുതലായി നൽകിയിt%A്. 75.
അവർ തുലVരാകുേമാ?

43.*

ൈദവം Dപേത6കി/0ം ചില പാപികെള െവറു<ുകയും
നരകRിൽ ചിലെര അയt<ുകയും െചb0cുേiാ??
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

43.*

ൈദവം Dപേത6കി/0ം ചില പാപികെള െവറു<ുകയും
നരകRിൽ ചിലെര അയt<ുകയും െചb0cുേiാ??

ഖുർആൻ

എെസ<ിേയൽ 18:23 & 32*.....23.

ബൈബിൾ

ദു•4െറ മരണ2ിൽ

എനി:ു അ<പെമ{ിലും താ<പരVം ഉേAാ? ദു•4െറ മരണ2ിൽ
അല$, ദു•ൻ ത4െറ വഴി വിt%തിരിoു ജീവി:ു(തിൽ അേYത
എനി:ു ഇ•മുHെത(ു യേഹാവയായ കർ2ാവി4െറ അരുളaാടു;

2 പേDതാS 3:9*.....ചിലർ കരുതു(തുേപാെല, തെƒ വാ†ദാനം

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

എെസ<ിേയൽ 18:23 & 32*.....23.

ദു•4െറ മരണ2ിൽ

എനി:ു അ<പെമ{ിലും താ<പരVം ഉേAാ? ദു•4െറ മരണ2ിൽ
അല$, ദു•ൻ ത4െറ വഴി വിt%തിരിoു ജീവി:ു(തിൽ അേYത
എനി:ു ഇ•മുHെത(ു യേഹാവയായ കർ2ാവി4െറ അരുളaാടു;

2 പേDതാS 3:9*.....ചിലർ കരുതു(തുേപാെല, തെƒ വാ†ദാനം

നിറേവQ%വാൻ കർ2ാവു കാലവിളംബം വരു2ുകയില$. എ(ാൽ
ആരും നശിJ%േപാകാെത, എല$ാവരും അനുതപിJ് പാപ2ിൽനി(ു
പിൻതിരിയണെമ(് അവിടു(് ആYഗഹി:ു(തുെകാA് നി'േളാടു
ദീർഘകാലം •മി:ു(ു.

നിറേവQ%വാൻ കർ2ാവു കാലവിളംബം വരു2ുകയില$. എ(ാൽ
ആരും നശിJ%േപാകാെത, എല$ാവരും അനുതപിJ് പാപ2ിൽനി(ു
പിൻതിരിയണെമ(് അവിടു(് ആYഗഹി:ു(തുെകാA് നി'േളാടു
ദീർഘകാലം •മി:ു(ു.

------------------------------------------------Maide 5:41*.....അവർ:വിെട ഉേ‡ശി:ു(െത_ും അല$ാഹു
അവരുെട മന„%കൾ:് െവളിെaടു2ില$.
A’raf 7:179.....ജി(ുകളിൽ നി(ും മനുഷVരിൽ നി(ും ധാരാളം

------------------------------------------------Maide 5:41*.....അവർ:വിെട ഉേ‡ശി:ു(െത_ും അല$ാഹു
അവരുെട മന„%കൾ:് െവളിെaടു2ില$.
A’raf 7:179.....ജി(ുകളിൽ നി(ും മനുഷVരിൽ നി(ും ധാരാളം

േപെര നാം നരക2ി4 േവAി സൃ•ിJിt%A്. അല$, പെ• അവർ
കൂടുതൽ േമാശമാS!

േപെര നാം നരക2ി4 േവAി സൃ•ിJിt%A്. അല$, പെ• അവർ
കൂടുതൽ േമാശമാS!

ൈദവം "നലI", "തിP" എcിവയുെട സൃŒിയുെട DസŒാവും
ചുമതല ഏെZടു<ുcവനുമാേണാ? (Hayır & Sher)

ൈദവം "നലI", "തിP" എcിവയുെട സൃŒിയുെട DസŒാവും
ചുമതല ഏെZടു<ുcവനുമാേണാ? (Hayır & Sher)

44.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

44.

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ജെറമിയാ 29:11*.....തി~Š:ല$ േ•മ2ിനു േവAി, നി'ൾെ:ാരു

ജെറമിയാ 29:11*.....തി~Š:ല$ േ•മ2ിനു േവAി, നി'ൾെ:ാരു

ശുഭഭാവിയുംYപതVാശയുംഉAാകു(തിനുേവAിതെ(എ(ുസർേവശzരൻഅരുളിെJ‰%(ു.

ശുഭഭാവിയുംYപതVാശയുംഉAാകു(തിനുേവAിതെ(എ(ുസർേവശzരൻഅരുളിെJ‰%(ു.

യാേ<ാ‰ 1:13*.....പരീ•ി:െaടുേ…ാൾ

ഞാൻ ൈദവ2ാൽ

യാേ<ാ‰ 1:13*.....പരീ•ി:െaടുേ…ാൾ

ഞാൻ ൈദവ2ാൽ

പരീ•ി:െaടു(ു എ(ു ആരും പറയരുതു. ൈദവം േദാഷ'ളാൽ
പരീ•ി:െaടാ2വൻ ആകു(ു; താൻ ആെരയും പരീ•ി:ു(തുമില$.

പരീ•ി:െaടു(ു എ(ു ആരും പറയരുതു. ൈദവം േദാഷ'ളാൽ
പരീ•ി:െaടാ2വൻ ആകു(ു; താൻ ആെരയും പരീ•ി:ു(തുമില$.

എ(ാൽ അല$ാഹുവി4 പുറെമയുHവെരaQി Yപvതാവി:െatാേലാ

എ(ാൽ അല$ാഹുവി4 പുറെമയുHവെരaQി Yപvതാവി:െatാേലാ

അേaാഴതാ അവർ സ_ു•ചി2രാകു(ു.

അേaാഴതാ അവർ സ_ു•ചി2രാകു(ു.

"YകിvതVാനികളാS" എ(് പറയു(വരാS
ന.ൾ അവരിൽ ശYതുതയും വിേദzഷവും വളർ2ു(R.

Maide 5:14*.....ന.ൾ

"YകിvതVാനികളാS" എ(് പറയു(വരാS
ന.ൾ അവരിൽ ശYതുതയും വിേദzഷവും വളർ2ു(R.

Enbiya 21:35*.....ഒരു

Enbiya 21:35*.....ഒരു

DശBി<ുക:

DശBി<ുക:

------------------------------------------------Bakara 2:26.....അല$ാഹു ജന'െള വഴിപിഴaി:ു(ു.
Nisa 4:78*.....അവർ വല$ നീചവൃ2ിയും െചŠെത{ിലല$ാെത.
Maide 5:14*.....ന.ൾ

പരീ•ണം എ( നിലയിൽ തിൻമ
നൽകിെ:ാAും നൻമ നൽകിെ:ാAും നി'െള നാം പരിേശാധി:ു(താS.
ൈബബിളിൽ ൈദവം മനുഷVെന ബാധി:ു( വിപ2്

------------------------------------------------Bakara 2:26.....അല$ാഹു ജന'െള വഴിപിഴaി:ു(ു.
Nisa 4:78*.....അവർ വല$ നീചവൃ2ിയും െചŠെത{ിലല$ാെത.

പരീ•ണം എ( നിലയിൽ തിൻമ
നൽകിെ:ാAും നൻമ നൽകിെ:ാAും നി'െള നാം പരിേശാധി:ു(താS.
ൈബബിളിൽ ൈദവം മനുഷVെന ബാധി:ു( വിപ2്

അെല${ിൽ ദുര_ം (ധാർ.ിക തി~യല$) അനുവദി:ു( £ല'ൾ

അെല${ിൽ ദുര_ം (ധാർ.ിക തി~യല$) അനുവദി:ു( £ല'ൾ

ഉA്:Isa.

ഉA്:Isa.

45:7, Jer. 4:6 & Amos 3:6. എ(ാൽ സാ2ാെന
Jn. 8:44, 1 Jn. 3:8.

തി~യുെട സൃ•ാെവ( നിലയിൽ കാണു(ു:

43.*

ൈദവം Dപേത6കി/0ം ചില പാപികെള െവറു<ുകയും
നരകRിൽ ചിലെര അയt<ുകയും െചb0cുേiാ??
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

45:7, Jer. 4:6 & Amos 3:6. എ(ാൽ സാ2ാെന
Jn. 8:44, 1 Jn. 3:8.

തി~യുെട സൃ•ാെവ( നിലയിൽ കാണു(ു:

43.*

ൈദവം Dപേത6കി/0ം ചില പാപികെള െവറു<ുകയും
നരകRിൽ ചിലെര അയt<ുകയും െചb0cുേiാ??

ഖുർആൻ

എെസ<ിേയൽ 18:23 & 32*.....23.

ബൈബിൾ

ദു•4െറ മരണ2ിൽ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

എെസ<ിേയൽ 18:23 & 32*.....23.

ദു•4െറ മരണ2ിൽ

എനി:ു അ<പെമ{ിലും താ<പരVം ഉേAാ? ദു•4െറ മരണ2ിൽ
അല$, ദു•ൻ ത4െറ വഴി വിt%തിരിoു ജീവി:ു(തിൽ അേYത
എനി:ു ഇ•മുHെത(ു യേഹാവയായ കർ2ാവി4െറ അരുളaാടു;

എനി:ു അ<പെമ{ിലും താ<പരVം ഉേAാ? ദു•4െറ മരണ2ിൽ
അല$, ദു•ൻ ത4െറ വഴി വിt%തിരിoു ജീവി:ു(തിൽ അേYത
എനി:ു ഇ•മുHെത(ു യേഹാവയായ കർ2ാവി4െറ അരുളaാടു;

2 പേDതാS 3:9*.....ചിലർ കരുതു(തുേപാെല, തെƒ വാ†ദാനം

2 പേDതാS 3:9*.....ചിലർ കരുതു(തുേപാെല, തെƒ വാ†ദാനം

------------------------------------------------Maide 5:41*.....അവർ:വിെട ഉേ‡ശി:ു(െത_ും അല$ാഹു
അവരുെട മന„%കൾ:് െവളിെaടു2ില$.
A’raf 7:179.....ജി(ുകളിൽ നി(ും മനുഷVരിൽ നി(ും ധാരാളം

------------------------------------------------Maide 5:41*.....അവർ:വിെട ഉേ‡ശി:ു(െത_ും അല$ാഹു
അവരുെട മന„%കൾ:് െവളിെaടു2ില$.
A’raf 7:179.....ജി(ുകളിൽ നി(ും മനുഷVരിൽ നി(ും ധാരാളം

നിറേവQ%വാൻ കർ2ാവു കാലവിളംബം വരു2ുകയില$. എ(ാൽ
ആരും നശിJ%േപാകാെത, എല$ാവരും അനുതപിJ് പാപ2ിൽനി(ു
പിൻതിരിയണെമ(് അവിടു(് ആYഗഹി:ു(തുെകാA് നി'േളാടു
ദീർഘകാലം •മി:ു(ു.

േപെര നാം നരക2ി4 േവAി സൃ•ിJിt%A്. അല$, പെ• അവർ
കൂടുതൽ േമാശമാS!

44.

ൈദവം "നലI", "തിP" എcിവയുെട സൃŒിയുെട DസŒാവും
ചുമതല ഏെZടു<ുcവനുമാേണാ? (Hayır & Sher)
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

നിറേവQ%വാൻ കർ2ാവു കാലവിളംബം വരു2ുകയില$. എ(ാൽ
ആരും നശിJ%േപാകാെത, എല$ാവരും അനുതപിJ് പാപ2ിൽനി(ു
പിൻതിരിയണെമ(് അവിടു(് ആYഗഹി:ു(തുെകാA് നി'േളാടു
ദീർഘകാലം •മി:ു(ു.

േപെര നാം നരക2ി4 േവAി സൃ•ിJിt%A്. അല$, പെ• അവർ
കൂടുതൽ േമാശമാS!

44.

ൈദവം "നലI", "തിP" എcിവയുെട സൃŒിയുെട DസŒാവും
ചുമതല ഏെZടു<ുcവനുമാേണാ? (Hayır & Sher)

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ജെറമിയാ 29:11*.....തി~Š:ല$ േ•മ2ിനു േവAി, നി'ൾെ:ാരു

ജെറമിയാ 29:11*.....തി~Š:ല$ േ•മ2ിനു േവAി, നി'ൾെ:ാരു

യാേ<ാ‰ 1:13*.....പരീ•ി:െaടുേ…ാൾ

യാേ<ാ‰ 1:13*.....പരീ•ി:െaടുേ…ാൾ

ശുഭഭാവിയുംYപതVാശയുംഉAാകു(തിനുേവAിതെ(എ(ുസർേവശzരൻഅരുളിെJ‰%(ു.
ഞാൻ ൈദവ2ാൽ

ശുഭഭാവിയുംYപതVാശയുംഉAാകു(തിനുേവAിതെ(എ(ുസർേവശzരൻഅരുളിെJ‰%(ു.
ഞാൻ ൈദവ2ാൽ

പരീ•ി:െaടു(ു എ(ു ആരും പറയരുതു. ൈദവം േദാഷ'ളാൽ
പരീ•ി:െaടാ2വൻ ആകു(ു; താൻ ആെരയും പരീ•ി:ു(തുമില$.

പരീ•ി:െaടു(ു എ(ു ആരും പറയരുതു. ൈദവം േദാഷ'ളാൽ
പരീ•ി:െaടാ2വൻ ആകു(ു; താൻ ആെരയും പരീ•ി:ു(തുമില$.

------------------------------------------------Bakara 2:26.....അല$ാഹു ജന'െള വഴിപിഴaി:ു(ു.
Nisa 4:78*.....അവർ വല$ നീചവൃ2ിയും െചŠെത{ിലല$ാെത.

------------------------------------------------Bakara 2:26.....അല$ാഹു ജന'െള വഴിപിഴaി:ു(ു.
Nisa 4:78*.....അവർ വല$ നീചവൃ2ിയും െചŠെത{ിലല$ാെത.

അേaാഴതാ അവർ സ_ു•ചി2രാകു(ു.

അേaാഴതാ അവർ സ_ു•ചി2രാകു(ു.

Maide 5:14*.....ന.ൾ

"YകിvതVാനികളാS" എ(് പറയു(വരാS
ന.ൾ അവരിൽ ശYതുതയും വിേദzഷവും വളർ2ു(R.

Maide 5:14*.....ന.ൾ

Enbiya 21:35*.....ഒരു

പരീ•ണം എ( നിലയിൽ തിൻമ
നൽകിെ:ാAും നൻമ നൽകിെ:ാAും നി'െള നാം പരിേശാധി:ു(താS.

Enbiya 21:35*.....ഒരു

പരീ•ണം എ( നിലയിൽ തിൻമ
നൽകിെ:ാAും നൻമ നൽകിെ:ാAും നി'െള നാം പരിേശാധി:ു(താS.

DശBി<ുക:

DശBി<ുക:

എ(ാൽ അല$ാഹുവി4 പുറെമയുHവെരaQി Yപvതാവി:െatാേലാ

ൈബബിളിൽ ൈദവം മനുഷVെന ബാധി:ു( വിപ2്

അെല${ിൽ ദുര_ം (ധാർ.ിക തി~യല$) അനുവദി:ു( £ല'ൾ
ഉA്:Isa.

45:7, Jer. 4:6 & Amos 3:6. എ(ാൽ സാ2ാെന
Jn. 8:44, 1 Jn. 3:8.

തി~യുെട സൃ•ാെവ( നിലയിൽ കാണു(ു:

എ(ാൽ അല$ാഹുവി4 പുറെമയുHവെരaQി Yപvതാവി:െatാേലാ
"YകിvതVാനികളാS" എ(് പറയു(വരാS
ന.ൾ അവരിൽ ശYതുതയും വിേദzഷവും വളർ2ു(R.

ൈബബിളിൽ ൈദവം മനുഷVെന ബാധി:ു( വിപ2്

അെല${ിൽ ദുര_ം (ധാർ.ിക തി~യല$) അനുവദി:ു( £ല'ൾ
ഉA്:Isa.

45:7, Jer. 4:6 & Amos 3:6. എ(ാൽ സാ2ാെന
Jn. 8:44, 1 Jn. 3:8.

തി~യുെട സൃ•ാെവ( നിലയിൽ കാണു(ു:

45.

അവെര എലIാവെരയും ഏZവും വലിയ "തDkം" അെലIwിൽ
"കർ<ശ<ാരൻ" എc് വിേശഷിhി<െmയാേണാ? (Makara)
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

45.

അവെര എലIാവെരയും ഏZവും വലിയ "തDkം" അെലIwിൽ
"കർ<ശ<ാരൻ" എc് വിേശഷിhി<െmയാേണാ? (Makara)

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ഹബ<ു<് 1:13.....ദു•ൻ തെ(:ാൾ നീതിമാനായവെന
നശിaി:ു(തു കA് അ'ു മൗനം ദീ•ി:ു(തും എ_്? .
മി<ാ 2:1*.....േYദാഹം ചി_ി:ുകയും പുലരുേ…ാൾ

ഹബ<ു<് 1:13.....ദു•ൻ തെ(:ാൾ നീതിമാനായവെന
നശിaി:ു(തു കA് അ'ു മൗനം ദീ•ി:ു(തും എ_്? .
മി<ാ 2:1*.....േYദാഹം ചി_ി:ുകയും പുലരുേ…ാൾ

സഖറിയാ 8:17*.....നി'ൾ അപരെനതിെര തി~

സഖറിയാ 8:17*.....നി'ൾ അപരെനതിെര തി~

ൈക:രു2ുHതിനാൽ അവസരം പാർ2് അതു നടaാ:ുകയും
െച‰%(വർ:ു ഹാ ദുരിതം!.

ആേലാചി:രുR. കH„തVം െച‰ാൻ താൽപരVെaടരുR. ഇവെയല$ാം
ഞാൻ െവറു:ു(ു എ(് അവിടു(ു അരുളിെJ‰%(ു.”

------------------------------------------------Al-i İmran 3:54.....അല$ാഹുവും തY_ം YപേയാഗിJ%.
അല$ാഹുവും തY_ം YപേയാഗിJ%. അല$ാഹു ന(ായി തY_ം
Yപേയാഗി:ു(വനാകു(ു.
Ra’d 13:42*.....എ(ാൽ മുഴുവൻ തY_വും അല$ാഹുവി(ാണുHR.

Neml 27:50.....അതിനാൽ
തെ( െചŠതു.

അവർ (ശി•Š:്) ഹാജരാ:െaടുക

Yശ`ി:ുക:

ൈക:രു2ുHതിനാൽ അവസരം പാർ2് അതു നടaാ:ുകയും
െച‰%(വർ:ു ഹാ ദുരിതം!.

ആേലാചി:രുR. കH„തVം െച‰ാൻ താൽപരVെaടരുR. ഇവെയല$ാം
ഞാൻ െവറു:ു(ു എ(് അവിടു(ു അരുളിെJ‰%(ു.”

------------------------------------------------Al-i İmran 3:54.....അല$ാഹുവും തY_ം YപേയാഗിJ%.
അല$ാഹുവും തY_ം YപേയാഗിJ%. അല$ാഹു ന(ായി തY_ം
Yപേയാഗി:ു(വനാകു(ു.
Ra’d 13:42*.....എ(ാൽ മുഴുവൻ തY_വും അല$ാഹുവി(ാണുHR.

Neml 27:50.....അതിനാൽ
തെ( െചŠതു.

അവർ (ശി•Š:്) ഹാജരാ:െaടുക

ൈബബിളിൽ 'ഗൂഢാേലാചന', 'ഗൂഢതY_'ൾ'
എ(ിവെയ തി~യായി കാണു(തായി കാണു(ു. ഈ Yപവർ2ന'ൾ
സാ2ാെന േYപരിaിJR ൈദവമല$.:Cf. ഉ<പ2ി 3:1, എvേതർ 9:25,
സ{ീർ2ന'ൾ 21:11 & 36:4, സുഭാഷിത'ൾ 1:30,2 Cor. 11:13-15, Eph.
6:11, 1 പേYതാv 5:8-9, 2 േയാഹ(ാൻ 1:7.

Yശ`ി:ുക:

വ6ത6Sത വിശ=ാസ7ളിൽെhmവരുെട ഇടയിൽ ശDതുതയും
വിേദ=ഷവും Dപകടിhി<ുcതിനു1 ഉRരവാദി ൈദവമാേണാ?

വ6ത6Sത വിശ=ാസ7ളിൽെhmവരുെട ഇടയിൽ ശDതുതയും
വിേദ=ഷവും Dപകടിhി<ുcതിനു1 ഉRരവാദി ൈദവമാേണാ?

46.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ൈബബിളിൽ 'ഗൂഢാേലാചന', 'ഗൂഢതY_'ൾ'
എ(ിവെയ തി~യായി കാണു(തായി കാണു(ു. ഈ Yപവർ2ന'ൾ
സാ2ാെന േYപരിaിJR ൈദവമല$.:Cf. ഉ<പ2ി 3:1, എvേതർ 9:25,
സ{ീർ2ന'ൾ 21:11 & 36:4, സുഭാഷിത'ൾ 1:30,2 Cor. 11:13-15, Eph.
6:11, 1 പേYതാv 5:8-9, 2 േയാഹ(ാൻ 1:7.

46.

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ജെറമിയാ 29:11*.....തി~Š:ല$ േ•മ2ിനു േവAി,

ജെറമിയാ 29:11*.....തി~Š:ല$ േ•മ2ിനു േവAി,

ഹബ<ു<് 1:13.....ദു•ൻ തെ(:ാൾ നീതിമാനായവെന
നശിaി:ു(തു കA് അ'ു മൗനം ദീ•ി:ു(തും എ_്.
------------------------------------------------Nisa 4:88...... അല$ാഹു പിഴaിJവെര നി'ൾ

ഹബ<ു<് 1:13.....ദു•ൻ തെ(:ാൾ നീതിമാനായവെന
നശിaി:ു(തു കA് അ'ു മൗനം ദീ•ി:ു(തും എ_്.
------------------------------------------------Nisa 4:88...... അല$ാഹു പിഴaിJവെര നി'ൾ

നി'ൾെ:ാരു ശുഭഭാവിയും YപതVാശയും ഉAാകു(തിനുേവAിതെ(
എ(ു സർേവശzരൻ അരുളിെJ‰%(ു.

േനർവഴിയിലാ:ാൻ ഉേ‡ശിJിരി:ുകയാേണാ? അല$ാഹു വല$വെനയും
ദുർമാർഗ2ിലാ:ിയാൽ നി'ൾ:് ഞാൻ വഴിപിഴവിലും
ബു`ിശൂനVതയിലുമായിരു(ു.

Maide 5:14*....."നാം

DകിSത6ാനികളാy" എcു പറയുcവരുമുi്.

അവരുെട ഇടയിൽ ശDതുതയും വിേദ=ഷവും ഉണർRുcു.
Maide 5:64*.....ജൂത~ാർ... പുനരുªാന ദിനംവെര നാം അവരുെട
ഇടയിൽ ശYതുതയും വിേദzഷവും YപകടിaിJിt%A്.

45.

അവെര എലIാവെരയും ഏZവും വലിയ "തDkം" അെലIwിൽ
"കർ<ശ<ാരൻ" എc് വിേശഷിhി<െmയാേണാ? (Makara)
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

നി'ൾെ:ാരു ശുഭഭാവിയും YപതVാശയും ഉAാകു(തിനുേവAിതെ(
എ(ു സർേവശzരൻ അരുളിെJ‰%(ു.

േനർവഴിയിലാ:ാൻ ഉേ‡ശിJിരി:ുകയാേണാ? അല$ാഹു വല$വെനയും
ദുർമാർഗ2ിലാ:ിയാൽ നി'ൾ:് ഞാൻ വഴിപിഴവിലും
ബു`ിശൂനVതയിലുമായിരു(ു.

Maide 5:14*....."നാം

DകിSത6ാനികളാy" എcു പറയുcവരുമുi്.

അവരുെട ഇടയിൽ ശDതുതയും വിേദ=ഷവും ഉണർRുcു.
Maide 5:64*.....ജൂത~ാർ... പുനരുªാന ദിനംവെര നാം അവരുെട
ഇടയിൽ ശYതുതയും വിേദzഷവും YപകടിaിJിt%A്.

45.

അവെര എലIാവെരയും ഏZവും വലിയ "തDkം" അെലIwിൽ
"കർ<ശ<ാരൻ" എc് വിേശഷിhി<െmയാേണാ? (Makara)

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ഹബ<ു<് 1:13.....ദു•ൻ തെ(:ാൾ നീതിമാനായവെന
നശിaി:ു(തു കA് അ'ു മൗനം ദീ•ി:ു(തും എ_്? .
മി<ാ 2:1*.....േYദാഹം ചി_ി:ുകയും പുലരുേ…ാൾ

ഹബ<ു<് 1:13.....ദു•ൻ തെ(:ാൾ നീതിമാനായവെന
നശിaി:ു(തു കA് അ'ു മൗനം ദീ•ി:ു(തും എ_്? .
മി<ാ 2:1*.....േYദാഹം ചി_ി:ുകയും പുലരുേ…ാൾ

സഖറിയാ 8:17*.....നി'ൾ അപരെനതിെര തി~

സഖറിയാ 8:17*.....നി'ൾ അപരെനതിെര തി~

ൈക:രു2ുHതിനാൽ അവസരം പാർ2് അതു നടaാ:ുകയും
െച‰%(വർ:ു ഹാ ദുരിതം!.

ആേലാചി:രുR. കH„തVം െച‰ാൻ താൽപരVെaടരുR. ഇവെയല$ാം
ഞാൻ െവറു:ു(ു എ(് അവിടു(ു അരുളിെJ‰%(ു.”

------------------------------------------------Al-i İmran 3:54.....അല$ാഹുവും തY_ം YപേയാഗിJ%.
അല$ാഹുവും തY_ം YപേയാഗിJ%. അല$ാഹു ന(ായി തY_ം
Yപേയാഗി:ു(വനാകു(ു.

Ra’d 13:42*.....എ(ാൽ മുഴുവൻ തY_വും അല$ാഹുവി(ാണുHR.
Neml 27:50.....അതിനാൽ അവർ (ശി•Š:്) ഹാജരാ:െaടുക
തെ( െചŠതു.

Yശ`ി:ുക:

ൈബബിളിൽ 'ഗൂഢാേലാചന', 'ഗൂഢതY_'ൾ'

എ(ിവെയ തി~യായി കാണു(തായി കാണു(ു. ഈ Yപവർ2ന'ൾ
സാ2ാെന േYപരിaിJR ൈദവമല$.:Cf. ഉ<പ2ി 3:1, എvേതർ 9:25,
സ{ീർ2ന'ൾ 21:11 & 36:4, സുഭാഷിത'ൾ 1:30,2 Cor. 11:13-15, Eph.
6:11, 1 പേYതാv 5:8-9, 2 േയാഹ(ാൻ 1:7.

46.

വ6ത6Sത വിശ=ാസ7ളിൽെhmവരുെട ഇടയിൽ ശDതുതയും
വിേദ=ഷവും Dപകടിhി<ുcതിനു1 ഉRരവാദി ൈദവമാേണാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ൈക:രു2ുHതിനാൽ അവസരം പാർ2് അതു നടaാ:ുകയും
െച‰%(വർ:ു ഹാ ദുരിതം!.

ആേലാചി:രുR. കH„തVം െച‰ാൻ താൽപരVെaടരുR. ഇവെയല$ാം
ഞാൻ െവറു:ു(ു എ(് അവിടു(ു അരുളിെJ‰%(ു.”

------------------------------------------------Al-i İmran 3:54.....അല$ാഹുവും തY_ം YപേയാഗിJ%.
അല$ാഹുവും തY_ം YപേയാഗിJ%. അല$ാഹു ന(ായി തY_ം
Yപേയാഗി:ു(വനാകു(ു.

Ra’d 13:42*.....എ(ാൽ മുഴുവൻ തY_വും അല$ാഹുവി(ാണുHR.
Neml 27:50.....അതിനാൽ അവർ (ശി•Š:്) ഹാജരാ:െaടുക
തെ( െചŠതു.

Yശ`ി:ുക:

ൈബബിളിൽ 'ഗൂഢാേലാചന', 'ഗൂഢതY_'ൾ'

എ(ിവെയ തി~യായി കാണു(തായി കാണു(ു. ഈ Yപവർ2ന'ൾ
സാ2ാെന േYപരിaിJR ൈദവമല$.:Cf. ഉ<പ2ി 3:1, എvേതർ 9:25,
സ{ീർ2ന'ൾ 21:11 & 36:4, സുഭാഷിത'ൾ 1:30,2 Cor. 11:13-15, Eph.
6:11, 1 പേYതാv 5:8-9, 2 േയാഹ(ാൻ 1:7.

46.

വ6ത6Sത വിശ=ാസ7ളിൽെhmവരുെട ഇടയിൽ ശDതുതയും
വിേദ=ഷവും Dപകടിhി<ുcതിനു1 ഉRരവാദി ൈദവമാേണാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ജെറമിയാ 29:11*.....തി~Š:ല$ േ•മ2ിനു േവAി,

ജെറമിയാ 29:11*.....തി~Š:ല$ േ•മ2ിനു േവAി,

ഹബ<ു<് 1:13.....ദു•ൻ തെ(:ാൾ നീതിമാനായവെന
നശിaി:ു(തു കA് അ'ു മൗനം ദീ•ി:ു(തും എ_്.
------------------------------------------------Nisa 4:88...... അല$ാഹു പിഴaിJവെര നി'ൾ

ഹബ<ു<് 1:13.....ദു•ൻ തെ(:ാൾ നീതിമാനായവെന
നശിaി:ു(തു കA് അ'ു മൗനം ദീ•ി:ു(തും എ_്.
------------------------------------------------Nisa 4:88...... അല$ാഹു പിഴaിJവെര നി'ൾ

നി'ൾെ:ാരു ശുഭഭാവിയും YപതVാശയും ഉAാകു(തിനുേവAിതെ(
എ(ു സർേവശzരൻ അരുളിെJ‰%(ു.

േനർവഴിയിലാ:ാൻ ഉേ‡ശിJിരി:ുകയാേണാ? അല$ാഹു വല$വെനയും
ദുർമാർഗ2ിലാ:ിയാൽ നി'ൾ:് ഞാൻ വഴിപിഴവിലും
ബു`ിശൂനVതയിലുമായിരു(ു.
Maide 5:14*....."നാം DകിSത6ാനികളാy" എcു പറയുcവരുമുi്.
അവരുെട ഇടയിൽ ശDതുതയും വിേദ=ഷവും ഉണർRുcു.

Maide 5:64*.....ജൂത~ാർ...

പുനരുªാന ദിനംവെര നാം അവരുെട
ഇടയിൽ ശYതുതയും വിേദzഷവും YപകടിaിJിt%A്.

നി'ൾെ:ാരു ശുഭഭാവിയും YപതVാശയും ഉAാകു(തിനുേവAിതെ(
എ(ു സർേവശzരൻ അരുളിെJ‰%(ു.

േനർവഴിയിലാ:ാൻ ഉേ‡ശിJിരി:ുകയാേണാ? അല$ാഹു വല$വെനയും
ദുർമാർഗ2ിലാ:ിയാൽ നി'ൾ:് ഞാൻ വഴിപിഴവിലും
ബു`ിശൂനVതയിലുമായിരു(ു.
Maide 5:14*....."നാം DകിSത6ാനികളാy" എcു പറയുcവരുമുi്.
അവരുെട ഇടയിൽ ശDതുതയും വിേദ=ഷവും ഉണർRുcു.

Maide 5:64*.....ജൂത~ാർ...

പുനരുªാന ദിനംവെര നാം അവരുെട
ഇടയിൽ ശYതുതയും വിേദzഷവും YപകടിaിJിt%A്.

47.*

ചില മനുഷ6രുെട ഹൃദയ7െള കഠിനമാ<ാനും
വഴിെതZി<ാനുമു1 ഉേ}ശ6മാേണാ ഇx?
ബൈബിൾ

മRായി 18:11-14*.....11.

ഇലI / അെത

47.*

ചില മനുഷ6രുെട ഹൃദയ7െള കഠിനമാ<ാനും
വഴിെതZി<ാനുമു1 ഉേ}ശ6മാേണാ ഇx?

ഖുർആൻ

മനുഷVപുYതൻ വഴിെതQി:െaടും,

ന•െatവെയ ര•ി:ുവാനായിtാS വ(R ... അവരിൽ ഒരാൾ വഴി
െതQിേaായാൽ ... 14. എ(ിt%ം സzർഗ£നായ നി'ള%െട പിതാവി4െറ
ഇ•ം അല$, അവ നശിJ%േപാകും.

1 തിേമാേRേയാS 2:3-4*.....എല$ാ മനുഷVരും

ബൈബിൾ

മRായി 18:11-14*.....11.

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

മനുഷVപുYതൻ വഴിെതQി:െaടും,

ന•െatവെയ ര•ി:ുവാനായിtാS വ(R ... അവരിൽ ഒരാൾ വഴി
െതQിേaായാൽ ... 14. എ(ിt%ം സzർഗ£നായ നി'ള%െട പിതാവി4െറ
ഇ•ം അല$, അവ നശിJ%േപാകും.

1 തിേമാേRേയാS 2:3-4*.....എല$ാ മനുഷVരും

ര•ി:െaടണെമ(ും സതVം അറിയണെമ(ും അവിടു(് ആYഗഹി:ു(ു.

ര•ി:െaടണെമ(ും സതVം അറിയണെമ(ും അവിടു(് ആYഗഹി:ു(ു.

------------------------------------------------Baqara 2:7, 15 & 26*......അല$ാഹു അവരുെട മന„%ം

------------------------------------------------Baqara 2:7, 15 & 26*......അല$ാഹു അവരുെട മന„%ം

A’raf 7:186.....വല$വെനയും

അല$ാഹു പിഴവിലാ:ു( പ•ം
അവ(് വഴി കാtാൻ ആരുമില$. അവൻ അവെര അ“നായ നിലയിൽ
തടoു നിർ2ു(ു…

A’raf 7:186.....വല$വെനയും

ൈദവRിeെറ സ=ഭാവവും മൃഗതൃ•ണേമാ അെലIwിൽ
സാമ6തേയാ?

ൈദവRിeെറ സ=ഭാവവും മൃഗതൃ•ണേമാ അെലIwിൽ
സാമ6തേയാ?

അവരുെട േകൾവിശ’ിയുെമല$ാം മുYദയിtിരി:ു(ു. 15. അല$ാഹു
അവെര പരിഹസി:ുകയാS. അവരുെട വിേദzഷ2ിൽ അ“മായി
അലo അവർ അവെര വിt%േപാകു(ു. 26. അല$ാഹു പലെരയും
വഴിെതQി:ു(ു.Nisa 4:119..തീർJയായും ഞാൻ അവരിേല:്
വഴിപിഴവിലും കഴിയാം. പിെ(, ഞാൻ അവെര േമാചിaി:ും.

48.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

അവരുെട േകൾവിശ’ിയുെമല$ാം മുYദയിtിരി:ു(ു. 15. അല$ാഹു
അവെര പരിഹസി:ുകയാS. അവരുെട വിേദzഷ2ിൽ അ“മായി
അലo അവർ അവെര വിt%േപാകു(ു. 26. അല$ാഹു പലെരയും
വഴിെതQി:ു(ു.Nisa 4:119..തീർJയായും ഞാൻ അവരിേല:്
വഴിപിഴവിലും കഴിയാം. പിെ(, ഞാൻ അവെര േമാചിaി:ും.
അല$ാഹു പിഴവിലാ:ു( പ•ം
അവ(് വഴി കാtാൻ ആരുമില$. അവൻ അവെര അ“നായ നിലയിൽ
തടoു നിർ2ു(ു…

48.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

സംഖൃ 23:19.....അവിടു(് അരുളിെJ‰%(തു

സംഖൃ 23:19.....അവിടു(് അരുളിെJ‰%(തു

സwീർRന7ൾ 119:90.....നി4െറ വിശzvതത തലമുറതലമുറേയാളം ഇരി:ു(ു;.
മലാ<ി 3:6.....സർേവശzരനായ ഞാൻ മാQമില$ാ2വനാS; ...
2 തിേമാേRേയാS 2:13*.....നാം

സwീർRന7ൾ 119:90.....നി4െറ വിശzvതത തലമുറതലമുറേയാളം ഇരി:ു(ു;.
മലാ<ി 3:6.....സർേവശzരനായ ഞാൻ മാQമില$ാ2വനാS; ...
2 തിേമാേRേയാS 2:13*.....നാം

അവിശzvതരായി2ീർ(ാലും അവൻ വിശzvതനായി പാർ:ും(ു;
അവൻ തെ(2ാൻ നിേഷധി:ുകയില$.

അവിശzvതരായി2ീർ(ാലും അവൻ വിശzvതനായി പാർ:ും(ു;
അവൻ തെ(2ാൻ നിേഷധി:ുകയില$.

തീേRാS 1:2*.....ൈദവം തിരെoടു2വരുെട വിശzാസവും
ൈദവഭ’ിയിേല:ു നയി:ു( സതV2ിെƒ ...
------------------------------------------------Hud 11:106-107*.....106. ഏQവും നിർഭാഗVവാനായിt%Hവൻ

തീേRാS 1:2*.....ൈദവം തിരെoടു2വരുെട വിശzാസവും
ൈദവഭ’ിയിേല:ു നയി:ു( സതV2ിെƒ ...
------------------------------------------------Hud 11:106-107*.....106. ഏQവും നിർഭാഗVവാനായിt%Hവൻ

അതിെന (നരക2ിൽ) എരിയുകയും െച‰%ം. 107. നിൻെറ
ര•ിതാ¤ ഉേ‡ശിJെതാഴിെക. തീർJയായും നിൻെറ ര•ിതാ¤ താൻ
ഉേ‡ശി:ു(R തികJ%ം നടaിലാ:ു(വനാകു(ു.

അതിെന (നരക2ിൽ) എരിയുകയും െച‰%ം. 107. നിൻെറ
ര•ിതാ¤ ഉേ‡ശിJെതാഴിെക. തീർJയായും നിൻെറ ര•ിതാ¤ താൻ
ഉേ‡ശി:ു(R തികJ%ം നടaിലാ:ു(വനാകു(ു.

Hajj 22:14*.....തീർJയായും അല$ാഹു താൻ ഉേ‡ശി:ു(R
Yപവർ2ി:ു(ു.
Fatir 35:8.....അല$ാഹു താൻ ഉേ‡ശി:ു(വെര വഴിപിഴaി:ുകയും
താൻ ഉേ‡ശി:ു(വെര േനർവഴിയിലാ:ുകയും െച‰%(താS.

Hajj 22:14*.....തീർJയായും അല$ാഹു താൻ ഉേ‡ശി:ു(R
Yപവർ2ി:ു(ു.
Fatir 35:8.....അല$ാഹു താൻ ഉേ‡ശി:ു(വെര വഴിപിഴaി:ുകയും
താൻ ഉേ‡ശി:ു(വെര േനർവഴിയിലാ:ുകയും െച‰%(താS.

െച‰ാതിരി:ുേമാ?വാ†ദാനം െച‰%(തു നിവർ2ി:ാതിരി:ുേമാ?

47.*

ചില മനുഷ6രുെട ഹൃദയ7െള കഠിനമാ<ാനും
വഴിെതZി<ാനുമു1 ഉേ}ശ6മാേണാ ഇx?
ബൈബിൾ

മRായി 18:11-14*.....11.

ഇലI / അെത

െച‰ാതിരി:ുേമാ?വാ†ദാനം െച‰%(തു നിവർ2ി:ാതിരി:ുേമാ?

47.*

ചില മനുഷ6രുെട ഹൃദയ7െള കഠിനമാ<ാനും
വഴിെതZി<ാനുമു1 ഉേ}ശ6മാേണാ ഇx?

ഖുർആൻ

മനുഷVപുYതൻ വഴിെതQി:െaടും,

ബൈബിൾ

മRായി 18:11-14*.....11.

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

മനുഷVപുYതൻ വഴിെതQി:െaടും,

ന•െatവെയ ര•ി:ുവാനായിtാS വ(R ... അവരിൽ ഒരാൾ വഴി
െതQിേaായാൽ ... 14. എ(ിt%ം സzർഗ£നായ നി'ള%െട പിതാവി4െറ
ഇ•ം അല$, അവ നശിJ%േപാകും.

ന•െatവെയ ര•ി:ുവാനായിtാS വ(R ... അവരിൽ ഒരാൾ വഴി
െതQിേaായാൽ ... 14. എ(ിt%ം സzർഗ£നായ നി'ള%െട പിതാവി4െറ
ഇ•ം അല$, അവ നശിJ%േപാകും.

1 തിേമാേRേയാS 2:3-4*.....എല$ാ മനുഷVരും

1 തിേമാേRേയാS 2:3-4*.....എല$ാ മനുഷVരും

------------------------------------------------Baqara 2:7, 15 & 26*......അല$ാഹു അവരുെട മന„%ം

------------------------------------------------Baqara 2:7, 15 & 26*......അല$ാഹു അവരുെട മന„%ം

അവരുെട േകൾവിശ’ിയുെമല$ാം മുYദയിtിരി:ു(ു. 15. അല$ാഹു
അവെര പരിഹസി:ുകയാS. അവരുെട വിേദzഷ2ിൽ അ“മായി
അലo അവർ അവെര വിt%േപാകു(ു. 26. അല$ാഹു പലെരയും
വഴിെതQി:ു(ു.Nisa 4:119..തീർJയായും ഞാൻ അവരിേല:്
വഴിപിഴവിലും കഴിയാം. പിെ(, ഞാൻ അവെര േമാചിaി:ും.

അവരുെട േകൾവിശ’ിയുെമല$ാം മുYദയിtിരി:ു(ു. 15. അല$ാഹു
അവെര പരിഹസി:ുകയാS. അവരുെട വിേദzഷ2ിൽ അ“മായി
അലo അവർ അവെര വിt%േപാകു(ു. 26. അല$ാഹു പലെരയും
വഴിെതQി:ു(ു.Nisa 4:119..തീർJയായും ഞാൻ അവരിേല:്
വഴിപിഴവിലും കഴിയാം. പിെ(, ഞാൻ അവെര േമാചിaി:ും.

A’raf 7:186.....വല$വെനയും

അല$ാഹു പിഴവിലാ:ു( പ•ം
അവ(് വഴി കാtാൻ ആരുമില$. അവൻ അവെര അ“നായ നിലയിൽ
തടoു നിർ2ു(ു…

A’raf 7:186.....വല$വെനയും

ൈദവRിeെറ സ=ഭാവവും മൃഗതൃ•ണേമാ അെലIwിൽ
സാമ6തേയാ?

ൈദവRിeെറ സ=ഭാവവും മൃഗതൃ•ണേമാ അെലIwിൽ
സാമ6തേയാ?

ര•ി:െaടണെമ(ും സതVം അറിയണെമ(ും അവിടു(് ആYഗഹി:ു(ു.

48.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ര•ി:െaടണെമ(ും സതVം അറിയണെമ(ും അവിടു(് ആYഗഹി:ു(ു.

അല$ാഹു പിഴവിലാ:ു( പ•ം
അവ(് വഴി കാtാൻ ആരുമില$. അവൻ അവെര അ“നായ നിലയിൽ
തടoു നിർ2ു(ു…

48.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

സംഖൃ 23:19.....അവിടു(് അരുളിെJ‰%(തു

സംഖൃ 23:19.....അവിടു(് അരുളിെJ‰%(തു

െച‰ാതിരി:ുേമാ?വാ†ദാനം െച‰%(തു നിവർ2ി:ാതിരി:ുേമാ?

െച‰ാതിരി:ുേമാ?വാ†ദാനം െച‰%(തു നിവർ2ി:ാതിരി:ുേമാ?

അവിശzvതരായി2ീർ(ാലും അവൻ വിശzvതനായി പാർ:ും(ു;
അവൻ തെ(2ാൻ നിേഷധി:ുകയില$.

അവിശzvതരായി2ീർ(ാലും അവൻ വിശzvതനായി പാർ:ും(ു;
അവൻ തെ(2ാൻ നിേഷധി:ുകയില$.

അതിെന (നരക2ിൽ) എരിയുകയും െച‰%ം. 107. നിൻെറ
ര•ിതാ¤ ഉേ‡ശിJെതാഴിെക. തീർJയായും നിൻെറ ര•ിതാ¤ താൻ
ഉേ‡ശി:ു(R തികJ%ം നടaിലാ:ു(വനാകു(ു.

അതിെന (നരക2ിൽ) എരിയുകയും െച‰%ം. 107. നിൻെറ
ര•ിതാ¤ ഉേ‡ശിJെതാഴിെക. തീർJയായും നിൻെറ ര•ിതാ¤ താൻ
ഉേ‡ശി:ു(R തികJ%ം നടaിലാ:ു(വനാകു(ു.

സwീർRന7ൾ 119:90.....നി4െറ വിശzvതത തലമുറതലമുറേയാളം ഇരി:ു(ു;.
മലാ<ി 3:6.....സർേവശzരനായ ഞാൻ മാQമില$ാ2വനാS; ...
2 തിേമാേRേയാS 2:13*.....നാം
തീേRാS 1:2*.....ൈദവം തിരെoടു2വരുെട വിശzാസവും
ൈദവഭ’ിയിേല:ു നയി:ു( സതV2ിെƒ ...
------------------------------------------------Hud 11:106-107*.....106. ഏQവും നിർഭാഗVവാനായിt%Hവൻ

Hajj 22:14*.....തീർJയായും അല$ാഹു താൻ ഉേ‡ശി:ു(R
Yപവർ2ി:ു(ു.
Fatir 35:8.....അല$ാഹു താൻ ഉേ‡ശി:ു(വെര വഴിപിഴaി:ുകയും
താൻ ഉേ‡ശി:ു(വെര േനർവഴിയിലാ:ുകയും െച‰%(താS.

സwീർRന7ൾ 119:90.....നി4െറ വിശzvതത തലമുറതലമുറേയാളം ഇരി:ു(ു;.
മലാ<ി 3:6.....സർേവശzരനായ ഞാൻ മാQമില$ാ2വനാS; ...
2 തിേമാേRേയാS 2:13*.....നാം
തീേRാS 1:2*.....ൈദവം തിരെoടു2വരുെട വിശzാസവും
ൈദവഭ’ിയിേല:ു നയി:ു( സതV2ിെƒ ...
------------------------------------------------Hud 11:106-107*.....106. ഏQവും നിർഭാഗVവാനായിt%Hവൻ

Hajj 22:14*.....തീർJയായും അല$ാഹു താൻ ഉേ‡ശി:ു(R
Yപവർ2ി:ു(ു.
Fatir 35:8.....അല$ാഹു താൻ ഉേ‡ശി:ു(വെര വഴിപിഴaി:ുകയും
താൻ ഉേ‡ശി:ു(വെര േനർവഴിയിലാ:ുകയും െച‰%(താS.

49.*

അലIാഹുവിe പുറെമ തനി<് അൽപംേപൽപി<ുc
Dപമാണം വില<െhmതാകുcു?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

പുറhാu 20:2-5*.....നി4െറ

ഖുർആൻ

ൈദവമായ കർ2ാ¤ ഞാനാS

... 3. നിന:ു അനVൈദവ'ൾ ഉAായിരി:യില$. 5. നീ
അവെര2േ( വണ'ുകയില$, േസവി:രുR; യേഹാവയായ ഞാൻ
അവർ:ും ൈദവമാകു(ു;

നിയമാവർRനം 5:7-9..... 7.

എനി:ു നിെ(2േ( ആരാധി:േയാ

49.*

അലIാഹുവിe പുറെമ തനി<് അൽപംേപൽപി<ുc
Dപമാണം വില<െhmതാകുcു?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

പുറhാu 20:2-5*.....നി4െറ

ഖുർആൻ

ൈദവമായ കർ2ാ¤ ഞാനാS

... 3. നിന:ു അനVൈദവ'ൾ ഉAായിരി:യില$. 5. നീ
അവെര2േ( വണ'ുകയില$, േസവി:രുR; യേഹാവയായ ഞാൻ
അവർ:ും ൈദവമാകു(ു;

നിയമാവർRനം 5:7-9..... 7.

എനി:ു നിെ(2േ( ആരാധി:േയാ

അനVേദവ~ാർ:ു ഉAാകയില$. 9. നി4െറ ൈദവമായ യേഹാവ എ( ഞാ4
തീ•ണതയുH ൈദവം ആകു(ു; നീ അവ¸:ും2രമരുളി;.

അനVേദവ~ാർ:ു ഉAാകയില$. 9. നി4െറ ൈദവമായ യേഹാവ എ( ഞാ4
തീ•ണതയുH ൈദവം ആകു(ു; നീ അവ¸:ും2രമരുളി;.

െചŠതേaാൾ അവ കാണിJ%ത( മാലാഖെയ Yപണമി:ു(തിനായി സാ•ാംഗം
വീണു. 9എ(ാൽ മാലാഖ എേ(ാടു പറoു: “അ'െന െച‰രുR! ഞാൻ
താ{ള%െടയും താ{ള%െട സേഹാദരരായ Yപവാചകരുെടയും ഈ പുvതക2ിെല

െചŠതേaാൾ അവ കാണിJ%ത( മാലാഖെയ Yപണമി:ു(തിനായി സാ•ാംഗം
വീണു. 9എ(ാൽ മാലാഖ എേ(ാടു പറoു: “അ'െന െച‰രുR! ഞാൻ
താ{ള%െടയും താ{ള%െട സേഹാദരരായ Yപവാചകരുെടയും ഈ പുvതക2ിെല

വചന'ൾ അനുസരി:ു(വരുെടയും സഹഭൃതVനേYത.

വചന'ൾ അനുസരി:ു(വരുെടയും സഹഭൃതVനേYത.

------------------------------------------------İsra 17:23*.....തെ(യല$ാെത നി'ൾ ആരാധി:രുെത(ും,

------------------------------------------------İsra 17:23*.....തെ(യല$ാെത നി'ൾ ആരാധി:രുെത(ും,

മാതാപിതാ:ൾ:് നൻമെച‰ണെമ(ും നിൻെറ ര•ിതാ¤
വിധിJിരി:ു(ു.

മാതാപിതാ:ൾ:് നൻമെച‰ണെമ(ും നിൻെറ ര•ിതാ¤
വിധിJിരി:ു(ു.

Zariyat 51:56*.....ജി(ുകെളയും

മനുഷVെരയും എനി:ു
വഴിെat% ജീവി:ാനല$ാെത ഞാൻ സൃ•ിJിtില$.

Zariyat 51:56*.....ജി(ുകെളയും

ൈദവം തeെറ എലIാ നിത6ദൂതPാർ<ും എതിരായി ഒരു
കൽhന പുറെhടുവിേ/ാ? "നി7ൾ ആദമിെന
വിധി<ുവിൻ" എcു പറnു?

ൈദവം തeെറ എലIാ നിത6ദൂതPാർ<ും എതിരായി ഒരു
കൽhന പുറെhടുവിേ/ാ? "നി7ൾ ആദമിെന
വിധി<ുവിൻ" എcു പറnു?

െവളിപാu 22:8-9*.....ഞാൻ കാണുകയും േകൾ:ുകയും

50.*

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഏശയാ 14:12-14*.....12.

ഖുർആൻ

േഹ, ലൂേ:ാഫർ ... നീ നി4െറ

െവളിപാu 22:8-9*.....ഞാൻ കാണുകയും േകൾ:ുകയും

മനുഷVെരയും എനി:ു
വഴിെat% ജീവി:ാനല$ാെത ഞാൻ സൃ•ിJിtില$.

50.*

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഏശയാ 14:12-14*.....12.

ഖുർആൻ

േഹ, ലൂേ:ാഫർ ... നീ നി4െറ

ഹൃദയ2ിൽ െവJിരി:ു(ു ... ഞാൻ എ4െറ സിംഹാസനം
ൈദവ2ി4െറ ന•Yത'ൾ:ു മീെത േവ:ും ... 14. ഞാൻ
അതVു(തേനാടു സമനാകും "എ(േല$ാ നീ ഹൃദയ2ിൽ പറoതു..

ഹൃദയ2ിൽ െവJിരി:ു(ു ... ഞാൻ എ4െറ സിംഹാസനം
ൈദവ2ി4െറ ന•Yത'ൾ:ു മീെത േവ:ും ... 14. ഞാൻ
അതVു(തേനാടു സമനാകും "എ(േല$ാ നീ ഹൃദയ2ിൽ പറoതു..

എെസ<ിേയൽ 28:11-19*.....ജനതകള%െട ഇടയിൽ നിെ(

എെസ<ിേയൽ 28:11-19*.....ജനതകള%െട ഇടയിൽ നിെ(

------------------------------------------------Bakara 2:31-34*.....34. നി'ൾ ആദമി4 സാ•ാംഗം Yപണമി:ുക എ(്

------------------------------------------------Bakara 2:31-34*.....34. നി'ൾ ആദമി4 സാ•ാംഗം Yപണമി:ുക എ(്

നാം മല:ുകേളാ¥ പറo സ•ർഭം (Yശ`ി:ുക). അവർ YപണമിJ%; ഇ¹ീv ഒഴിെക.

നാം മല:ുകേളാ¥ പറo സ•ർഭം (Yശ`ി:ുക). അവർ YപണമിJ%; ഇ¹ീv ഒഴിെക.

İsra 17:61-65*.....61

İsra 17:61-65*.....61

അറിയു(വെരല$ാം നിെ( കA് അ…ര:ും. ഭയാനകമായ
ഒരവസാന2ിൽ നീ എ2ിയിരിയിരി:ു(ു; നീ എേ(:ുമായി നശി:ും.

നി'ൾ ആദമി4 Yപണാമം െച‰%ക
എ(് നാം മല:ുകേളാ¥ പറo സ•ർഭം (Yശ`ി:ുക). അവർ
YപണമിJ%; ഇ¹ീെസാഴിെക.അവൻ പറoു: നീ കളിമŸിനാൽ
സൃ•ിJവ(് ഞാൻ Yപണാമം െച‰%കേയാ?

49.*

അലIാഹുവിe പുറെമ തനി<് അൽപംേപൽപി<ുc
Dപമാണം വില<െhmതാകുcു?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

പുറhാu 20:2-5*.....നി4െറ

ഖുർആൻ

ൈദവമായ കർ2ാ¤ ഞാനാS

അറിയു(വെരല$ാം നിെ( കA് അ…ര:ും. ഭയാനകമായ
ഒരവസാന2ിൽ നീ എ2ിയിരിയിരി:ു(ു; നീ എേ(:ുമായി നശി:ും.

നി'ൾ ആദമി4 Yപണാമം െച‰%ക
എ(് നാം മല:ുകേളാ¥ പറo സ•ർഭം (Yശ`ി:ുക). അവർ
YപണമിJ%; ഇ¹ീെസാഴിെക.അവൻ പറoു: നീ കളിമŸിനാൽ
സൃ•ിJവ(് ഞാൻ Yപണാമം െച‰%കേയാ?

49.*

അലIാഹുവിe പുറെമ തനി<് അൽപംേപൽപി<ുc
Dപമാണം വില<െhmതാകുcു?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

പുറhാu 20:2-5*.....നി4െറ

ഖുർആൻ

ൈദവമായ കർ2ാ¤ ഞാനാS

... 3. നിന:ു അനVൈദവ'ൾ ഉAായിരി:യില$. 5. നീ
അവെര2േ( വണ'ുകയില$, േസവി:രുR; യേഹാവയായ ഞാൻ
അവർ:ും ൈദവമാകു(ു;

... 3. നിന:ു അനVൈദവ'ൾ ഉAായിരി:യില$. 5. നീ
അവെര2േ( വണ'ുകയില$, േസവി:രുR; യേഹാവയായ ഞാൻ
അവർ:ും ൈദവമാകു(ു;

നിയമാവർRനം 5:7-9..... 7.

നിയമാവർRനം 5:7-9..... 7.

എനി:ു നിെ(2േ( ആരാധി:േയാ

അനVേദവ~ാർ:ു ഉAാകയില$. 9. നി4െറ ൈദവമായ യേഹാവ എ( ഞാ4
തീ•ണതയുH ൈദവം ആകു(ു; നീ അവ¸:ും2രമരുളി;.

എനി:ു നിെ(2േ( ആരാധി:േയാ

അനVേദവ~ാർ:ു ഉAാകയില$. 9. നി4െറ ൈദവമായ യേഹാവ എ( ഞാ4
തീ•ണതയുH ൈദവം ആകു(ു; നീ അവ¸:ും2രമരുളി;.

െവളിപാu 22:8-9*.....ഞാൻ കാണുകയും േകൾ:ുകയും

െവളിപാu 22:8-9*.....ഞാൻ കാണുകയും േകൾ:ുകയും

വചന'ൾ അനുസരി:ു(വരുെടയും സഹഭൃതVനേYത.

വചന'ൾ അനുസരി:ു(വരുെടയും സഹഭൃതVനേYത.

------------------------------------------------İsra 17:23*.....തെ(യല$ാെത നി'ൾ ആരാധി:രുെത(ും,

------------------------------------------------İsra 17:23*.....തെ(യല$ാെത നി'ൾ ആരാധി:രുെത(ും,

മാതാപിതാ:ൾ:് നൻമെച‰ണെമ(ും നിൻെറ ര•ിതാ¤
വിധിJിരി:ു(ു.

മാതാപിതാ:ൾ:് നൻമെച‰ണെമ(ും നിൻെറ ര•ിതാ¤
വിധിJിരി:ു(ു.

Zariyat 51:56*.....ജി(ുകെളയും

മനുഷVെരയും എനി:ു
വഴിെat% ജീവി:ാനല$ാെത ഞാൻ സൃ•ിJിtില$.

Zariyat 51:56*.....ജി(ുകെളയും

ൈദവം തeെറ എലIാ നിത6ദൂതPാർ<ും എതിരായി ഒരു
കൽhന പുറെhടുവിേ/ാ? "നി7ൾ ആദമിെന
വിധി<ുവിൻ" എcു പറnു?

ൈദവം തeെറ എലIാ നിത6ദൂതPാർ<ും എതിരായി ഒരു
കൽhന പുറെhടുവിേ/ാ? "നി7ൾ ആദമിെന
വിധി<ുവിൻ" എcു പറnു?

െചŠതേaാൾ അവ കാണിJ%ത( മാലാഖെയ Yപണമി:ു(തിനായി സാ•ാംഗം
വീണു. 9എ(ാൽ മാലാഖ എേ(ാടു പറoു: “അ'െന െച‰രുR! ഞാൻ
താ{ള%െടയും താ{ള%െട സേഹാദരരായ Yപവാചകരുെടയും ഈ പുvതക2ിെല

50.*

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഏശയാ 14:12-14*.....12.

ഖുർആൻ

േഹ, ലൂേ:ാഫർ ... നീ നി4െറ

ഹൃദയ2ിൽ െവJിരി:ു(ു ... ഞാൻ എ4െറ സിംഹാസനം
ൈദവ2ി4െറ ന•Yത'ൾ:ു മീെത േവ:ും ... 14. ഞാൻ
അതVു(തേനാടു സമനാകും "എ(േല$ാ നീ ഹൃദയ2ിൽ പറoതു..

എെസ<ിേയൽ 28:11-19*.....ജനതകള%െട ഇടയിൽ നിെ(

െചŠതേaാൾ അവ കാണിJ%ത( മാലാഖെയ Yപണമി:ു(തിനായി സാ•ാംഗം
വീണു. 9എ(ാൽ മാലാഖ എേ(ാടു പറoു: “അ'െന െച‰രുR! ഞാൻ
താ{ള%െടയും താ{ള%െട സേഹാദരരായ Yപവാചകരുെടയും ഈ പുvതക2ിെല

മനുഷVെരയും എനി:ു
വഴിെat% ജീവി:ാനല$ാെത ഞാൻ സൃ•ിJിtില$.

50.*

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഏശയാ 14:12-14*.....12.

ഖുർആൻ

േഹ, ലൂേ:ാഫർ ... നീ നി4െറ

ഹൃദയ2ിൽ െവJിരി:ു(ു ... ഞാൻ എ4െറ സിംഹാസനം
ൈദവ2ി4െറ ന•Yത'ൾ:ു മീെത േവ:ും ... 14. ഞാൻ
അതVു(തേനാടു സമനാകും "എ(േല$ാ നീ ഹൃദയ2ിൽ പറoതു..

എെസ<ിേയൽ 28:11-19*.....ജനതകള%െട ഇടയിൽ നിെ(

അറിയു(വെരല$ാം നിെ( കA് അ…ര:ും. ഭയാനകമായ
ഒരവസാന2ിൽ നീ എ2ിയിരിയിരി:ു(ു; നീ എേ(:ുമായി നശി:ും.

അറിയു(വെരല$ാം നിെ( കA് അ…ര:ും. ഭയാനകമായ
ഒരവസാന2ിൽ നീ എ2ിയിരിയിരി:ു(ു; നീ എേ(:ുമായി നശി:ും.

------------------------------------------------Bakara 2:31-34*.....34. നി'ൾ ആദമി4 സാ•ാംഗം Yപണമി:ുക എ(്

------------------------------------------------Bakara 2:31-34*.....34. നി'ൾ ആദമി4 സാ•ാംഗം Yപണമി:ുക എ(്

നാം മല:ുകേളാ¥ പറo സ•ർഭം (Yശ`ി:ുക). അവർ YപണമിJ%; ഇ¹ീv ഒഴിെക.

നാം മല:ുകേളാ¥ പറo സ•ർഭം (Yശ`ി:ുക). അവർ YപണമിJ%; ഇ¹ീv ഒഴിെക.

നി'ൾ ആദമി4 Yപണാമം െച‰%ക
എ(് നാം മല:ുകേളാ¥ പറo സ•ർഭം (Yശ`ി:ുക). അവർ
YപണമിJ%; ഇ¹ീെസാഴിെക.അവൻ പറoു: നീ കളിമŸിനാൽ
സൃ•ിJവ(് ഞാൻ Yപണാമം െച‰%കേയാ?

നി'ൾ ആദമി4 Yപണാമം െച‰%ക
എ(് നാം മല:ുകേളാ¥ പറo സ•ർഭം (Yശ`ി:ുക). അവർ
YപണമിJ%; ഇ¹ീെസാഴിെക.അവൻ പറoു: നീ കളിമŸിനാൽ
സൃ•ിJവ(് ഞാൻ Yപണാമം െച‰%കേയാ?

İsra 17:61-65*.....61

İsra 17:61-65*.....61

പരിശുBാMാN,
മാലാഖ,പിശാചുകള0ം സാRാനും
51.*

"പരിശുBാMാN" ൈദവമായി അംഗീകരി<െhേmാ?

(Ruh-ül Kudüs)

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

പരിശുBാMാN,
മാലാഖ,പിശാചുകള0ം സാRാനും
51.*

"പരിശുBാMാN" ൈദവമായി അംഗീകരി<െhേmാ?

(Ruh-ül Kudüs)

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

സwീർRന7ൾ 139:7.....അ'െയ ഒളിJ% ഞാൻ എവിെട

സwീർRന7ൾ 139:7.....അ'െയ ഒളിJ% ഞാൻ എവിെട

േയാഹcാൻ 4:24.....ൈദവം ആ|ാവാകു(ു; ൈദവെ2

േയാഹcാൻ 4:24.....ൈദവം ആ|ാവാകു(ു; ൈദവെ2

ആരാധി:ു(വർ ആ|ാവിലും സതV2ിലും ആരാധി:ണം.”.”

ആരാധി:ു(വർ ആ|ാവിലും സതV2ിലും ആരാധി:ണം.”.”

േപാകും? തിരുസ(ിധിവിt% ഞാൻ എവിേട:് ഓടും?.

അh. DപവർRന7ൾ 5:3-4*.....3.

സാ2ാൻ

േപാകും? തിരുസ(ിധിവിt% ഞാൻ എവിേട:് ഓടും?.

അh. DപവർRന7ൾ 5:3-4*.....3.

സാ2ാൻ

നി'ള%െട ഹൃദയെ2 പരിശു`ാ|ാവിേനാ¥ നുണപറoR
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നിറയണം. അ.യുെട ഗർഭംമുതൽ വഹി:െat% ദൂതൻ YപതിവചിJ%:
“ഞാൻ ൈദവസ(ിധിയിൽ നി<:ു( ഗYബിേയലാS. ഈ സ‘വാർ2
നിെ( അറിയി:ു(തിനു ൈദവം എെ( അയJിരി:ു(ു.

േയാഹcാൻ 4:24.....ൈദവം ഒരു ആ|ാവാS.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98*.....87. മർയമി4െറ മകൻ മസീ± ഈസാŠ:്

േയാഹcാൻ 4:24.....ൈദവം ഒരു ആ|ാവാS.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98*.....87. മർയമി4െറ മകൻ മസീ± ഈസാŠ:്

നാം വV’മായ ദൃ•ാ_'ൾ നൽകുകയും, പരിശു`ാ|ാ¤ മുേഖന
അേ‡ഹ2ി4 നാം പിൻബലം നൽകുകയും െചŠതിt%A്. (നബിേയ,)
പറയുക: നീെയYത പരിശു`ൻ! അവ4െറ മല:ുകളിലും
Yപവാചക~ാരിലും, ഗYബിേയൽ, മീഖാേയൽ,

നാം വV’മായ ദൃ•ാ_'ൾ നൽകുകയും, പരിശു`ാ|ാ¤ മുേഖന
അേ‡ഹ2ി4 നാം പിൻബലം നൽകുകയും െചŠതിt%A്. (നബിേയ,)
പറയുക: നീെയYത പരിശു`ൻ! അവ4െറ മല:ുകളിലും
Yപവാചക~ാരിലും, ഗYബിേയൽ, മീഖാേയൽ,

DശBി<ുക:

ഇWാം ഉHിൽ ഗYബിേയൽ ദൂതൻ എ( നിലയിൽ

DശBി<ുക:

ഇWാം ഉHിൽ ഗYബിേയൽ ദൂതൻ എ( നിലയിൽ

െപാതുവായി ചിYതീകരിJിരി:ു(ു.

െപാതുവായി ചിYതീകരിJിരി:ു(ു.

"പരിശുBാMാN" ൈദവRിെനതിെര ദൂഷണം പറയുcതും
പാപVമയിലIാRതുമായ ഏക പാപമാേണാ?

"പരിശുBാMാN" ൈദവRിെനതിെര ദൂഷണം പറയുcതും
പാപVമയിലIാRതുമായ ഏക പാപമാേണാ?

54.*

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

54.*

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

മRായി 12:31-32*.....അതുെകാAു ഞാൻ നി'േളാടു

മRായി 12:31-32*.....അതുെകാAു ഞാൻ നി'േളാടു

പറയു(ു: മനുഷVെƒ ഏതു പാപവും ൈദവദൂഷണവും •മി:െaടും;
എ(ാൽ പരിശു`ാ|ാവിെനതിെരയുH ദൂഷണം
•മി:െaടുകയില$. 32മനുഷVപുYതെനതിെര ആെര{ിലും എെ_{ിലും
പറoാൽ •മി:െaടും. പേ•, പരിശു`ാ|ാവി4 എതിെര
എെ_{ിലും പറoാൽ ഈ യുഗ2ിേലാ വരുവാനുH യുഗ2ിേലാ
•മി:െaടുകയില$.

പറയു(ു: മനുഷVെƒ ഏതു പാപവും ൈദവദൂഷണവും •മി:െaടും;
എ(ാൽ പരിശു`ാ|ാവിെനതിെരയുH ദൂഷണം
•മി:െaടുകയില$. 32മനുഷVപുYതെനതിെര ആെര{ിലും എെ_{ിലും
പറoാൽ •മി:െaടും. പേ•, പരിശു`ാ|ാവി4 എതിെര
എെ_{ിലും പറoാൽ ഈ യുഗ2ിേലാ വരുവാനുH യുഗ2ിേലാ
•മി:െaടുകയില$.

------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168*.....48. തേ(ാ¥

------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168*.....48. തേ(ാ¥

പ{ുേചർ:െaടു(R അല$ാഹു ഒരി:ലും െപാറു:ുകയില$. അല$ാഹു
പ{ുേചർ:ു( കാരV2ിൽ അല$ാഹു ഒരി:ലും െപാറു2ുകയില$.
ആർ അല$ാഹുേവാ¥ പ{ുേചർ:ു(ുേവാ അവൻ ബഹുദൂരം പിഴJ%
േപായിരി:ു(ു. 168. നിേഷധിJ% തH%കയും, പി_ിരിoു
കളയുകയും െചŠതവരാേരാ അവർ:് അല$ാഹു
െപാറു2ുെകാടു:ുകേയ ഇല$. അവെര അവൻ േനർവഴിയിേല:്

പ{ുേചർ:െaടു(R അല$ാഹു ഒരി:ലും െപാറു:ുകയില$. അല$ാഹു
പ{ുേചർ:ു( കാരV2ിൽ അല$ാഹു ഒരി:ലും െപാറു2ുകയില$.
ആർ അല$ാഹുേവാ¥ പ{ുേചർ:ു(ുേവാ അവൻ ബഹുദൂരം പിഴJ%
േപായിരി:ു(ു. 168. നിേഷധിJ% തH%കയും, പി_ിരിoു
കളയുകയും െചŠതവരാേരാ അവർ:് അല$ാഹു
െപാറു2ുെകാടു:ുകേയ ഇല$. അവെര അവൻ േനർവഴിയിേല:്

നയി:ു(തുമല$.

നയി:ു(തുമല$.

53.

"പരിശുBാMാN" ആേണാ ദൂതൻ "ഗDബിേയൽ"
ഒcുതെcയാേണാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ലൂേ<ാS 1:11-35*.....11.

53.

"പരിശുBാMാN" ആേണാ ദൂതൻ "ഗDബിേയൽ"
ഒcുതെcയാേണാ?

ഖുർആൻ

ദൂതൻ പറoു: െസഖരVാ¤ ...

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ലൂേ<ാS 1:11-35*.....11.

ഖുർആൻ

ദൂതൻ പറoു: െസഖരVാ¤ ...

നിൻെറ ഭാരV എലിസബ2് നിന:് ഒരു മകെന Yപസവി:ും. നീ അവ4െറ
േപ¸ േയാഹ(ാൻ എ(ു വിളി:ണം. 15. അവൻ പരിശു`ാ|ാവിനാൽ
നിറയണം. അ.യുെട ഗർഭംമുതൽ വഹി:െat% ദൂതൻ YപതിവചിJ%:
“ഞാൻ ൈദവസ(ിധിയിൽ നി<:ു( ഗYബിേയലാS. ഈ സ‘വാർ2
നിെ( അറിയി:ു(തിനു ൈദവം എെ( അയJിരി:ു(ു.

നിൻെറ ഭാരV എലിസബ2് നിന:് ഒരു മകെന Yപസവി:ും. നീ അവ4െറ
േപ¸ േയാഹ(ാൻ എ(ു വിളി:ണം. 15. അവൻ പരിശു`ാ|ാവിനാൽ
നിറയണം. അ.യുെട ഗർഭംമുതൽ വഹി:െat% ദൂതൻ YപതിവചിJ%:
“ഞാൻ ൈദവസ(ിധിയിൽ നി<:ു( ഗYബിേയലാS. ഈ സ‘വാർ2
നിെ( അറിയി:ു(തിനു ൈദവം എെ( അയJിരി:ു(ു.

േയാഹcാൻ 4:24.....ൈദവം ഒരു ആ|ാവാS.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98*.....87. മർയമി4െറ മകൻ മസീ± ഈസാŠ:്

േയാഹcാൻ 4:24.....ൈദവം ഒരു ആ|ാവാS.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98*.....87. മർയമി4െറ മകൻ മസീ± ഈസാŠ:്

DശBി<ുക:

DശBി<ുക:

നാം വV’മായ ദൃ•ാ_'ൾ നൽകുകയും, പരിശു`ാ|ാ¤ മുേഖന
അേ‡ഹ2ി4 നാം പിൻബലം നൽകുകയും െചŠതിt%A്. (നബിേയ,)
പറയുക: നീെയYത പരിശു`ൻ! അവ4െറ മല:ുകളിലും
Yപവാചക~ാരിലും, ഗYബിേയൽ, മീഖാേയൽ,
ഇWാം ഉHിൽ ഗYബിേയൽ ദൂതൻ എ( നിലയിൽ

നാം വV’മായ ദൃ•ാ_'ൾ നൽകുകയും, പരിശു`ാ|ാ¤ മുേഖന
അേ‡ഹ2ി4 നാം പിൻബലം നൽകുകയും െചŠതിt%A്. (നബിേയ,)
പറയുക: നീെയYത പരിശു`ൻ! അവ4െറ മല:ുകളിലും
Yപവാചക~ാരിലും, ഗYബിേയൽ, മീഖാേയൽ,
ഇWാം ഉHിൽ ഗYബിേയൽ ദൂതൻ എ( നിലയിൽ

െപാതുവായി ചിYതീകരിJിരി:ു(ു.

െപാതുവായി ചിYതീകരിJിരി:ു(ു.

"പരിശുBാMാN" ൈദവRിെനതിെര ദൂഷണം പറയുcതും
പാപVമയിലIാRതുമായ ഏക പാപമാേണാ?

"പരിശുBാMാN" ൈദവRിെനതിെര ദൂഷണം പറയുcതും
പാപVമയിലIാRതുമായ ഏക പാപമാേണാ?

54.*

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

54.*

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

മRായി 12:31-32*.....അതുെകാAു ഞാൻ നി'േളാടു

മRായി 12:31-32*.....അതുെകാAു ഞാൻ നി'േളാടു

പറയു(ു: മനുഷVെƒ ഏതു പാപവും ൈദവദൂഷണവും •മി:െaടും;
എ(ാൽ പരിശു`ാ|ാവിെനതിെരയുH ദൂഷണം
•മി:െaടുകയില$. 32മനുഷVപുYതെനതിെര ആെര{ിലും എെ_{ിലും
പറoാൽ •മി:െaടും. പേ•, പരിശു`ാ|ാവി4 എതിെര
എെ_{ിലും പറoാൽ ഈ യുഗ2ിേലാ വരുവാനുH യുഗ2ിേലാ
•മി:െaടുകയില$.

പറയു(ു: മനുഷVെƒ ഏതു പാപവും ൈദവദൂഷണവും •മി:െaടും;
എ(ാൽ പരിശു`ാ|ാവിെനതിെരയുH ദൂഷണം
•മി:െaടുകയില$. 32മനുഷVപുYതെനതിെര ആെര{ിലും എെ_{ിലും
പറoാൽ •മി:െaടും. പേ•, പരിശു`ാ|ാവി4 എതിെര
എെ_{ിലും പറoാൽ ഈ യുഗ2ിേലാ വരുവാനുH യുഗ2ിേലാ
•മി:െaടുകയില$.

------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168*.....48. തേ(ാ¥

------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168*.....48. തേ(ാ¥

പ{ുേചർ:െaടു(R അല$ാഹു ഒരി:ലും െപാറു:ുകയില$. അല$ാഹു
പ{ുേചർ:ു( കാരV2ിൽ അല$ാഹു ഒരി:ലും െപാറു2ുകയില$.
ആർ അല$ാഹുേവാ¥ പ{ുേചർ:ു(ുേവാ അവൻ ബഹുദൂരം പിഴJ%
േപായിരി:ു(ു. 168. നിേഷധിJ% തH%കയും, പി_ിരിoു
കളയുകയും െചŠതവരാേരാ അവർ:് അല$ാഹു
െപാറു2ുെകാടു:ുകേയ ഇല$. അവെര അവൻ േനർവഴിയിേല:്

പ{ുേചർ:െaടു(R അല$ാഹു ഒരി:ലും െപാറു:ുകയില$. അല$ാഹു
പ{ുേചർ:ു( കാരV2ിൽ അല$ാഹു ഒരി:ലും െപാറു2ുകയില$.
ആർ അല$ാഹുേവാ¥ പ{ുേചർ:ു(ുേവാ അവൻ ബഹുദൂരം പിഴJ%
േപായിരി:ു(ു. 168. നിേഷധിJ% തH%കയും, പി_ിരിoു
കളയുകയും െചŠതവരാേരാ അവർ:് അല$ാഹു
െപാറു2ുെകാടു:ുകേയ ഇല$. അവെര അവൻ േനർവഴിയിേല:്

നയി:ു(തുമല$.

നയി:ു(തുമല$.

55.

പരിശുBാMാവിെനകുറി• DഗFം എk് Dപാധാന6ം നൽകുcു?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

55.

പരിശുBാMാവിെനകുറി• DഗFം എk് Dപാധാന6ം നൽകുcു?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

േറാമാ 1:11.....നി'ള%െട ൈ£രV2ിനായി എെ_{ിലും

േറാമാ 1:11.....നി'ള%െട ൈ£രV2ിനായി എെ_{ിലും

ആ|ീയവരം ന<കുവാൻ ഞാൻ അഭിവാºഛി:ു(ു..

ആ|ീയവരം ന<കുവാൻ ഞാൻ അഭിവാºഛി:ു(ു..

േറാമാ 8:9.....ൈദവ2ിെƒ ആ|ാ¤ യഥാർഥമായി നി'ളിൽ

േറാമാ 8:9.....ൈദവ2ിെƒ ആ|ാ¤ യഥാർഥമായി നി'ളിൽ

വസി:ുെ({ിൽ നി'ൾ പാപസzഭാവ2ിനു വിേധയരല$; ൈദവാ|ാവിനു

വസി:ുെ({ിൽ നി'ൾ പാപസzഭാവ2ിനു വിേധയരല$; ൈദവാ|ാവിനു

1 േകാറിേkാS 2:13-16*.....ആ|ീയ

1 േകാറിേkാS 2:13-16*.....ആ|ീയ

വിേധയരേYത. Yകിvതുവിെƒ ആ|ാവില$ാ2വൻ YകിvതുവിനുHവനല$.
കാരV'ൾ

വിേധയരേYത. Yകിvതുവിെƒ ആ|ാവില$ാ2വൻ YകിvതുവിനുHവനല$.
കാരV'ൾ

ആ|ീയമായി താരതമVെaടു2ു(തു പരിശു`ാ|ാ¤ ഉപേദശി:ു(
വാ:ുകളിലാS നാം സംസാരി:ു(R ... 15. ആ|ികേനാ
സകലെ2യും വിേവചി:ു(ു;

ആ|ീയമായി താരതമVെaടു2ു(തു പരിശു`ാ|ാ¤ ഉപേദശി:ു(
വാ:ുകളിലാS നാം സംസാരി:ു(R ... 15. ആ|ികേനാ
സകലെ2യും വിേവചി:ു(ു;

അനുസരി:ു( ധർമനി•കർ അ_Vകാല2് ഉAാകുെമ(് അവർ
നി'േളാടു പറoുവേല$ാ. 19ഇ'െനയുHവർ ഭി(ത ഉAാ:ു(വരും
േലാകെ2യും അതിെƒ സുഖാനുേഭാഗ'െളയും കാം•ി:ു(വരും

അനുസരി:ു( ധർമനി•കർ അ_Vകാല2് ഉAാകുെമ(് അവർ
നി'േളാടു പറoുവേല$ാ. 19ഇ'െനയുHവർ ഭി(ത ഉAാ:ു(വരും
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പറയുക: ആ|ാ¤ എ4െറ നാഥ4െറ വരുതിയിലുH കാരVമാS.
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അവൻ എെ( അയJതുേപാെല

ഞാനും നി'െള അയŠ:ു(ു. 22. അവൻ അവരുെടേമൽ ഊതി
അവേരാ¥, നി'ൾ പരിശു`ാ|ാവിെന സzീകരി:ുക..

ഞാനും നി'െള അയŠ:ു(ു. 22. അവൻ അവരുെടേമൽ ഊതി
അവേരാ¥, നി'ൾ പരിശു`ാ|ാവിെന സzീകരി:ുക..

അh. DപവർRന7ൾ 1:8.....നി'ൾ ശ’ിYപാപിJ്,

അh. DപവർRന7ൾ 1:8.....നി'ൾ ശ’ിYപാപിJ്,

1 േകാറിേkാS 12:1, 4-11 & 13*.....1.

1 േകാറിേkാS 12:1, 4-11 & 13*.....1.

െയരൂശേലമിലും െയഹൂദVയിൽ എല$ായിട2ും ശമരVയിലും എ(ല$
ഭൂമിയുെട അറുതിവെരയും എെƒ സാ•ികളായി2ീരും.”

സേഹാദര~ാേര,

ആ|ികവര'െള:ുറിJ% നി'ൾ അറിവില$ാ2വരായിരി:ില$. 7.
ആ|ാവി4െറ Yപകാശനം ഓേരാ മനുഷVനും Yപേയാജനെaടും. 13. ഒരു
ആ|ാവിനാൽ നാം എല$ാവരും ഏകശരീരമായി Œാനേ2ാെട നാം
യഹൂദേനാ Yഗീ:ുകാരാെണേ(ാ, നാം അടിമകേളാ സzതY_േയാ
ആയിെ:ാHെt; എല$ാവരും ഒേര ആ|ാവിെന പാനംെചŠതു.

െയരൂശേലമിലും െയഹൂദVയിൽ എല$ായിട2ും ശമരVയിലും എ(ല$
ഭൂമിയുെട അറുതിവെരയും എെƒ സാ•ികളായി2ീരും.”

സേഹാദര~ാേര,

ആ|ികവര'െള:ുറിJ% നി'ൾ അറിവില$ാ2വരായിരി:ില$. 7.
ആ|ാവി4െറ Yപകാശനം ഓേരാ മനുഷVനും Yപേയാജനെaടും. 13. ഒരു
ആ|ാവിനാൽ നാം എല$ാവരും ഏകശരീരമായി Œാനേ2ാെട നാം
യഹൂദേനാ Yഗീ:ുകാരാെണേ(ാ, നാം അടിമകേളാ സzതY_േയാ
ആയിെ:ാHെt; എല$ാവരും ഒേര ആ|ാവിെന പാനംെചŠതു.

------------------------------------------------DശBി<ുക: ആ|ീയവഴികേളാ പരിശു`ാ|ാവി4െറ
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വാസ£ാനേമാ ഖുർആനിൽ പരാമർശി:ു(ില$.
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ആ|ീയവരം ന<കുവാൻ ഞാൻ അഭിവാºഛി:ു(ു..

ആ|ീയവരം ന<കുവാൻ ഞാൻ അഭിവാºഛി:ു(ു..

വസി:ുെ({ിൽ നി'ൾ പാപസzഭാവ2ിനു വിേധയരല$; ൈദവാ|ാവിനു

വസി:ുെ({ിൽ നി'ൾ പാപസzഭാവ2ിനു വിേധയരല$; ൈദവാ|ാവിനു

വിേധയരേYത. Yകിvതുവിെƒ ആ|ാവില$ാ2വൻ YകിvതുവിനുHവനല$.

വിേധയരേYത. Yകിvതുവിെƒ ആ|ാവില$ാ2വൻ YകിvതുവിനുHവനല$.
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1 േകാറിേkാS 2:13-16*.....ആ|ീയ

കാരV'ൾ

ആ|ീയമായി താരതമVെaടു2ു(തു പരിശു`ാ|ാ¤ ഉപേദശി:ു(
വാ:ുകളിലാS നാം സംസാരി:ു(R ... 15. ആ|ികേനാ
സകലെ2യും വിേവചി:ു(ു;

ആ|ീയമായി താരതമVെaടു2ു(തു പരിശു`ാ|ാ¤ ഉപേദശി:ു(
വാ:ുകളിലാS നാം സംസാരി:ു(R ... 15. ആ|ികേനാ
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യൂദാ 18-19*.....ഭ’ിവിരു`മായ അധമവികാര'െള

അനുസരി:ു( ധർമനി•കർ അ_Vകാല2് ഉAാകുെമ(് അവർ
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അനുസരി:ു( ധർമനി•കർ അ_Vകാല2് ഉAാകുെമ(് അവർ
നി'േളാടു പറoുവേല$ാ. 19ഇ'െനയുHവർ ഭി(ത ഉAാ:ു(വരും
േലാകെ2യും അതിെƒ സുഖാനുേഭാഗ'െളയും കാം•ി:ു(വരും

പരിശു`ാ|രഹിതരും ആകു(ു. .

പരിശു`ാ|രഹിതരും ആകു(ു. .

------------------------------------------------İsra 17:85*.....ആ|ാവിെനaQി അവർ നിേ(ാ¥ േചാദി:ു(ു.

------------------------------------------------İsra 17:85*.....ആ|ാവിെനaQി അവർ നിേ(ാ¥ േചാദി:ു(ു.

പറയുക: ആ|ാ¤ എ4െറ നാഥ4െറ വരുതിയിലുH കാരVമാS.
വിŒാന2ിൽനി(് വളെര കുറേJ നി'ൾ:് നൽകിയിt%H».

പറയുക: ആ|ാ¤ എ4െറ നാഥ4െറ വരുതിയിലുH കാരVമാS.
വിŒാന2ിൽനി(് വളെര കുറേJ നി'ൾ:് നൽകിയിt%H».

ൈദവRിeെറ "പരിശുBാMാN" അവിശ=സനീയമാംവിധം
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ബൈബിൾ

അവൻ എെ( അയJതുേപാെല

അെത / ഇലI

േയാഹcാൻ 20:21-22..... 21.

ഖുർആൻ

അവൻ എെ( അയJതുേപാെല

ഞാനും നി'െള അയŠ:ു(ു. 22. അവൻ അവരുെടേമൽ ഊതി
അവേരാ¥, നി'ൾ പരിശു`ാ|ാവിെന സzീകരി:ുക..

ഞാനും നി'െള അയŠ:ു(ു. 22. അവൻ അവരുെടേമൽ ഊതി
അവേരാ¥, നി'ൾ പരിശു`ാ|ാവിെന സzീകരി:ുക..

െയരൂശേലമിലും െയഹൂദVയിൽ എല$ായിട2ും ശമരVയിലും എ(ല$
ഭൂമിയുെട അറുതിവെരയും എെƒ സാ•ികളായി2ീരും.”

െയരൂശേലമിലും െയഹൂദVയിൽ എല$ായിട2ും ശമരVയിലും എ(ല$
ഭൂമിയുെട അറുതിവെരയും എെƒ സാ•ികളായി2ീരും.”

അh. DപവർRന7ൾ 1:8.....നി'ൾ ശ’ിYപാപിJ്,
1 േകാറിേkാS 12:1, 4-11 & 13*.....1.

സേഹാദര~ാേര,

അh. DപവർRന7ൾ 1:8.....നി'ൾ ശ’ിYപാപിJ്,
1 േകാറിേkാS 12:1, 4-11 & 13*.....1.

സേഹാദര~ാേര,

ആ|ികവര'െള:ുറിJ% നി'ൾ അറിവില$ാ2വരായിരി:ില$. 7.
ആ|ാവി4െറ Yപകാശനം ഓേരാ മനുഷVനും Yപേയാജനെaടും. 13. ഒരു
ആ|ാവിനാൽ നാം എല$ാവരും ഏകശരീരമായി Œാനേ2ാെട നാം
യഹൂദേനാ Yഗീ:ുകാരാെണേ(ാ, നാം അടിമകേളാ സzതY_േയാ
ആയിെ:ാHെt; എല$ാവരും ഒേര ആ|ാവിെന പാനംെചŠതു.

ആ|ികവര'െള:ുറിJ% നി'ൾ അറിവില$ാ2വരായിരി:ില$. 7.
ആ|ാവി4െറ Yപകാശനം ഓേരാ മനുഷVനും Yപേയാജനെaടും. 13. ഒരു
ആ|ാവിനാൽ നാം എല$ാവരും ഏകശരീരമായി Œാനേ2ാെട നാം
യഹൂദേനാ Yഗീ:ുകാരാെണേ(ാ, നാം അടിമകേളാ സzതY_േയാ
ആയിെ:ാHെt; എല$ാവരും ഒേര ആ|ാവിെന പാനംെചŠതു.

------------------------------------------------DശBി<ുക: ആ|ീയവഴികേളാ പരിശു`ാ|ാവി4െറ

------------------------------------------------DശBി<ുക: ആ|ീയവഴികേളാ പരിശു`ാ|ാവി4െറ

വാസ£ാനേമാ ഖുർആനിൽ പരാമർശി:ു(ില$.

വാസ£ാനേമാ ഖുർആനിൽ പരാമർശി:ു(ില$.

57.

ഒരു വിശ=ാസിയുെട കbിൽ നിc് ൈകപിടി/് ആMീയ
സTാന7ൾ മെZാcിേല<് പകർRാനാകുേമാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

57.

ഒരു വിശ=ാസിയുെട കbിൽ നിc് ൈകപിടി/് ആMീയ
സTാന7ൾ മെZാcിേല<് പകർRാനാകുേമാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

1 തിേമാേRേയാS 4:14-15*......സഭാമുഖV~ാരുെട

1 തിേമാേRേയാS 4:14-15*......സഭാമുഖV~ാരുെട

2 തിേമാേRേയാS 1:6......അതിനാൽ എെƒ

2 തിേമാേRേയാS 1:6......അതിനാൽ എെƒ

ൈകവŠപിലൂെട നിന:ു ലഭിJ കൃപാവരം ഉ‡ീപിaി:ണെമ(ു ഞാൻ
നിെ( അനുvമരിaി:ു(ു.

ൈകവŠപിലൂെട നിന:ു ലഭിJ കൃപാവരം ഉ‡ീപിaി:ണെമ(ു ഞാൻ
നിെ( അനുvമരിaി:ു(ു.

െഹDബായർ 6:1-2.....1Yകിvതുവി4െറ

െഹDബായർ 6:1-2.....1Yകിvതുവി4െറ

ൈകവŠപിൽകൂടിയും Yപവചന2ിൽകൂടിയും നിന:ു ന<കെat
കൃപാവരം അവഗണി:രുR. 15ഈ കർ2വV'ൾ അനുxഠി:ുകയും
അവŠ:ുേവAി നിെ(2െ( സമർaി:ുകയും െച‰%ക. അ'െന
ഇതുമൂലം നിന:ുAാകു( േമ~ എല$ാ മനുഷVരും കാണെt

ഉപേദശ2ി4െറ

ത2z'ൾ വിt%കളo് നമു:് പൂർണതയിേല:് േപാകാം, വീAും
വീAും അടി2റയിടുകയുമരുR. 2. ൈകകളിെല കിട:ു(ു...

ൈകവŠപിൽകൂടിയും Yപവചന2ിൽകൂടിയും നിന:ു ന<കെat
കൃപാവരം അവഗണി:രുR. 15ഈ കർ2വV'ൾ അനുxഠി:ുകയും
അവŠ:ുേവAി നിെ(2െ( സമർaി:ുകയും െച‰%ക. അ'െന
ഇതുമൂലം നിന:ുAാകു( േമ~ എല$ാ മനുഷVരും കാണെt

ഉപേദശ2ി4െറ

ത2z'ൾ വിt%കളo് നമു:് പൂർണതയിേല:് േപാകാം, വീAും
വീAും അടി2റയിടുകയുമരുR. 2. ൈകകളിെല കിട:ു(ു...

------------------------------------------------DശBി<ുക: ആMീയ സTാന7ൾ Dപചരിhി<ുcതിനായി

------------------------------------------------DശBി<ുക: ആMീയ സTാന7ൾ Dപചരിhി<ുcതിനായി

ൈകകളിെല ൈകhRിെയ<ുറി/് ഖുർആനിൽ യാെതാരു
പരാമർശവുമിലI. Cf. Rom. 1:11, 2 Thess. 2:8 & 1 Tim. 4:14-16.

ൈകകളിെല ൈകhRിെയ<ുറി/് ഖുർആനിൽ യാെതാരു
പരാമർശവുമിലI. Cf. Rom. 1:11, 2 Thess. 2:8 & 1 Tim. 4:14-16.

േയശുവിeെറ അനുഗാമികെള, േയശുവിeെറ ആMാവിeെറ
ശsിയാൽ വസി<ുc അേത അ‘ുത7ൾ െചbാൻ
കഴിവു1വനാേണാ?

േയശുവിeെറ അനുഗാമികെള, േയശുവിeെറ ആMാവിeെറ
ശsിയാൽ വസി<ുc അേത അ‘ുത7ൾ െചbാൻ
കഴിവു1വനാേണാ?

58.

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ലൂേ<ാS 10:17*.....

ഖുർആൻ

58.

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ലൂേ<ാS 10:17*.....

ആ എഴുപ2ിരAുേപർ

ഖുർആൻ

ആ എഴുപ2ിരAുേപർ

ആ½ാദപൂർവം തിരിJ% വ(ു പറoു: “ഗുേരാ, അവിടുെ2 നാമ2ിൽ
ഭൂത'ൾേപാലും ഞ'ൾ:ു കീഴട'ു(ു..

ആ½ാദപൂർവം തിരിJ% വ(ു പറoു: “ഗുേരാ, അവിടുെ2 നാമ2ിൽ
ഭൂത'ൾേപാലും ഞ'ൾ:ു കീഴട'ു(ു..

േയാഹcാൻ 14:12*.....

േയാഹcാൻ 14:12*.....

എ(ിൽ വിശzസി:ു(വൻ ഞാൻ

െച‰%( Yപവൃ2ികൾ െച‰%ം; ഞാൻ പിതാവിെƒ അടു:ൽ
േപാകു(തുെകാA് അവെയ:ാൾ വലിയ Yപവൃ2ികള%ം െച‰%ം.

അh. DപവർRന7ൾ 6:8..... അന_രം

vെതഫാെനാv

എ(ിൽ വിശzസി:ു(വൻ ഞാൻ

െച‰%( Yപവൃ2ികൾ െച‰%ം; ഞാൻ പിതാവിെƒ അടു:ൽ
േപാകു(തുെകാA് അവെയ:ാൾ വലിയ Yപവൃ2ികള%ം െച‰%ം.

അh. DപവർRന7ൾ 6:8..... അന_രം

vെതഫാെനാv

കൃപയും ശ’ിയും നിറoവനായി ജന2ിൽ വലിയ അ•ുത'ള%ം
അടയാള'ള%ം െചŠതു.

കൃപയും ശ’ിയും നിറoവനായി ജന2ിൽ വലിയ അ•ുത'ള%ം
അടയാള'ള%ം െചŠതു.

അh. DപവർRന7ൾ 8:6..... ഫിലിെaാv

അh. DപവർRന7ൾ 8:6..... ഫിലിെaാv

െചŠത

െചŠത

അടയാള'െള പുരുഷാര'ൾ േകൾ:യും കാൺകയും െചŠകയാൽ
അവൻ പറയു(തു ഏകമനേ„ാെട Yശ`ിJ%െകാAിരു(ു.

അടയാള'െള പുരുഷാര'ൾ േകൾ:യും കാൺകയും െചŠകയാൽ
അവൻ പറയു(തു ഏകമനേ„ാെട Yശ`ിJ%െകാAിരു(ു.

------------------------------------------------DശBി<ുക: േയശുവിനു േശഷം ഏെത{ിലും വV’മായ
അ•ുത'ൾ െച‰%( ആെര{ിലും ഖുർആനിലൂെട േരഖകളില$.

------------------------------------------------DശBി<ുക: േയശുവിനു േശഷം ഏെത{ിലും വV’മായ
അ•ുത'ൾ െച‰%( ആെര{ിലും ഖുർആനിലൂെട േരഖകളില$.

57.

ഒരു വിശ=ാസിയുെട കbിൽ നിc് ൈകപിടി/് ആMീയ
സTാന7ൾ മെZാcിേല<് പകർRാനാകുേമാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

57.

ഒരു വിശ=ാസിയുെട കbിൽ നിc് ൈകപിടി/് ആMീയ
സTാന7ൾ മെZാcിേല<് പകർRാനാകുേമാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

1 തിേമാേRേയാS 4:14-15*......സഭാമുഖV~ാരുെട

1 തിേമാേRേയാS 4:14-15*......സഭാമുഖV~ാരുെട

ൈകവŠപിൽകൂടിയും Yപവചന2ിൽകൂടിയും നിന:ു ന<കെat
കൃപാവരം അവഗണി:രുR. 15ഈ കർ2വV'ൾ അനുxഠി:ുകയും
അവŠ:ുേവAി നിെ(2െ( സമർaി:ുകയും െച‰%ക. അ'െന
ഇതുമൂലം നിന:ുAാകു( േമ~ എല$ാ മനുഷVരും കാണെt

ൈകവŠപിൽകൂടിയും Yപവചന2ിൽകൂടിയും നിന:ു ന<കെat
കൃപാവരം അവഗണി:രുR. 15ഈ കർ2വV'ൾ അനുxഠി:ുകയും
അവŠ:ുേവAി നിെ(2െ( സമർaി:ുകയും െച‰%ക. അ'െന
ഇതുമൂലം നിന:ുAാകു( േമ~ എല$ാ മനുഷVരും കാണെt

ൈകവŠപിലൂെട നിന:ു ലഭിJ കൃപാവരം ഉ‡ീപിaി:ണെമ(ു ഞാൻ
നിെ( അനുvമരിaി:ു(ു.

ൈകവŠപിലൂെട നിന:ു ലഭിJ കൃപാവരം ഉ‡ീപിaി:ണെമ(ു ഞാൻ
നിെ( അനുvമരിaി:ു(ു.

2 തിേമാേRേയാS 1:6......അതിനാൽ എെƒ
െഹDബായർ 6:1-2.....1Yകിvതുവി4െറ

ഉപേദശ2ി4െറ

2 തിേമാേRേയാS 1:6......അതിനാൽ എെƒ
െഹDബായർ 6:1-2.....1Yകിvതുവി4െറ

ഉപേദശ2ി4െറ

ത2z'ൾ വിt%കളo് നമു:് പൂർണതയിേല:് േപാകാം, വീAും
വീAും അടി2റയിടുകയുമരുR. 2. ൈകകളിെല കിട:ു(ു...

ത2z'ൾ വിt%കളo് നമു:് പൂർണതയിേല:് േപാകാം, വീAും
വീAും അടി2റയിടുകയുമരുR. 2. ൈകകളിെല കിട:ു(ു...

ൈകകളിെല ൈകhRിെയ<ുറി/് ഖുർആനിൽ യാെതാരു
പരാമർശവുമിലI. Cf. Rom. 1:11, 2 Thess. 2:8 & 1 Tim. 4:14-16.

ൈകകളിെല ൈകhRിെയ<ുറി/് ഖുർആനിൽ യാെതാരു
പരാമർശവുമിലI. Cf. Rom. 1:11, 2 Thess. 2:8 & 1 Tim. 4:14-16.

േയശുവിeെറ അനുഗാമികെള, േയശുവിeെറ ആMാവിeെറ
ശsിയാൽ വസി<ുc അേത അ‘ുത7ൾ െചbാൻ
കഴിവു1വനാേണാ?

േയശുവിeെറ അനുഗാമികെള, േയശുവിeെറ ആMാവിeെറ
ശsിയാൽ വസി<ുc അേത അ‘ുത7ൾ െചbാൻ
കഴിവു1വനാേണാ?

------------------------------------------------DശBി<ുക: ആMീയ സTാന7ൾ Dപചരിhി<ുcതിനായി

58.

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ലൂേ<ാS 10:17*.....

ഖുർആൻ

ആ½ാദപൂർവം തിരിJ% വ(ു പറoു: “ഗുേരാ, അവിടുെ2 നാമ2ിൽ
ഭൂത'ൾേപാലും ഞ'ൾ:ു കീഴട'ു(ു..
എ(ിൽ വിശzസി:ു(വൻ ഞാൻ

െച‰%( Yപവൃ2ികൾ െച‰%ം; ഞാൻ പിതാവിെƒ അടു:ൽ
േപാകു(തുെകാA് അവെയ:ാൾ വലിയ Yപവൃ2ികള%ം െച‰%ം.

അh. DപവർRന7ൾ 6:8..... അന_രം

58.

ബൈബിൾ

ആ എഴുപ2ിരAുേപർ

േയാഹcാൻ 14:12*.....

------------------------------------------------DശBി<ുക: ആMീയ സTാന7ൾ Dപചരിhി<ുcതിനായി

vെതഫാെനാv

കൃപയും ശ’ിയും നിറoവനായി ജന2ിൽ വലിയ അ•ുത'ള%ം
അടയാള'ള%ം െചŠതു.

അh. DപവർRന7ൾ 8:6..... ഫിലിെaാv

െചŠത

അെത / ഇലI

ലൂേ<ാS 10:17*.....

ഖുർആൻ

ആ എഴുപ2ിരAുേപർ

ആ½ാദപൂർവം തിരിJ% വ(ു പറoു: “ഗുേരാ, അവിടുെ2 നാമ2ിൽ
ഭൂത'ൾേപാലും ഞ'ൾ:ു കീഴട'ു(ു..

േയാഹcാൻ 14:12*.....

എ(ിൽ വിശzസി:ു(വൻ ഞാൻ

െച‰%( Yപവൃ2ികൾ െച‰%ം; ഞാൻ പിതാവിെƒ അടു:ൽ
േപാകു(തുെകാA് അവെയ:ാൾ വലിയ Yപവൃ2ികള%ം െച‰%ം.

അh. DപവർRന7ൾ 6:8..... അന_രം

vെതഫാെനാv

കൃപയും ശ’ിയും നിറoവനായി ജന2ിൽ വലിയ അ•ുത'ള%ം
അടയാള'ള%ം െചŠതു.

അh. DപവർRന7ൾ 8:6..... ഫിലിെaാv

െചŠത

അടയാള'െള പുരുഷാര'ൾ േകൾ:യും കാൺകയും െചŠകയാൽ
അവൻ പറയു(തു ഏകമനേ„ാെട Yശ`ിJ%െകാAിരു(ു.

അടയാള'െള പുരുഷാര'ൾ േകൾ:യും കാൺകയും െചŠകയാൽ
അവൻ പറയു(തു ഏകമനേ„ാെട Yശ`ിJ%െകാAിരു(ു.

------------------------------------------------DശBി<ുക: േയശുവിനു േശഷം ഏെത{ിലും വV’മായ
അ•ുത'ൾ െച‰%( ആെര{ിലും ഖുർആനിലൂെട േരഖകളില$.

------------------------------------------------DശBി<ുക: േയശുവിനു േശഷം ഏെത{ിലും വV’മായ
അ•ുത'ൾ െച‰%( ആെര{ിലും ഖുർആനിലൂെട േരഖകളില$.

59.

ൈദവാMാവിeെറ ശsിയിലൂെട അ’ാതഭാഷയിേലാ
ഭാഷയിേലാ സംസാരി<ുcതിെല ചില ദാന7ൾ ൈദവം
നൽകുേനാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

59.

ൈദവാMാവിeെറ ശsിയിലൂെട അ’ാതഭാഷയിേലാ
ഭാഷയിേലാ സംസാരി<ുcതിെല ചില ദാന7ൾ ൈദവം
നൽകുേനാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

1 േകാറിേkാS 14:2 & 5*.....അനVഭാഷകളിൽ

1 േകാറിേkാS 14:2 & 5*.....അനVഭാഷകളിൽ

സംസാരി:ു(വൻ മനുഷVേരാടല$, ൈദവേ2ാടേYത സംസാരി:ു(R;
അവൻ ആ|ാവിെƒ Yപേചാദന2ാൽ നിഗൂഢസതV'ൾ

സംസാരി:ു(വൻ മനുഷVേരാടല$, ൈദവേ2ാടേYത സംസാരി:ു(R;
അവൻ ആ|ാവിെƒ Yപേചാദന2ാൽ നിഗൂഢസതV'ൾ

സംസാരി:ു(ു.

സംസാരി:ു(ു.

ആ|ാവു നെ. സഹായി:ു(ു. എ'െനയാണു Yപാർഥിേ:Aെത(ു നമു:്
അറിoുകൂെട{ിലും ആ|ാ¤ വാ:ുകൾ കൂടാെതയുH ഞര:2ാൽ
നമു:ുേവAി ൈദവ2ിെƒ അടു:ൽ നിേവദനം നട2ു(ു. 27ൈദവ2ിെƒ
ജന2ിനുേവAി, അവിടുെ2 ഹിതYപകാരം, ആ|ാവു തിരുസ(ിധിയിൽ
Yപാർഥി:ു(ു. മനുഷVഹൃദയ'ൾ കാണു(വനായ ൈദവം ആ|ാവിെƒ
ചി_ എ_ാകു(ു എ(് അറിയുകയും െച‰%(ു

ആ|ാവു നെ. സഹായി:ു(ു. എ'െനയാണു Yപാർഥിേ:Aെത(ു നമു:്
അറിoുകൂെട{ിലും ആ|ാ¤ വാ:ുകൾ കൂടാെതയുH ഞര:2ാൽ
നമു:ുേവAി ൈദവ2ിെƒ അടു:ൽ നിേവദനം നട2ു(ു. 27ൈദവ2ിെƒ
ജന2ിനുേവAി, അവിടുെ2 ഹിതYപകാരം, ആ|ാവു തിരുസ(ിധിയിൽ
Yപാർഥി:ു(ു. മനുഷVഹൃദയ'ൾ കാണു(വനായ ൈദവം ആ|ാവിെƒ
ചി_ എ_ാകു(ു എ(് അറിയുകയും െച‰%(ു

------------------------------------------------DശBി<ുക: അനVഭാഷകളിൽ സംസാരി:ു(തിെന കുറിJ%
യാെതാരു സൂചനയും ഖുർആനിൽ ഇല$.

------------------------------------------------DശBി<ുക: അനVഭാഷകളിൽ സംസാരി:ു(തിെന കുറിJ%
യാെതാരു സൂചനയും ഖുർആനിൽ ഇല$.

പിശാചിeെറ ദാസPാരാൽ ൈദവദൂതൻമാരും പിശാചു<ള0ം
Dപകടമായ വ6ത6ാസമുേiാ?

പിശാചിeെറ ദാസPാരാൽ ൈദവദൂതൻമാരും പിശാചു<ള0ം
Dപകടമായ വ6ത6ാസമുേiാ?

േറാമാ 8:26-27*.....അതുേപാെലതെ(, ന.ുെട ബലഹീനതയിൽ

60.*

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

േറാമാ 8:26-27*.....അതുേപാെലതെ(, ന.ുെട ബലഹീനതയിൽ

60.*

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

മRായി 25:41*.....നി<:ു(വേരാ¥ ഇYപകാരം പറയും:

മRായി 25:41*.....നി<:ു(വേരാ¥ ഇYപകാരം പറയും:

‘ശപി:െatവേര, എെ( വിt് പിശാചിനും അവെƒ ദൂത~ാർ:ുമായി

‘ശപി:െatവേര, എെ( വിt് പിശാചിനും അവെƒ ദൂത~ാർ:ുമായി

ഒരു:ിയിരി:ു( നിതVാ©ിയിേല:ു േപാകൂ.

ഒരു:ിയിരി:ു( നിതVാ©ിയിേല:ു േപാകൂ.

െവളിപാu 12:9*.....9.

േലാകം മുഴുവെനയും വžി:ു(

െവളിപാu 12:9*.....9.

േലാകം മുഴുവെനയും വžി:ു(

പിശാചും സാ2ാനും എ( പഴയ പാ…ിെന മഹാനായ മഹാസർaം
പുറ2ാ:ി. അവെന ഭൂമിയിേല:ു തHി:ളoു; അവ4െറ

പിശാചും സാ2ാനും എ( പഴയ പാ…ിെന മഹാനായ മഹാസർaം
പുറ2ാ:ി. അവെന ഭൂമിയിേല:ു തHി:ളoു; അവ4െറ

------------------------------------------------Jinn 72:1—16*.....1. (നബിേയ,) പറയുക: ജി(ുകളിൽ

------------------------------------------------Jinn 72:1—16*.....1. (നബിേയ,) പറയുക: ജി(ുകളിൽ

നി(ുH ഒരു സംഘം ഖുർആൻ Yശ`ിJ% േകൾ:ുകയുAായി എ(്
എനി:് ദിവVേബാധനം നൽകെatിരി:ു(ു. എ(ിtവർ (സz_ം
സമൂഹേ2ാ¥) പറoു: തീർJയായും അ•ുതകരമായ ഒരു
ഖുർആൻ ഞ'ൾ േകtിരി:ു(ു. 2. അR സൻമാർഗ2ിേല:് വഴി
കാണി:ു(ു. അതു െകാA് ഞ'ൾ അതിൽ വിശzസിJ%. ഞ'ൾ
ഞ'ള%െട നാഥേനാ¥ പ{ുേചർ:ു(വരായിരു(ില$ എ(്
പറയു(താരാS? 11. ഞ'ള%െട കൂt2ിൽ സദzൃ2രായവരും
അവരിലുA്. ഞ'ളതിൽനി(് അക(ുനിൽ:ു(വരും. ഞ'ൾ
വVതVvതമായ നിയമ'ള%H വിഭാഗ'ളാS ...

നി(ുH ഒരു സംഘം ഖുർആൻ Yശ`ിJ% േകൾ:ുകയുAായി എ(്
എനി:് ദിവVേബാധനം നൽകെatിരി:ു(ു. എ(ിtവർ (സz_ം
സമൂഹേ2ാ¥) പറoു: തീർJയായും അ•ുതകരമായ ഒരു
ഖുർആൻ ഞ'ൾ േകtിരി:ു(ു. 2. അR സൻമാർഗ2ിേല:് വഴി
കാണി:ു(ു. അതു െകാA് ഞ'ൾ അതിൽ വിശzസിJ%. ഞ'ൾ
ഞ'ള%െട നാഥേനാ¥ പ{ുേചർ:ു(വരായിരു(ില$ എ(്
പറയു(താരാS? 11. ഞ'ള%െട കൂt2ിൽ സദzൃ2രായവരും
അവരിലുA്. ഞ'ളതിൽനി(് അക(ുനിൽ:ു(വരും. ഞ'ൾ
വVതVvതമായ നിയമ'ള%H വിഭാഗ'ളാS ...

ദൂത~ാെരയും അവേനാടു കൂെട തHി:ളoു.

59.

ൈദവാMാവിeെറ ശsിയിലൂെട അ’ാതഭാഷയിേലാ
ഭാഷയിേലാ സംസാരി<ുcതിെല ചില ദാന7ൾ ൈദവം
നൽകുേനാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ദൂത~ാെരയും അവേനാടു കൂെട തHി:ളoു.

59.

ൈദവാMാവിeെറ ശsിയിലൂെട അ’ാതഭാഷയിേലാ
ഭാഷയിേലാ സംസാരി<ുcതിെല ചില ദാന7ൾ ൈദവം
നൽകുേനാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

1 േകാറിേkാS 14:2 & 5*.....അനVഭാഷകളിൽ

1 േകാറിേkാS 14:2 & 5*.....അനVഭാഷകളിൽ

സംസാരി:ു(ു.

സംസാരി:ു(ു.

േറാമാ 8:26-27*.....അതുേപാെലതെ(, ന.ുെട ബലഹീനതയിൽ

േറാമാ 8:26-27*.....അതുേപാെലതെ(, ന.ുെട ബലഹീനതയിൽ

ആ|ാവു നെ. സഹായി:ു(ു. എ'െനയാണു Yപാർഥിേ:Aെത(ു നമു:്
അറിoുകൂെട{ിലും ആ|ാ¤ വാ:ുകൾ കൂടാെതയുH ഞര:2ാൽ
നമു:ുേവAി ൈദവ2ിെƒ അടു:ൽ നിേവദനം നട2ു(ു. 27ൈദവ2ിെƒ
ജന2ിനുേവAി, അവിടുെ2 ഹിതYപകാരം, ആ|ാവു തിരുസ(ിധിയിൽ
Yപാർഥി:ു(ു. മനുഷVഹൃദയ'ൾ കാണു(വനായ ൈദവം ആ|ാവിെƒ
ചി_ എ_ാകു(ു എ(് അറിയുകയും െച‰%(ു

ആ|ാവു നെ. സഹായി:ു(ു. എ'െനയാണു Yപാർഥിേ:Aെത(ു നമു:്
അറിoുകൂെട{ിലും ആ|ാ¤ വാ:ുകൾ കൂടാെതയുH ഞര:2ാൽ
നമു:ുേവAി ൈദവ2ിെƒ അടു:ൽ നിേവദനം നട2ു(ു. 27ൈദവ2ിെƒ
ജന2ിനുേവAി, അവിടുെ2 ഹിതYപകാരം, ആ|ാവു തിരുസ(ിധിയിൽ
Yപാർഥി:ു(ു. മനുഷVഹൃദയ'ൾ കാണു(വനായ ൈദവം ആ|ാവിെƒ
ചി_ എ_ാകു(ു എ(് അറിയുകയും െച‰%(ു

------------------------------------------------DശBി<ുക: അനVഭാഷകളിൽ സംസാരി:ു(തിെന കുറിJ%
യാെതാരു സൂചനയും ഖുർആനിൽ ഇല$.

------------------------------------------------DശBി<ുക: അനVഭാഷകളിൽ സംസാരി:ു(തിെന കുറിJ%
യാെതാരു സൂചനയും ഖുർആനിൽ ഇല$.

പിശാചിeെറ ദാസPാരാൽ ൈദവദൂതൻമാരും പിശാചു<ള0ം
Dപകടമായ വ6ത6ാസമുേiാ?

പിശാചിeെറ ദാസPാരാൽ ൈദവദൂതൻമാരും പിശാചു<ള0ം
Dപകടമായ വ6ത6ാസമുേiാ?

സംസാരി:ു(വൻ മനുഷVേരാടല$, ൈദവേ2ാടേYത സംസാരി:ു(R;
അവൻ ആ|ാവിെƒ Yപേചാദന2ാൽ നിഗൂഢസതV'ൾ

60.*

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

സംസാരി:ു(വൻ മനുഷVേരാടല$, ൈദവേ2ാടേYത സംസാരി:ു(R;
അവൻ ആ|ാവിെƒ Yപേചാദന2ാൽ നിഗൂഢസതV'ൾ

60.*

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

മRായി 25:41*.....നി<:ു(വേരാ¥ ഇYപകാരം പറയും:

മRായി 25:41*.....നി<:ു(വേരാ¥ ഇYപകാരം പറയും:

ഒരു:ിയിരി:ു( നിതVാ©ിയിേല:ു േപാകൂ.

ഒരു:ിയിരി:ു( നിതVാ©ിയിേല:ു േപാകൂ.

െവളിപാu 12:9*.....9.

െവളിപാu 12:9*.....9.
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അസാ~ാർഗികതയിലും സzവർഗരതിയിലും മുഴുകിയ
പരിസരനഗര'ള%ം നിതVാ©ിയുെട ശി•Š:ു വിേധയമായി. അ'െന
അവ എല$ാവർ:ും ദൃ•ാ_മായി2ീർ(ിരി:ു(ു.

വാസ£ലം വിt%േപായ മാലാഖമാെര മഹാദിവസ2ിെല വിധി:ായി
എേ(:ും ബ“ന£രായി അ“കാര2ിൽ
സൂ•ിJിരി:ു(ു. 7േസാേദാമും േഗാേമാറായും അവെയേaാെല
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ദൃ•ാ_ം െകാAുവ(ിരി:ു(ു. 39. (അവേരാ¥ പറയെaടും:)
തീർJയായും അR നി'ൾ:ുH Yപതിഫലമാകു(ു. ഇ(് നി'ൾ
അവിശzസിJിരു(തിൻെറ ഫലമായി ശി•ി:ുക.
ശി•യിൽ പ{ാളികളാണവർ.

ഇലI / അെത

------------------------------------------------Bakara 2:208*......സാ2ാൻെറ കാൽമുt%കളിൽ നട:രുR.

ഖുർആൻ

തുറ( ശYതുവാS.

നാം പരീ•ണം
നട2ു(വൻ, പരമകാരുണികനായ ൈദവ നൻമŠ:് നാം ഒരു
ദൃ•ാ_ം െകാAുവ(ിരി:ു(ു. 39. (അവേരാ¥ പറയെaടും:)
തീർJയായും അR നി'ൾ:ുH Yപതിഫലമാകു(ു. ഇ(് നി'ൾ
അവിശzസിJിരു(തിൻെറ ഫലമായി ശി•ി:ുക.
ശി•യിൽ പ{ാളികളാണവർ.

62.

ചില "ഭൂത7ൾ" അനുതപി<ാനും നലIതു െചbാനും
കഴിയുേമാ? (Jinn)
ബൈബിൾ

െവളിപാu 20:10.....അവെര വഴിെതQിJ പിശാœ, മൃഗവും

62.

ചില "ഭൂത7ൾ" അനുതപി<ാനും നലIതു െചbാനും
കഴിയുേമാ? (Jinn)
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

യൂദാ 6-7*.....'ള%െട പദവി കാ2ുസൂ•ി:ാെത സz_ം

യൂദാ 6-7*.....'ള%െട പദവി കാ2ുസൂ•ി:ാെത സz_ം

------------------------------------------------Jinn 72:1, 11, 13 & 14*.....1. ജി(ുകള%െട കൂt2ിലുH

------------------------------------------------Jinn 72:1, 11, 13 & 14*.....1. ജി(ുകള%െട കൂt2ിലുH

വാസ£ലം വിt%േപായ മാലാഖമാെര മഹാദിവസ2ിെല വിധി:ായി
എേ(:ും ബ“ന£രായി അ“കാര2ിൽ
സൂ•ിJിരി:ു(ു. 7േസാേദാമും േഗാേമാറായും അവെയേaാെല
അസാ~ാർഗികതയിലും സzവർഗരതിയിലും മുഴുകിയ
പരിസരനഗര'ള%ം നിതVാ©ിയുെട ശി•Š:ു വിേധയമായി. അ'െന
അവ എല$ാവർ:ും ദൃ•ാ_മായി2ീർ(ിരി:ു(ു.

ഒരു സംഘം എനി:ു വെ(2ിയിt%A് എ(് അവർ പറoു.
അവർ പറoു: ഞ'ൾ അ•ുതകരമായ ഒരു ഖുർആൻ േകt%. 11.
ഞ'ളിൽ സദzൃ2രിൽ െപt ഒരു സമൂഹമുA്. അYതയും ദൂരം. 13.
ഞ'ൾ സൻമാർഗം േകtേaാൾ അതിൽ ഞ'ൾ വിശzസിJ%. ത4െറ
നാഥനിൽ വിശzസി:ു(വൻ േYദാഹവും േYദാഹവും ഭയെaടു(ില$.
14. അല$ാഹുവി4 കീെഴാതു'ിെ:ാAിരി:ു( ചിലർ ഉA്.
ഞ'െള നീ അYകമികളായ ജന'ള%െട കൂt2ിലാ:രുേത.

വാസ£ലം വിt%േപായ മാലാഖമാെര മഹാദിവസ2ിെല വിധി:ായി
എേ(:ും ബ“ന£രായി അ“കാര2ിൽ
സൂ•ിJിരി:ു(ു. 7േസാേദാമും േഗാേമാറായും അവെയേaാെല
അസാ~ാർഗികതയിലും സzവർഗരതിയിലും മുഴുകിയ
പരിസരനഗര'ള%ം നിതVാ©ിയുെട ശി•Š:ു വിേധയമായി. അ'െന
അവ എല$ാവർ:ും ദൃ•ാ_മായി2ീർ(ിരി:ു(ു.

ഒരു സംഘം എനി:ു വെ(2ിയിt%A് എ(് അവർ പറoു.
അവർ പറoു: ഞ'ൾ അ•ുതകരമായ ഒരു ഖുർആൻ േകt%. 11.
ഞ'ളിൽ സദzൃ2രിൽ െപt ഒരു സമൂഹമുA്. അYതയും ദൂരം. 13.
ഞ'ൾ സൻമാർഗം േകtേaാൾ അതിൽ ഞ'ൾ വിശzസിJ%. ത4െറ
നാഥനിൽ വിശzസി:ു(വൻ േYദാഹവും േYദാഹവും ഭയെaടു(ില$.
14. അല$ാഹുവി4 കീെഴാതു'ിെ:ാAിരി:ു( ചിലർ ഉA്.
ഞ'െള നീ അYകമികളായ ജന'ള%െട കൂt2ിലാ:രുേത.

63.*

ഭൂത7ളിൽനിcു ഭൂത7െള പുറRാ<ുcതിെനhZി
വിശുB ലിഖിത7ള0േiാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

63.*

ഭൂത7ളിൽനിcു ഭൂത7െള പുറRാ<ുcതിെനhZി
വിശുB ലിഖിത7ള0േiാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

മRായി 9:33.....ഭൂതെ2 ഇറ:ിയേaാൾ ആ മൂകൻ

മRായി 9:33.....ഭൂതെ2 ഇറ:ിയേaാൾ ആ മൂകൻ

മRായി 17:18.....പി(ീ¥

മRായി 17:18.....പി(ീ¥

സംസാരിJ% തുട'ി. എല$ാവരും ആ–രVപരതY_രായി. “ഇYസാേയലിൽ
ഇതുേപാെല ഒരി:ലും കAിtില$േല$ാ!” എ(വർ പറoു..
േയശു ഭൂതെ2 ശാസിJ%; ഭൂതം ആ

ബാലനിൽനി(് ഒഴിoുേപായി. തൽ•ണം അവൻ സുഖംYപാപിJ%

സംസാരിJ% തുട'ി. എല$ാവരും ആ–രVപരതY_രായി. “ഇYസാേയലിൽ
ഇതുേപാെല ഒരി:ലും കAിtില$േല$ാ!” എ(വർ പറoു..
േയശു ഭൂതെ2 ശാസിJ%; ഭൂതം ആ

ബാലനിൽനി(് ഒഴിoുേപായി. തൽ•ണം അവൻ സുഖംYപാപിJ%

മർേ<ാS 1:25-26*.....മിAരുR, അവെന വിt% േപാകൂ” എ(ു

മർേ<ാS 1:25-26*.....മിAരുR, അവെന വിt% േപാകൂ” എ(ു

ലൂേ<ാS 4:35*.....േയശു ദു•ാ|ാവിെന ശാസിJ%െകാA്:

ലൂേ<ാS 4:35*.....േയശു ദു•ാ|ാവിെന ശാസിJ%െകാA്:

േയശു ദുരാ|ാവിേനാ¥ ആŒാപിJ%. അേaാൾ അയാെള കഠിനമായി
ഉലJ് ഉJ2ിൽ അലറിെ:ാA് ആ ദുരാ|ാ¤ വിt%േപായി. എല$ാവരും
ആ–രVപരതY_രായി

േയശു ദുരാ|ാവിേനാ¥ ആŒാപിJ%. അേaാൾ അയാെള കഠിനമായി
ഉലJ് ഉJ2ിൽ അലറിെ:ാA് ആ ദുരാ|ാ¤ വിt%േപായി. എല$ാവരും
ആ–രVപരതY_രായി

“മിAരുR! ഈ മനുഷVെന വിt% പുറ2ുേപാകൂ!” എ(ു പറoു.
ദു•ാ|ാ¤ അവെന അവരുെട മധV2ിൽ തHിയിtേശഷം ഒരുപYദവവും
വരു2ാെത അവെന വിt% േപായി.

“മിAരുR! ഈ മനുഷVെന വിt% പുറ2ുേപാകൂ!” എ(ു പറoു.
ദു•ാ|ാ¤ അവെന അവരുെട മധV2ിൽ തHിയിtേശഷം ഒരുപYദവവും
വരു2ാെത അവെന വിt% േപായി.

------------------------------------------------DശBി<ുക: ആള%കളിൽനി(ു ഭൂത'െള എറിയു(തിെന:ുറിJ്

------------------------------------------------DശBി<ുക: ആള%കളിൽനി(ു ഭൂത'െള എറിയു(തിെന:ുറിJ്

ഭൂത'െള പുറ2ാ:ു(തിെന കുറിJ് 89 വാകV'ൾ ഉA്.

ഭൂത'െള പുറ2ാ:ു(തിെന കുറിJ് 89 വാകV'ൾ ഉA്.

വjനയുെട സാRാൻെറ ശsി ബലഹീനേനാ
ഫലDപദമലIാRേതാ ആയി ചിDതീകരി<െhmിm0േiാ?

വjനയുെട സാRാൻെറ ശsി ബലഹീനേനാ
ഫലDപദമലIാRേതാ ആയി ചിDതീകരി<െhmിm0േiാ?

ഖുർആൻ യാെതാരു സൂചനയും ഇല$. എ(ാൽ ൈബബിളിെല

64.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ഖുർആൻ യാെതാരു സൂചനയും ഇല$. എ(ാൽ ൈബബിളിെല

64.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ലൂേ<ാS 4:6*.....ഈ സകല അധികാരവും Yപതാപവും ഞാൻ

ലൂേ<ാS 4:6*.....ഈ സകല അധികാരവും Yപതാപവും ഞാൻ

2 േകാറിേkാS 4:3—4.....3.

2 േകാറിേkാS 4:3—4.....3.

താ{ൾ:ു ന<കാം ഇവെയല$ാം എെ( ഏ<പിJിരി:ു(ു; എനി:ു
മന„%Hവ4 ഇവ െകാടു:ു(ു
ഞ'ള%െട സുവിേശഷം

മറoിരി:ുെ({ിൽ ... 4. ഈ േലാക2ിെല ൈദവ'ൾ
വിശzസി:ാ2വരുെട മന„് അ“മാ:ിയിരി:ു(ു.

താ{ൾ:ു ന<കാം ഇവെയല$ാം എെ( ഏ<പിJിരി:ു(ു; എനി:ു
മന„%Hവ4 ഇവ െകാടു:ു(ു
ഞ'ള%െട സുവിേശഷം

മറoിരി:ുെ({ിൽ ... 4. ഈ േലാക2ിെല ൈദവ'ൾ
വിശzസി:ാ2വരുെട മന„് അ“മാ:ിയിരി:ു(ു.

------------------------------------------------Nisâ 4:76*..... തീർJയായും പിശാചി4െറ തY_ം ദുർബലമാS.
İbrahim 14:22.....സാ2ാൻ പറയും ... എനി:് നിെ(

------------------------------------------------Nisâ 4:76*..... തീർJയായും പിശാചി4െറ തY_ം ദുർബലമാS.
İbrahim 14:22.....സാ2ാൻ പറയും ... എനി:് നിെ(

വിളി:ാൻ നിന:ു യാെതാരു അധികാരവുമില$

വിളി:ാൻ നിന:ു യാെതാരു അധികാരവുമില$

Nahl 16:98.... ഖുർആൻ

Nahl 16:98.... ഖുർആൻ

ഓതിേ:ൾaിJാൽ, പിശാചിൽനി(ു

ഓതിേ:ൾaിJാൽ, പിശാചിൽനി(ു

ശപി:െat പിശാചിൽ നി(ും അല$ാഹുവിൽ അഭയം േതടുക.

ശപി:െat പിശാചിൽ നി(ും അല$ാഹുവിൽ അഭയം േതടുക.

Shu'arâ 26:210-211*.....210.

Shu'arâ 26:210-211*.....210.

അR വെ(2ു(ില$. 211.
അR അവർ:ുA്, അR അവരുെട ൈകകളിലല$.

63.*

ഭൂത7ളിൽനിcു ഭൂത7െള പുറRാ<ുcതിെനhZി
വിശുB ലിഖിത7ള0േiാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

അR വെ(2ു(ില$. 211.
അR അവർ:ുA്, അR അവരുെട ൈകകളിലല$.

63.*

ഭൂത7ളിൽനിcു ഭൂത7െള പുറRാ<ുcതിെനhZി
വിശുB ലിഖിത7ള0േiാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

മRായി 9:33.....ഭൂതെ2 ഇറ:ിയേaാൾ ആ മൂകൻ

മRായി 9:33.....ഭൂതെ2 ഇറ:ിയേaാൾ ആ മൂകൻ

സംസാരിJ% തുട'ി. എല$ാവരും ആ–രVപരതY_രായി. “ഇYസാേയലിൽ
ഇതുേപാെല ഒരി:ലും കAിtില$േല$ാ!” എ(വർ പറoു..

സംസാരിJ% തുട'ി. എല$ാവരും ആ–രVപരതY_രായി. “ഇYസാേയലിൽ
ഇതുേപാെല ഒരി:ലും കAിtില$േല$ാ!” എ(വർ പറoു..

മRായി 17:18.....പി(ീ¥
േയശു ഭൂതെ2 ശാസിJ%; ഭൂതം ആ
63.*
ബാലനിൽനി(്
ഒഴിoുേപായി.
തൽ•ണം
അവൻ സുഖംYപാപിJ%
Are there verses
in the
Holy Books
about casting
മർേ<ാS
demons out 1:25-26*.....
of people? മിAരുR, അവെന വിt% േപാകൂ” എ(ു
BibleYes / NoQur’an
േയശു ദുരാ|ാവിേനാ¥ ആŒാപിJ%.
അേaാൾ അയാെള കഠിനമായി
ഉലJ്
ഉJ2ിൽ
അലറിെ:ാA് ആ
ദുരാ|ാ¤
വിt%േപായി.
എല$ാവരും
മRായി
9:33.....And
when
the demon
was cast
ആ–രVപരതY_രായി
out, the dumb spoke; and the multitudes marveled,
ലൂേ<ാS
ദു•ാ|ാവിെന
ശാസിJ%െകാA്:
saying, It 4:35*.....
was never േയശു
so seen
in Israel.
“മിAരുR!
മനുഷVെന വിt% പുറ2ുേപാകൂ!”
മRായിഈ17:18.....Jesus
rebukedഎ(ു
theപറoു.
demon, and
ദു•ാ|ാ¤ അവെന അവരുെട മധV2ിൽ തHിയിtേശഷം ഒരുപYദവവും
he departed out of him; and the child was
വരു2ാെത അവെന വിt% േപായി.
cured...
------------------------------------------------മർേ<ാS 1:25-26*.....25.And Jesus rebuked him,
DശBി<ുക: ആള%കളിൽനി(ു ഭൂത'െള എറിയു(തിെന:ുറിJ്
saying, Hold thy peace, and come out of him. 26.
ഖുർആൻ യാെതാരു സൂചനയും ഇല$. എ(ാൽ ൈബബിളിെല
And when the unclean spirit had torn him, and
ഭൂത'െള പുറ2ാ:ു(തിെന കുറിJ് 89 വാകV'ൾ ഉA്.
cried with a loud voice, he came out of him.
64.
ലൂേ<ാS 4:35, 8:33 & 9:42*.....35.And
Jesus rebuked
വjനയുെട സാRാൻെറ ശsി ബലഹീനേനാ
him, saying, Hold thy peace, and come out of him.
ഫലDപദമലIാRേതാ ആയി ചിDതീകരി<െhmിm0േiാ?
And when the demon had
thrown him down in the
ബൈബിൾ ഇലI / അെത ഖുർആൻ
midst, he came out of him,
and hurt him not…
ലൂേ<ാS
4:6*.....ഈ സകല അധികാരവും Yപതാപവും ഞാൻ
------------------------------------------------താ{ൾ:ു
ന<കാം
ഇവെയല$
ാം എെ(
എനി:ു
Note: There
are
no verses
inഏ<പിJിരി:ു(ു;
the Qur’an about
മന„%Hവ4
ഇവ െകാടു:ു(ു
casting demons
out of people; but there are 89
2
േകാറിേkാS
4:3—4.....3.
ഞ'ള%െട out
സുവിേശഷം
verses
in the Bible
about the casting
of demons.

64.

മറoിരി:ുെ({ിൽ ... 4. ഈ േലാക2ിെല ൈദവ'ൾ
വിശzസി:ാ2വരുെട
അ“മാ:ിയിരി:ു(ു.
Is
Satan’s power മന„്
of deception
depicted as

being
------------------------------------------------weak or ineffective?
Nisâ 4:76*..... തീർJയായും
BibleNo / പിശാചി4െറ
തY_ം ദുർബലമാS.
YesQur’an
İbrahim
14:22.....
സാ2ാൻ പറയും ... എനി:് നിെ(
ലൂേ<ാS
4:6*.....And
the devil said unto him,
വിളി:ാൻ നിന:ു യാെതാരു അധികാരവുമില$
All this authority will I give thee, and the
Nahl 16:98.... ഖുർആൻ ഓതിേ:ൾaിJാൽ, പിശാചിൽനി(ു
glory of them; for that is delivered unto me, and
ശപി:െat പിശാചിൽ നി(ും അല$ാഹുവിൽ അഭയം േതടുക.
to whomsoever I will I give it.
Shu'arâ 26:210-211*.....210. അR വെ(2ു(ില$. 211.
2
േകാറിേkാS 4:3—4.....3.If our gospel be
അR അവർ:ുA്, അR അവരുെട ൈകകളിലല$.
hidden... 4. the god of this world hath blinded
the minds of them who believe not...
------------------------------------------------Nisâ 4:76*.....Assuredly, the devil’s strategy is

മRായി 17:18.....പി(ീ¥
േയശു ഭൂതെ2 ശാസിJ%; ഭൂതം ആ
63.*
ബാലനിൽനി(്
ഒഴിoുേപായി.
തൽ•ണം
അവൻ സുഖംYപാപിJ%
Are there verses
in the
Holy Books
about casting
മർേ<ാS
demons out 1:25-26*.....
of people? മിAരുR, അവെന വിt% േപാകൂ” എ(ു
BibleYes / NoQur’an
േയശു ദുരാ|ാവിേനാ¥ ആŒാപിJ%.
അേaാൾ അയാെള കഠിനമായി
ഉലJ്
ഉJ2ിൽ
അലറിെ:ാA് ആ
ദുരാ|ാ¤
വിt%േപായി.
എല$ാവരും
മRായി
9:33.....And
when
the demon
was cast
ആ–രVപരതY_രായി
out, the dumb spoke; and the multitudes marveled,
ലൂേ<ാS
ദു•ാ|ാവിെന
ശാസിJ%െകാA്:
saying, It 4:35*.....
was never േയശു
so seen
in Israel.
“മിAരുR!
മനുഷVെന വിt% പുറ2ുേപാകൂ!”
മRായിഈ17:18.....Jesus
rebukedഎ(ു
theപറoു.
demon, and
ദു•ാ|ാ¤ അവെന അവരുെട മധV2ിൽ തHിയിtേശഷം ഒരുപYദവവും
he departed out of him; and the child was
വരു2ാെത അവെന വിt% േപായി.
cured...
------------------------------------------------മർേ<ാS 1:25-26*.....25.And Jesus rebuked him,
DശBി<ുക: ആള%കളിൽനി(ു ഭൂത'െള എറിയു(തിെന:ുറിJ്
saying, Hold thy peace, and come out of him. 26.
ഖുർആൻ യാെതാരു സൂചനയും ഇല$. എ(ാൽ ൈബബിളിെല
And when the unclean spirit had torn him, and
ഭൂത'െള പുറ2ാ:ു(തിെന കുറിJ് 89 വാകV'ൾ ഉA്.
cried with a loud voice, he came out of him.
64.
ലൂേ<ാS 4:35, 8:33 & 9:42*.....35.And
Jesus rebuked
വjനയുെട സാRാൻെറ ശsി ബലഹീനേനാ
him, saying, Hold thy peace, and come out of him.
ഫലDപദമലIാRേതാ ആയി ചിDതീകരി<െhmിm0േiാ?
And when the demon had
thrown him down in the
ബൈബിൾ ഇലI / അെത ഖുർആൻ
midst, he came out of him,
and hurt him not…
ലൂേ<ാS
4:6*.....ഈ സകല അധികാരവും Yപതാപവും ഞാൻ
------------------------------------------------താ{ൾ:ു
ന<കാം
ഇവെയല$
ാം എെ(
എനി:ു
Note: There
are
no verses
inഏ<പിJിരി:ു(ു;
the Qur’an about
മന„%Hവ4
ഇവ െകാടു:ു(ു
casting demons
out of people; but there are 89
2
േകാറിേkാS
4:3—4.....3.
ഞ'ള%െട out
സുവിേശഷം
verses
in the Bible
about the casting
of demons.

64.

മറoിരി:ുെ({ിൽ ... 4. ഈ േലാക2ിെല ൈദവ'ൾ
വിശzസി:ാ2വരുെട
അ“മാ:ിയിരി:ു(ു.
Is
Satan’s power മന„്
of deception
depicted as

being
------------------------------------------------weak or ineffective?
Nisâ 4:76*..... തീർJയായും
BibleNo / പിശാചി4െറ
തY_ം ദുർബലമാS.
YesQur’an
İbrahim
14:22.....
സാ2ാൻ പറയും ... എനി:് നിെ(
ലൂേ<ാS
4:6*.....And
the devil said unto him,
വിളി:ാൻ നിന:ു യാെതാരു അധികാരവുമില$
All this authority will I give thee, and the
Nahl 16:98.... ഖുർആൻ ഓതിേ:ൾaിJാൽ, പിശാചിൽനി(ു
glory of them; for that is delivered unto me, and
ശപി:െat പിശാചിൽ നി(ും അല$ാഹുവിൽ അഭയം േതടുക.
to whomsoever I will I give it.
Shu'arâ 26:210-211*.....210. അR വെ(2ു(ില$. 211.
2
േകാറിേkാS 4:3—4.....3.If our gospel be
അR അവർ:ുA്, അR അവരുെട ൈകകളിലല$.
hidden... 4. the god of this world hath blinded
the minds of them who believe not...
------------------------------------------------Nisâ 4:76*.....Assuredly, the devil’s strategy is

65.*

സാRാൻ ഈ േലാകRിെല രാജകുമാരേനാ
ഭരണാധികാരിേയാ ആെണc് കരുതുcുേiാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

65.*

സാRാൻ ഈ േലാകRിെല രാജകുമാരേനാ
ഭരണാധികാരിേയാ ആെണc് കരുതുcുേiാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

ലൂേ<ാS 4:5-6.....പി(ീടു പിശാœ ഉയർ( ഒരു £ലേ2:്

ലൂേ<ാS 4:5-6.....പി(ീടു പിശാœ ഉയർ( ഒരു £ലേ2:്

േയാഹcാൻ 12:31.....ഈ േലാക2ിെƒ നVായവിധി

േയാഹcാൻ 12:31.....ഈ േലാക2ിെƒ നVായവിധി

ഇേaാൾ2െ(യാകു(ു. േലാക2ിƒ അധിപതി ഇേaാൾ പുറ2ു

ഇേaാൾ2െ(യാകു(ു. േലാക2ിƒ അധിപതി ഇേaാൾ പുറ2ു

േയാഹcാൻ 14:30*.....എെ_(ാൽ ഈ േലാക2ിെƒ

േയാഹcാൻ 14:30*.....എെ_(ാൽ ഈ േലാക2ിെƒ

അധിപതി വരു(ു. എ{ിലും അവ4 എെƒേമൽ ഒരധികാരവുമില$...

അധിപതി വരു(ു. എ{ിലും അവ4 എെƒേമൽ ഒരധികാരവുമില$...

േയശുവിെന കൂtിെ:ാAുേപായി; •ണേനരംെകാAു േലാക2ിെല
സകല രാജV'ള%ം കാണിJ%െകാടു2ു. 6“ഈ സകല അധികാരവും
Yപതാപവും ഞാൻ താ{ൾ:ു ന<കാം; ഇവെയല$ാം എെ(
ഏ<പിJിരി:ു(ു; എനി:ു മന„%Hവ4 ഇവ െകാടു:ു(ു

തHെaടും...

2 േകാറിേkാS 4:3-4*.....3.എcാൽ

ഞ7ള0െട

സുവിേശഷം മറnിരി<ുcു എwിൽ നശി/0േപാകുcവർ<േDത
മറnിരി<ുcു. 4 ൈദവDപതിമയായ DകിSതുവിeെറ േതജ•01
സുവിേശഷRിeെറ Dപകാശനം േശാഭി<ാതിരിhാൻ ഈ
േലാകRിeെറ ൈദവം അവിശ=ാസികള0െട മന•0 കുരുടാ<ി.
-----------------------------------------------------------------

Nisa 4:76.....പിശാചിന്റെ കുതന്ത്രം ദുര്ബലമാകുന്നു.

DകിSതുവും

മുഹTദും

66.*

DകിSതു ഒരു കന6കയിൽ നിc് ജനി/തായി അംഗീകരി/0േവാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

േയശുവിെന കൂtിെ:ാAുേപായി; •ണേനരംെകാAു േലാക2ിെല
സകല രാജV'ള%ം കാണിJ%െകാടു2ു. 6“ഈ സകല അധികാരവും
Yപതാപവും ഞാൻ താ{ൾ:ു ന<കാം; ഇവെയല$ാം എെ(
ഏ<പിJിരി:ു(ു; എനി:ു മന„%Hവ4 ഇവ െകാടു:ു(ു

തHെaടും...

2 േകാറിേkാS 4:3-4*.....3.എcാൽ

ഞ7ള0െട

സുവിേശഷം മറnിരി<ുcു എwിൽ നശി/0േപാകുcവർ<േDത
മറnിരി<ുcു. 4 ൈദവDപതിമയായ DകിSതുവിeെറ േതജ•01
സുവിേശഷRിeെറ Dപകാശനം േശാഭി<ാതിരിhാൻ ഈ
േലാകRിeെറ ൈദവം അവിശ=ാസികള0െട മന•0 കുരുടാ<ി.
-----------------------------------------------------------------

Nisa 4:76.....പിശാചിന്റെ കുതന്ത്രം ദുര്ബലമാകുന്നു.

DകിSതുവും

മുഹTദും

66.*

DകിSതു ഒരു കന6കയിൽ നിc് ജനി/തായി അംഗീകരി/0േവാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

ഏശയാ 7:14*.....കനVക ഗർഭം ധരിJ് ഒരു പുYതെന

ഏശയാ 7:14*.....കനVക ഗർഭം ധരിJ് ഒരു പുYതെന

Yപസവി:ും, ൈദവം നേ.ാടുകൂെട എ(ർഥമുH ഇ.ാനുേവൽ എ(
േപരിൽ അവൻ അറിയെaടും.

Yപസവി:ും, ൈദവം നേ.ാടുകൂെട എ(ർഥമുH ഇ.ാനുേവൽ എ(
േപരിൽ അവൻ അറിയെaടും.

മRായി 1:18*.....േയശുവിെƒ മാതാവായ മറിയവും

മRായി 1:18*.....േയശുവിെƒ മാതാവായ മറിയവും

------------------------------------------------Meryem 19:16-22*.....16. അേaാൾ അവൾ പറoു: "എനിെ:'െന

------------------------------------------------Meryem 19:16-22*.....16. അേaാൾ അവൾ പറoു: "എനിെ:'െന

േയാേസഫും ത.ിൽ വിവാഹനി–യം െചŠതിരു(ു. അവർ ഒരുമിJ%
േചരു(തിനു മു…് മറിയം പരിശു`ാ|ാവിനാൽ ഗർഭം
ധരിJിരി:ു(തായി കാണെat%

േയാേസഫും ത.ിൽ വിവാഹനി–യം െചŠതിരു(ു. അവർ ഒരുമിJ%
േചരു(തിനു മു…് മറിയം പരിശു`ാ|ാവിനാൽ ഗർഭം
ധരിJിരി:ു(തായി കാണെat%

ഒരു ആൺകുtിയുAാവണം? എെ( ഒരു മനുഷVനും vപർശിJിtില$. 21.
അവൻ (അല$ാഹു) പറoു: അ'െന തെ(. നി4െറ നാഥൻ പറയു(ു: "ഇR
എനി:് എള%aമുH കാരVമാS." 22. മനുഷVർ:് ഒരു ദൃ•ാ_വും

ഒരു ആൺകുtിയുAാവണം? എെ( ഒരു മനുഷVനും vപർശിJിtില$. 21.
അവൻ (അല$ാഹു) പറoു: അ'െന തെ(. നി4െറ നാഥൻ പറയു(ു: "ഇR
എനി:് എള%aമുH കാരVമാS." 22. മനുഷVർ:് ഒരു ദൃ•ാ_വും

താ:ീതുകള%ം നാം ഉAാ:ിെകാടു:ുവാനും േവAിയെYത അR..

താ:ീതുകള%ം നാം ഉAാ:ിെകാടു:ുവാനും േവAിയെYത അR..

Enbiya 21:91*..... അ'െന

Enbiya 21:91*..... അ'െന

അവളിൽ ന.ുെട ആ|ാവിൽ നി(്
നാം ഊതുകയും, അവെളയും അവള%െട മകെനയും നാം േലാകർ:്
ദൃ•ാ_മാ:ുകയും െചŠതു.

65.*

അവളിൽ ന.ുെട ആ|ാവിൽ നി(്
നാം ഊതുകയും, അവെളയും അവള%െട മകെനയും നാം േലാകർ:്
ദൃ•ാ_മാ:ുകയും െചŠതു.

65.*

സാRാൻ ഈ േലാകRിെല രാജകുമാരേനാ
ഭരണാധികാരിേയാ ആെണc് കരുതുcുേiാ?

സാRാൻ ഈ േലാകRിെല രാജകുമാരേനാ
ഭരണാധികാരിേയാ ആെണc് കരുതുcുേiാ?

ബൈബിൾ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

ലൂേ<ാS 4:5-6.....പി(ീടു പിശാœ ഉയർ( ഒരു £ലേ2:്

ലൂേ<ാS 4:5-6.....പി(ീടു പിശാœ ഉയർ( ഒരു £ലേ2:്

േയശുവിെന കൂtിെ:ാAുേപായി; •ണേനരംെകാAു േലാക2ിെല
സകല രാജV'ള%ം കാണിJ%െകാടു2ു. 6“ഈ സകല അധികാരവും
Yപതാപവും ഞാൻ താ{ൾ:ു ന<കാം; ഇവെയല$ാം എെ(
ഏ<പിJിരി:ു(ു; എനി:ു മന„%Hവ4 ഇവ െകാടു:ു(ു

േയശുവിെന കൂtിെ:ാAുേപായി; •ണേനരംെകാAു േലാക2ിെല
സകല രാജV'ള%ം കാണിJ%െകാടു2ു. 6“ഈ സകല അധികാരവും
Yപതാപവും ഞാൻ താ{ൾ:ു ന<കാം; ഇവെയല$ാം എെ(
ഏ<പിJിരി:ു(ു; എനി:ു മന„%Hവ4 ഇവ െകാടു:ു(ു

ഇേaാൾ2െ(യാകു(ു. േലാക2ിƒ അധിപതി ഇേaാൾ പുറ2ു

ഇേaാൾ2െ(യാകു(ു. േലാക2ിƒ അധിപതി ഇേaാൾ പുറ2ു

തHെaടും...

തHെaടും...

േയാഹcാൻ 12:31.....ഈ േലാക2ിെƒ നVായവിധി

േയാഹcാൻ 14:30*.....എെ_(ാൽ ഈ േലാക2ിെƒ

േയാഹcാൻ 12:31.....ഈ േലാക2ിെƒ നVായവിധി

േയാഹcാൻ 14:30*.....എെ_(ാൽ ഈ േലാക2ിെƒ

അധിപതി വരു(ു. എ{ിലും അവ4 എെƒേമൽ ഒരധികാരവുമില$...

അധിപതി വരു(ു. എ{ിലും അവ4 എെƒേമൽ ഒരധികാരവുമില$...

2 േകാറിേkാS 4:3-4*.....3.എcാൽ

2 േകാറിേkാS 4:3-4*.....3.എcാൽ

ഞ7ള0െട

സുവിേശഷം മറnിരി<ുcു എwിൽ നശി/0േപാകുcവർ<േDത
മറnിരി<ുcു. 4 ൈദവDപതിമയായ DകിSതുവിeെറ േതജ•01
സുവിേശഷRിeെറ Dപകാശനം േശാഭി<ാതിരിhാൻ ഈ
േലാകRിeെറ ൈദവം അവിശ=ാസികള0െട മന•0 കുരുടാ<ി.
-----------------------------------------------------------------

Nisa 4:76.....പിശാചിന്റെ കുതന്ത്രം ദുര്ബലമാകുന്നു.

DകിSതുവും

66.*

മുഹTദും

DകിSതു ഒരു കന6കയിൽ നിc് ജനി/തായി അംഗീകരി/0േവാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

ഞ7ള0െട

സുവിേശഷം മറnിരി<ുcു എwിൽ നശി/0േപാകുcവർ<േDത
മറnിരി<ുcു. 4 ൈദവDപതിമയായ DകിSതുവിeെറ േതജ•01
സുവിേശഷRിeെറ Dപകാശനം േശാഭി<ാതിരിhാൻ ഈ
േലാകRിeെറ ൈദവം അവിശ=ാസികള0െട മന•0 കുരുടാ<ി.
-----------------------------------------------------------------

Nisa 4:76.....പിശാചിന്റെ കുതന്ത്രം ദുര്ബലമാകുന്നു.

DകിSതുവും

66.*

മുഹTദും

DകിSതു ഒരു കന6കയിൽ നിc് ജനി/തായി അംഗീകരി/0േവാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

ഏശയാ 7:14*.....കനVക ഗർഭം ധരിJ് ഒരു പുYതെന

ഏശയാ 7:14*.....കനVക ഗർഭം ധരിJ് ഒരു പുYതെന

Yപസവി:ും, ൈദവം നേ.ാടുകൂെട എ(ർഥമുH ഇ.ാനുേവൽ എ(
േപരിൽ അവൻ അറിയെaടും.

Yപസവി:ും, ൈദവം നേ.ാടുകൂെട എ(ർഥമുH ഇ.ാനുേവൽ എ(
േപരിൽ അവൻ അറിയെaടും.

േയാേസഫും ത.ിൽ വിവാഹനി–യം െചŠതിരു(ു. അവർ ഒരുമിJ%
േചരു(തിനു മു…് മറിയം പരിശു`ാ|ാവിനാൽ ഗർഭം
ധരിJിരി:ു(തായി കാണെat%

േയാേസഫും ത.ിൽ വിവാഹനി–യം െചŠതിരു(ു. അവർ ഒരുമിJ%
േചരു(തിനു മു…് മറിയം പരിശു`ാ|ാവിനാൽ ഗർഭം
ധരിJിരി:ു(തായി കാണെat%

------------------------------------------------Meryem 19:16-22*.....16. അേaാൾ അവൾ പറoു: "എനിെ:'െന

------------------------------------------------Meryem 19:16-22*.....16. അേaാൾ അവൾ പറoു: "എനിെ:'െന

താ:ീതുകള%ം നാം ഉAാ:ിെകാടു:ുവാനും േവAിയെYത അR..

താ:ീതുകള%ം നാം ഉAാ:ിെകാടു:ുവാനും േവAിയെYത അR..

അവളിൽ ന.ുെട ആ|ാവിൽ നി(്
നാം ഊതുകയും, അവെളയും അവള%െട മകെനയും നാം േലാകർ:്
ദൃ•ാ_മാ:ുകയും െചŠതു.

അവളിൽ ന.ുെട ആ|ാവിൽ നി(്
നാം ഊതുകയും, അവെളയും അവള%െട മകെനയും നാം േലാകർ:്
ദൃ•ാ_മാ:ുകയും െചŠതു.

മRായി 1:18*.....േയശുവിെƒ മാതാവായ മറിയവും

ഒരു ആൺകുtിയുAാവണം? എെ( ഒരു മനുഷVനും vപർശിJിtില$. 21.
അവൻ (അല$ാഹു) പറoു: അ'െന തെ(. നി4െറ നാഥൻ പറയു(ു: "ഇR
എനി:് എള%aമുH കാരVമാS." 22. മനുഷVർ:് ഒരു ദൃ•ാ_വും

Enbiya 21:91*..... അ'െന

മRായി 1:18*.....േയശുവിെƒ മാതാവായ മറിയവും

ഒരു ആൺകുtിയുAാവണം? എെ( ഒരു മനുഷVനും vപർശിJിtില$. 21.
അവൻ (അല$ാഹു) പറoു: അ'െന തെ(. നി4െറ നാഥൻ പറയു(ു: "ഇR
എനി:് എള%aമുH കാരVമാS." 22. മനുഷVർ:് ഒരു ദൃ•ാ_വും

Enbiya 21:91*..... അ'െന

67.*

DകിSതു പാപരഹിതനാെണc് വിശ=സി/ിm0േiാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

67.*

DകിSതു പാപരഹിതനാെണc് വിശ=സി/ിm0േiാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

മർേ<ാS 1:24..... േയശു ... ൈദവ2ി4െറ പരിശു`ൻ.
േയാഹcാൻ 7:18.....തെ( അയJവ4െറ മഹതzം
അേനzഷി:ു(വൻ സതVവാൻ ആകു(ു; നീതിേകടു അവനിൽ ഇല$.
േയാഹcാൻ 8:46*.....അേaാൾ നഥാനിേയൽ േചാദിJ%:

മർേ<ാS 1:24..... േയശു ... ൈദവ2ി4െറ പരിശു`ൻ.
േയാഹcാൻ 7:18.....തെ( അയJവ4െറ മഹതzം
അേനzഷി:ു(വൻ സതVവാൻ ആകു(ു; നീതിേകടു അവനിൽ ഇല$.
േയാഹcാൻ 8:46*.....അേaാൾ നഥാനിേയൽ േചാദിJ%:

“നസെറേ2ാ? അവിെടനി(ു വല$ ന~യും ഉAാകുേമാ?

“നസെറേ2ാ? അവിെടനി(ു വല$ ന~യും ഉAാകുേമാ?

ൈദവം നമു:ുേവAി പാപമാ:ി2ീർ2ു. ...

ൈദവം നമു:ുേവAി പാപമാ:ി2ീർ2ു. ...

2 േകാറിേkാS 5:21.....പാപരഹിതനായ Yകിvതുവിെന
1 പേDതാS2:21-22.....21.

അവൻ പാപം െചŠതിtില$;

2 േകാറിേkാS 5:21.....പാപരഹിതനായ Yകിvതുവിെന
1 പേDതാS2:21-22.....21.

അവൻ പാപം െചŠതിtില$;

അവ4െറ വായിൽ വžന ഒ(ും ഉAായിരു(ില$.

അവ4െറ വായിൽ വžന ഒ(ും ഉAായിരു(ില$.

------------------------------------------------Bakara 2:253*..... മർയമി4െറ പുYതനായ മറിയെയ നാം

------------------------------------------------Bakara 2:253*..... മർയമി4െറ പുYതനായ മറിയെയ നാം

Meryem 19:19*..... അവ4

പറoു; "ഞാൻ നി4െറ നാഥ4െറ
ദൂതനാS. ശുഭവാർ2 അറിയി:ു(വനും."

Meryem 19:19*..... അവ4

DകിSതുവിe അമാനുഷിക ’ാനവും അറിവും
ഉiായിരുcതായി അംഗീകരി<െhmിm0േiാ?

DകിSതുവിe അമാനുഷിക ’ാനവും അറിവും
ഉiായിരുcതായി അംഗീകരി<െhmിm0േiാ?

വV’മായ അടയാള'ൾ നൽകി, പരിശു`ാ|ാവുെകാA് അവെന
ബലെaടു2ി.

68.*

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

വV’മായ അടയാള'ൾ നൽകി, പരിശു`ാ|ാവുെകാA് അവെന
ബലെaടു2ി.

പറoു; "ഞാൻ നി4െറ നാഥ4െറ
ദൂതനാS. ശുഭവാർ2 അറിയി:ു(വനും."

68.*

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

മRായി 9:4.....അവരുെട മേനാഗതം മന„ിലാ:ിെ:ാA് േയശു

മRായി 9:4.....അവരുെട മേനാഗതം മന„ിലാ:ിെ:ാA് േയശു

േചാദിJ%: “നി'ള%െട ഹൃദയ2ിൽ ദു•വിചാരം ഉAാകു(R എ_ുെകാA്?

േചാദിJ%: “നി'ള%െട ഹൃദയ2ിൽ ദു•വിചാരം ഉAാകു(R എ_ുെകാA്?

േയാഹcാൻ 7:45-46*.....നി'ൾ

അവെന

േയാഹcാൻ 7:45-46*.....നി'ൾ

അവെന

െകാAുവരാoെത_്? ഉേദVാഗ£ർ ... 46. ആ മനുഷVെനേaാെല
ഒരാൾ സംസാരിJിtില$...

െകാAുവരാoെത_്? ഉേദVാഗ£ർ ... 46. ആ മനുഷVെനേaാെല
ഒരാൾ സംസാരിJിtില$...

േയാഹcാൻ 16:30*..... ഇേaാൾ ഞ'ൾ:ു േബാധVമായി.

േയാഹcാൻ 16:30*..... ഇേaാൾ ഞ'ൾ:ു േബാധVമായി.

------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-48*.....45. മിശിഹാ, േയശു ...

------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-48*.....45. മിശിഹാ, േയശു ...

Zuhruf 43:63*..... അല$ാഹുവി4െറ

Zuhruf 43:63*..... അല$ാഹുവി4െറ

അ'ു ൈദവ2ിെƒ അടു:ൽനി(ു വ(ു എ(ു ഞ'ൾ
വിശzസി:ുകയും െച‰%(ു.”

ൈദവേ2ാ¥ അടു:ു(വരിൽ ഒരാൾ. 48. അവൻ തിരുെവഴു2ും
സാ•Vവും, അവൻ െതൗറാ2ും ഇžീലും പഠിaി:ും..

പരമാധികാര2ി4െറ
വV’മായ െതളിവുകൾ വ(േaാൾ അേ‡ഹം പറoു: "ഞാൻ
നി'ൾ:് വിേവകവും കാണിJ%ത(ു. നി'ൾ ഭി(ിJ%െകാAിരു(
കാരV'ളിൽ ചിലR ഞാൻ നി'ൾ:് വിവരിJ%തരാൻ േവAിയെYത.
അതിനാൽ നി'ൾ അല$ാഹുവിെന സൂ•ി:ുകയും എെ(
അനുസരി:ുകയും െച‰%വിൻ.

67.*

DകിSതു പാപരഹിതനാെണc് വിശ=സി/ിm0േiാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

അ'ു ൈദവ2ിെƒ അടു:ൽനി(ു വ(ു എ(ു ഞ'ൾ
വിശzസി:ുകയും െച‰%(ു.”

ൈദവേ2ാ¥ അടു:ു(വരിൽ ഒരാൾ. 48. അവൻ തിരുെവഴു2ും
സാ•Vവും, അവൻ െതൗറാ2ും ഇžീലും പഠിaി:ും..

പരമാധികാര2ി4െറ
വV’മായ െതളിവുകൾ വ(േaാൾ അേ‡ഹം പറoു: "ഞാൻ
നി'ൾ:് വിേവകവും കാണിJ%ത(ു. നി'ൾ ഭി(ിJ%െകാAിരു(
കാരV'ളിൽ ചിലR ഞാൻ നി'ൾ:് വിവരിJ%തരാൻ േവAിയെYത.
അതിനാൽ നി'ൾ അല$ാഹുവിെന സൂ•ി:ുകയും എെ(
അനുസരി:ുകയും െച‰%വിൻ.

67.*

DകിSതു പാപരഹിതനാെണc് വിശ=സി/ിm0േiാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

മർേ<ാS 1:24..... േയശു ... ൈദവ2ി4െറ പരിശു`ൻ.
േയാഹcാൻ 7:18.....തെ( അയJവ4െറ മഹതzം
അേനzഷി:ു(വൻ സതVവാൻ ആകു(ു; നീതിേകടു അവനിൽ ഇല$.
േയാഹcാൻ 8:46*.....അേaാൾ നഥാനിേയൽ േചാദിJ%:

മർേ<ാS 1:24..... േയശു ... ൈദവ2ി4െറ പരിശു`ൻ.
േയാഹcാൻ 7:18.....തെ( അയJവ4െറ മഹതzം
അേനzഷി:ു(വൻ സതVവാൻ ആകു(ു; നീതിേകടു അവനിൽ ഇല$.
േയാഹcാൻ 8:46*.....അേaാൾ നഥാനിേയൽ േചാദിJ%:

2 േകാറിേkാS 5:21.....പാപരഹിതനായ Yകിvതുവിെന

2 േകാറിേkാS 5:21.....പാപരഹിതനായ Yകിvതുവിെന

1 പേDതാS2:21-22.....21.

1 പേDതാS2:21-22.....21.

“നസെറേ2ാ? അവിെടനി(ു വല$ ന~യും ഉAാകുേമാ?
ൈദവം നമു:ുേവAി പാപമാ:ി2ീർ2ു. ...

അവൻ പാപം െചŠതിtില$;

“നസെറേ2ാ? അവിെടനി(ു വല$ ന~യും ഉAാകുേമാ?
ൈദവം നമു:ുേവAി പാപമാ:ി2ീർ2ു. ...

അവൻ പാപം െചŠതിtില$;

അവ4െറ വായിൽ വžന ഒ(ും ഉAായിരു(ില$.

അവ4െറ വായിൽ വžന ഒ(ും ഉAായിരു(ില$.

വV’മായ അടയാള'ൾ നൽകി, പരിശു`ാ|ാവുെകാA് അവെന
ബലെaടു2ി.

വV’മായ അടയാള'ൾ നൽകി, പരിശു`ാ|ാവുെകാA് അവെന
ബലെaടു2ി.

Meryem 19:19*..... അവ4

പറoു; "ഞാൻ നി4െറ നാഥ4െറ
ദൂതനാS. ശുഭവാർ2 അറിയി:ു(വനും."

Meryem 19:19*..... അവ4

DകിSതുവിe അമാനുഷിക ’ാനവും അറിവും
ഉiായിരുcതായി അംഗീകരി<െhmിm0േiാ?

DകിSതുവിe അമാനുഷിക ’ാനവും അറിവും
ഉiായിരുcതായി അംഗീകരി<െhmിm0േiാ?

------------------------------------------------Bakara 2:253*..... മർയമി4െറ പുYതനായ മറിയെയ നാം

68.*

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

------------------------------------------------Bakara 2:253*..... മർയമി4െറ പുYതനായ മറിയെയ നാം
പറoു; "ഞാൻ നി4െറ നാഥ4െറ
ദൂതനാS. ശുഭവാർ2 അറിയി:ു(വനും."

68.*

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

മRായി 9:4.....അവരുെട മേനാഗതം മന„ിലാ:ിെ:ാA് േയശു

മRായി 9:4.....അവരുെട മേനാഗതം മന„ിലാ:ിെ:ാA് േയശു

േയാഹcാൻ 7:45-46*.....നി'ൾ

േയാഹcാൻ 7:45-46*.....നി'ൾ

േചാദിJ%: “നി'ള%െട ഹൃദയ2ിൽ ദു•വിചാരം ഉAാകു(R എ_ുെകാA്?
അവെന

േചാദിJ%: “നി'ള%െട ഹൃദയ2ിൽ ദു•വിചാരം ഉAാകു(R എ_ുെകാA്?
അവെന

െകാAുവരാoെത_്? ഉേദVാഗ£ർ ... 46. ആ മനുഷVെനേaാെല
ഒരാൾ സംസാരിJിtില$...

െകാAുവരാoെത_്? ഉേദVാഗ£ർ ... 46. ആ മനുഷVെനേaാെല
ഒരാൾ സംസാരിJിtില$...

േയാഹcാൻ 16:30*..... ഇേaാൾ ഞ'ൾ:ു േബാധVമായി.

േയാഹcാൻ 16:30*..... ഇേaാൾ ഞ'ൾ:ു േബാധVമായി.

അ'ു ൈദവ2ിെƒ അടു:ൽനി(ു വ(ു എ(ു ഞ'ൾ
വിശzസി:ുകയും െച‰%(ു.”

അ'ു ൈദവ2ിെƒ അടു:ൽനി(ു വ(ു എ(ു ഞ'ൾ
വിശzസി:ുകയും െച‰%(ു.”

ൈദവേ2ാ¥ അടു:ു(വരിൽ ഒരാൾ. 48. അവൻ തിരുെവഴു2ും
സാ•Vവും, അവൻ െതൗറാ2ും ഇžീലും പഠിaി:ും..

ൈദവേ2ാ¥ അടു:ു(വരിൽ ഒരാൾ. 48. അവൻ തിരുെവഴു2ും
സാ•Vവും, അവൻ െതൗറാ2ും ഇžീലും പഠിaി:ും..

Zuhruf 43:63*..... അല$ാഹുവി4െറ

Zuhruf 43:63*..... അല$ാഹുവി4െറ

------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-48*.....45. മിശിഹാ, േയശു ...
പരമാധികാര2ി4െറ
വV’മായ െതളിവുകൾ വ(േaാൾ അേ‡ഹം പറoു: "ഞാൻ
നി'ൾ:് വിേവകവും കാണിJ%ത(ു. നി'ൾ ഭി(ിJ%െകാAിരു(
കാരV'ളിൽ ചിലR ഞാൻ നി'ൾ:് വിവരിJ%തരാൻ േവAിയെYത.
അതിനാൽ നി'ൾ അല$ാഹുവിെന സൂ•ി:ുകയും എെ(
അനുസരി:ുകയും െച‰%വിൻ.

------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-48*.....45. മിശിഹാ, േയശു ...
പരമാധികാര2ി4െറ
വV’മായ െതളിവുകൾ വ(േaാൾ അേ‡ഹം പറoു: "ഞാൻ
നി'ൾ:് വിേവകവും കാണിJ%ത(ു. നി'ൾ ഭി(ിJ%െകാAിരു(
കാരV'ളിൽ ചിലR ഞാൻ നി'ൾ:് വിവരിJ%തരാൻ േവAിയെYത.
അതിനാൽ നി'ൾ അല$ാഹുവിെന സൂ•ി:ുകയും എെ(
അനുസരി:ുകയും െച‰%വിൻ.

69.*

അ‘ുത7ൾ DപവർRി<ാനും മരി/വെര ജീവൻ
നൽകാനും DകിSതുവിe അമാനുഷിക ശsി ഉെicു
അംഗീകരി/ിm0േiാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

മർേ<ാS 1:40-45.....40.

69.*

അ‘ുത7ൾ DപവർRി<ാനും മരി/വെര ജീവൻ
നൽകാനും DകിSതുവിe അമാനുഷിക ശsി ഉെicു
അംഗീകരി/ിm0േiാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഒരു കുxഠേരാഗി അവിെട

അെത / അെത

മർേ<ാS 1:40-45.....40.

ഖുർആൻ

ഒരു കുxഠേരാഗി അവിെട

വ(ിരു(ുെവ{ിൽ, എെ( ശു`നാ:ാൻ കഴിയും. നീ ശു`മാക എ(ു പറoു;

വ(ിരു(ുെവ{ിൽ, എെ( ശു`നാ:ാൻ കഴിയും. നീ ശു`മാക എ(ു പറoു;

മർേ<ാS 6:48.....അവൻ കടലിലൂെട നട:ു(ു …
േയാഹcാൻ 11:14-44*.....14. േയശു പറoു: ലാസർ

മർേ<ാS 6:48.....അവൻ കടലിലൂെട നട:ു(ു …
േയാഹcാൻ 11:14-44*.....14. േയശു പറoു: ലാസർ

മരിJ%േപായി. 25. േയശു അവേളാടു പറoു: ഞാൻ
പുനരുªാനവും ജീവനും ആകു(ു. 43. അവൻ ഉJ2ിൽ വിളിJ%
പറoു: ലാസേറ, പുറ2ുവരിക. 44. മരിJവൻ പുറ2ുവ(ു;

മരിJ%േപായി. 25. േയശു അവേളാടു പറoു: ഞാൻ
പുനരുªാനവും ജീവനും ആകു(ു. 43. അവൻ ഉJ2ിൽ വിളിJ%
പറoു: ലാസേറ, പുറ2ുവരിക. 44. മരിJവൻ പുറ2ുവ(ു;

------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-50*.....45. മശീഹ - േയശു 49. അല$ാഹുവി4െറ

------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-50*.....45. മശീഹ - േയശു 49. അല$ാഹുവി4െറ

അനുമതി Yപകാരം ഞാൻ അ“േരാ¥ കാ”ച കാണി:ുകയും കുxഠേരാഗം
സുഖെaടു2ുകയും മരിJവെര ജീവിaി:ുകയും െച‰%ം

…

Maide 5:110*.....ജ~നാ

അനുമതി Yപകാരം ഞാൻ അ“േരാ¥ കാ”ച കാണി:ുകയും കുxഠേരാഗം
സുഖെaടു2ുകയും മരിJവെര ജീവിaി:ുകയും െച‰%ം

കുരുടനായവെനയും
ര’സാ•ിെയയും ഞാൻ ശാസിJ%; എ4െറ അനുമതിേയാെട നീ
മരണെatവെര ജീവിത2ിേല:് തിരിJ%െകാAുവ(ു.

Maide 5:110*.....ജ~നാ

Yശ`ി:ുക:

Yശ`ി:ുക:

ഇžിൽ േയശുവിെനaQി 37 അ•ുത'ൾ ഉA്.

70.*

എലIാ മനുഷ6രിൽനിcും വിശ=ാസവും അനുസരണവും
പാലി<ാൻ DകിSതുവിe അവകാശമുേiാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

…

കുരുടനായവെനയും
ര’സാ•ിെയയും ഞാൻ ശാസിJ%; എ4െറ അനുമതിേയാെട നീ
മരണെatവെര ജീവിത2ിേല:് തിരിJ%െകാAുവ(ു.
ഇžിൽ േയശുവിെനaQി 37 അ•ുത'ൾ ഉA്.

70.*

എലIാ മനുഷ6രിൽനിcും വിശ=ാസവും അനുസരണവും
പാലി<ാൻ DകിSതുവിe അവകാശമുേiാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

മRായി 23:10*.... ഒരുവൻതെ(യാS നി'ള%െട ഗുരു, Yകിvതു.
േയാഹcാൻ 14:15, 21-24*.....നി'ൾ എെ( vേനഹി:ു(ുെവ{ിൽ

മRായി 23:10*.... ഒരുവൻതെ(യാS നി'ള%െട ഗുരു, Yകിvതു.
േയാഹcാൻ 14:15, 21-24*.....നി'ൾ എെ( vേനഹി:ു(ുെവ{ിൽ

എ4െറ ക<പനകെള Yപമാണി:ുവിൻ ... 21. എ4െറ കൽaനകൾ അവൻ
YപമാണിJ% അവെയ സൂ•ി:ു(ു. 23. എെ( vേനഹി:ു(വൻ എ4െറ
വാ:് പാലി:ും. എ4െറ വാ:ുകൾ കാ2ു സൂ•ി:ു(ില$ ...

എ4െറ ക<പനകെള Yപമാണി:ുവിൻ ... 21. എ4െറ കൽaനകൾ അവൻ
YപമാണിJ% അവെയ സൂ•ി:ു(ു. 23. എെ( vേനഹി:ു(വൻ എ4െറ
വാ:് പാലി:ും. എ4െറ വാ:ുകൾ കാ2ു സൂ•ി:ു(ില$ ...

------------------------------------------------Al-i İmran 3:50 & 55*.....50. നിൻെറ ര•ിതാവി{ൽ നി(്

------------------------------------------------Al-i İmran 3:50 & 55*.....50. നിൻെറ ര•ിതാവി{ൽ നി(്

Zuhruf 43:61 & 63*.....61.

Zuhruf 43:61 & 63*.....61.

ഒരു ദൃ•ാ_ം ഞാൻ അവതരിaിJിരി:ു(ു. അതിനാൽ നി'ൾ
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ഇžിൽ േയശുവിെനaQി 37 അ•ുത'ൾ ഉA്.

70.*

എലIാ മനുഷ6രിൽനിcും വിശ=ാസവും അനുസരണവും
പാലി<ാൻ DകിSതുവിe അവകാശമുേiാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

മRായി 23:10*.... ഒരുവൻതെ(യാS നി'ള%െട ഗുരു, Yകിvതു.
േയാഹcാൻ 14:15, 21-24*.....നി'ൾ എെ( vേനഹി:ു(ുെവ{ിൽ

മRായി 23:10*.... ഒരുവൻതെ(യാS നി'ള%െട ഗുരു, Yകിvതു.
േയാഹcാൻ 14:15, 21-24*.....നി'ൾ എെ( vേനഹി:ു(ുെവ{ിൽ

എ4െറ ക<പനകെള Yപമാണി:ുവിൻ ... 21. എ4െറ കൽaനകൾ അവൻ
YപമാണിJ% അവെയ സൂ•ി:ു(ു. 23. എെ( vേനഹി:ു(വൻ എ4െറ
വാ:് പാലി:ും. എ4െറ വാ:ുകൾ കാ2ു സൂ•ി:ു(ില$ ...

എ4െറ ക<പനകെള Yപമാണി:ുവിൻ ... 21. എ4െറ കൽaനകൾ അവൻ
YപമാണിJ% അവെയ സൂ•ി:ു(ു. 23. എെ( vേനഹി:ു(വൻ എ4െറ
വാ:് പാലി:ും. എ4െറ വാ:ുകൾ കാ2ു സൂ•ി:ു(ില$ ...

------------------------------------------------Al-i İmran 3:50 & 55*.....50. നിൻെറ ര•ിതാവി{ൽ നി(്

------------------------------------------------Al-i İmran 3:50 & 55*.....50. നിൻെറ ര•ിതാവി{ൽ നി(്

Zuhruf 43:61 & 63*.....61.

Zuhruf 43:61 & 63*.....61.

ഒരു ദൃ•ാ_ം ഞാൻ അവതരിaിJിരി:ു(ു. അതിനാൽ നി'ൾ
അവെന സൂ•ി:ുകയും എെ( അനുസരി:ുകയും െച‰%വിൻ. 55.
നി'െള ഉയിർെ2ഴുേ(ൽപിJതും ഇ´റാഹീമിെന അേ‡ഹ2ി4െറ
മാർഗ2ിേല:് •ണി:ു(തും എെ( റാžിെയടു:ു(ു.

രAാമെ2 ആ”ചവരു(ു ആ
അ_Vസമയ2ിൻെറ അടയാളമായിരി:ും. അതിനാൽ അതിെന
(അ_Vസമയെ2) aQി നി'ൾ സംശയിJ% േപാകരുR. എെ(
നി'ൾ പി_ുടരുക. ഇതാകു(ു േനരായ പാത. 63. ഞാൻ നി'ൾ:ു
Œാനം നൽകിയിരി:ു(ു. അതിനാൽ നി'ൾ അല$ാഹുെവ
സൂ•ി:ുകയും, എെ( അനുസരി:ുകയും െച‰%വിൻ

69.*

അ‘ുത7ൾ DപവർRി<ാനും മരി/വെര ജീവൻ
നൽകാനും DകിSതുവിe അമാനുഷിക ശsി ഉെicു
അംഗീകരി/ിm0േiാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

മർേ<ാS 1:40-45.....40.

ഒരു ദൃ•ാ_ം ഞാൻ അവതരിaിJിരി:ു(ു. അതിനാൽ നി'ൾ
അവെന സൂ•ി:ുകയും എെ( അനുസരി:ുകയും െച‰%വിൻ. 55.
നി'െള ഉയിർെ2ഴുേ(ൽപിJതും ഇ´റാഹീമിെന അേ‡ഹ2ി4െറ
മാർഗ2ിേല:് •ണി:ു(തും എെ( റാžിെയടു:ു(ു.

രAാമെ2 ആ”ചവരു(ു ആ
അ_Vസമയ2ിൻെറ അടയാളമായിരി:ും. അതിനാൽ അതിെന
(അ_Vസമയെ2) aQി നി'ൾ സംശയിJ% േപാകരുR. എെ(
നി'ൾ പി_ുടരുക. ഇതാകു(ു േനരായ പാത. 63. ഞാൻ നി'ൾ:ു
Œാനം നൽകിയിരി:ു(ു. അതിനാൽ നി'ൾ അല$ാഹുെവ
സൂ•ി:ുകയും, എെ( അനുസരി:ുകയും െച‰%വിൻ

69.*

അ‘ുത7ൾ DപവർRി<ാനും മരി/വെര ജീവൻ
നൽകാനും DകിSതുവിe അമാനുഷിക ശsി ഉെicു
അംഗീകരി/ിm0േiാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഒരു കുxഠേരാഗി അവിെട

വ(ിരു(ുെവ{ിൽ, എെ( ശു`നാ:ാൻ കഴിയും. നീ ശു`മാക എ(ു പറoു;

അെത / അെത

മർേ<ാS 1:40-45.....40.

ഖുർആൻ

ഒരു കുxഠേരാഗി അവിെട

വ(ിരു(ുെവ{ിൽ, എെ( ശു`നാ:ാൻ കഴിയും. നീ ശു`മാക എ(ു പറoു;

മർേ<ാS 6:48.....അവൻ കടലിലൂെട നട:ു(ു …
േയാഹcാൻ 11:14-44*.....14. േയശു പറoു: ലാസർ

മർേ<ാS 6:48.....അവൻ കടലിലൂെട നട:ു(ു …
േയാഹcാൻ 11:14-44*.....14. േയശു പറoു: ലാസർ

------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-50*.....45. മശീഹ - േയശു 49. അല$ാഹുവി4െറ

------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-50*.....45. മശീഹ - േയശു 49. അല$ാഹുവി4െറ

മരിJ%േപായി. 25. േയശു അവേളാടു പറoു: ഞാൻ
പുനരുªാനവും ജീവനും ആകു(ു. 43. അവൻ ഉJ2ിൽ വിളിJ%
പറoു: ലാസേറ, പുറ2ുവരിക. 44. മരിJവൻ പുറ2ുവ(ു;

അനുമതി Yപകാരം ഞാൻ അ“േരാ¥ കാ”ച കാണി:ുകയും കുxഠേരാഗം
സുഖെaടു2ുകയും മരിJവെര ജീവിaി:ുകയും െച‰%ം

…

Maide 5:110*.....ജ~നാ

കുരുടനായവെനയും
ര’സാ•ിെയയും ഞാൻ ശാസിJ%; എ4െറ അനുമതിേയാെട നീ
മരണെatവെര ജീവിത2ിേല:് തിരിJ%െകാAുവ(ു.

Yശ`ി:ുക:

ഇžിൽ േയശുവിെനaQി 37 അ•ുത'ൾ ഉA്.
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പാലി<ാൻ DകിSതുവിe അവകാശമുേiാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

മരിJ%േപായി. 25. േയശു അവേളാടു പറoു: ഞാൻ
പുനരുªാനവും ജീവനും ആകു(ു. 43. അവൻ ഉJ2ിൽ വിളിJ%
പറoു: ലാസേറ, പുറ2ുവരിക. 44. മരിJവൻ പുറ2ുവ(ു;

അനുമതി Yപകാരം ഞാൻ അ“േരാ¥ കാ”ച കാണി:ുകയും കുxഠേരാഗം
സുഖെaടു2ുകയും മരിJവെര ജീവിaി:ുകയും െച‰%ം

…

Maide 5:110*.....ജ~നാ

കുരുടനായവെനയും
ര’സാ•ിെയയും ഞാൻ ശാസിJ%; എ4െറ അനുമതിേയാെട നീ
മരണെatവെര ജീവിത2ിേല:് തിരിJ%െകാAുവ(ു.

Yശ`ി:ുക:

ഇžിൽ േയശുവിെനaQി 37 അ•ുത'ൾ ഉA്.

70.*

എലIാ മനുഷ6രിൽനിcും വിശ=ാസവും അനുസരണവും
പാലി<ാൻ DകിSതുവിe അവകാശമുേiാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

മRായി 23:10*.... ഒരുവൻതെ(യാS നി'ള%െട ഗുരു, Yകിvതു.
േയാഹcാൻ 14:15, 21-24*.....നി'ൾ എെ( vേനഹി:ു(ുെവ{ിൽ

മRായി 23:10*.... ഒരുവൻതെ(യാS നി'ള%െട ഗുരു, Yകിvതു.
േയാഹcാൻ 14:15, 21-24*.....നി'ൾ എെ( vേനഹി:ു(ുെവ{ിൽ

------------------------------------------------Al-i İmran 3:50 & 55*.....50. നിൻെറ ര•ിതാവി{ൽ നി(്

------------------------------------------------Al-i İmran 3:50 & 55*.....50. നിൻെറ ര•ിതാവി{ൽ നി(്

എ4െറ ക<പനകെള Yപമാണി:ുവിൻ ... 21. എ4െറ കൽaനകൾ അവൻ
YപമാണിJ% അവെയ സൂ•ി:ു(ു. 23. എെ( vേനഹി:ു(വൻ എ4െറ
വാ:് പാലി:ും. എ4െറ വാ:ുകൾ കാ2ു സൂ•ി:ു(ില$ ...

എ4െറ ക<പനകെള Yപമാണി:ുവിൻ ... 21. എ4െറ കൽaനകൾ അവൻ
YപമാണിJ% അവെയ സൂ•ി:ു(ു. 23. എെ( vേനഹി:ു(വൻ എ4െറ
വാ:് പാലി:ും. എ4െറ വാ:ുകൾ കാ2ു സൂ•ി:ു(ില$ ...

ഒരു ദൃ•ാ_ം ഞാൻ അവതരിaിJിരി:ു(ു. അതിനാൽ നി'ൾ
അവെന സൂ•ി:ുകയും എെ( അനുസരി:ുകയും െച‰%വിൻ. 55.
നി'െള ഉയിർെ2ഴുേ(ൽപിJതും ഇ´റാഹീമിെന അേ‡ഹ2ി4െറ
മാർഗ2ിേല:് •ണി:ു(തും എെ( റാžിെയടു:ു(ു.

ഒരു ദൃ•ാ_ം ഞാൻ അവതരിaിJിരി:ു(ു. അതിനാൽ നി'ൾ
അവെന സൂ•ി:ുകയും എെ( അനുസരി:ുകയും െച‰%വിൻ. 55.
നി'െള ഉയിർെ2ഴുേ(ൽപിJതും ഇ´റാഹീമിെന അേ‡ഹ2ി4െറ
മാർഗ2ിേല:് •ണി:ു(തും എെ( റാžിെയടു:ു(ു.

Zuhruf 43:61 & 63*.....61.

Zuhruf 43:61 & 63*.....61.

രAാമെ2 ആ”ചവരു(ു ആ
അ_Vസമയ2ിൻെറ അടയാളമായിരി:ും. അതിനാൽ അതിെന
(അ_Vസമയെ2) aQി നി'ൾ സംശയിJ% േപാകരുR. എെ(
നി'ൾ പി_ുടരുക. ഇതാകു(ു േനരായ പാത. 63. ഞാൻ നി'ൾ:ു
Œാനം നൽകിയിരി:ു(ു. അതിനാൽ നി'ൾ അല$ാഹുെവ
സൂ•ി:ുകയും, എെ( അനുസരി:ുകയും െച‰%വിൻ

രAാമെ2 ആ”ചവരു(ു ആ
അ_Vസമയ2ിൻെറ അടയാളമായിരി:ും. അതിനാൽ അതിെന
(അ_Vസമയെ2) aQി നി'ൾ സംശയിJ% േപാകരുR. എെ(
നി'ൾ പി_ുടരുക. ഇതാകു(ു േനരായ പാത. 63. ഞാൻ നി'ൾ:ു
Œാനം നൽകിയിരി:ു(ു. അതിനാൽ നി'ൾ അല$ാഹുെവ
സൂ•ി:ുകയും, എെ( അനുസരി:ുകയും െച‰%വിൻ

71.*

േയശുDകിSതു "മിശിഹാ" ആയിmാy
അറിയെhmിരി<ുcx എc് സ=ീകരി<ുേമാ? (the
Anointed One)
ബൈബിൾ

അെത / അെത

മRായി 26:63-64..... 63

71.*

േയശുDകിSതു "മിശിഹാ" ആയിmാy
അറിയെhmിരി<ുcx എc് സ=ീകരി<ുേമാ? (the
Anointed One)

ഖുർആൻ

നീ Yകിvതുവാെണ(ു ഞ'േളാടു

ബൈബിൾ

അെത / അെത

മRായി 26:63-64..... 63

ഖുർആൻ

നീ Yകിvതുവാെണ(ു ഞ'േളാടു

പറയുക. 64. േയശു അവേനാടു "ഞാൻ ആകു(ു;

പറയുക. 64. േയശു അവേനാടു "ഞാൻ ആകു(ു;

േയാഹcാൻ 1:41*.....ഞ'ൾ മിശിഹാെയ കെA2ിയിരി:ു(ു.”

േയാഹcാൻ 1:41*.....ഞ'ൾ മിശിഹാെയ കെA2ിയിരി:ു(ു.”

േയാഹcാൻ 4:25-26*.....ആ vYതീ േയശുവിേനാ¥: “Yകിvതു എ(ു

േയാഹcാൻ 4:25-26*.....ആ vYതീ േയശുവിേനാ¥: “Yകിvതു എ(ു

------------------------------------------------Al-i İmran 3:45*..... Yപവാചകൻ (സ) പറoു: "എ4െറ നാഥൻ
എനി:് മാർഗദർശനം നൽകും.
Nisa 4:171-172*.....171- മർയമി4െറ മകൻ മസീ± ഈസാ

------------------------------------------------Al-i İmran 3:45*..... Yപവാചകൻ (സ) പറoു: "എ4െറ നാഥൻ
എനി:് മാർഗദർശനം നൽകും.
Nisa 4:171-172*.....171- മർയമി4െറ മകൻ മസീ± ഈസാ

‘മിശിഹ’ എ(തിനു ‘Yകിvതു’ അഥവാ ‘അഭിഷി’ൻ’ എ(ർഥം

വിളി:െaടു( മിശിഹാ വരുെമ(് എനി:റിയാം; അവിടു(ു വരുേ…ാൾ
സമvതവും ഞ'ൾ:് ഉപേദശിJ%തരും” എ(ു പറoു. 26േയശു ഉ2രമരുളി:
“നിേ(ാടു സംസാരി:ു( ഞാൻ തെ(യാണു മിശിഹാ.

‘മിശിഹ’ എ(തിനു ‘Yകിvതു’ അഥവാ ‘അഭിഷി’ൻ’ എ(ർഥം

വിളി:െaടു( മിശിഹാ വരുെമ(് എനി:റിയാം; അവിടു(ു വരുേ…ാൾ
സമvതവും ഞ'ൾ:് ഉപേദശിJ%തരും” എ(ു പറoു. 26േയശു ഉ2രമരുളി:
“നിേ(ാടു സംസാരി:ു( ഞാൻ തെ(യാണു മിശിഹാ.

അല$ാഹുവി4െറ ദൂതനും മാYതമാകു(ു. 172. മിശിഹാ

അല$ാഹുവി4െറ ദൂതനും മാYതമാകു(ു. 172. മിശിഹാ

Yശ`ി:ുക:

Yശ`ി:ുക:

അല$ാഹുവിൻെറ അടിമയായിരി:ു(തല$.

പുതിയനിയമ2ിൽ "മിശിഹാ" എേ(ാ "Yകിvതു"

അല$ാഹുവിൻെറ അടിമയായിരി:ു(തല$.

പുതിയനിയമ2ിൽ "മിശിഹാ" എേ(ാ "Yകിvതു"

എേ(ാ 558 തവണ ഉപേയാഗി:െat%. "മിശിഹാ" എ( വാ:ി4

എേ(ാ 558 തവണ ഉപേയാഗി:െat%. "മിശിഹാ" എ( വാ:ി4

Yകിvതുവിെന സൂചിaി:ാനായി 11 തവണ ഉപേയാഗി:ാറുA്.

Yകിvതുവിെന സൂചിaി:ാനായി 11 തവണ ഉപേയാഗി:ാറുA്.

72.*

DകിSതുവിെന ൈദവവചനം എc്
പരാമർശി<െhmിരി<ുcുേവാ? (Logos / Kalimullâh)
ബൈബിൾ

അെത / അെത

72.*

DകിSതുവിെന ൈദവവചനം എc്
പരാമർശി<െhmിരി<ുcുേവാ? (Logos / Kalimullâh)

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

േയാഹcാൻ 1:1-3 & 14*.....ആദിയിൽ2െ( വചനമുAായിരു(ു.

േയാഹcാൻ 1:1-3 & 14*.....ആദിയിൽ2െ( വചനമുAായിരു(ു.

വചനം ൈദവേ2ാടുകൂടി ആയിരു(ു. വചനം ൈദവമായിരു(ു. 2ആ വചനം
ആദിയിൽ2െ( ൈദവേ2ാടുകൂടി ആയിരു(ു. 3വചനം മുഖാ_രമാS സകലവും
ഉAായR; സൃxടികളിൽ ഒ(ുംതെ( വചനെ2 കൂടാെത ഉAായിtില$ അവിടുെ2
േതജ„് പിതാവിൽനി(ുH ഏകജാതെƒ േതജ„ായി ഞ'ൾ ദർശിJ%

വചനം ൈദവേ2ാടുകൂടി ആയിരു(ു. വചനം ൈദവമായിരു(ു. 2ആ വചനം
ആദിയിൽ2െ( ൈദവേ2ാടുകൂടി ആയിരു(ു. 3വചനം മുഖാ_രമാS സകലവും
ഉAായR; സൃxടികളിൽ ഒ(ുംതെ( വചനെ2 കൂടാെത ഉAായിtില$ അവിടുെ2
േതജ„് പിതാവിൽനി(ുH ഏകജാതെƒ േതജ„ായി ഞ'ൾ ദർശിJ%

..െവളിപാu

..െവളിപാu

19:13-16*.....ൈദവ2ിെƒ വചനം’ എ(ാS

അവിടുെ2 നാമം. രാജാധിരാജനും കർ2ാധികർ2ാവും ആയവൻ എ(
നാമം ആേലഖനം െചŠതിരി:ു(ു

19:13-16*.....ൈദവ2ിെƒ വചനം’ എ(ാS

അവിടുെ2 നാമം. രാജാധിരാജനും കർ2ാധികർ2ാവും ആയവൻ എ(
നാമം ആേലഖനം െചŠതിരി:ു(ു

------------------------------------------------Al-i İmran 3:39*..... അല$ാഹു നിന:് േവദവും സ_ാനവും
നൽകിയിരി:ു(ു. അവനാകു(ു Yപതാപിയും യു’ിമാനും.
Al-i İmran 3:45*..... Yപവാചകൻ (സ) പറoു: "എ4െറ നാഥൻ

------------------------------------------------Al-i İmran 3:39*..... അല$ാഹു നിന:് േവദവും സ_ാനവും
നൽകിയിരി:ു(ു. അവനാകു(ു Yപതാപിയും യു’ിമാനും.
Al-i İmran 3:45*..... Yപവാചകൻ (സ) പറoു: "എ4െറ നാഥൻ

എനി:് മാർഗദർശനം നൽകും. തീർJയായും അR അല$ാഹുവി4

എനി:് മാർഗദർശനം നൽകും. തീർJയായും അR അല$ാഹുവി4

ഉ2മമായതാകു(ു.

ഉ2മമായതാകു(ു.

71.*

േയശുDകിSതു "മിശിഹാ" ആയിmാy
അറിയെhmിരി<ുcx എc് സ=ീകരി<ുേമാ? (the
Anointed One)
ബൈബിൾ

അെത / അെത

മRായി 26:63-64..... 63

71.*

േയശുDകിSതു "മിശിഹാ" ആയിmാy
അറിയെhmിരി<ുcx എc് സ=ീകരി<ുേമാ? (the
Anointed One)

ഖുർആൻ

നീ Yകിvതുവാെണ(ു ഞ'േളാടു

ബൈബിൾ

അെത / അെത

മRായി 26:63-64..... 63

ഖുർആൻ

നീ Yകിvതുവാെണ(ു ഞ'േളാടു

പറയുക. 64. േയശു അവേനാടു "ഞാൻ ആകു(ു;

പറയുക. 64. േയശു അവേനാടു "ഞാൻ ആകു(ു;

‘മിശിഹ’ എ(തിനു ‘Yകിvതു’ അഥവാ ‘അഭിഷി’ൻ’ എ(ർഥം

‘മിശിഹ’ എ(തിനു ‘Yകിvതു’ അഥവാ ‘അഭിഷി’ൻ’ എ(ർഥം

വിളി:െaടു( മിശിഹാ വരുെമ(് എനി:റിയാം; അവിടു(ു വരുേ…ാൾ
സമvതവും ഞ'ൾ:് ഉപേദശിJ%തരും” എ(ു പറoു. 26േയശു ഉ2രമരുളി:
“നിേ(ാടു സംസാരി:ു( ഞാൻ തെ(യാണു മിശിഹാ.

വിളി:െaടു( മിശിഹാ വരുെമ(് എനി:റിയാം; അവിടു(ു വരുേ…ാൾ
സമvതവും ഞ'ൾ:് ഉപേദശിJ%തരും” എ(ു പറoു. 26േയശു ഉ2രമരുളി:
“നിേ(ാടു സംസാരി:ു( ഞാൻ തെ(യാണു മിശിഹാ.

------------------------------------------------Al-i İmran 3:45*..... Yപവാചകൻ (സ) പറoു: "എ4െറ നാഥൻ
എനി:് മാർഗദർശനം നൽകും.
Nisa 4:171-172*.....171- മർയമി4െറ മകൻ മസീ± ഈസാ

------------------------------------------------Al-i İmran 3:45*..... Yപവാചകൻ (സ) പറoു: "എ4െറ നാഥൻ
എനി:് മാർഗദർശനം നൽകും.
Nisa 4:171-172*.....171- മർയമി4െറ മകൻ മസീ± ഈസാ

അല$ാഹുവി4െറ ദൂതനും മാYതമാകു(ു. 172. മിശിഹാ

അല$ാഹുവി4െറ ദൂതനും മാYതമാകു(ു. 172. മിശിഹാ

അല$ാഹുവിൻെറ അടിമയായിരി:ു(തല$.

അല$ാഹുവിൻെറ അടിമയായിരി:ു(തല$.

Yശ`ി:ുക:

Yശ`ി:ുക:

േയാഹcാൻ 1:41*.....ഞ'ൾ മിശിഹാെയ കെA2ിയിരി:ു(ു.”
േയാഹcാൻ 4:25-26*.....ആ vYതീ േയശുവിേനാ¥: “Yകിvതു എ(ു

പുതിയനിയമ2ിൽ "മിശിഹാ" എേ(ാ "Yകിvതു"

എേ(ാ 558 തവണ ഉപേയാഗി:െat%. "മിശിഹാ" എ( വാ:ി4
Yകിvതുവിെന സൂചിaി:ാനായി 11 തവണ ഉപേയാഗി:ാറുA്.
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അെത / അെത

േയാഹcാൻ 1:41*.....ഞ'ൾ മിശിഹാെയ കെA2ിയിരി:ു(ു.”
േയാഹcാൻ 4:25-26*.....ആ vYതീ േയശുവിേനാ¥: “Yകിvതു എ(ു

പുതിയനിയമ2ിൽ "മിശിഹാ" എേ(ാ "Yകിvതു"

എേ(ാ 558 തവണ ഉപേയാഗി:െat%. "മിശിഹാ" എ( വാ:ി4
Yകിvതുവിെന സൂചിaി:ാനായി 11 തവണ ഉപേയാഗി:ാറുA്.

72.*
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പരാമർശി<െhmിരി<ുcുേവാ? (Logos / Kalimullâh)

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

േയാഹcാൻ 1:1-3 & 14*.....ആദിയിൽ2െ( വചനമുAായിരു(ു.

േയാഹcാൻ 1:1-3 & 14*.....ആദിയിൽ2െ( വചനമുAായിരു(ു.

..െവളിപാu

..െവളിപാu

വചനം ൈദവേ2ാടുകൂടി ആയിരു(ു. വചനം ൈദവമായിരു(ു. 2ആ വചനം
ആദിയിൽ2െ( ൈദവേ2ാടുകൂടി ആയിരു(ു. 3വചനം മുഖാ_രമാS സകലവും
ഉAായR; സൃxടികളിൽ ഒ(ുംതെ( വചനെ2 കൂടാെത ഉAായിtില$ അവിടുെ2
േതജ„് പിതാവിൽനി(ുH ഏകജാതെƒ േതജ„ായി ഞ'ൾ ദർശിJ%

19:13-16*.....ൈദവ2ിെƒ വചനം’ എ(ാS

വചനം ൈദവേ2ാടുകൂടി ആയിരു(ു. വചനം ൈദവമായിരു(ു. 2ആ വചനം
ആദിയിൽ2െ( ൈദവേ2ാടുകൂടി ആയിരു(ു. 3വചനം മുഖാ_രമാS സകലവും
ഉAായR; സൃxടികളിൽ ഒ(ുംതെ( വചനെ2 കൂടാെത ഉAായിtില$ അവിടുെ2
േതജ„് പിതാവിൽനി(ുH ഏകജാതെƒ േതജ„ായി ഞ'ൾ ദർശിJ%

19:13-16*.....ൈദവ2ിെƒ വചനം’ എ(ാS

അവിടുെ2 നാമം. രാജാധിരാജനും കർ2ാധികർ2ാവും ആയവൻ എ(
നാമം ആേലഖനം െചŠതിരി:ു(ു

അവിടുെ2 നാമം. രാജാധിരാജനും കർ2ാധികർ2ാവും ആയവൻ എ(
നാമം ആേലഖനം െചŠതിരി:ു(ു

------------------------------------------------Al-i İmran 3:39*..... അല$ാഹു നിന:് േവദവും സ_ാനവും
നൽകിയിരി:ു(ു. അവനാകു(ു Yപതാപിയും യു’ിമാനും.
Al-i İmran 3:45*..... Yപവാചകൻ (സ) പറoു: "എ4െറ നാഥൻ

------------------------------------------------Al-i İmran 3:39*..... അല$ാഹു നിന:് േവദവും സ_ാനവും
നൽകിയിരി:ു(ു. അവനാകു(ു Yപതാപിയും യു’ിമാനും.
Al-i İmran 3:45*..... Yപവാചകൻ (സ) പറoു: "എ4െറ നാഥൻ

ഉ2മമായതാകു(ു.

ഉ2മമായതാകു(ു.

എനി:് മാർഗദർശനം നൽകും. തീർJയായും അR അല$ാഹുവി4

എനി:് മാർഗദർശനം നൽകും. തീർJയായും അR അല$ാഹുവി4
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അെത / ഇലI

ഏശയാ 9:6*.....നമു:ു

ഖുർആൻ

ഒരു ശിശു ജനിJിരി:ു(ു; അവ(ു

എരിവു വരു2ും; അതVു(തനായ ൈദവം അവേനാ എേ(:ും ഇരി:ും.

73.*
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ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഏശയാ 9:6*.....നമു:ു
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മനുഷVരൂപ2ിൽ മനുഷVെനേaാെല അവൻ തെ(2ാൻ താ”2ി ...

െകാേളാേസാS 1:3 & 15.....3.

കർ2ാവായ േയശുYകിvതു ...

15. അദൃശVനായ ൈദവ2ിൻെറ Yപതി€ായ ആരാS?

1 തിേമാേRേയാS 3:16*.....ൈദവം ജഡ2ിൽ YപതV•നായിരു(ു.
------------------------------------------------Maide 5:17*.....മർയമിൻെറ മകൻ മസീ± തെ(യാS അല$ാഹു

1 തിേമാേRേയാS 3:16*.....ൈദവം ജഡ2ിൽ YപതV•നായിരു(ു.
------------------------------------------------Maide 5:17*.....മർയമിൻെറ മകൻ മസീ± തെ(യാS അല$ാഹു

അല$ാഹു ഉേ‡ശി:ു(R െച‰%(ു.

അല$ാഹു ഉേ‡ശി:ു(R െച‰%(ു.

എ(് പറoവർ തീർJയായും അവിശzാസികളായിരി:ു(ു. എ(ാൽ

എ(് പറoവർ തീർJയായും അവിശzാസികളായിരി:ു(ു. എ(ാൽ

75.*

DകിSതു "ദിവ6ൻ" അെലIwിൽ മാംസRിൽ ൈദവം
ആെണcx സ=ീകരി<ുേമാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

േയാഹcാൻ 1:1 & 14..... 1.

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ആദിയിൽ വചനം

ഉAായിരു(ു; വചനം ൈദവേ2ാടുകൂെട ആയിരു(ു; വചനം ൈദവം
ആയിരു(ു. 14. വചനം ജഡമായി തീർ(ു, കൃപയും സതVവും
നിറoവനായി ന.ുെട ഇടയിൽ പാർ2ു.

േയാഹcാൻ 5: 17-18.....17.

േയശു പറnു: എeെറ പിതാN

ഇതുവെരയും DപവർRി<ുcു, ഞാൻ DപവർRി<ുcു. 18. അവൻ ...
ൈദവം ... പിതാN, അവൻ ൈദവവുമായി തുല6നായിRീരുകയും െചtതു.

േയാഹcാൻ 10: 25-33.....25.

75.*

DകിSതു "ദിവ6ൻ" അെലIwിൽ മാംസRിൽ ൈദവം
ആെണcx സ=ീകരി<ുേമാ?

എeെറ പിതാവിeെറ നാമRിൽ

അെത / ഇലI

േയാഹcാൻ 1:1 & 14..... 1.

ഖുർആൻ

ആദിയിൽ വചനം

ഉAായിരു(ു; വചനം ൈദവേ2ാടുകൂെട ആയിരു(ു; വചനം ൈദവം
ആയിരു(ു. 14. വചനം ജഡമായി തീർ(ു, കൃപയും സതVവും
നിറoവനായി ന.ുെട ഇടയിൽ പാർ2ു.

േയാഹcാൻ 5: 17-18.....17.

േയശു പറnു: എeെറ പിതാN

ഇതുവെരയും DപവർRി<ുcു, ഞാൻ DപവർRി<ുcു. 18. അവൻ ...
ൈദവം ... പിതാN, അവൻ ൈദവവുമായി തുല6നായിRീരുകയും െചtതു.

േയാഹcാൻ 10: 25-33.....25.

എeെറ പിതാവിeെറ നാമRിൽ

ഞാൻ െചb0c DപവൃRികൾ എെc<ുറി/0 സാV6ം പറയുcു. 30.
ഞാനും എeെറ പിതാവും ഒcാകുcു.

ഞാൻ െചb0c DപവൃRികൾ എെc<ുറി/0 സാV6ം പറയുcു. 30.
ഞാനും എeെറ പിതാവും ഒcാകുcു.

െകാെലാ•”ർ 2: 8-9*.....8.

െകാെലാ•”ർ 2: 8-9*.....8.

കുnിe ... 9. അവനു

കുnിe ... 9. അവനു

ൈദവRിeെറ സർŠ സlൂർ•തയും ശാരീരികമായി വസി<ുcു.

ൈദവRിeെറ സർŠ സlൂർ•തയും ശാരീരികമായി വസി<ുcു.

അല$ാഹുവാS മസീ±

അല$ാഹുവാS മസീ±

Zuhruf 43:57-59*.....57.

മർയമിൻെറ മകൻ ഈസാ
അല$ാഹുവി{േല:ുH മാർഗമെYത. 59. അേ‡ഹം ന.ുെട ഒരു ദാസൻ
മാYതമാകു(ു. അേ‡ഹ2ി4 നാം ഉദാഹരണ'ൾ നൽകുകയും െചŠതു.
Yശ`ി:ുക: ൈബബിൾ േയശുവിെന േയശുവിെന "ൈദവം" എ(് 367
YപാവശVം ചിYതീകരി:ു(ു.

Zuhruf 43:57-59*.....57.

DകിSതു േലാകെR സൃŒി/x അംഗീകരി<ുേമാ?

DകിSതു േലാകെR സൃŒി/x അംഗീകരി<ുേമാ?

------------------------------------------------Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118*.....17. നി–യമായും

76.*

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

------------------------------------------------Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118*.....17. നി–യമായും
മർയമിൻെറ മകൻ ഈസാ
അല$ാഹുവി{േല:ുH മാർഗമെYത. 59. അേ‡ഹം ന.ുെട ഒരു ദാസൻ
മാYതമാകു(ു. അേ‡ഹ2ി4 നാം ഉദാഹരണ'ൾ നൽകുകയും െചŠതു.
Yശ`ി:ുക: ൈബബിൾ േയശുവിെന േയശുവിെന "ൈദവം" എ(് 367
YപാവശVം ചിYതീകരി:ു(ു.

76.*

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

എേഫേസാS 3:9.....എല$ാQിെƒയും Yസ•ാവായ ൈദവം

എേഫേസാS 3:9.....എല$ാQിെƒയും Yസ•ാവായ ൈദവം

പൂർവയുഗ'ളിൽ ഈ രഹസVം മറJ%വJിരു(ു.

പൂർവയുഗ'ളിൽ ഈ രഹസVം മറJ%വJിരു(ു.

െകാെലാ•”ർ 1: 13-20*.....അവeെറ

DപിയപുDതeെറ

െകാെലാ•”ർ 1: 13-20*.....അവeെറ

DപിയപുDതeെറ

രാജ6ം ... 15. അവൻ അദൃശ6നായ ൈദവRിeെറ Dപതിരൂപമാy.
16. അവൻ സകലവും സൃŒി/0, അവൻ സകലവും സൃŒി/0,
ഭൂമിയിലാy ...

രാജ6ം ... 15. അവൻ അദൃശ6നായ ൈദവRിeെറ Dപതിരൂപമാy.
16. അവൻ സകലവും സൃŒി/0, അവൻ സകലവും സൃŒി/0,
ഭൂമിയിലാy ...

എDബായർ 1: 1-2 & 10-12*.....1.

എDബായർ 1: 1-2 & 10-12*.....1.

ൈദവം... 2. ഈ

ൈദവം... 2. ഈ

അk6നാള0കളിൽ അവeെറ പുDതൻ ഞ7േളാടു സംസാരി/0... അവനാൽ
േലാകം അവൻ സൃŒി/0... 10. ഭൂമിയുെട അടി†ാനമിരി<ുcു.

അk6നാള0കളിൽ അവeെറ പുDതൻ ഞ7േളാടു സംസാരി/0... അവനാൽ
േലാകം അവൻ സൃŒി/0... 10. ഭൂമിയുെട അടി†ാനമിരി<ുcു.

------------------------------------------------Maide 5:75, 116 & 118*.....75 മർയമിൻെറ മകൻ മസീ±
ഒരു ൈദവദൂതൻ മാYതമാകു(ു...
Zuhruf 43:59*.....75 മറിയ2ി4െറ മകനായ മസീ± ഒരു
ൈദവദൂതൻ മാYതമാകു(ു.

------------------------------------------------Maide 5:75, 116 & 118*.....75 മർയമിൻെറ മകൻ മസീ±
ഒരു ൈദവദൂതൻ മാYതമാകു(ു...
Zuhruf 43:59*.....75 മറിയ2ി4െറ മകനായ മസീ± ഒരു
ൈദവദൂതൻ മാYതമാകു(ു.

75.*

DകിSതു "ദിവ6ൻ" അെലIwിൽ മാംസRിൽ ൈദവം
ആെണcx സ=ീകരി<ുേമാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

േയാഹcാൻ 1:1 & 14..... 1.

75.*

DകിSതു "ദിവ6ൻ" അെലIwിൽ മാംസRിൽ ൈദവം
ആെണcx സ=ീകരി<ുേമാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ആദിയിൽ വചനം

അെത / ഇലI

േയാഹcാൻ 1:1 & 14..... 1.

ഖുർആൻ

ആദിയിൽ വചനം

ഉAായിരു(ു; വചനം ൈദവേ2ാടുകൂെട ആയിരു(ു; വചനം ൈദവം
ആയിരു(ു. 14. വചനം ജഡമായി തീർ(ു, കൃപയും സതVവും
നിറoവനായി ന.ുെട ഇടയിൽ പാർ2ു.

ഉAായിരു(ു; വചനം ൈദവേ2ാടുകൂെട ആയിരു(ു; വചനം ൈദവം
ആയിരു(ു. 14. വചനം ജഡമായി തീർ(ു, കൃപയും സതVവും
നിറoവനായി ന.ുെട ഇടയിൽ പാർ2ു.

േയാഹcാൻ 5: 17-18.....17.

േയശു പറnു: എeെറ പിതാN

േയാഹcാൻ 5: 17-18.....17.

േയശു പറnു: എeെറ പിതാN

േയാഹcാൻ 10: 25-33.....25.

എeെറ പിതാവിeെറ നാമRിൽ

േയാഹcാൻ 10: 25-33.....25.

എeെറ പിതാവിeെറ നാമRിൽ

ഇതുവെരയും DപവർRി<ുcു, ഞാൻ DപവർRി<ുcു. 18. അവൻ ...
ൈദവം ... പിതാN, അവൻ ൈദവവുമായി തുല6നായിRീരുകയും െചtതു.
ഞാൻ െചb0c DപവൃRികൾ എെc<ുറി/0 സാV6ം പറയുcു. 30.
ഞാനും എeെറ പിതാവും ഒcാകുcു.

െകാെലാ•”ർ 2: 8-9*.....8.

കുnിe ... 9. അവനു

ഇതുവെരയും DപവർRി<ുcു, ഞാൻ DപവർRി<ുcു. 18. അവൻ ...
ൈദവം ... പിതാN, അവൻ ൈദവവുമായി തുല6നായിRീരുകയും െചtതു.
ഞാൻ െചb0c DപവൃRികൾ എെc<ുറി/0 സാV6ം പറയുcു. 30.
ഞാനും എeെറ പിതാവും ഒcാകുcു.

െകാെലാ•”ർ 2: 8-9*.....8.

കുnിe ... 9. അവനു

ൈദവRിeെറ സർŠ സlൂർ•തയും ശാരീരികമായി വസി<ുcു.

ൈദവRിeെറ സർŠ സlൂർ•തയും ശാരീരികമായി വസി<ുcു.

------------------------------------------------Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118*.....17. നി–യമായും

------------------------------------------------Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118*.....17. നി–യമായും

Zuhruf 43:57-59*.....57.

മർയമിൻെറ മകൻ ഈസാ
അല$ാഹുവി{േല:ുH മാർഗമെYത. 59. അേ‡ഹം ന.ുെട ഒരു ദാസൻ
മാYതമാകു(ു. അേ‡ഹ2ി4 നാം ഉദാഹരണ'ൾ നൽകുകയും െചŠതു.
Yശ`ി:ുക: ൈബബിൾ േയശുവിെന േയശുവിെന "ൈദവം" എ(് 367
YപാവശVം ചിYതീകരി:ു(ു.

Zuhruf 43:57-59*.....57.

DകിSതു േലാകെR സൃŒി/x അംഗീകരി<ുേമാ?

DകിSതു േലാകെR സൃŒി/x അംഗീകരി<ുേമാ?

അല$ാഹുവാS മസീ±

76.*

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

അല$ാഹുവാS മസീ±

മർയമിൻെറ മകൻ ഈസാ
അല$ാഹുവി{േല:ുH മാർഗമെYത. 59. അേ‡ഹം ന.ുെട ഒരു ദാസൻ
മാYതമാകു(ു. അേ‡ഹ2ി4 നാം ഉദാഹരണ'ൾ നൽകുകയും െചŠതു.
Yശ`ി:ുക: ൈബബിൾ േയശുവിെന േയശുവിെന "ൈദവം" എ(് 367
YപാവശVം ചിYതീകരി:ു(ു.

76.*

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

എേഫേസാS 3:9.....എല$ാQിെƒയും Yസ•ാവായ ൈദവം

എേഫേസാS 3:9.....എല$ാQിെƒയും Yസ•ാവായ ൈദവം

പൂർവയുഗ'ളിൽ ഈ രഹസVം മറJ%വJിരു(ു.

പൂർവയുഗ'ളിൽ ഈ രഹസVം മറJ%വJിരു(ു.

െകാെലാ•”ർ 1: 13-20*.....അവeെറ

DപിയപുDതeെറ

രാജ6ം ... 15. അവൻ അദൃശ6നായ ൈദവRിeെറ Dപതിരൂപമാy.
16. അവൻ സകലവും സൃŒി/0, അവൻ സകലവും സൃŒി/0,
ഭൂമിയിലാy ...

എDബായർ 1: 1-2 & 10-12*.....1.

ൈദവം... 2. ഈ

അk6നാള0കളിൽ അവeെറ പുDതൻ ഞ7േളാടു സംസാരി/0... അവനാൽ
േലാകം അവൻ സൃŒി/0... 10. ഭൂമിയുെട അടി†ാനമിരി<ുcു.

------------------------------------------------Maide 5:75, 116 & 118*.....75 മർയമിൻെറ മകൻ മസീ±
ഒരു ൈദവദൂതൻ മാYതമാകു(ു...
Zuhruf 43:59*.....75 മറിയ2ി4െറ മകനായ മസീ± ഒരു
ൈദവദൂതൻ മാYതമാകു(ു.

െകാെലാ•”ർ 1: 13-20*.....അവeെറ

DപിയപുDതeെറ

രാജ6ം ... 15. അവൻ അദൃശ6നായ ൈദവRിeെറ Dപതിരൂപമാy.
16. അവൻ സകലവും സൃŒി/0, അവൻ സകലവും സൃŒി/0,
ഭൂമിയിലാy ...

എDബായർ 1: 1-2 & 10-12*.....1.

ൈദവം... 2. ഈ

അk6നാള0കളിൽ അവeെറ പുDതൻ ഞ7േളാടു സംസാരി/0... അവനാൽ
േലാകം അവൻ സൃŒി/0... 10. ഭൂമിയുെട അടി†ാനമിരി<ുcു.

------------------------------------------------Maide 5:75, 116 & 118*.....75 മർയമിൻെറ മകൻ മസീ±
ഒരു ൈദവദൂതൻ മാYതമാകു(ു...
Zuhruf 43:59*.....75 മറിയ2ി4െറ മകനായ മസീ± ഒരു
ൈദവദൂതൻ മാYതമാകു(ു.

77.*

DകിSതുവും ൈദവവും മനുഷ6നും തTിലു1 ഏക
ഇടRാവുcവനാെണc് DകിSതു അംഗീകരി/താേണാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

77.*

DകിSതുവും ൈദവവും മനുഷ6നും തTിലു1 ഏക
ഇടRാവുcവനാെണc് DകിSതു അംഗീകരി/താേണാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

േയാഹcാൻ 14:6*.....േയശു മറുപടി പറoു: “വഴിയും

േയാഹcാൻ 14:6*.....േയശു മറുപടി പറoു: “വഴിയും

അh. DപവർRന7ൾ 4:12*.....ആ കല$ാS ഈ േയശു.

അh. DപവർRന7ൾ 4:12*.....ആ കല$ാS ഈ േയശു.

1 തിേമാേRേയാS 2:5-6*.....5.ൈദവം

1 തിേമാേRേയാS 2:5-6*.....5.ൈദവം

സതVവും ജീവനും ഞാൻ തെ(യാS; എ(ിലൂെടയല$ാെത ആരും
പിതാവിെƒ അടു:ൽ എ2ു(ില$

മെQാരുവനിലും ര•യില$. നമു:ു ര• Yപാപി:ുവാൻ ആകാശ2ിെƒ
കീഴിൽ മെQാരു നാമവും മനുഷVർ:ു ന<കെatിtില$.”
ഏകനും ൈദവവും

സതVവും ജീവനും ഞാൻ തെ(യാS; എ(ിലൂെടയല$ാെത ആരും
പിതാവിെƒ അടു:ൽ എ2ു(ില$

മെQാരുവനിലും ര•യില$. നമു:ു ര• Yപാപി:ുവാൻ ആകാശ2ിെƒ
കീഴിൽ മെQാരു നാമവും മനുഷVർ:ു ന<കെatിtില$.”
ഏകനും ൈദവവും

മനുഷVനും ത.ിലുH ഒരു ഇടനില:ാരനും, മനുഷVനായ
േയശുYകിvതുവിനും, 6. എല$ാവർ:ും േവAി ഒരു മറുവിലയായി2ീർ(ു.

മനുഷVനും ത.ിലുH ഒരു ഇടനില:ാരനും, മനുഷVനായ
േയശുYകിvതുവിനും, 6. എല$ാവർ:ും േവAി ഒരു മറുവിലയായി2ീർ(ു.

ഉപകാരവും െച‰%വാൻ പQാ2, ഒരാളിൽ നി(ും ഒരു Yപായ–ി2വും
സzീകരി:െaടാ2, ഒരാൾ:ും ഒരു ശുപാർശയും Yപേയാജനെaടാ2,
ആർ:ും ഒരു സഹായവും ലഭി:ാ2 ഒരു ദിവസെ2 (നVായവിധിയുെട
ദിവസെ2) നി'ൾ സൂ•ി:ുകയും െച‰%ക.

ഉപകാരവും െച‰%വാൻ പQാ2, ഒരാളിൽ നി(ും ഒരു Yപായ–ി2വും
സzീകരി:െaടാ2, ഒരാൾ:ും ഒരു ശുപാർശയും Yപേയാജനെaടാ2,
ആർ:ും ഒരു സഹായവും ലഭി:ാ2 ഒരു ദിവസെ2 (നVായവിധിയുെട
ദിവസെ2) നി'ൾ സൂ•ി:ുകയും െച‰%ക.

Yunus 10:3*.....അല$ാഹു അല$ാെത ഒരു ൈദവവുമില$.
Zümer39:44.....മ`V£ത പൂർണമായും ൈദവ2ി4െറ

Yunus 10:3*.....അല$ാഹു അല$ാെത ഒരു ൈദവവുമില$.
Zümer39:44.....മ`V£ത പൂർണമായും ൈദവ2ി4െറ

------------------------------------------------Bakara 2:48*.....ഒരാൾ:ും മെQാരാൾ:ു േവAി ഒരു

ശ’ിയിലാS.

78.*

DകിSതു ൈദവപുDതനാെണc് വിശ=സി/ിm0േiാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

------------------------------------------------Bakara 2:48*.....ഒരാൾ:ും മെQാരാൾ:ു േവAി ഒരു

ശ’ിയിലാS.

78.*

DകിSതു ൈദവപുDതനാെണc് വിശ=സി/ിm0േiാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

മRായി 16:16.....അവിടു(് ജീവനുH ൈദവ2ിെƒ പുYതനായ

മRായി 16:16.....അവിടു(് ജീവനുH ൈദവ2ിെƒ പുYതനായ

Yകിvതു ആകു(ു” എ(ു ശിേമാൻ പേYതാv പറoു

Yകിvതു ആകു(ു” എ(ു ശിേമാൻ പേYതാv പറoു

ലൂേ<ാS 1:32 & 35*.....32.

ലൂേ<ാS 1:32 & 35*.....32.

അവൻ വലിയവൻ ആകും;

അതVു(ത4െറ പുYതൻ എ(ു വിളി:െaടും. 35. നിെ( ജനിaി:ു(തായ

അവൻ വലിയവൻ ആകും;

അതVു(ത4െറ പുYതൻ എ(ു വിളി:െaടും. 35. നിെ( ജനിaി:ു(തായ

പുണVaണി:hip ൈദവ2ിൻെറ പുYതൻ എ(ു വിളി:െaടും..

പുണVaണി:hip ൈദവ2ിൻെറ പുYതൻ എ(ു വിളി:െaടും..

േയാഹcാൻ 1:29-34.....29.

േയാഹcാൻ 1:29-34.....29.

േയാഹ(ാൻ േയശുവിെന

കAു. അ'െന ഞാൻ കാണുകയും ഇവൻ ൈദവപുYതൻ തേ( എ(ു
സാ•Vം പറകയും െചŠതിരി:ു(ു.

േയാഹ(ാൻ േയശുവിെന

കAു. അ'െന ഞാൻ കാണുകയും ഇവൻ ൈദവപുYതൻ തേ( എ(ു
സാ•Vം പറകയും െചŠതിരി:ു(ു.

------------------------------------------------Tevbe 9:30-31*.....31 അല$ാഹു അവെര നശിaി:െt. അവർ

------------------------------------------------Tevbe 9:30-31*.....31 അല$ാഹു അവെര നശിaി:െt. അവർ

cf. En’am 6:101, Furkan 25:2, Zuhruf
43:81 & Jinn 72:3.

92 വാകV'ള%A്

എYത കടു2 യാഥാർഥVമായിരി:ു(ു! അവർ പ{ുേചർ:ു(തിെനല$ാം
അവൻ അതീതനായിരി:ു(ു.
Yശ`ി:ുക: േയശു "ൈദവപുYതൻ" ആെണ(് ചിYതീകരി:ു( ൈബബിളിെല
92 വാകV'ള%A്
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DകിSതുവും ൈദവവും മനുഷ6നും തTിലു1 ഏക
ഇടRാവുcവനാെണc് DകിSതു അംഗീകരി/താേണാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

എYത കടു2 യാഥാർഥVമായിരി:ു(ു! അവർ പ{ുേചർ:ു(തിെനല$ാം
അവൻ അതീതനായിരി:ു(ു.
Yശ`ി:ുക: േയശു "ൈദവപുYതൻ" ആെണ(് ചിYതീകരി:ു( ൈബബിളിെല

cf. En’am 6:101, Furkan 25:2, Zuhruf
43:81 & Jinn 72:3.

77.*

DകിSതുവും ൈദവവും മനുഷ6നും തTിലു1 ഏക
ഇടRാവുcവനാെണc് DകിSതു അംഗീകരി/താേണാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

േയാഹcാൻ 14:6*.....േയശു മറുപടി പറoു: “വഴിയും

േയാഹcാൻ 14:6*.....േയശു മറുപടി പറoു: “വഴിയും

സതVവും ജീവനും ഞാൻ തെ(യാS; എ(ിലൂെടയല$ാെത ആരും
പിതാവിെƒ അടു:ൽ എ2ു(ില$

സതVവും ജീവനും ഞാൻ തെ(യാS; എ(ിലൂെടയല$ാെത ആരും
പിതാവിെƒ അടു:ൽ എ2ു(ില$

മെQാരുവനിലും ര•യില$. നമു:ു ര• Yപാപി:ുവാൻ ആകാശ2ിെƒ
കീഴിൽ മെQാരു നാമവും മനുഷVർ:ു ന<കെatിtില$.”

മെQാരുവനിലും ര•യില$. നമു:ു ര• Yപാപി:ുവാൻ ആകാശ2ിെƒ
കീഴിൽ മെQാരു നാമവും മനുഷVർ:ു ന<കെatിtില$.”

1 തിേമാേRേയാS 2:5-6*.....5.ൈദവം

1 തിേമാേRേയാS 2:5-6*.....5.ൈദവം

അh. DപവർRന7ൾ 4:12*.....ആ കല$ാS ഈ േയശു.
ഏകനും ൈദവവും

അh. DപവർRന7ൾ 4:12*.....ആ കല$ാS ഈ േയശു.
ഏകനും ൈദവവും

മനുഷVനും ത.ിലുH ഒരു ഇടനില:ാരനും, മനുഷVനായ
േയശുYകിvതുവിനും, 6. എല$ാവർ:ും േവAി ഒരു മറുവിലയായി2ീർ(ു.

മനുഷVനും ത.ിലുH ഒരു ഇടനില:ാരനും, മനുഷVനായ
േയശുYകിvതുവിനും, 6. എല$ാവർ:ും േവAി ഒരു മറുവിലയായി2ീർ(ു.

------------------------------------------------Bakara 2:48*.....ഒരാൾ:ും മെQാരാൾ:ു േവAി ഒരു

------------------------------------------------Bakara 2:48*.....ഒരാൾ:ും മെQാരാൾ:ു േവAി ഒരു

Yunus 10:3*.....അല$ാഹു അല$ാെത ഒരു ൈദവവുമില$.
Zümer39:44.....മ`V£ത പൂർണമായും ൈദവ2ി4െറ

Yunus 10:3*.....അല$ാഹു അല$ാെത ഒരു ൈദവവുമില$.
Zümer39:44.....മ`V£ത പൂർണമായും ൈദവ2ി4െറ

ശ’ിയിലാS.

ശ’ിയിലാS.

ഉപകാരവും െച‰%വാൻ പQാ2, ഒരാളിൽ നി(ും ഒരു Yപായ–ി2വും
സzീകരി:െaടാ2, ഒരാൾ:ും ഒരു ശുപാർശയും Yപേയാജനെaടാ2,
ആർ:ും ഒരു സഹായവും ലഭി:ാ2 ഒരു ദിവസെ2 (നVായവിധിയുെട
ദിവസെ2) നി'ൾ സൂ•ി:ുകയും െച‰%ക.

78.*

DകിSതു ൈദവപുDതനാെണc് വിശ=സി/ിm0േiാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഉപകാരവും െച‰%വാൻ പQാ2, ഒരാളിൽ നി(ും ഒരു Yപായ–ി2വും
സzീകരി:െaടാ2, ഒരാൾ:ും ഒരു ശുപാർശയും Yപേയാജനെaടാ2,
ആർ:ും ഒരു സഹായവും ലഭി:ാ2 ഒരു ദിവസെ2 (നVായവിധിയുെട
ദിവസെ2) നി'ൾ സൂ•ി:ുകയും െച‰%ക.

78.*

DകിSതു ൈദവപുDതനാെണc് വിശ=സി/ിm0േiാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

മRായി 16:16.....അവിടു(് ജീവനുH ൈദവ2ിെƒ പുYതനായ

മRായി 16:16.....അവിടു(് ജീവനുH ൈദവ2ിെƒ പുYതനായ

Yകിvതു ആകു(ു” എ(ു ശിേമാൻ പേYതാv പറoു

Yകിvതു ആകു(ു” എ(ു ശിേമാൻ പേYതാv പറoു

ലൂേ<ാS 1:32 & 35*.....32.

അവൻ വലിയവൻ ആകും;

ലൂേ<ാS 1:32 & 35*.....32.

അവൻ വലിയവൻ ആകും;

അതVു(ത4െറ പുYതൻ എ(ു വിളി:െaടും. 35. നിെ( ജനിaി:ു(തായ

അതVു(ത4െറ പുYതൻ എ(ു വിളി:െaടും. 35. നിെ( ജനിaി:ു(തായ

പുണVaണി:hip ൈദവ2ിൻെറ പുYതൻ എ(ു വിളി:െaടും..

പുണVaണി:hip ൈദവ2ിൻെറ പുYതൻ എ(ു വിളി:െaടും..

േയാഹcാൻ 1:29-34.....29.

േയാഹ(ാൻ േയശുവിെന

േയാഹcാൻ 1:29-34.....29.

േയാഹ(ാൻ േയശുവിെന

കAു. അ'െന ഞാൻ കാണുകയും ഇവൻ ൈദവപുYതൻ തേ( എ(ു
സാ•Vം പറകയും െചŠതിരി:ു(ു.

കAു. അ'െന ഞാൻ കാണുകയും ഇവൻ ൈദവപുYതൻ തേ( എ(ു
സാ•Vം പറകയും െചŠതിരി:ു(ു.

------------------------------------------------Tevbe 9:30-31*.....31 അല$ാഹു അവെര നശിaി:െt. അവർ

------------------------------------------------Tevbe 9:30-31*.....31 അല$ാഹു അവെര നശിaി:െt. അവർ

എYത കടു2 യാഥാർഥVമായിരി:ു(ു! അവർ പ{ുേചർ:ു(തിെനല$ാം
അവൻ അതീതനായിരി:ു(ു.
Yശ`ി:ുക: േയശു "ൈദവപുYതൻ" ആെണ(് ചിYതീകരി:ു( ൈബബിളിെല

എYത കടു2 യാഥാർഥVമായിരി:ു(ു! അവർ പ{ുേചർ:ു(തിെനല$ാം
അവൻ അതീതനായിരി:ു(ു.
Yശ`ി:ുക: േയശു "ൈദവപുYതൻ" ആെണ(് ചിYതീകരി:ു( ൈബബിളിെല

cf. En’am 6:101, Furkan 25:2, Zuhruf
43:81 & Jinn 72:3.

92 വാകV'ള%A്

92 വാകV'ള%A്

cf. En’am 6:101, Furkan 25:2, Zuhruf
43:81 & Jinn 72:3.

79.

"ൈദവപുDതൻ" എc പദം ഉപേയാഗി/ിരുc വിശുB
DഗF7ളിൽ ൈലംഗിക സംയമRിൽ നിcു ജനി/ ഒരു
െഭൗതികപുDതൻെറ അർഥRിലാy അx ഉപേയാഗി<ുcx?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ലൂേ<ാS 1:26-35*.....27.

79.

"ൈദവപുDതൻ" എc പദം ഉപേയാഗി/ിരുc വിശുB
DഗF7ളിൽ ൈലംഗിക സംയമRിൽ നിcു ജനി/ ഒരു
െഭൗതികപുDതൻെറ അർഥRിലാy അx ഉപേയാഗി<ുcx?

ഖുർആൻ

കനVകയുെട േപ¸ മറിയം

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ലൂേ<ാS 1:26-35*.....27.

ഖുർആൻ

കനVകയുെട േപ¸ മറിയം

ആയിരു(ു. 35. പരിശു`ാ|ാ¤ നി4െറ േമൽ വരും; അതVു(തൻെറ
ശ’ി നി4െറ േമൽ ആവസി:ും. ആകയാൽ ഉ•വി:ു( വിശു`Yപജ

ആയിരു(ു. 35. പരിശു`ാ|ാ¤ നി4െറ േമൽ വരും; അതVു(തൻെറ
ശ’ി നി4െറ േമൽ ആവസി:ും. ആകയാൽ ഉ•വി:ു( വിശു`Yപജ

1 േയാഹcാൻ 5:20*..... നാം സതVൈദവേ2ാ¥, അവിടുെ2

1 േയാഹcാൻ 5:20*..... നാം സതVൈദവേ2ാ¥, അവിടുെ2

പുYതനായ േയശുYകിvതുവിേനാടുതെ( ഏകീഭവിJിരി:ു(ു;
അവിടു(ാS സതVസzരൂപൻ; അവിടു(ാS നിതVജീവനും.

പുYതനായ േയശുYകിvതുവിേനാടുതെ( ഏകീഭവിJിരി:ു(ു;
അവിടു(ാS സതVസzരൂപൻ; അവിടു(ാS നിതVജീവനും.

നിർമാതാവാണവൻ. അവ(് എ'െന ഒരു സ_ാനമുAാകും? അവെ(ാരു
കൂt%കാരിയുമില$േല$ാ? എല$ാ വvതു:െളയും അവൻ സൃ•ിJതാS.

നിർമാതാവാണവൻ. അവ(് എ'െന ഒരു സ_ാനമുAാകും? അവെ(ാരു
കൂt%കാരിയുമില$േല$ാ? എല$ാ വvതു:െളയും അവൻ സൃ•ിJതാS.

ൈദവപുYതൻ എ(ു വിളി:െaടും.

------------------------------------------------En'am 6:101*.....ആകാശ'ള%െടയും ഭൂമിയുെടയും
Jinn 72:3*.....അവൻ

വിശzസി:ു(ു ... അവൻ ഭാരVേയാ

മകേനാ കൂtേയാ അല$.

80.

അെത / ഇലI

------------------------------------------------En'am 6:101*.....ആകാശ'ള%െടയും ഭൂമിയുെടയും
Jinn 72:3*.....അവൻ

വിശzസി:ു(ു ... അവൻ ഭാരVേയാ

മകേനാ കൂtേയാ അല$.

Yകിvതു യഥാർª2ിൽ ആള%കളാൽ ആരാധിJിരു(ു,
അവരുെട ആരാധന സാധുവാെണ(് അവൻ സ.തിേJാ?
ബൈബിൾ

ൈദവപുYതൻ എ(ു വിളി:െaടും.

80.

Yകിvതു യഥാർª2ിൽ ആള%കളാൽ ആരാധിJിരു(ു,
അവരുെട ആരാധന സാധുവാെണ(് അവൻ സ.തിേJാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

മRായി 28:9-10*.....അവെര അഭിവാദനം െചŠതു. അവർ

മRായി 28:9-10*.....അവെര അഭിവാദനം െചŠതു. അവർ

േയാഹcാൻ 9:35-38.....35.

േയാഹcാൻ 9:35-38.....35.

അടു2ു െച(് അവിടുെ2 പാദ'ൾ െതാt% നമvകരിJ%. 10േയശു
അവേരാ¥: “ഭയെaേടAാ; നി'ൾ േപായി
നീ ൈദവപുYതെന

വിശzസി:ു(ുേവാ? 38. കർ2ാേവ ഞാൻ വിശzസി:ു(ു. അവൻ
അവെന ആരാധിJ%.

േയാഹ(ാൻ

20: 28-29*.....28. േതാമv മറുപടി പറoു: എ4െറ

കർ2ാവും എ4െറ ൈദവവും. 29. േയശുവിെന കാണാെത
അനുYഗഹി:െatവർ അവനിൽ വിശzസിJിരി:ു(ു.

ഫിലിaിയർ 2: 10-11.....10.

േയശുവി4െറ നാമ2ിൽ എല$ാ

അടു2ു െച(് അവിടുെ2 പാദ'ൾ െതാt% നമvകരിJ%. 10േയശു
അവേരാ¥: “ഭയെaേടAാ; നി'ൾ േപായി
നീ ൈദവപുYതെന

വിശzസി:ു(ുേവാ? 38. കർ2ാേവ ഞാൻ വിശzസി:ു(ു. അവൻ
അവെന ആരാധിJ%.

േയാഹ(ാൻ

20: 28-29*.....28. േതാമv മറുപടി പറoു: എ4െറ

കർ2ാവും എ4െറ ൈദവവും. 29. േയശുവിെന കാണാെത
അനുYഗഹി:െatവർ അവനിൽ വിശzസിJിരി:ു(ു.

ഫിലിaിയർ 2: 10-11.....10.

േയശുവി4െറ നാമ2ിൽ എല$ാ

മുt%കള%ം കുനിയു(ു ... 11. എല$ാ നാവും ഏQ%പറയു(ു േയശു Yകിvതു
കർ2ാവാS

മുt%കള%ം കുനിയു(ു ... 11. എല$ാ നാവും ഏQ%പറയു(ു േയശു Yകിvതു
കർ2ാവാS

------------------------------------------------Maide 5:116 & 118*.....മർയമിൻെറ മകൻ ഈസാ, അല$ാഹുവി4

------------------------------------------------Maide 5:116 & 118*.....മർയമിൻെറ മകൻ ഈസാ, അല$ാഹുവി4

പുറെമ എെ(യും, എൻെറ മാതാവിെനയും ൈദവ'ളാ:ിെ:ാH%വിൻ.
"അല$ാഹുെവ:ൂടാെത എെ(യും എ4െറ മാതാവിെനയും ആരാധVരാ:ുവിൻ"
എ(് നീയാേണാ ജന'േളാ¥ പറoR? "അേaാൾ അേ‡ഹം പറയും:" നീ എYത
പരിശു`ൻ! എനി:് ഒt%ം അവകാശമിെല$(് പറയാൻ എനി:ാവില$ായിരു(ു.
118 നീ തെ(യാകു(ു Yപതാപിയും യു’ിമാനും.

പുറെമ എെ(യും, എൻെറ മാതാവിെനയും ൈദവ'ളാ:ിെ:ാH%വിൻ.
"അല$ാഹുെവ:ൂടാെത എെ(യും എ4െറ മാതാവിെനയും ആരാധVരാ:ുവിൻ"
എ(് നീയാേണാ ജന'േളാ¥ പറoR? "അേaാൾ അേ‡ഹം പറയും:" നീ എYത
പരിശു`ൻ! എനി:് ഒt%ം അവകാശമിെല$(് പറയാൻ എനി:ാവില$ായിരു(ു.
118 നീ തെ(യാകു(ു Yപതാപിയും യു’ിമാനും.

79.

"ൈദവപുDതൻ" എc പദം ഉപേയാഗി/ിരുc വിശുB
DഗF7ളിൽ ൈലംഗിക സംയമRിൽ നിcു ജനി/ ഒരു
െഭൗതികപുDതൻെറ അർഥRിലാy അx ഉപേയാഗി<ുcx?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ലൂേ<ാS 1:26-35*.....27.

79.

"ൈദവപുDതൻ" എc പദം ഉപേയാഗി/ിരുc വിശുB
DഗF7ളിൽ ൈലംഗിക സംയമRിൽ നിcു ജനി/ ഒരു
െഭൗതികപുDതൻെറ അർഥRിലാy അx ഉപേയാഗി<ുcx?

ഖുർആൻ

കനVകയുെട േപ¸ മറിയം

ആയിരു(ു. 35. പരിശു`ാ|ാ¤ നി4െറ േമൽ വരും; അതVു(തൻെറ
ശ’ി നി4െറ േമൽ ആവസി:ും. ആകയാൽ ഉ•വി:ു( വിശു`Yപജ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ലൂേ<ാS 1:26-35*.....27.

ഖുർആൻ

കനVകയുെട േപ¸ മറിയം

ആയിരു(ു. 35. പരിശു`ാ|ാ¤ നി4െറ േമൽ വരും; അതVു(തൻെറ
ശ’ി നി4െറ േമൽ ആവസി:ും. ആകയാൽ ഉ•വി:ു( വിശു`Yപജ

ൈദവപുYതൻ എ(ു വിളി:െaടും.

ൈദവപുYതൻ എ(ു വിളി:െaടും.

1 േയാഹcാൻ 5:20*..... നാം സതVൈദവേ2ാ¥, അവിടുെ2

1 േയാഹcാൻ 5:20*..... നാം സതVൈദവേ2ാ¥, അവിടുെ2

പുYതനായ േയശുYകിvതുവിേനാടുതെ( ഏകീഭവിJിരി:ു(ു;
അവിടു(ാS സതVസzരൂപൻ; അവിടു(ാS നിതVജീവനും.

പുYതനായ േയശുYകിvതുവിേനാടുതെ( ഏകീഭവിJിരി:ു(ു;
അവിടു(ാS സതVസzരൂപൻ; അവിടു(ാS നിതVജീവനും.

------------------------------------------------En'am 6:101*.....ആകാശ'ള%െടയും ഭൂമിയുെടയും

------------------------------------------------En'am 6:101*.....ആകാശ'ള%െടയും ഭൂമിയുെടയും

Jinn 72:3*.....അവൻ

Jinn 72:3*.....അവൻ

നിർമാതാവാണവൻ. അവ(് എ'െന ഒരു സ_ാനമുAാകും? അവെ(ാരു
കൂt%കാരിയുമില$േല$ാ? എല$ാ വvതു:െളയും അവൻ സൃ•ിJതാS.
മകേനാ കൂtേയാ അല$.

വിശzസി:ു(ു ... അവൻ ഭാരVേയാ

80.

Yകിvതു യഥാർª2ിൽ ആള%കളാൽ ആരാധിJിരു(ു,
അവരുെട ആരാധന സാധുവാെണ(് അവൻ സ.തിേJാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

നിർമാതാവാണവൻ. അവ(് എ'െന ഒരു സ_ാനമുAാകും? അവെ(ാരു
കൂt%കാരിയുമില$േല$ാ? എല$ാ വvതു:െളയും അവൻ സൃ•ിJതാS.
മകേനാ കൂtേയാ അല$.

വിശzസി:ു(ു ... അവൻ ഭാരVേയാ

80.

Yകിvതു യഥാർª2ിൽ ആള%കളാൽ ആരാധിJിരു(ു,
അവരുെട ആരാധന സാധുവാെണ(് അവൻ സ.തിേJാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

മRായി 28:9-10*.....അവെര അഭിവാദനം െചŠതു. അവർ

മRായി 28:9-10*.....അവെര അഭിവാദനം െചŠതു. അവർ

അടു2ു െച(് അവിടുെ2 പാദ'ൾ െതാt% നമvകരിJ%. 10േയശു
അവേരാ¥: “ഭയെaേടAാ; നി'ൾ േപായി

അടു2ു െച(് അവിടുെ2 പാദ'ൾ െതാt% നമvകരിJ%. 10േയശു
അവേരാ¥: “ഭയെaേടAാ; നി'ൾ േപായി

േയാഹcാൻ 9:35-38.....35.

നീ ൈദവപുYതെന

േയാഹcാൻ 9:35-38.....35.

നീ ൈദവപുYതെന

വിശzസി:ു(ുേവാ? 38. കർ2ാേവ ഞാൻ വിശzസി:ു(ു. അവൻ
അവെന ആരാധിJ%.

വിശzസി:ു(ുേവാ? 38. കർ2ാേവ ഞാൻ വിശzസി:ു(ു. അവൻ
അവെന ആരാധിJ%.

േയാഹ(ാൻ

േയാഹ(ാൻ

20: 28-29*.....28. േതാമv മറുപടി പറoു: എ4െറ

20: 28-29*.....28. േതാമv മറുപടി പറoു: എ4െറ

കർ2ാവും എ4െറ ൈദവവും. 29. േയശുവിെന കാണാെത
അനുYഗഹി:െatവർ അവനിൽ വിശzസിJിരി:ു(ു.

കർ2ാവും എ4െറ ൈദവവും. 29. േയശുവിെന കാണാെത
അനുYഗഹി:െatവർ അവനിൽ വിശzസിJിരി:ു(ു.

ഫിലിaിയർ 2: 10-11.....10.

ഫിലിaിയർ 2: 10-11.....10.

േയശുവി4െറ നാമ2ിൽ എല$ാ

മുt%കള%ം കുനിയു(ു ... 11. എല$ാ നാവും ഏQ%പറയു(ു േയശു Yകിvതു
കർ2ാവാS

------------------------------------------------Maide 5:116 & 118*.....മർയമിൻെറ മകൻ ഈസാ, അല$ാഹുവി4

പുറെമ എെ(യും, എൻെറ മാതാവിെനയും ൈദവ'ളാ:ിെ:ാH%വിൻ.
"അല$ാഹുെവ:ൂടാെത എെ(യും എ4െറ മാതാവിെനയും ആരാധVരാ:ുവിൻ"
എ(് നീയാേണാ ജന'േളാ¥ പറoR? "അേaാൾ അേ‡ഹം പറയും:" നീ എYത
പരിശു`ൻ! എനി:് ഒt%ം അവകാശമിെല$(് പറയാൻ എനി:ാവില$ായിരു(ു.
118 നീ തെ(യാകു(ു Yപതാപിയും യു’ിമാനും.

േയശുവി4െറ നാമ2ിൽ എല$ാ

മുt%കള%ം കുനിയു(ു ... 11. എല$ാ നാവും ഏQ%പറയു(ു േയശു Yകിvതു
കർ2ാവാS

------------------------------------------------Maide 5:116 & 118*.....മർയമിൻെറ മകൻ ഈസാ, അല$ാഹുവി4

പുറെമ എെ(യും, എൻെറ മാതാവിെനയും ൈദവ'ളാ:ിെ:ാH%വിൻ.
"അല$ാഹുെവ:ൂടാെത എെ(യും എ4െറ മാതാവിെനയും ആരാധVരാ:ുവിൻ"
എ(് നീയാേണാ ജന'േളാ¥ പറoR? "അേaാൾ അേ‡ഹം പറയും:" നീ എYത
പരിശു`ൻ! എനി:് ഒt%ം അവകാശമിെല$(് പറയാൻ എനി:ാവില$ായിരു(ു.
118 നീ തെ(യാകു(ു Yപതാപിയും യു’ിമാനും.

81.*

81.*

DകിSതുവിeെറ പാപ7ൾ DകിSതുവിേനാu Vമി<ുവാൻ സാധി<ുേമാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

DകിSതുവിeെറ പാപ7ൾ DകിSതുവിേനാu Vമി<ുവാൻ സാധി<ുേമാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

മർേ<ാS 2:5-7 & 10-11*.....അവരുെട വിശzാസം കAിt് േയശു

മർേ<ാS 2:5-7 & 10-11*.....അവരുെട വിശzാസം കAിt് േയശു

പ•വാതേരാഗിേയാ¥, “എഴുേ(Q% കിട:െയടു2ു നിെƒ വീtിേല:ു േപാകുക

പ•വാതേരാഗിേയാ¥, “എഴുേ(Q% കിട:െയടു2ു നിെƒ വീtിേല:ു േപാകുക

ആ േരാഗിേയാ¥: “മകേന, നിെƒ പാപ'ൾ •മിJിരി:ു(ു” എ(ു പറoു
എ(ാൽ ഭൂമിയിൽ മനുഷVപുYതനു പാപ'ൾ െപാറു:ുവാൻ
അധികാരമുെA(ു ഞാൻ െതളിയിJ%തരാം.” 11അന_രം േയശു ആ

ആ േരാഗിേയാ¥: “മകേന, നിെƒ പാപ'ൾ •മിJിരി:ു(ു” എ(ു പറoു
എ(ാൽ ഭൂമിയിൽ മനുഷVപുYതനു പാപ'ൾ െപാറു:ുവാൻ
അധികാരമുെA(ു ഞാൻ െതളിയിJ%തരാം.” 11അന_രം േയശു ആ

ലൂേ<ാS 5:20.....േയശു അവരുെട വിശzാസം കAേaാൾ

ലൂേ<ാS 5:20.....േയശു അവരുെട വിശzാസം കAേaാൾ

ലൂേ<ാS 7:48.....അവൻ പറoു ... നി4െറ പാപ'ൾ
േമാചി:െatിരി:ു(ു.
അh. DപവർRന7ൾ 10:43*.....ത(ിൽ വിശzസി:ു(

ലൂേ<ാS 7:48.....അവൻ പറoു ... നി4െറ പാപ'ൾ
േമാചി:െatിരി:ു(ു.
അh. DപവർRന7ൾ 10:43*.....ത(ിൽ വിശzസി:ു(

അh. DപവർRന7ൾ 13:38.....അതുെകാA് സേഹാദരേര,

അh. DപവർRന7ൾ 13:38.....അതുെകാA് സേഹാദരേര,

1 േയാഹcാൻ 2:12.....എെƒ കുoുമ:േള, Yകിvതുവിെƒ

1 േയാഹcാൻ 2:12.....എെƒ കുoുമ:േള, Yകിvതുവിെƒ

------------------------------------------------Al-i İmran 3:135*.....അല$ാഹുവല$ാ2വെര മാYതം അവൻ
പാപേമാചനം നട2ു(ു.
Maide 5:75*.....മസീ± ഒരു ൈദവദൂതൻ മാYതമാകു(ു...

------------------------------------------------Al-i İmran 3:135*.....അല$ാഹുവല$ാ2വെര മാYതം അവൻ
പാപേമാചനം നട2ു(ു.
Maide 5:75*.....മസീ± ഒരു ൈദവദൂതൻ മാYതമാകു(ു...

മരണRിനും നരകRിനും DകിSതു<ു താേ<ാലുെic്
അതു അംഗീകരി/ിm0േiാ?

മരണRിനും നരകRിനും DകിSതു<ു താേ<ാലുെic്
അതു അംഗീകരി/ിm0േiാ?

“vേനഹിതാ, നിെƒ പാപ'ൾ •മി:െatിരി:ു(ു” എ(ു പറoു..

“vേനഹിതാ, നിെƒ പാപ'ൾ •മി:െatിരി:ു(ു” എ(ു പറoു..

ഏെതാരുവനും അവിടുെ2 നാമം മൂലം പാപേമാചനം ലഭി:ുെമ(തി4
എല$ാ Yപവാചക~ാരും സാ•Vം വഹി:ു(ു.

ഏെതാരുവനും അവിടുെ2 നാമം മൂലം പാപേമാചനം ലഭി:ുെമ(തി4
എല$ാ Yപവാചക~ാരും സാ•Vം വഹി:ു(ു.

ഇR അറിoുെകാH%ക: ഈ േയശു മുഖാ_രം പാപേമാചന2ിെƒ
സേ•ശം നി'െള അറിയിJിരി:ു(ു.

ഇR അറിoുെകാH%ക: ഈ േയശു മുഖാ_രം പാപേമാചന2ിെƒ
സേ•ശം നി'െള അറിയിJിരി:ു(ു.

നാമ2ിൽ നി'ള%െട പാപ'ൾ •മി:െatിരി:ു(തുെകാAു ഞാൻ
നി'ൾ:് എഴുതു(ു.

82.

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

നാമ2ിൽ നി'ള%െട പാപ'ൾ •മി:െatിരി:ു(തുെകാAു ഞാൻ
നി'ൾ:് എഴുതു(ു.

82.

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

ലൂേ<ാS 12:5....െകാ(േശഷം നരക2ിേല:ു തHി:ളയുവാൻ

ലൂേ<ാS 12:5....െകാ(േശഷം നരക2ിേല:ു തHി:ളയുവാൻ

െവളിപാu 1:1-18*.....1. േയശുYകിvതുവി4െറ െവളിaാ¥ ... 8 ഞാൻ

െവളിപാu 1:1-18*.....1. േയശുYകിvതുവി4െറ െവളിaാ¥ ... 8 ഞാൻ

നീയായിരു(ുവേല$ാ. 17. ഞാൻ ആദVനും അ_Vനും ആകു(ു; 18. ഞാൻ
ജീവി:ു(വനാകു(ു; ഞാൻ മരിെJ{ിലും ഇതാ എെ(േ(:ും ജീവി:ു(ു.
മരണ2ിെƒയും നരക2ിെƒയും താേ:ാലുകൾ എെƒ ൈകയിലുA്

നീയായിരു(ുവേല$ാ. 17. ഞാൻ ആദVനും അ_Vനും ആകു(ു; 18. ഞാൻ
ജീവി:ു(വനാകു(ു; ഞാൻ മരിെJ{ിലും ഇതാ എെ(േ(:ും ജീവി:ു(ു.
മരണ2ിെƒയും നരക2ിെƒയും താേ:ാലുകൾ എെƒ ൈകയിലുA്

േകാ(ിരി:ു(ു എ(വർ പറoതിനാലും (അവർ ശപി:െatിരി:ു(ു.

േകാ(ിരി:ു(ു എ(വർ പറoതിനാലും (അവർ ശപി:െatിരി:ു(ു.

അധികാരമുHവെന ഭയെaടുക .

അധികാരമുHവെന ഭയെaടുക .

അ<ഫയും ഒേമഗയും ആകു(ു എ(ു േപർ പറയു(ു, 8 "ഞാൻ ആകു(ു എ(ും
ഇരി:ു(വനും ഇരു(വനും വരു(വനുമായ യേഹാേവ, എെ(േaാെല
ആകെt" എ(ു യേഹാവയുെട അരുളaാടു. കŸ% അ©ിജzാലേപാെല

അ<ഫയും ഒേമഗയും ആകു(ു എ(ു േപർ പറയു(ു, 8 "ഞാൻ ആകു(ു എ(ും
ഇരി:ു(വനും ഇരു(വനും വരു(വനുമായ യേഹാേവ, എെ(േaാെല
ആകെt" എ(ു യേഹാവയുെട അരുളaാടു. കŸ% അ©ിജzാലേപാെല

------------------------------------------------Zuhruf 43:59*.....മർയമിൻെറ മകൻ മസീ± ഈസാെയ ഞ'ൾ

81.*

DകിSതുവിeെറ പാപ7ൾ DകിSതുവിേനാu Vമി<ുവാൻ സാധി<ുേമാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

------------------------------------------------Zuhruf 43:59*.....മർയമിൻെറ മകൻ മസീ± ഈസാെയ ഞ'ൾ

81.*

DകിSതുവിeെറ പാപ7ൾ DകിSതുവിേനാu Vമി<ുവാൻ സാധി<ുേമാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

മർേ<ാS 2:5-7 & 10-11*.....അവരുെട വിശzാസം കAിt് േയശു

മർേ<ാS 2:5-7 & 10-11*.....അവരുെട വിശzാസം കAിt് േയശു

പ•വാതേരാഗിേയാ¥, “എഴുേ(Q% കിട:െയടു2ു നിെƒ വീtിേല:ു േപാകുക

പ•വാതേരാഗിേയാ¥, “എഴുേ(Q% കിട:െയടു2ു നിെƒ വീtിേല:ു േപാകുക

ലൂേ<ാS 5:20.....േയശു അവരുെട വിശzാസം കAേaാൾ

ലൂേ<ാS 5:20.....േയശു അവരുെട വിശzാസം കAേaാൾ

ലൂേ<ാS 7:48.....അവൻ പറoു ... നി4െറ പാപ'ൾ
േമാചി:െatിരി:ു(ു.
അh. DപവർRന7ൾ 10:43*.....ത(ിൽ വിശzസി:ു(

ലൂേ<ാS 7:48.....അവൻ പറoു ... നി4െറ പാപ'ൾ
േമാചി:െatിരി:ു(ു.
അh. DപവർRന7ൾ 10:43*.....ത(ിൽ വിശzസി:ു(

ആ േരാഗിേയാ¥: “മകേന, നിെƒ പാപ'ൾ •മിJിരി:ു(ു” എ(ു പറoു
എ(ാൽ ഭൂമിയിൽ മനുഷVപുYതനു പാപ'ൾ െപാറു:ുവാൻ
അധികാരമുെA(ു ഞാൻ െതളിയിJ%തരാം.” 11അന_രം േയശു ആ

“vേനഹിതാ, നിെƒ പാപ'ൾ •മി:െatിരി:ു(ു” എ(ു പറoു..

ഏെതാരുവനും അവിടുെ2 നാമം മൂലം പാപേമാചനം ലഭി:ുെമ(തി4
എല$ാ Yപവാചക~ാരും സാ•Vം വഹി:ു(ു.

അh. DപവർRന7ൾ 13:38.....അതുെകാA് സേഹാദരേര,
ഇR അറിoുെകാH%ക: ഈ േയശു മുഖാ_രം പാപേമാചന2ിെƒ
സേ•ശം നി'െള അറിയിJിരി:ു(ു.

ആ േരാഗിേയാ¥: “മകേന, നിെƒ പാപ'ൾ •മിJിരി:ു(ു” എ(ു പറoു
എ(ാൽ ഭൂമിയിൽ മനുഷVപുYതനു പാപ'ൾ െപാറു:ുവാൻ
അധികാരമുെA(ു ഞാൻ െതളിയിJ%തരാം.” 11അന_രം േയശു ആ

“vേനഹിതാ, നിെƒ പാപ'ൾ •മി:െatിരി:ു(ു” എ(ു പറoു..

ഏെതാരുവനും അവിടുെ2 നാമം മൂലം പാപേമാചനം ലഭി:ുെമ(തി4
എല$ാ Yപവാചക~ാരും സാ•Vം വഹി:ു(ു.

അh. DപവർRന7ൾ 13:38.....അതുെകാA് സേഹാദരേര,
ഇR അറിoുെകാH%ക: ഈ േയശു മുഖാ_രം പാപേമാചന2ിെƒ
സേ•ശം നി'െള അറിയിJിരി:ു(ു.

1 േയാഹcാൻ 2:12.....എെƒ കുoുമ:േള, Yകിvതുവിെƒ

1 േയാഹcാൻ 2:12.....എെƒ കുoുമ:േള, Yകിvതുവിെƒ

------------------------------------------------Al-i İmran 3:135*.....അല$ാഹുവല$ാ2വെര മാYതം അവൻ
പാപേമാചനം നട2ു(ു.
Maide 5:75*.....മസീ± ഒരു ൈദവദൂതൻ മാYതമാകു(ു...

------------------------------------------------Al-i İmran 3:135*.....അല$ാഹുവല$ാ2വെര മാYതം അവൻ
പാപേമാചനം നട2ു(ു.
Maide 5:75*.....മസീ± ഒരു ൈദവദൂതൻ മാYതമാകു(ു...

നാമ2ിൽ നി'ള%െട പാപ'ൾ •മി:െatിരി:ു(തുെകാAു ഞാൻ
നി'ൾ:് എഴുതു(ു.

82.

മരണRിനും നരകRിനും DകിSതു<ു താേ<ാലുെic്
അതു അംഗീകരി/ിm0േiാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

നാമ2ിൽ നി'ള%െട പാപ'ൾ •മി:െatിരി:ു(തുെകാAു ഞാൻ
നി'ൾ:് എഴുതു(ു.

82.

മരണRിനും നരകRിനും DകിSതു<ു താേ<ാലുെic്
അതു അംഗീകരി/ിm0േiാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

ലൂേ<ാS 12:5....െകാ(േശഷം നരക2ിേല:ു തHി:ളയുവാൻ

ലൂേ<ാS 12:5....െകാ(േശഷം നരക2ിേല:ു തHി:ളയുവാൻ

െവളിപാu 1:1-18*.....1. േയശുYകിvതുവി4െറ െവളിaാ¥ ... 8 ഞാൻ

െവളിപാu 1:1-18*.....1. േയശുYകിvതുവി4െറ െവളിaാ¥ ... 8 ഞാൻ

അധികാരമുHവെന ഭയെaടുക .

അ<ഫയും ഒേമഗയും ആകു(ു എ(ു േപർ പറയു(ു, 8 "ഞാൻ ആകു(ു എ(ും
ഇരി:ു(വനും ഇരു(വനും വരു(വനുമായ യേഹാേവ, എെ(േaാെല
ആകെt" എ(ു യേഹാവയുെട അരുളaാടു. കŸ% അ©ിജzാലേപാെല
നീയായിരു(ുവേല$ാ. 17. ഞാൻ ആദVനും അ_Vനും ആകു(ു; 18. ഞാൻ
ജീവി:ു(വനാകു(ു; ഞാൻ മരിെJ{ിലും ഇതാ എെ(േ(:ും ജീവി:ു(ു.
മരണ2ിെƒയും നരക2ിെƒയും താേ:ാലുകൾ എെƒ ൈകയിലുA്

------------------------------------------------Zuhruf 43:59*.....മർയമിൻെറ മകൻ മസീ± ഈസാെയ ഞ'ൾ
േകാ(ിരി:ു(ു എ(വർ പറoതിനാലും (അവർ ശപി:െatിരി:ു(ു.

അധികാരമുHവെന ഭയെaടുക .

അ<ഫയും ഒേമഗയും ആകു(ു എ(ു േപർ പറയു(ു, 8 "ഞാൻ ആകു(ു എ(ും
ഇരി:ു(വനും ഇരു(വനും വരു(വനുമായ യേഹാേവ, എെ(േaാെല
ആകെt" എ(ു യേഹാവയുെട അരുളaാടു. കŸ% അ©ിജzാലേപാെല
നീയായിരു(ുവേല$ാ. 17. ഞാൻ ആദVനും അ_Vനും ആകു(ു; 18. ഞാൻ
ജീവി:ു(വനാകു(ു; ഞാൻ മരിെJ{ിലും ഇതാ എെ(േ(:ും ജീവി:ു(ു.
മരണ2ിെƒയും നരക2ിെƒയും താേ:ാലുകൾ എെƒ ൈകയിലുA്

------------------------------------------------Zuhruf 43:59*.....മർയമിൻെറ മകൻ മസീ± ഈസാെയ ഞ'ൾ
േകാ(ിരി:ു(ു എ(വർ പറoതിനാലും (അവർ ശപി:െatിരി:ു(ു.

83.*

DകിSതു േലാകRിൻെറ "രV" അംഗീകരി<ുേമാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

83.*

DകിSതു േലാകRിൻെറ "രV" അംഗീകരി<ുേമാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

െയശbാN 43: 11-13 .....11. ഞാൻ, ഞാൻ തേc യേഹാവ, ഞാനലIാെത

െയശbാN 43: 11-13 .....11. ഞാൻ, ഞാൻ തേc യേഹാവ, ഞാനലIാെത

ലൂെ<ാS 2:11....."കർRാവായ DകിSതു എc കർRാവിൻെറ

ലൂെ<ാS 2:11....."കർRാവായ DകിSതു എc കർRാവിൻെറ

മെZാരു രVകനും ഇലI. 13. ഞാൻ തെc.

രVകനായ ദാവീദിൻെറ നഗരRിൽ നി7ൾ ഇc് ജനി/ിരി<ുcു.

േയാഹcാൻ 4:42*.....ഇx തീർ/യായും േലാകRിൻെറ രVകനായ
DകിSതു ആയിരി<ുെമc് നി7ൾ<റിയാം.

തീെRാS 1:4.....പിതാവായ ൈദവRിwൽനിcും നTുെട രVിതാവായ
DകിSതുേയശുവിwൽ നിcും, നിന<ു കൃപയും സമാധാനവും ഉiാകെm.

തീെRാ 3: 4-6.....എcാൽ നTുെട രVകനായ ൈദവRിeെറ ദയയും
Sേനഹവും ... 6. നTുെട രVകനായ േയശുDകിSതുവിലൂെട അവിടുc്
നTിൽ സമൃBമായി െചാരിnു.

1 േയാഹ. 4:14*.....പിതാN പുDതെന േലാകRിeെറ രVകനായി
അയെ/cു സാV6െhടുRി നാം സാV6ം നൽകിയിരി<ുcു.

------------------------------------------------Nisa 4:171*.....മർയമി4െറ മകൻ മസീ± ഈസാ
അല$ാഹുവിൻെറ ദൂതനും,...

84.*

DകിSതുവിലു1 രVകെനc വിശ=ാസവും േലാർഡും
വിശ=സി<ുcx നിത6ജീവൻ Dപാപി<ാനു1 ഏക മാർ‚മാേണാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

മെZാരു രVകനും ഇലI. 13. ഞാൻ തെc.

രVകനായ ദാവീദിൻെറ നഗരRിൽ നി7ൾ ഇc് ജനി/ിരി<ുcു.

േയാഹcാൻ 4:42*.....ഇx തീർ/യായും േലാകRിൻെറ രVകനായ
DകിSതു ആയിരി<ുെമc് നി7ൾ<റിയാം.

തീെRാS 1:4.....പിതാവായ ൈദവRിwൽനിcും നTുെട രVിതാവായ
DകിSതുേയശുവിwൽ നിcും, നിന<ു കൃപയും സമാധാനവും ഉiാകെm.

തീെRാ 3: 4-6.....എcാൽ നTുെട രVകനായ ൈദവRിeെറ ദയയും
Sേനഹവും ... 6. നTുെട രVകനായ േയശുDകിSതുവിലൂെട അവിടുc്
നTിൽ സമൃBമായി െചാരിnു.

1 േയാഹ. 4:14*.....പിതാN പുDതെന േലാകRിeെറ രVകനായി
അയെ/cു സാV6െhടുRി നാം സാV6ം നൽകിയിരി<ുcു.

------------------------------------------------Nisa 4:171*.....മർയമി4െറ മകൻ മസീ± ഈസാ
അല$ാഹുവിൻെറ ദൂതനും,...

84.*

DകിSതുവിലു1 രVകെനc വിശ=ാസവും േലാർഡും
വിശ=സി<ുcx നിത6ജീവൻ Dപാപി<ാനു1 ഏക മാർ‚മാേണാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

േയാഹcാൻ 3:16 & 36.....തെƒ ഏകജാതനായ പുYതനിൽ

േയാഹcാൻ 3:16 & 36.....തെƒ ഏകജാതനായ പുYതനിൽ

േയാഹcാൻ 14:6*.....േയശു മറുപടി പറoു: “വഴിയും സതVവും

േയാഹcാൻ 14:6*.....േയശു മറുപടി പറoു: “വഴിയും സതVവും

വിശzസി:ു(വർ ആരും നശിJ%േപാകാെത അനശzരജീവൻ
Yപാപിേ:Aതി4 ആ പുYതെന ന<കുവാൻ ത:വŸം ൈദവം േലാകെ2
അYതമാYതം vേനഹിJ%. പുYതെന അനുസരി:ാ2വൻ ജീവൻ
Yപാപി:ുകയില$; എെ_(ാൽ അവൻ ൈദവേകാപ2ിനു വിേധയനാS.
ജീവനും ഞാൻ തെ(യാS; എ(ിലൂെടയല$ാെത ആരും പിതാവിെƒ അടു:ൽ
എ2ു(ില$

അh. DപവർRന7ൾ 4:10-12*.....10.

Yകിvതുേയശുവിൻെറ

നാമം... 12. മെQാരു കാരV2ിൽ ര•യില$; നാം ര•ി:െaടുവാൻ
ആകാശ2ിൻ കീഴിൽ മനുഷVരുെട ഇടയിൽ ന<കെat േവെറാരു നാമവും ഇല$.

------------------------------------------------Al-i İmran 3:19& 85*.....19. അല$ാഹുവി{ലുH മതം

അല$ാഹുവി4 മാYതമാകു(ു. 85. ഇWാം (ൈദവ2ിനുH ആ|ാർaണം)
അല$ാ2തിെന ആെര{ിലും മതമായി ആYഗഹി:ു( പ•ം അR അവനിൽ
നി(് ഒരി:ലും സzീകരി:െaടു(തല$. പരേലാക2ിൽ അവൻ ന•:ാരിൽ
െപtവനുമായിരി:ും.

Yശ`ി:ുക:
വാകV'ള%A്.

േയശു േലാകെ2 ര•കനായി ചിYതീകരി:ു( 200-ലധികം

83.*

DകിSതു േലാകRിൻെറ "രV" അംഗീകരി<ുേമാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

വിശzസി:ു(വർ ആരും നശിJ%േപാകാെത അനശzരജീവൻ
Yപാപിേ:Aതി4 ആ പുYതെന ന<കുവാൻ ത:വŸം ൈദവം േലാകെ2
അYതമാYതം vേനഹിJ%. പുYതെന അനുസരി:ാ2വൻ ജീവൻ
Yപാപി:ുകയില$; എെ_(ാൽ അവൻ ൈദവേകാപ2ിനു വിേധയനാS.
ജീവനും ഞാൻ തെ(യാS; എ(ിലൂെടയല$ാെത ആരും പിതാവിെƒ അടു:ൽ
എ2ു(ില$

അh. DപവർRന7ൾ 4:10-12*.....10.

Yകിvതുേയശുവിൻെറ

നാമം... 12. മെQാരു കാരV2ിൽ ര•യില$; നാം ര•ി:െaടുവാൻ
ആകാശ2ിൻ കീഴിൽ മനുഷVരുെട ഇടയിൽ ന<കെat േവെറാരു നാമവും ഇല$.

------------------------------------------------Al-i İmran 3:19& 85*.....19. അല$ാഹുവി{ലുH മതം

അല$ാഹുവി4 മാYതമാകു(ു. 85. ഇWാം (ൈദവ2ിനുH ആ|ാർaണം)
അല$ാ2തിെന ആെര{ിലും മതമായി ആYഗഹി:ു( പ•ം അR അവനിൽ
നി(് ഒരി:ലും സzീകരി:െaടു(തല$. പരേലാക2ിൽ അവൻ ന•:ാരിൽ
െപtവനുമായിരി:ും.

Yശ`ി:ുക:
വാകV'ള%A്.

േയശു േലാകെ2 ര•കനായി ചിYതീകരി:ു( 200-ലധികം

83.*

DകിSതു േലാകRിൻെറ "രV" അംഗീകരി<ുേമാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

െയശbാN 43: 11-13 .....11. ഞാൻ, ഞാൻ തേc യേഹാവ, ഞാനലIാെത

െയശbാN 43: 11-13 .....11. ഞാൻ, ഞാൻ തേc യേഹാവ, ഞാനലIാെത

ലൂെ<ാS 2:11....."കർRാവായ DകിSതു എc കർRാവിൻെറ

ലൂെ<ാS 2:11....."കർRാവായ DകിSതു എc കർRാവിൻെറ

മെZാരു രVകനും ഇലI. 13. ഞാൻ തെc.

രVകനായ ദാവീദിൻെറ നഗരRിൽ നി7ൾ ഇc് ജനി/ിരി<ുcു.

േയാഹcാൻ 4:42*.....ഇx തീർ/യായും േലാകRിൻെറ രVകനായ
DകിSതു ആയിരി<ുെമc് നി7ൾ<റിയാം.

തീെRാS 1:4.....പിതാവായ ൈദവRിwൽനിcും നTുെട രVിതാവായ
DകിSതുേയശുവിwൽ നിcും, നിന<ു കൃപയും സമാധാനവും ഉiാകെm.

തീെRാ 3: 4-6.....എcാൽ നTുെട രVകനായ ൈദവRിeെറ ദയയും
Sേനഹവും ... 6. നTുെട രVകനായ േയശുDകിSതുവിലൂെട അവിടുc്
നTിൽ സമൃBമായി െചാരിnു.

1 േയാഹ. 4:14*.....പിതാN പുDതെന േലാകRിeെറ രVകനായി
അയെ/cു സാV6െhടുRി നാം സാV6ം നൽകിയിരി<ുcു.

------------------------------------------------Nisa 4:171*.....മർയമി4െറ മകൻ മസീ± ഈസാ
അല$ാഹുവിൻെറ ദൂതനും,...

84.*

DകിSതുവിലു1 രVകെനc വിശ=ാസവും േലാർഡും
വിശ=സി<ുcx നിത6ജീവൻ Dപാപി<ാനു1 ഏക മാർ‚മാേണാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

മെZാരു രVകനും ഇലI. 13. ഞാൻ തെc.

രVകനായ ദാവീദിൻെറ നഗരRിൽ നി7ൾ ഇc് ജനി/ിരി<ുcു.

േയാഹcാൻ 4:42*.....ഇx തീർ/യായും േലാകRിൻെറ രVകനായ
DകിSതു ആയിരി<ുെമc് നി7ൾ<റിയാം.

തീെRാS 1:4.....പിതാവായ ൈദവRിwൽനിcും നTുെട രVിതാവായ
DകിSതുേയശുവിwൽ നിcും, നിന<ു കൃപയും സമാധാനവും ഉiാകെm.

തീെRാ 3: 4-6.....എcാൽ നTുെട രVകനായ ൈദവRിeെറ ദയയും
Sേനഹവും ... 6. നTുെട രVകനായ േയശുDകിSതുവിലൂെട അവിടുc്
നTിൽ സമൃBമായി െചാരിnു.

1 േയാഹ. 4:14*.....പിതാN പുDതെന േലാകRിeെറ രVകനായി
അയെ/cു സാV6െhടുRി നാം സാV6ം നൽകിയിരി<ുcു.

------------------------------------------------Nisa 4:171*.....മർയമി4െറ മകൻ മസീ± ഈസാ
അല$ാഹുവിൻെറ ദൂതനും,...

84.*

DകിSതുവിലു1 രVകെനc വിശ=ാസവും േലാർഡും
വിശ=സി<ുcx നിത6ജീവൻ Dപാപി<ാനു1 ഏക മാർ‚മാേണാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

േയാഹcാൻ 3:16 & 36.....തെƒ ഏകജാതനായ പുYതനിൽ

േയാഹcാൻ 3:16 & 36.....തെƒ ഏകജാതനായ പുYതനിൽ

േയാഹcാൻ 14:6*.....േയശു മറുപടി പറoു: “വഴിയും സതVവും

േയാഹcാൻ 14:6*.....േയശു മറുപടി പറoു: “വഴിയും സതVവും

വിശzസി:ു(വർ ആരും നശിJ%േപാകാെത അനശzരജീവൻ
Yപാപിേ:Aതി4 ആ പുYതെന ന<കുവാൻ ത:വŸം ൈദവം േലാകെ2
അYതമാYതം vേനഹിJ%. പുYതെന അനുസരി:ാ2വൻ ജീവൻ
Yപാപി:ുകയില$; എെ_(ാൽ അവൻ ൈദവേകാപ2ിനു വിേധയനാS.
ജീവനും ഞാൻ തെ(യാS; എ(ിലൂെടയല$ാെത ആരും പിതാവിെƒ അടു:ൽ
എ2ു(ില$

അh. DപവർRന7ൾ 4:10-12*.....10.

വിശzസി:ു(വർ ആരും നശിJ%േപാകാെത അനശzരജീവൻ
Yപാപിേ:Aതി4 ആ പുYതെന ന<കുവാൻ ത:വŸം ൈദവം േലാകെ2
അYതമാYതം vേനഹിJ%. പുYതെന അനുസരി:ാ2വൻ ജീവൻ
Yപാപി:ുകയില$; എെ_(ാൽ അവൻ ൈദവേകാപ2ിനു വിേധയനാS.
ജീവനും ഞാൻ തെ(യാS; എ(ിലൂെടയല$ാെത ആരും പിതാവിെƒ അടു:ൽ
എ2ു(ില$

Yകിvതുേയശുവിൻെറ
നാമം... 12. മെQാരു കാരV2ിൽ ര•യില$; നാം ര•ി:െaടുവാൻ
ആകാശ2ിൻ കീഴിൽ മനുഷVരുെട ഇടയിൽ ന<കെat േവെറാരു നാമവും ഇല$.

അh. DപവർRന7ൾ 4:10-12*.....10.

അല$ാഹുവി4 മാYതമാകു(ു. 85. ഇWാം (ൈദവ2ിനുH ആ|ാർaണം)
അല$ാ2തിെന ആെര{ിലും മതമായി ആYഗഹി:ു( പ•ം അR അവനിൽ
നി(് ഒരി:ലും സzീകരി:െaടു(തല$. പരേലാക2ിൽ അവൻ ന•:ാരിൽ
െപtവനുമായിരി:ും.

അല$ാഹുവി4 മാYതമാകു(ു. 85. ഇWാം (ൈദവ2ിനുH ആ|ാർaണം)
അല$ാ2തിെന ആെര{ിലും മതമായി ആYഗഹി:ു( പ•ം അR അവനിൽ
നി(് ഒരി:ലും സzീകരി:െaടു(തല$. പരേലാക2ിൽ അവൻ ന•:ാരിൽ
െപtവനുമായിരി:ും.

------------------------------------------------Al-i İmran 3:19& 85*.....19. അല$ാഹുവി{ലുH മതം

Yശ`ി:ുക:
വാകV'ള%A്.

േയശു േലാകെ2 ര•കനായി ചിYതീകരി:ു( 200-ലധികം

Yകിvതുേയശുവിൻെറ
നാമം... 12. മെQാരു കാരV2ിൽ ര•യില$; നാം ര•ി:െaടുവാൻ
ആകാശ2ിൻ കീഴിൽ മനുഷVരുെട ഇടയിൽ ന<കെat േവെറാരു നാമവും ഇല$.

------------------------------------------------Al-i İmran 3:19& 85*.....19. അല$ാഹുവി{ലുH മതം

Yശ`ി:ുക:
വാകV'ള%A്.

േയശു േലാകെ2 ര•കനായി ചിYതീകരി:ു( 200-ലധികം

85.*

േലാകRിeെറ പാപ7ൾ<ുേവiി ഒരു പാപപരിഹാരമായി
DകിSതുവിeെറ രsം െചാരിnx സ=ീകരി<ുേമാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

85.*

േലാകRിeെറ പാപ7ൾ<ുേവiി ഒരു പാപപരിഹാരമായി
DകിSതുവിeെറ രsം െചാരിnx സ=ീകരി<ുേമാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

ഏശയാ 53:5-12.....അവൻ അനുഭവിJ ശി• നമു:ു ര•

ഏശയാ 53:5-12.....അവൻ അനുഭവിJ ശി• നമു:ു ര•

േയാഹcാൻ 1:29*.....അേaാൾ അേ‡ഹം പറoു: “ഇതാ,

േയാഹcാൻ 1:29*.....അേaാൾ അേ‡ഹം പറoു: “ഇതാ,

േലാക2ിെƒ പാപഭാരം ചുമ(ു നീ:ു( ൈദവ2ിെƒ കുoാ¥.

േലാക2ിെƒ പാപഭാരം ചുമ(ു നീ:ു( ൈദവ2ിെƒ കുoാ¥.

പരമYപധാനമായ കാരVം ഞാൻ നി'െള ഏ<പിJ%. ആ സേ•ശം ഇതാS:
തിരുെവഴു2ുകളിൽ കാണു(തുേപാെല Yകിvതു ന.ുെട
പാപ'ൾ:ുേവAി മരി:ുകയും സംvകരി:െaടുകയും െചŠതു

പരമYപധാനമായ കാരVം ഞാൻ നി'െള ഏ<പിJ%. ആ സേ•ശം ഇതാS:
തിരുെവഴു2ുകളിൽ കാണു(തുേപാെല Yകിvതു ന.ുെട
പാപ'ൾ:ുേവAി മരി:ുകയും സംvകരി:െaടുകയും െചŠതു

------------------------------------------------En’am 6:164*..... ഏെതാരാള%ം െചŠR െവ:ു(തിൻെറ

------------------------------------------------En’am 6:164*..... ഏെതാരാള%ം െചŠR െവ:ു(തിൻെറ

ഉ2രവാദി2ം അയാൾ:് മാYതമായിരി:ും. ഭാരം ചുമ:ു(

ഉ2രവാദി2ം അയാൾ:് മാYതമായിരി:ും. ഭാരം ചുമ:ു(

Nejm 53:38*.... പാപഭാരം

Nejm 53:38*.... പാപഭാരം

ന<കി. അവൻ ഏQ അടിയുെട •ത'ളാൽ നാം സൗഖVം
YപാപിJ%.ന.ുെട അകൃതV'ള%ം സർേവശzരൻ അവെƒേമൽ ചുമ2ി.

1 േകാറിേkാS 15:3-4.....എെ( ഭരേമ<പിJ

യാെതാരാള%ം മെQാരാള%െട പാപഭാരം ചുമ:ുകയില$.
വഹി:ുകയില$.

ചുമ:ു( യാെതാരാള%ം മെQാരാള%െട ഭാരം

86.

അെത / അെത

1 േകാറിേkാS 15:3-4.....എെ( ഭരേമ<പിJ

യാെതാരാള%ം മെQാരാള%െട പാപഭാരം ചുമ:ുകയില$.
വഹി:ുകയില$.

േയശു മരി<ുെമc് Dപവാചകർ ൈബബിളിൽ പറnിm0േiാ?
ബൈബിൾ

ന<കി. അവൻ ഏQ അടിയുെട •ത'ളാൽ നാം സൗഖVം
YപാപിJ%.ന.ുെട അകൃതV'ള%ം സർേവശzരൻ അവെƒേമൽ ചുമ2ി.

ചുമ:ു( യാെതാരാള%ം മെQാരാള%െട ഭാരം

86.

േയശു മരി<ുെമc് Dപവാചകർ ൈബബിളിൽ പറnിm0േiാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

സwീർRന7ൾs 16:10.....അവിടു(് എെ( പാതാള2ിൽ

സwീർRന7ൾs 16:10.....അവിടു(് എെ( പാതാള2ിൽ

തH%കയില$. അവിടുെ2 ഭ’െന മരണഗർ22ിേല:് അയŠ:ുകയില$.

തH%കയില$. അവിടുെ2 ഭ’െന മരണഗർ22ിേല:് അയŠ:ുകയില$.

അവൻ തെƒ Yപാണെന മരണ2ി4 ഏ<പിJ%െകാടു:ുകയും സzയം
പാപികള%െട കൂെട എŸെaടുകയും െചŠതുവേല$ാ. അ'െന അേനകരുെട
പാപഭാരം അവൻ ചുമ(ു. അതിYകമ:ാർ:ുേവAി മധV£ത വഹിJ%

അവൻ തെƒ Yപാണെന മരണ2ി4 ഏ<പിJ%െകാടു:ുകയും സzയം
പാപികള%െട കൂെട എŸെaടുകയും െചŠതുവേല$ാ. അ'െന അേനകരുെട
പാപഭാരം അവൻ ചുമ(ു. അതിYകമ:ാർ:ുേവAി മധV£ത വഹിJ%

.ദാനിേയൽ 9:26*.....വരുവാനിരി:ു(ശ’നായYപഭുവിെƒപടനഗരവും

.ദാനിേയൽ 9:26*.....വരുവാനിരി:ു(ശ’നായYപഭുവിെƒപടനഗരവും

വിശു`മ•ിരവുംനശിaി:ും.ഒരുYപളയേ2ാടുകൂടിഅRഅവസാനി:ും.അതിെƒ
അ_Vേ2ാളംയു`ംഉAായിരി:ും.വിനാശംനി–യി:െatിരി:ു(ു.

വിശു`മ•ിരവുംനശിaി:ും.ഒരുYപളയേ2ാടുകൂടിഅRഅവസാനി:ും.അതിെƒ
അ_Vേ2ാളംയു`ംഉAായിരി:ും.വിനാശംനി–യി:െatിരി:ു(ു.

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

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

Al-i İmran 3:55*.....അല$ാഹു

Al-i İmran 3:55*.....അല$ാഹു

Meryem 19:30 & 33*.....30.

Meryem 19:30 & 33*.....30.

ഏശയാ 53:1-12*....ബലവാ~ാേരാടുകൂടി അവൻ െകാH പ{ിടും.

പറoു: േഹ; ഞാൻ നിെ(
മരിaി:ുകയും, എനി:് വഴി കാണിJ%തരികയും, സൽകർ.'ൾ
Yപവർ2ി:ുകയും െചŠതവേരാ¥ തീർJയായും നീ
മനഃYപയാസ2ിലാകുകയും െച‰%ക.
അവൻ എനി:് േവദYഗ‹ം
നൽകുകയും എെ( അവൻ Yപവാചകനാ:ുകയും െചŠതിരി:ു(ു. 33.
ഞാൻ ജനിJ ദിവസവും മരി:ു( ദിവസവും ജീവേനാെട
എഴുേ(ൽപി:െaടു( ദിവസവും എൻെറ േമൽ ശാ_ി ഉAായിരി:ും.

85.*

േലാകRിeെറ പാപ7ൾ<ുേവiി ഒരു പാപപരിഹാരമായി
DകിSതുവിeെറ രsം െചാരിnx സ=ീകരി<ുേമാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഏശയാ 53:1-12*....ബലവാ~ാേരാടുകൂടി അവൻ െകാH പ{ിടും.

പറoു: േഹ; ഞാൻ നിെ(
മരിaി:ുകയും, എനി:് വഴി കാണിJ%തരികയും, സൽകർ.'ൾ
Yപവർ2ി:ുകയും െചŠതവേരാ¥ തീർJയായും നീ
മനഃYപയാസ2ിലാകുകയും െച‰%ക.
അവൻ എനി:് േവദYഗ‹ം
നൽകുകയും എെ( അവൻ Yപവാചകനാ:ുകയും െചŠതിരി:ു(ു. 33.
ഞാൻ ജനിJ ദിവസവും മരി:ു( ദിവസവും ജീവേനാെട
എഴുേ(ൽപി:െaടു( ദിവസവും എൻെറ േമൽ ശാ_ി ഉAായിരി:ും.

85.*

േലാകRിeെറ പാപ7ൾ<ുേവiി ഒരു പാപപരിഹാരമായി
DകിSതുവിeെറ രsം െചാരിnx സ=ീകരി<ുേമാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

ഏശയാ 53:5-12.....അവൻ അനുഭവിJ ശി• നമു:ു ര•

ഏശയാ 53:5-12.....അവൻ അനുഭവിJ ശി• നമു:ു ര•

ന<കി. അവൻ ഏQ അടിയുെട •ത'ളാൽ നാം സൗഖVം
YപാപിJ%.ന.ുെട അകൃതV'ള%ം സർേവശzരൻ അവെƒേമൽ ചുമ2ി.

ന<കി. അവൻ ഏQ അടിയുെട •ത'ളാൽ നാം സൗഖVം
YപാപിJ%.ന.ുെട അകൃതV'ള%ം സർേവശzരൻ അവെƒേമൽ ചുമ2ി.

േലാക2ിെƒ പാപഭാരം ചുമ(ു നീ:ു( ൈദവ2ിെƒ കുoാ¥.

േലാക2ിെƒ പാപഭാരം ചുമ(ു നീ:ു( ൈദവ2ിെƒ കുoാ¥.

1 േകാറിേkാS 15:3-4.....എെ( ഭരേമ<പിJ

1 േകാറിേkാS 15:3-4.....എെ( ഭരേമ<പിJ

പരമYപധാനമായ കാരVം ഞാൻ നി'െള ഏ<പിJ%. ആ സേ•ശം ഇതാS:
തിരുെവഴു2ുകളിൽ കാണു(തുേപാെല Yകിvതു ന.ുെട
പാപ'ൾ:ുേവAി മരി:ുകയും സംvകരി:െaടുകയും െചŠതു

പരമYപധാനമായ കാരVം ഞാൻ നി'െള ഏ<പിJ%. ആ സേ•ശം ഇതാS:
തിരുെവഴു2ുകളിൽ കാണു(തുേപാെല Yകിvതു ന.ുെട
പാപ'ൾ:ുേവAി മരി:ുകയും സംvകരി:െaടുകയും െചŠതു

------------------------------------------------En’am 6:164*..... ഏെതാരാള%ം െചŠR െവ:ു(തിൻെറ

------------------------------------------------En’am 6:164*..... ഏെതാരാള%ം െചŠR െവ:ു(തിൻെറ

ഉ2രവാദി2ം അയാൾ:് മാYതമായിരി:ും. ഭാരം ചുമ:ു(

ഉ2രവാദി2ം അയാൾ:് മാYതമായിരി:ും. ഭാരം ചുമ:ു(

യാെതാരാള%ം മെQാരാള%െട പാപഭാരം ചുമ:ുകയില$.

യാെതാരാള%ം മെQാരാള%െട പാപഭാരം ചുമ:ുകയില$.

Nejm 53:38*.... പാപഭാരം

Nejm 53:38*.... പാപഭാരം

േയാഹcാൻ 1:29*.....അേaാൾ അേ‡ഹം പറoു: “ഇതാ,

വഹി:ുകയില$.

ചുമ:ു( യാെതാരാള%ം മെQാരാള%െട ഭാരം

86.

േയശു മരി<ുെമc് Dപവാചകർ ൈബബിളിൽ പറnിm0േiാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

േയാഹcാൻ 1:29*.....അേaാൾ അേ‡ഹം പറoു: “ഇതാ,

വഹി:ുകയില$.

ചുമ:ു( യാെതാരാള%ം മെQാരാള%െട ഭാരം

86.

േയശു മരി<ുെമc് Dപവാചകർ ൈബബിളിൽ പറnിm0േiാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

സwീർRന7ൾs 16:10.....അവിടു(് എെ( പാതാള2ിൽ

സwീർRന7ൾs 16:10.....അവിടു(് എെ( പാതാള2ിൽ

ഏശയാ 53:1-12*....ബലവാ~ാേരാടുകൂടി അവൻ െകാH പ{ിടും.

ഏശയാ 53:1-12*....ബലവാ~ാേരാടുകൂടി അവൻ െകാH പ{ിടും.

.ദാനിേയൽ 9:26*.....വരുവാനിരി:ു(ശ’നായYപഭുവിെƒപടനഗരവും

.ദാനിേയൽ 9:26*.....വരുവാനിരി:ു(ശ’നായYപഭുവിെƒപടനഗരവും

------------------------------------------------Al-i İmran 3:55*.....അല$ാഹു പറoു: േഹ; ഞാൻ നിെ(

------------------------------------------------Al-i İmran 3:55*.....അല$ാഹു പറoു: േഹ; ഞാൻ നിെ(

മരിaി:ുകയും, എനി:് വഴി കാണിJ%തരികയും, സൽകർ.'ൾ
Yപവർ2ി:ുകയും െചŠതവേരാ¥ തീർJയായും നീ
മനഃYപയാസ2ിലാകുകയും െച‰%ക.

മരിaി:ുകയും, എനി:് വഴി കാണിJ%തരികയും, സൽകർ.'ൾ
Yപവർ2ി:ുകയും െചŠതവേരാ¥ തീർJയായും നീ
മനഃYപയാസ2ിലാകുകയും െച‰%ക.

Meryem 19:30 & 33*.....30.

Meryem 19:30 & 33*.....30.

തH%കയില$. അവിടുെ2 ഭ’െന മരണഗർ22ിേല:് അയŠ:ുകയില$.
അവൻ തെƒ Yപാണെന മരണ2ി4 ഏ<പിJ%െകാടു:ുകയും സzയം
പാപികള%െട കൂെട എŸെaടുകയും െചŠതുവേല$ാ. അ'െന അേനകരുെട
പാപഭാരം അവൻ ചുമ(ു. അതിYകമ:ാർ:ുേവAി മധV£ത വഹിJ%

വിശു`മ•ിരവുംനശിaി:ും.ഒരുYപളയേ2ാടുകൂടിഅRഅവസാനി:ും.അതിെƒ
അ_Vേ2ാളംയു`ംഉAായിരി:ും.വിനാശംനി–യി:െatിരി:ു(ു.

അവൻ എനി:് േവദYഗ‹ം
നൽകുകയും എെ( അവൻ Yപവാചകനാ:ുകയും െചŠതിരി:ു(ു. 33.
ഞാൻ ജനിJ ദിവസവും മരി:ു( ദിവസവും ജീവേനാെട
എഴുേ(ൽപി:െaടു( ദിവസവും എൻെറ േമൽ ശാ_ി ഉAായിരി:ും.

തH%കയില$. അവിടുെ2 ഭ’െന മരണഗർ22ിേല:് അയŠ:ുകയില$.
അവൻ തെƒ Yപാണെന മരണ2ി4 ഏ<പിJ%െകാടു:ുകയും സzയം
പാപികള%െട കൂെട എŸെaടുകയും െചŠതുവേല$ാ. അ'െന അേനകരുെട
പാപഭാരം അവൻ ചുമ(ു. അതിYകമ:ാർ:ുേവAി മധV£ത വഹിJ%

വിശു`മ•ിരവുംനശിaി:ും.ഒരുYപളയേ2ാടുകൂടിഅRഅവസാനി:ും.അതിെƒ
അ_Vേ2ാളംയു`ംഉAായിരി:ും.വിനാശംനി–യി:െatിരി:ു(ു.

അവൻ എനി:് േവദYഗ‹ം
നൽകുകയും എെ( അവൻ Yപവാചകനാ:ുകയും െചŠതിരി:ു(ു. 33.
ഞാൻ ജനിJ ദിവസവും മരി:ു( ദിവസവും ജീവേനാെട
എഴുേ(ൽപി:െaടു( ദിവസവും എൻെറ േമൽ ശാ_ി ഉAായിരി:ും.

87.

താൻ യഹൂദPാർ െകാലI0െമc് േയശു മുൻകൂmിhറnിരുേcാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

87.

താൻ യഹൂദPാർ െകാലI0െമc് േയശു മുൻകൂmിhറnിരുേcാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

മRായി 16:21*.....താൻ െയരൂശേലമിേല:ു േപാേകAതാെണ(ും

മRായി 16:21*.....താൻ െയരൂശേലമിേല:ു േപാേകAതാെണ(ും

േയാഹcാൻ 10:11 & 15*.....ഞാൻ നല$ ഇടയനാകു(ു. നല$

േയാഹcാൻ 10:11 & 15*.....ഞാൻ നല$ ഇടയനാകു(ു. നല$

െയഹൂദYപമാണികളിൽനി(ും പുേരാഹിതമുഖV~ാരിൽനി(ും
മതപ«ിത~ാരിൽനി(ും വളെരയധികം പീഡന'ൾ സഹി:ുകയും
വധി:െaടുകയും മൂ(ാംനാൾ ഉയിർെ2ഴുേ(<:ുകയും
െചേ‰Aതാെണ(ും അ(ുമുതൽ േയശു വV’മാ:ുവാൻ തുട'ി.
ഇടയൻ ആടുകൾ:ുേവAി തെƒ Yപാണൻ െവടിയു(ു.

േയാഹcാൻ 12:32-33.....ഞാൻ ഭൂമിയിൽനി(്

ഉയർ2െaടുേ…ാൾ എല$ാവെരയും എ(ിേല:് ആകർഷി:ും. 33തനി:ു
സംഭവി:ുവാൻ േപാകു( മരണം എ'െനയുHതായിരി:ും എ(ു
സൂചിaി:ുവാനേYത േയശു ഇതു പറoR.

------------------------------------------------DശBി<ുക: ജൂതPാർ താൻ െകാലIെhടുെമc് േയശു പറnിm01
സൂs7െളാcും ഖുർആനിൽ ഇലI.

88.*

Dകൂശിൽ DകിSതു ശാരീരികമായി മരി<ുcതായും
മരി/വരിൽനിcു താൻ എഴുേcZവനായതുെകാiും അതു
സ=ീകരി/താേണാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

െയഹൂദYപമാണികളിൽനി(ും പുേരാഹിതമുഖV~ാരിൽനി(ും
മതപ«ിത~ാരിൽനി(ും വളെരയധികം പീഡന'ൾ സഹി:ുകയും
വധി:െaടുകയും മൂ(ാംനാൾ ഉയിർെ2ഴുേ(<:ുകയും
െചേ‰Aതാെണ(ും അ(ുമുതൽ േയശു വV’മാ:ുവാൻ തുട'ി.
ഇടയൻ ആടുകൾ:ുേവAി തെƒ Yപാണൻ െവടിയു(ു.

േയാഹcാൻ 12:32-33.....ഞാൻ ഭൂമിയിൽനി(്

ഉയർ2െaടുേ…ാൾ എല$ാവെരയും എ(ിേല:് ആകർഷി:ും. 33തനി:ു
സംഭവി:ുവാൻ േപാകു( മരണം എ'െനയുHതായിരി:ും എ(ു
സൂചിaി:ുവാനേYത േയശു ഇതു പറoR.

------------------------------------------------DശBി<ുക: ജൂതPാർ താൻ െകാലIെhടുെമc് േയശു പറnിm01
സൂs7െളാcും ഖുർആനിൽ ഇലI.

88.*

Dകൂശിൽ DകിSതു ശാരീരികമായി മരി<ുcതായും
മരി/വരിൽനിcു താൻ എഴുേcZവനായതുെകാiും അതു
സ=ീകരി/താേണാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

മRായി 27:50.....േയശു വീAും ഉJ2ിൽ

മRായി 27:50.....േയശു വീAും ഉJ2ിൽ

മർേ<ാS 15:37.....േയശു ഉJ2ിൽ നിലവിളിJ% Yപാണൻ െവടിoു
ലൂേ<ാS 24:44 & 46*.....അന_രം േയശു അവേരാ¥

മർേ<ാS 15:37.....േയശു ഉJ2ിൽ നിലവിളിJ% Yപാണൻ െവടിoു
ലൂേ<ാS 24:44 & 46*.....അന_രം േയശു അവേരാ¥

നിലവിളിJ%െകാAു Yപാണൻ െവടിoു.

അരുൾെചŠതു: “േമാശയുെട നിയമസംഹിതയിലും Yപവാചക~ാരുെട
Yഗ‹'ളിലും സ{ീർ2ന'ളിലും എെ(:ുറിJ് എഴുതിയിt%Hെതല$ാം
പൂർ2ിയാേകAിയിരി:ു(ു എ(ു ഞാൻ നി'ള%െടകൂെട
ഉAായിരു(േaാൾ പറoതാണേല$ാ.”

േയാഹ. 19:30 .....േയശു പറnു, "അx പൂർRിയായി. അവൻ
തല കുനി/0 മ•ിൽ വീണു;

1 െകാരിk6ർ 15: 3-4*.....3. തിരുെവഴുRുകളനുസരി/്
നTുെട പാപ7ൾ<ുേവiി DകിSതു മരി/0. 4. അവൻ
സംSകരി<െhm0 എcും വീiും ഉയിർെRഴുേcZ0 എcും

------------------------------------------------Nisa 4:157*.....അവർ അവെന െകാ(ുകളയുകയില$.
YകൂശിJിt%മില$. അവർ ആശയ:ുഴa2ിലാവുകയാണുAായR.
അതിെനaQി സംശയ2ിൽ തെ(യായവർ അതിൽ
സംശയാലു:ളായിരു(ു. ഊഹാേപാഹെ2 പി_ുടരു(തല$ാെത അവർ:്
അേതaQി ഒ(ുമറിയില$. അവർ അവെന െകാ(ുകളകയില$.

87.

താൻ യഹൂദPാർ െകാലI0െമc് േയശു മുൻകൂmിhറnിരുേcാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

നിലവിളിJ%െകാAു Yപാണൻ െവടിoു.

അരുൾെചŠതു: “േമാശയുെട നിയമസംഹിതയിലും Yപവാചക~ാരുെട
Yഗ‹'ളിലും സ{ീർ2ന'ളിലും എെ(:ുറിJ് എഴുതിയിt%Hെതല$ാം
പൂർ2ിയാേകAിയിരി:ു(ു എ(ു ഞാൻ നി'ള%െടകൂെട
ഉAായിരു(േaാൾ പറoതാണേല$ാ.”

േയാഹ. 19:30 .....േയശു പറnു, "അx പൂർRിയായി. അവൻ
തല കുനി/0 മ•ിൽ വീണു;

1 െകാരിk6ർ 15: 3-4*.....3. തിരുെവഴുRുകളനുസരി/്
നTുെട പാപ7ൾ<ുേവiി DകിSതു മരി/0. 4. അവൻ
സംSകരി<െhm0 എcും വീiും ഉയിർെRഴുേcZ0 എcും

------------------------------------------------Nisa 4:157*.....അവർ അവെന െകാ(ുകളയുകയില$.
YകൂശിJിt%മില$. അവർ ആശയ:ുഴa2ിലാവുകയാണുAായR.
അതിെനaQി സംശയ2ിൽ തെ(യായവർ അതിൽ
സംശയാലു:ളായിരു(ു. ഊഹാേപാഹെ2 പി_ുടരു(തല$ാെത അവർ:്
അേതaQി ഒ(ുമറിയില$. അവർ അവെന െകാ(ുകളകയില$.

87.

താൻ യഹൂദPാർ െകാലI0െമc് േയശു മുൻകൂmിhറnിരുേcാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

മRായി 16:21*.....താൻ െയരൂശേലമിേല:ു േപാേകAതാെണ(ും

മRായി 16:21*.....താൻ െയരൂശേലമിേല:ു േപാേകAതാെണ(ും

േയാഹcാൻ 10:11 & 15*.....ഞാൻ നല$ ഇടയനാകു(ു. നല$

േയാഹcാൻ 10:11 & 15*.....ഞാൻ നല$ ഇടയനാകു(ു. നല$

െയഹൂദYപമാണികളിൽനി(ും പുേരാഹിതമുഖV~ാരിൽനി(ും
മതപ«ിത~ാരിൽനി(ും വളെരയധികം പീഡന'ൾ സഹി:ുകയും
വധി:െaടുകയും മൂ(ാംനാൾ ഉയിർെ2ഴുേ(<:ുകയും
െചേ‰Aതാെണ(ും അ(ുമുതൽ േയശു വV’മാ:ുവാൻ തുട'ി.
ഇടയൻ ആടുകൾ:ുേവAി തെƒ Yപാണൻ െവടിയു(ു.

േയാഹcാൻ 12:32-33.....ഞാൻ ഭൂമിയിൽനി(്

ഉയർ2െaടുേ…ാൾ എല$ാവെരയും എ(ിേല:് ആകർഷി:ും. 33തനി:ു
സംഭവി:ുവാൻ േപാകു( മരണം എ'െനയുHതായിരി:ും എ(ു
സൂചിaി:ുവാനേYത േയശു ഇതു പറoR.

------------------------------------------------DശBി<ുക: ജൂതPാർ താൻ െകാലIെhടുെമc് േയശു പറnിm01
സൂs7െളാcും ഖുർആനിൽ ഇലI.

88.*

Dകൂശിൽ DകിSതു ശാരീരികമായി മരി<ുcതായും
മരി/വരിൽനിcു താൻ എഴുേcZവനായതുെകാiും അതു
സ=ീകരി/താേണാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

െയഹൂദYപമാണികളിൽനി(ും പുേരാഹിതമുഖV~ാരിൽനി(ും
മതപ«ിത~ാരിൽനി(ും വളെരയധികം പീഡന'ൾ സഹി:ുകയും
വധി:െaടുകയും മൂ(ാംനാൾ ഉയിർെ2ഴുേ(<:ുകയും
െചേ‰Aതാെണ(ും അ(ുമുതൽ േയശു വV’മാ:ുവാൻ തുട'ി.
ഇടയൻ ആടുകൾ:ുേവAി തെƒ Yപാണൻ െവടിയു(ു.

േയാഹcാൻ 12:32-33.....ഞാൻ ഭൂമിയിൽനി(്

ഉയർ2െaടുേ…ാൾ എല$ാവെരയും എ(ിേല:് ആകർഷി:ും. 33തനി:ു
സംഭവി:ുവാൻ േപാകു( മരണം എ'െനയുHതായിരി:ും എ(ു
സൂചിaി:ുവാനേYത േയശു ഇതു പറoR.

------------------------------------------------DശBി<ുക: ജൂതPാർ താൻ െകാലIെhടുെമc് േയശു പറnിm01
സൂs7െളാcും ഖുർആനിൽ ഇലI.

88.*

Dകൂശിൽ DകിSതു ശാരീരികമായി മരി<ുcതായും
മരി/വരിൽനിcു താൻ എഴുേcZവനായതുെകാiും അതു
സ=ീകരി/താേണാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

മRായി 27:50.....േയശു വീAും ഉJ2ിൽ

മRായി 27:50.....േയശു വീAും ഉJ2ിൽ

മർേ<ാS 15:37.....േയശു ഉJ2ിൽ നിലവിളിJ% Yപാണൻ െവടിoു
ലൂേ<ാS 24:44 & 46*.....അന_രം േയശു അവേരാ¥

മർേ<ാS 15:37.....േയശു ഉJ2ിൽ നിലവിളിJ% Yപാണൻ െവടിoു
ലൂേ<ാS 24:44 & 46*.....അന_രം േയശു അവേരാ¥

നിലവിളിJ%െകാAു Yപാണൻ െവടിoു.

അരുൾെചŠതു: “േമാശയുെട നിയമസംഹിതയിലും Yപവാചക~ാരുെട
Yഗ‹'ളിലും സ{ീർ2ന'ളിലും എെ(:ുറിJ് എഴുതിയിt%Hെതല$ാം
പൂർ2ിയാേകAിയിരി:ു(ു എ(ു ഞാൻ നി'ള%െടകൂെട
ഉAായിരു(േaാൾ പറoതാണേല$ാ.”

േയാഹ. 19:30 .....േയശു പറnു, "അx പൂർRിയായി. അവൻ
തല കുനി/0 മ•ിൽ വീണു;

1 െകാരിk6ർ 15: 3-4*.....3. തിരുെവഴുRുകളനുസരി/്
നTുെട പാപ7ൾ<ുേവiി DകിSതു മരി/0. 4. അവൻ
സംSകരി<െhm0 എcും വീiും ഉയിർെRഴുേcZ0 എcും

------------------------------------------------Nisa 4:157*.....അവർ അവെന െകാ(ുകളയുകയില$.
YകൂശിJിt%മില$. അവർ ആശയ:ുഴa2ിലാവുകയാണുAായR.
അതിെനaQി സംശയ2ിൽ തെ(യായവർ അതിൽ
സംശയാലു:ളായിരു(ു. ഊഹാേപാഹെ2 പി_ുടരു(തല$ാെത അവർ:്
അേതaQി ഒ(ുമറിയില$. അവർ അവെന െകാ(ുകളകയില$.

നിലവിളിJ%െകാAു Yപാണൻ െവടിoു.

അരുൾെചŠതു: “േമാശയുെട നിയമസംഹിതയിലും Yപവാചക~ാരുെട
Yഗ‹'ളിലും സ{ീർ2ന'ളിലും എെ(:ുറിJ് എഴുതിയിt%Hെതല$ാം
പൂർ2ിയാേകAിയിരി:ു(ു എ(ു ഞാൻ നി'ള%െടകൂെട
ഉAായിരു(േaാൾ പറoതാണേല$ാ.”

േയാഹ. 19:30 .....േയശു പറnു, "അx പൂർRിയായി. അവൻ
തല കുനി/0 മ•ിൽ വീണു;

1 െകാരിk6ർ 15: 3-4*.....3. തിരുെവഴുRുകളനുസരി/്
നTുെട പാപ7ൾ<ുേവiി DകിSതു മരി/0. 4. അവൻ
സംSകരി<െhm0 എcും വീiും ഉയിർെRഴുേcZ0 എcും

------------------------------------------------Nisa 4:157*.....അവർ അവെന െകാ(ുകളയുകയില$.
YകൂശിJിt%മില$. അവർ ആശയ:ുഴa2ിലാവുകയാണുAായR.
അതിെനaQി സംശയ2ിൽ തെ(യായവർ അതിൽ
സംശയാലു:ളായിരു(ു. ഊഹാേപാഹെ2 പി_ുടരു(തല$ാെത അവർ:്
അേതaQി ഒ(ുമറിയില$. അവർ അവെന െകാ(ുകളകയില$.

89.*

89.*

DകിSതു ഇcു ജീവി/ിരി<ുcുെവcും വീiും വരുെമcും
അവൻ അംഗീകരി<ുcുേവാ?
ബൈബിൾ അെത / അെത ഖുർആൻ

DകിSതു ഇcു ജീവി/ിരി<ുcുെവcും വീiും വരുെമcും
അവൻ അംഗീകരി<ുcുേവാ?
ബൈബിൾ അെത / അെത ഖുർആൻ

വാസ£ലം ഒരു:ുവാൻ േപാകു(ു എ(ു ഞാൻ
പറയുമായിരു(ുേവാ? 3ഞാൻ എവിെട ആയിരി:ു(ുേവാ, അവിെട
നി'ള%ം ഉAായിരിേ:Aതി4 ഞാൻ േപായി £ലം ഒരു:ിയേശഷം
വീAും വ(് നി'െള കൂtിെ:ാAുേപാകും.

വാസ£ലം ഒരു:ുവാൻ േപാകു(ു എ(ു ഞാൻ
പറയുമായിരു(ുേവാ? 3ഞാൻ എവിെട ആയിരി:ു(ുേവാ, അവിെട
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------------------------------------------------A’raf 7:157*.....ത'ള%െട പ:ലുH െതൗറാ2ിലും
ഇൻജീലിലും േരഖെaടു2െatതായി അവർ:് കെA2ാൻ കഴിയു(
ആ അ•രŒാനമില$ാ2 Yപവാചകനായ ൈദവദൂതെന (മുഹ.‘
നബിെയ) പിൻപQ%(വർ:് ആ കാരുണVം േരഖെaടു2ു(താS.

Saf 61:6*.....േയശു

പറoു... ഞാൻ നി'ൾ:ുH ൈദവദൂതനാണേല$ാ,
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അനുഗമിJ എ4െറ ഒരു ൈദവദൂതൻ സദzാർ2 അറിയി:ു(തും, അ®‘
എ(ുേപരുH ൈദവദൂതെന:ുറിJ%ം ഞാൻ ഉറJ%വിശzസി:ു(ു.
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ൈദവRിൻെറ എഴുതെhm േരഖകെള അറിയി<ാൻ മുഹTദിെന
ഒരു Dപവാചകനായി നിയമി<ാൻ േയാഗ6തയു1വർ
ആയിരുെcwിൽ, ഒരു യഹൂദനായിരിേ<iതായിരുേcാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

േയാഹcാൻ 4:22....രV

ഖുർആൻ

െയഹൂദPാരുെട ഇടയിൽ നിcേലIാ

വരുcതു.

േറാമാ 3:1-2*.....എcാൽ

യിYസാേയലVർ; പുYതതzവും േതജ„%ം

നിയമ'ള%ം നVായYപമാണവും ആരാധനയും വാ†ദ2'ള%ം അവർ:ുHവ;

------------------------------------------------A’raf 7:157-158*.....157. Yപവാചകേനയും പിൻപQ%(വെരയും
Yപവാചകേനയും പിൻപQ%(വെരയും പിൻപQ%(വരും. 158. അതിനാൽ
അല$ാഹുവിലും അവ4െറ ദൂതനിലും വിശzസി:ുവിൻ.

Shura 42:52*.....52.

അYപകാരം തെ( നിന:് നാം ന.ുെട
കൽപനയാൽ ഒരു ൈചതനVവ2ായ സേ•ശം േബാധനം െചŠതിരി:ു(ു.
േവദപുvതകം എ_ാെണ(് നിന:റിയില$ായിരു(ു.

92.

ഒരു Dപവാചകനാെണcതിe Dപവാചകeെറ ഒരു സാധുതയു1
പരീVണേമാ അെലIwിൽ Dപവാചകത=േമാ ആെണcതിeെറ
മുഹTദിeെറ സ=യപരിേശാധന?
ബൈബിൾ
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അെത / ഇലI

േയാഹcാൻ 4:22....രV

ഖുർആൻ

െയഹൂദPാരുെട ഇടയിൽ നിcേലIാ

വരുcതു.

െയഹൂദcു എkു വിേശഷത? അലI,

പരിേ˜ദനയാൽ എkു Dപേയാജനം? 2 സകലവിധRിലും വളെര ഉiു;
ഒcാമതു ൈദവRിeെറ അരുളhാടുകൾ അവരുെട പ<ൽ
സമർhി/ിരി<ുcതു തേc.

േറാമാ 9:4*.....അവർ
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യിYസാേയലVർ; പുYതതzവും േതജ„%ം

നിയമ'ള%ം നVായYപമാണവും ആരാധനയും വാ†ദ2'ള%ം അവർ:ുHവ;

------------------------------------------------A’raf 7:157-158*.....157. Yപവാചകേനയും പിൻപQ%(വെരയും
Yപവാചകേനയും പിൻപQ%(വെരയും പിൻപQ%(വരും. 158. അതിനാൽ
അല$ാഹുവിലും അവ4െറ ദൂതനിലും വിശzസി:ുവിൻ.

Shura 42:52*.....52.

അYപകാരം തെ( നിന:് നാം ന.ുെട
കൽപനയാൽ ഒരു ൈചതനVവ2ായ സേ•ശം േബാധനം െചŠതിരി:ു(ു.
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92.

ഒരു Dപവാചകനാെണcതിe Dപവാചകeെറ ഒരു സാധുതയു1
പരീVണേമാ അെലIwിൽ Dപവാചകത=േമാ ആെണcതിeെറ
മുഹTദിeെറ സ=യപരിേശാധന?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

േയാഹcാൻ 5:31 & 36*.....31 ഞാൻ എെc<ുറി/0 സാV6ം

േയാഹcാൻ 5:31 & 36*.....31 ഞാൻ എെc<ുറി/0 സാV6ം

1 െകാരിk6ർ 14: 32-33.....32. DപവാചകPാരുെട ആMാ<™

1 െകാരിk6ർ 14: 32-33.....32. DപവാചകPാരുെട ആMാ<™

പറnാൽ എeെറ സാV6ം സത6മാകുcിലI. 36. ഞാൻ െചb0c DപവൃRികൾ
തേc, പിതാവു എെc അയ/0 എcു എെc<ുറി/0 സാVീകരി<ുcു.
DപവാചകPാരുെട നിയDkണRിലാy. 33 ൈദവം കല<Rിeെറ ൈദവമലI
സമാധാനRിeെറ ൈദവമേDത.

2 െകാരിk6ർ 13:1*...... രേiാ മൂേcാ സാVികള0െട വായിൽ എലIാ
വാ<ുകള0ം †ാപി<െhടും.

------------------------------------------------Nisa 4:79....(നബിേയ,) നിെ( നാം മനുഷVരിേല:ുH ദൂതനായിtാS
നിേയാഗിJിരി:ു(R. സാ•ിയായിt് അല$ാഹു തെ( മതി.

Rad 13:43*.....സതVനിേഷധികൾ...

പറnാൽ എeെറ സാV6ം സത6മാകുcിലI. 36. ഞാൻ െചb0c DപവൃRികൾ
തേc, പിതാവു എെc അയ/0 എcു എെc<ുറി/0 സാVീകരി<ുcു.
DപവാചകPാരുെട നിയDkണRിലാy. 33 ൈദവം കല<Rിeെറ ൈദവമലI
സമാധാനRിeെറ ൈദവമേDത.

2 െകാരിk6ർ 13:1*...... രേiാ മൂേcാ സാVികള0െട വായിൽ എലIാ
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"നി'ൾ അല$ാഹുവി4െറ
ദൂതനാണേല$ാ." പറയുക: "അല$ാഹുവാS അതിമനുഭവി:ു(വ¸: എനി:ും

Rad 13:43*.....സതVനിേഷധികൾ...

Fetih 48:28*.....അവനാS

Fetih 48:28*.....അവനാS

നിന:ുമിടയിൽ സാ•ിയായി അല$ാഹു മതി.

സൻമാർഗവും സതVമതവുമായി തൻെറ
ദൂതെന അയJവൻ. എല$ാ മതെ2യും അR അതിജയി:ു(താ:ാൻ
േവAി. സാ•ിയായി അല$ാഹു മതി.

ൈദവRിൻെറ എഴുതെhm േരഖകെള അറിയി<ാൻ മുഹTദിെന
ഒരു Dപവാചകനായി നിയമി<ാൻ േയാഗ6തയു1വർ
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അെത / ഇലI

േയാഹcാൻ 4:22....രV
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െയഹൂദPാരുെട ഇടയിൽ നിcേലIാ

വരുcതു.

േറാമാ 3:1-2*.....എcാൽ
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യിYസാേയലVർ; പുYതതzവും േതജ„%ം

നിയമ'ള%ം നVായYപമാണവും ആരാധനയും വാ†ദ2'ള%ം അവർ:ുHവ;
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Shura 42:52*.....52.
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േവദപുvതകം എ_ാെണ(് നിന:റിയില$ായിരു(ു.
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ഇലI / അെത

നിന:ുമിടയിൽ സാ•ിയായി അല$ാഹു മതി.

സൻമാർഗവും സതVമതവുമായി തൻെറ
ദൂതെന അയJവൻ. എല$ാ മതെ2യും അR അതിജയി:ു(താ:ാൻ
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91.*

91.*

ബൈബിൾ

"നി'ൾ അല$ാഹുവി4െറ
ദൂതനാണേല$ാ." പറയുക: "അല$ാഹുവാS അതിമനുഭവി:ു(വ¸: എനി:ും

ഖുർആൻ

േയാഹcാൻ 5:31 & 36*.....31 ഞാൻ എെc<ുറി/0 സാV6ം

പറnാൽ എeെറ സാV6ം സത6മാകുcിലI. 36. ഞാൻ െചb0c DപവൃRികൾ
തേc, പിതാവു എെc അയ/0 എcു എെc<ുറി/0 സാVീകരി<ുcു.

1 െകാരിk6ർ 14: 32-33.....32. DപവാചകPാരുെട ആMാ<™

DപവാചകPാരുെട നിയDkണRിലാy. 33 ൈദവം കല<Rിeെറ ൈദവമലI
സമാധാനRിeെറ ൈദവമേDത.

2 െകാരിk6ർ 13:1*...... രേiാ മൂേcാ സാVികള0െട വായിൽ എലIാ
വാ<ുകള0ം †ാപി<െhടും.

------------------------------------------------Nisa 4:79....(നബിേയ,) നിെ( നാം മനുഷVരിേല:ുH ദൂതനായിtാS
നിേയാഗിJിരി:ു(R. സാ•ിയായിt് അല$ാഹു തെ( മതി.

Rad 13:43*.....സതVനിേഷധികൾ...

"നി'ൾ അല$ാഹുവി4െറ
ദൂതനാണേല$ാ." പറയുക: "അല$ാഹുവാS അതിമനുഭവി:ു(വ¸: എനി:ും

നിന:ുമിടയിൽ സാ•ിയായി അല$ാഹു മതി.
Fetih 48:28*.....അവനാS സൻമാർഗവും സതVമതവുമായി തൻെറ
ദൂതെന അയJവൻ. എല$ാ മതെ2യും അR അതിജയി:ു(താ:ാൻ
േവAി. സാ•ിയായി അല$ാഹു മതി.

ൈദവRിൻെറ എഴുതെhm േരഖകെള അറിയി<ാൻ മുഹTദിെന
ഒരു Dപവാചകനായി നിയമി<ാൻ േയാഗ6തയു1വർ
ആയിരുെcwിൽ, ഒരു യഹൂദനായിരിേ<iതായിരുേcാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

േയാഹcാൻ 4:22....രV

ഖുർആൻ

െയഹൂദPാരുെട ഇടയിൽ നിcേലIാ

വരുcതു.

േറാമാ 3:1-2*.....എcാൽ

െയഹൂദcു എkു വിേശഷത? അലI,

പരിേ˜ദനയാൽ എkു Dപേയാജനം? 2 സകലവിധRിലും വളെര ഉiു;
ഒcാമതു ൈദവRിeെറ അരുളhാടുകൾ അവരുെട പ<ൽ
സമർhി/ിരി<ുcതു തേc.

േറാമാ 9:4*.....അവർ

യിYസാേയലVർ; പുYതതzവും േതജ„%ം

നിയമ'ള%ം നVായYപമാണവും ആരാധനയും വാ†ദ2'ള%ം അവർ:ുHവ;

------------------------------------------------A’raf 7:157-158*.....157. Yപവാചകേനയും പിൻപQ%(വെരയും
Yപവാചകേനയും പിൻപQ%(വെരയും പിൻപQ%(വരും. 158. അതിനാൽ
അല$ാഹുവിലും അവ4െറ ദൂതനിലും വിശzസി:ുവിൻ.
Shura 42:52*.....52. അYപകാരം തെ( നിന:് നാം ന.ുെട
കൽപനയാൽ ഒരു ൈചതനVവ2ായ സേ•ശം േബാധനം െചŠതിരി:ു(ു.
േവദപുvതകം എ_ാെണ(് നിന:റിയില$ായിരു(ു.

92.

ഒരു Dപവാചകനാെണcതിe Dപവാചകeെറ ഒരു സാധുതയു1
പരീVണേമാ അെലIwിൽ Dപവാചകത=േമാ ആെണcതിeെറ
മുഹTദിeെറ സ=യപരിേശാധന?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

േയാഹcാൻ 5:31 & 36*.....31 ഞാൻ എെc<ുറി/0 സാV6ം

പറnാൽ എeെറ സാV6ം സത6മാകുcിലI. 36. ഞാൻ െചb0c DപവൃRികൾ
തേc, പിതാവു എെc അയ/0 എcു എെc<ുറി/0 സാVീകരി<ുcു.

1 െകാരിk6ർ 14: 32-33.....32. DപവാചകPാരുെട ആMാ<™

DപവാചകPാരുെട നിയDkണRിലാy. 33 ൈദവം കല<Rിeെറ ൈദവമലI
സമാധാനRിeെറ ൈദവമേDത.

2 െകാരിk6ർ 13:1*...... രേiാ മൂേcാ സാVികള0െട വായിൽ എലIാ
വാ<ുകള0ം †ാപി<െhടും.

------------------------------------------------Nisa 4:79....(നബിേയ,) നിെ( നാം മനുഷVരിേല:ുH ദൂതനായിtാS
നിേയാഗിJിരി:ു(R. സാ•ിയായിt് അല$ാഹു തെ( മതി.
Rad 13:43*.....സതVനിേഷധികൾ... "നി'ൾ അല$ാഹുവി4െറ
ദൂതനാണേല$ാ." പറയുക: "അല$ാഹുവാS അതിമനുഭവി:ു(വ¸: എനി:ും

നിന:ുമിടയിൽ സാ•ിയായി അല$ാഹു മതി.
Fetih 48:28*.....അവനാS സൻമാർഗവും സതVമതവുമായി തൻെറ
ദൂതെന അയJവൻ. എല$ാ മതെ2യും അR അതിജയി:ു(താ:ാൻ
േവAി. സാ•ിയായി അല$ാഹു മതി.

93.*

േയശുവിeെറയും മZ് DപവാചകPാരുെടയും സേšശRിe
മുഹമ}ിeെറ സേšശം പരിഭാഷെhടുRേണാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

93.*

േയശുവിeെറയും മZ് DപവാചകPാരുെടയും സേšശRിe
മുഹമ}ിeെറ സേšശം പരിഭാഷെhടുRേണാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ഏശയാ 8:20*.....ആഭിചാരകർ:് െചവി െകാടു:രുR.

ഏശയാ 8:20*.....ആഭിചാരകർ:് െചവി െകാടു:രുR.

1 െകാരിk6ർ 14: 32-33*......32. Yപവാചക~ാരുെട ആ|ാ:¿

1 െകാരിk6ർ 14: 32-33*......32. Yപവാചക~ാരുെട ആ|ാ:¿

Yപവാചക~ാരുെട നിയY_ണ2ിലാS. 33 ൈദവം കല:2ി4െറ ൈദവമല$
സമാധാന2ി4െറ ൈദവമേYത.

Yപവാചക~ാരുെട നിയY_ണ2ിലാS. 33 ൈദവം കല:2ി4െറ ൈദവമല$
സമാധാന2ി4െറ ൈദവമേYത.

1 േയാഹcാൻ 5:20....ൈദവപുYതൻ ... േയശുYകിvതു ആകു(ുെവ(്

1 േയാഹcാൻ 5:20....ൈദവപുYതൻ ... േയശുYകിvതു ആകു(ുെവ(്

നമു:റിയാം. ഇതാS സതVൈദവം ...

നമു:റിയാം. ഇതാS സതVൈദവം ...

േലാകര•ിതാവി{ൽ നി(് അവതരിaി:െatതാകു(ു. 196.
തീർJയായും അR മുൻഗാമികള%െട േവദYഗ‹'ളിലുA് 197.
ഇYസായീൽ സ_തികളിെല പ«ിതൻമാർ:് അR അറിയാം എ(
കാരVം ഇവർ:് (അവിശzാസികൾ:്) ഒരു ദൃ•ാ_മായിരി:ു(ിേല$?

േലാകര•ിതാവി{ൽ നി(് അവതരിaി:െatതാകു(ു. 196.
തീർJയായും അR മുൻഗാമികള%െട േവദYഗ‹'ളിലുA് 197.
ഇYസായീൽ സ_തികളിെല പ«ിതൻമാർ:് അR അറിയാം എ(
കാരVം ഇവർ:് (അവിശzാസികൾ:്) ഒരു ദൃ•ാ_മായിരി:ു(ിേല$?

Fussilet 41:43*.....നബിേയ,

നിന:് മു…ുAായിരു(
ദൂതൻമാേരാ¥ പറയെatതല$ാ2 ഒ(ും നിേ(ാ¥ പറയെaടു(ില$.

Fussilet 41:43*.....നബിേയ,

Shura 42:15.....പറയുക:

Shura 42:15.....പറയുക:

അവരുെട വാ:ുകൾ നിന:് ഒരു ന~യും ൈകവരു2ുകയില$.”

------------------------------------------------Shu’ara 26:192-197*.....192. തീർJയായും ഇR

അല$ാഹു അവതരിaിJ ഏR Yഗ‹2ിലും

അവരുെട വാ:ുകൾ നിന:് ഒരു ന~യും ൈകവരു2ുകയില$.”

------------------------------------------------Shu’ara 26:192-197*.....192. തീർJയായും ഇR

നിന:് മു…ുAായിരു(
ദൂതൻമാേരാ¥ പറയെatതല$ാ2 ഒ(ും നിേ(ാ¥ പറയെaടു(ില$.
അല$ാഹു അവതരിaിJ ഏR Yഗ‹2ിലും

ഞാൻ വിശzസിJിരി:ു(ു. ഞ'ൾ:ിടയിൽ യാെതാരു സംശയവുമില$.

ഞാൻ വിശzസിJിരി:ു(ു. ഞ'ൾ:ിടയിൽ യാെതാരു സംശയവുമില$.

മുഹT— നബിയുെടയും മZ0 DപവാചകPാരുെടയും
അ—ഭുത7ൾ വിശദീകരി<ുവാൻ മുഹTദിe അമാനുഷ
അധികാരമുേiാ?

മുഹT— നബിയുെടയും മZ0 DപവാചകPാരുെടയും
അ—ഭുത7ൾ വിശദീകരി<ുവാൻ മുഹTദിe അമാനുഷ
അധികാരമുേiാ?

94.*

ബൈബിൾ

ഇലI / ഇലI ഖുർആൻ

94.*

ബൈബിൾ

ഇലI / ഇലI ഖുർആൻ

േയാഹcാൻ 5:36*.....ഞാൻ െചb0c DപവൃRികൾ പിതാN എെc

േയാഹcാൻ 5:36*.....ഞാൻ െചb0c DപവൃRികൾ പിതാN എെc

അയ/തായി നി7ൾ എെc<ുറി/0 സാV6ം പറയുcു.

അയ/തായി നി7ൾ എെc<ുറി/0 സാV6ം പറയുcു.

േയാഹcാൻ 14:11*.....വളെര DപവൃRി<് േവiി എെc വിശ=സി<ൂ.

േയാഹcാൻ 14:11*.....വളെര DപവൃRി<് േവiി എെc വിശ=സി<ൂ.

നി(് ഏെത{ിലും ദൃ•ാ_ം ഇറ:െaടാ2െത_ാS എ(വർ
േചാദി:ു(ു. പറയുക: തീർJയായും അല$ാഹു ദൃ•ാ_ം ഇറ:ുവാൻ
കഴിവുHവനാS. 38. Yഗ‹2ിൽ നാം യാെതാ(ും വീ”ച വരു2ിയിtില$.

നി(് ഏെത{ിലും ദൃ•ാ_ം ഇറ:െaടാ2െത_ാS എ(വർ
േചാദി:ു(ു. പറയുക: തീർJയായും അല$ാഹു ദൃ•ാ_ം ഇറ:ുവാൻ
കഴിവുHവനാS. 38. Yഗ‹2ിൽ നാം യാെതാ(ും വീ”ച വരു2ിയിtില$.

Yunus 10:20*.....ഇവൻെറ

േമൽ ഇവൻെറ ര•ിതാവി{ൽ
നി(് ഏെത{ിലും ദൃ•ാ_ം ഇറ:െaടാ2െത_ാS എ(വർ
േചാദി:ു(ു. നി'ൾ കാ2ിരി:ുക. ഞാനും നി'േളാെടാaം
കാ2ിരി:ാം.
DശBി<ുക: േയശുവും മQ് Yപവാചക~ാരും ൈബബിളിെല 157
േരഖകളിൽ അ•ുത'ൾ േരഖെaടു2ു(ുA്, എ(ാൽ ഇവŠ:്
സമാനമായ ഒ(ും െഹ„ി4െറ കാരV2ിൽ േരഖെaടു2ിയിtില$.

Yunus 10:20*.....ഇവൻെറ

മുഹ.‘ നബി ഖുർആനിൽ.

മുഹ.‘ നബി ഖുർആനിൽ.

------------------------------------------------En’am 6:37-38*.....37. ഇവൻെറ േമൽ ഇവൻെറ ര•ിതാവി{ൽ

93.*

േയശുവിeെറയും മZ് DപവാചകPാരുെടയും സേšശRിe
മുഹമ}ിeെറ സേšശം പരിഭാഷെhടുRേണാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

------------------------------------------------En’am 6:37-38*.....37. ഇവൻെറ േമൽ ഇവൻെറ ര•ിതാവി{ൽ

േമൽ ഇവൻെറ ര•ിതാവി{ൽ
നി(് ഏെത{ിലും ദൃ•ാ_ം ഇറ:െaടാ2െത_ാS എ(വർ
േചാദി:ു(ു. നി'ൾ കാ2ിരി:ുക. ഞാനും നി'േളാെടാaം
കാ2ിരി:ാം.
DശBി<ുക: േയശുവും മQ് Yപവാചക~ാരും ൈബബിളിെല 157
േരഖകളിൽ അ•ുത'ൾ േരഖെaടു2ു(ുA്, എ(ാൽ ഇവŠ:്
സമാനമായ ഒ(ും െഹ„ി4െറ കാരV2ിൽ േരഖെaടു2ിയിtില$.

93.*

േയശുവിeെറയും മZ് DപവാചകPാരുെടയും സേšശRിe
മുഹമ}ിeെറ സേšശം പരിഭാഷെhടുRേണാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ഏശയാ 8:20*.....ആഭിചാരകർ:് െചവി െകാടു:രുR.

ഏശയാ 8:20*.....ആഭിചാരകർ:് െചവി െകാടു:രുR.

അവരുെട വാ:ുകൾ നിന:് ഒരു ന~യും ൈകവരു2ുകയില$.”

അവരുെട വാ:ുകൾ നിന:് ഒരു ന~യും ൈകവരു2ുകയില$.”

Yപവാചക~ാരുെട നിയY_ണ2ിലാS. 33 ൈദവം കല:2ി4െറ ൈദവമല$
സമാധാന2ി4െറ ൈദവമേYത.

Yപവാചക~ാരുെട നിയY_ണ2ിലാS. 33 ൈദവം കല:2ി4െറ ൈദവമല$
സമാധാന2ി4െറ ൈദവമേYത.

നമു:റിയാം. ഇതാS സതVൈദവം ...

നമു:റിയാം. ഇതാS സതVൈദവം ...

------------------------------------------------Shu’ara 26:192-197*.....192. തീർJയായും ഇR

------------------------------------------------Shu’ara 26:192-197*.....192. തീർJയായും ഇR

Fussilet 41:43*.....നബിേയ,

നിന:് മു…ുAായിരു(
ദൂതൻമാേരാ¥ പറയെatതല$ാ2 ഒ(ും നിേ(ാ¥ പറയെaടു(ില$.

Fussilet 41:43*.....നബിേയ,

Shura 42:15.....പറയുക:

Shura 42:15.....പറയുക:

1 െകാരിk6ർ 14: 32-33*......32. Yപവാചക~ാരുെട ആ|ാ:¿
1 േയാഹcാൻ 5:20....ൈദവപുYതൻ ... േയശുYകിvതു ആകു(ുെവ(്

േലാകര•ിതാവി{ൽ നി(് അവതരിaി:െatതാകു(ു. 196.
തീർJയായും അR മുൻഗാമികള%െട േവദYഗ‹'ളിലുA് 197.
ഇYസായീൽ സ_തികളിെല പ«ിതൻമാർ:് അR അറിയാം എ(
കാരVം ഇവർ:് (അവിശzാസികൾ:്) ഒരു ദൃ•ാ_മായിരി:ു(ിേല$?

അല$ാഹു അവതരിaിJ ഏR Yഗ‹2ിലും

ഞാൻ വിശzസിJിരി:ു(ു. ഞ'ൾ:ിടയിൽ യാെതാരു സംശയവുമില$.

94.*

മുഹT— നബിയുെടയും മZ0 DപവാചകPാരുെടയും
അ—ഭുത7ൾ വിശദീകരി<ുവാൻ മുഹTദിe അമാനുഷ
അധികാരമുേiാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / ഇലI ഖുർആൻ

1 െകാരിk6ർ 14: 32-33*......32. Yപവാചക~ാരുെട ആ|ാ:¿
1 േയാഹcാൻ 5:20....ൈദവപുYതൻ ... േയശുYകിvതു ആകു(ുെവ(്

േലാകര•ിതാവി{ൽ നി(് അവതരിaി:െatതാകു(ു. 196.
തീർJയായും അR മുൻഗാമികള%െട േവദYഗ‹'ളിലുA് 197.
ഇYസായീൽ സ_തികളിെല പ«ിതൻമാർ:് അR അറിയാം എ(
കാരVം ഇവർ:് (അവിശzാസികൾ:്) ഒരു ദൃ•ാ_മായിരി:ു(ിേല$?
നിന:് മു…ുAായിരു(
ദൂതൻമാേരാ¥ പറയെatതല$ാ2 ഒ(ും നിേ(ാ¥ പറയെaടു(ില$.
അല$ാഹു അവതരിaിJ ഏR Yഗ‹2ിലും

ഞാൻ വിശzസിJിരി:ു(ു. ഞ'ൾ:ിടയിൽ യാെതാരു സംശയവുമില$.

94.*

മുഹT— നബിയുെടയും മZ0 DപവാചകPാരുെടയും
അ—ഭുത7ൾ വിശദീകരി<ുവാൻ മുഹTദിe അമാനുഷ
അധികാരമുേiാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / ഇലI ഖുർആൻ

േയാഹcാൻ 5:36*.....ഞാൻ െചb0c DപവൃRികൾ പിതാN എെc

േയാഹcാൻ 5:36*.....ഞാൻ െചb0c DപവൃRികൾ പിതാN എെc

േയാഹcാൻ 14:11*.....വളെര DപവൃRി<് േവiി എെc വിശ=സി<ൂ.

േയാഹcാൻ 14:11*.....വളെര DപവൃRി<് േവiി എെc വിശ=സി<ൂ.

------------------------------------------------En’am 6:37-38*.....37. ഇവൻെറ േമൽ ഇവൻെറ ര•ിതാവി{ൽ

------------------------------------------------En’am 6:37-38*.....37. ഇവൻെറ േമൽ ഇവൻെറ ര•ിതാവി{ൽ

Yunus 10:20*.....ഇവൻെറ

േമൽ ഇവൻെറ ര•ിതാവി{ൽ
നി(് ഏെത{ിലും ദൃ•ാ_ം ഇറ:െaടാ2െത_ാS എ(വർ
േചാദി:ു(ു. നി'ൾ കാ2ിരി:ുക. ഞാനും നി'േളാെടാaം
കാ2ിരി:ാം.
DശBി<ുക: േയശുവും മQ് Yപവാചക~ാരും ൈബബിളിെല 157
േരഖകളിൽ അ•ുത'ൾ േരഖെaടു2ു(ുA്, എ(ാൽ ഇവŠ:്
സമാനമായ ഒ(ും െഹ„ി4െറ കാരV2ിൽ േരഖെaടു2ിയിtില$.

Yunus 10:20*.....ഇവൻെറ

മുഹ.‘ നബി ഖുർആനിൽ.

മുഹ.‘ നബി ഖുർആനിൽ.

അയ/തായി നി7ൾ എെc<ുറി/0 സാV6ം പറയുcു.

നി(് ഏെത{ിലും ദൃ•ാ_ം ഇറ:െaടാ2െത_ാS എ(വർ
േചാദി:ു(ു. പറയുക: തീർJയായും അല$ാഹു ദൃ•ാ_ം ഇറ:ുവാൻ
കഴിവുHവനാS. 38. Yഗ‹2ിൽ നാം യാെതാ(ും വീ”ച വരു2ിയിtില$.

അയ/തായി നി7ൾ എെc<ുറി/0 സാV6ം പറയുcു.

നി(് ഏെത{ിലും ദൃ•ാ_ം ഇറ:െaടാ2െത_ാS എ(വർ
േചാദി:ു(ു. പറയുക: തീർJയായും അല$ാഹു ദൃ•ാ_ം ഇറ:ുവാൻ
കഴിവുHവനാS. 38. Yഗ‹2ിൽ നാം യാെതാ(ും വീ”ച വരു2ിയിtില$.
േമൽ ഇവൻെറ ര•ിതാവി{ൽ
നി(് ഏെത{ിലും ദൃ•ാ_ം ഇറ:െaടാ2െത_ാS എ(വർ
േചാദി:ു(ു. നി'ൾ കാ2ിരി:ുക. ഞാനും നി'േളാെടാaം
കാ2ിരി:ാം.
DശBി<ുക: േയശുവും മQ് Yപവാചക~ാരും ൈബബിളിെല 157
േരഖകളിൽ അ•ുത'ൾ േരഖെaടു2ു(ുA്, എ(ാൽ ഇവŠ:്
സമാനമായ ഒ(ും െഹ„ി4െറ കാരV2ിൽ േരഖെaടു2ിയിtില$.

95.*

േയശുവിനും മZ് DപവാചകPാർ<ും തുല6മായ ഭാവം
"Dപവചി<ുക" അെലIwിൽ "മുൻകൂmിhറയുക" എc
മുഹTദിe ഒരു Dപാവചനിക ദാനം ഉേiാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / ഇലI ഖുർആൻ

95.*

േയശുവിനും മZ് DപവാചകPാർ<ും തുല6മായ ഭാവം
"Dപവചി<ുക" അെലIwിൽ "മുൻകൂmിhറയുക" എc
മുഹTദിe ഒരു Dപാവചനിക ദാനം ഉേiാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / ഇലI ഖുർആൻ

നിയമാവർRനം 18:22*.....ഒരു Yപവാചകൻ അവിടുെ2

നിയമാവർRനം 18:22*.....ഒരു Yപവാചകൻ അവിടുെ2

Yപവാചകൻ ത(ി•Yപകാരം സംസാരിJതാS; നി'ൾ അയാെള ഭയെaേടAതില$.

Yപവാചകൻ ത(ി•Yപകാരം സംസാരിJതാS; നി'ൾ അയാെള ഭയെaേടAതില$.

നാമ2ിൽ YപവചിJിt് അതു സംഭവി:ാതിരി:ുകേയാ
യാഥാർഥVമാകാതിരി:ുകേയാ െചŠതാൽ അതു സർേവശzരെƒ അരുളaാടല$.

നാമ2ിൽ YപവചിJിt് അതു സംഭവി:ാതിരി:ുകേയാ
യാഥാർഥVമാകാതിരി:ുകേയാ െചŠതാൽ അതു സർേവശzരെƒ അരുളaാടല$.

1 സാമുവൽ 9:9*.....“പA് ഇYസാേയലിൽ സർേവശzരഹിതം

1 സാമുവൽ 9:9*.....“പA് ഇYസാേയലിൽ സർേവശzരഹിതം

വിളിJിരു(R.”ഏശയാ

വിളിJിരു(R.”ഏശയാ

അറിയാൻ േപാകുേ…ാൾ ‘നമു:ു ദർശകെƒ അടു:ൽ േപാകാം’ എ(ു
പറoിരു(ു; Yപവാചകെന അ(ു ദർശകൻ എ(ാണു

41:22*.....അവർ അവ െകാAുവ(്

എ_ു സംഭവി:ാൻ േപാകു(ു എ(ു പറയെt...അെല${ിൽ
വരാനിരി:ു( കാരV'ൾ നേ.ാടു Yപvതാവി:ുക

------------------------------------------------En’am 6:50*.....പറയുക: അല$ാഹുവിൻെറ ഖജനാവുകൾ
എൻെറ പ:ലുെA(് ഞാൻ നി'േളാ¥ പറയു(ില$. അദൃശVകാരVം
ഞാൻ അറിയുകയുമില$.

Ahkaf 46:9*.....നാെള

അറിയാൻ േപാകുേ…ാൾ ‘നമു:ു ദർശകെƒ അടു:ൽ േപാകാം’ എ(ു
പറoിരു(ു; Yപവാചകെന അ(ു ദർശകൻ എ(ാണു

41:22*.....അവർ അവ െകാAുവ(്

എ_ു സംഭവി:ാൻ േപാകു(ു എ(ു പറയെt...അെല${ിൽ
വരാനിരി:ു( കാരV'ൾ നേ.ാടു Yപvതാവി:ുക

------------------------------------------------En’am 6:50*.....പറയുക: അല$ാഹുവിൻെറ ഖജനാവുകൾ
എൻെറ പ:ലുെA(് ഞാൻ നി'േളാ¥ പറയു(ില$. അദൃശVകാരVം
ഞാൻ അറിയുകയുമില$.

എ_ു സംഭവി:ും എ(് എനി:റിയില$,
അെല${ിൽ എ_് സംഭവി:ും എ(് എനി:റിയില$. എനി:് േബാധനം
നൽകെaടു(തിെന പിൻപQ%ക മാYതമാS ഞാൻ െച‰%(R.

Ahkaf 46:9*.....നാെള

അDബഹാം ൈദവം എേhാെഴwിലും ക›യിൽ കറുR കലI്
ചുംബി<ുc മുഹT— ഹുൈസൻ മഅ്മൂദെന
അപമാനി<ുകേയാ അെലIwിൽ മZ0 അറ‰ പുറജാതീയ
േദവPാെര ബഹുമാനി<ുകേയാ െചtേതാ?

അDബഹാം ൈദവം എേhാെഴwിലും ക›യിൽ കറുR കലI്
ചുംബി<ുc മുഹT— ഹുൈസൻ മഅ്മൂദെന
അപമാനി<ുകേയാ അെലIwിൽ മZ0 അറ‰ പുറജാതീയ
േദവPാെര ബഹുമാനി<ുകേയാ െചtേതാ?

96.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

എ_ു സംഭവി:ും എ(് എനി:റിയില$,
അെല${ിൽ എ_് സംഭവി:ും എ(് എനി:റിയില$. എനി:് േബാധനം
നൽകെaടു(തിെന പിൻപQ%ക മാYതമാS ഞാൻ െച‰%(R.

96.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

പുറhാu 20: 3-5.....നി7ൾ<് മുl് മZ0 ൈദവ7െളാcും

പുറhാu 20: 3-5.....നി7ൾ<് മുl് മZ0 ൈദവ7െളാcും

1 രാജാ<Pാർ 19:18*.....എcാൽ യിDസാേയലിൽ

1 രാജാ<Pാർ 19:18*.....എcാൽ യിDസാേയലിൽ

ഉiായിരി<രുx... 5. നീ സ=യം കുlിടരുx

ഏഴായിരംേപെര ഞാൻ ബിെലയാമിcു വšനം െചാലI0േlാൾ അവെന
മുŒിചുരുmി ചRുേപായി.

2 െകാരി. 6:16*..... പിെc ൈദവRിeെറ ആലയRിൽ
വിDഗഹ7േളാടു േചർcു നിൽ<ുcു?

------------------------------------------------Bakara 2:158*.....തീർJയായും സഫായും മർവയും
മതചിÀ'ളായി അല$ാഹു നി–യിJതിൽ െപtതാകു(ു. അതിനാൽ
ആരാേണാ ഹ¨ിെന പHിയിൽ നിർമി:ുകേയാ നമv:രി:െaടുകേയാ
െച‰%(R? അവŠ:ിടയിൽ ഒരു നടപടിയും ഉAായിരി:ുകയില$.

Nejm 53:18-20.....19.

ലാ2െയയും ഉ„െയയും പQി നി'ൾ ചി_ിJ%
േനാ:ിയിt%േAാ? 20. േവെറ മൂ(ാമതായുH മനാ2െയ പQിയും.

95.*

േയശുവിനും മZ് DപവാചകPാർ<ും തുല6മായ ഭാവം
"Dപവചി<ുക" അെലIwിൽ "മുൻകൂmിhറയുക" എc
മുഹTദിe ഒരു Dപാവചനിക ദാനം ഉേiാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / ഇലI ഖുർആൻ

ഉiായിരി<രുx... 5. നീ സ=യം കുlിടരുx

ഏഴായിരംേപെര ഞാൻ ബിെലയാമിcു വšനം െചാലI0േlാൾ അവെന
മുŒിചുരുmി ചRുേപായി.

2 െകാരി. 6:16*..... പിെc ൈദവRിeെറ ആലയRിൽ
വിDഗഹ7േളാടു േചർcു നിൽ<ുcു?

------------------------------------------------Bakara 2:158*.....തീർJയായും സഫായും മർവയും
മതചിÀ'ളായി അല$ാഹു നി–യിJതിൽ െപtതാകു(ു. അതിനാൽ
ആരാേണാ ഹ¨ിെന പHിയിൽ നിർമി:ുകേയാ നമv:രി:െaടുകേയാ
െച‰%(R? അവŠ:ിടയിൽ ഒരു നടപടിയും ഉAായിരി:ുകയില$.

Nejm 53:18-20.....19.

ലാ2െയയും ഉ„െയയും പQി നി'ൾ ചി_ിJ%
േനാ:ിയിt%േAാ? 20. േവെറ മൂ(ാമതായുH മനാ2െയ പQിയും.

95.*

േയശുവിനും മZ് DപവാചകPാർ<ും തുല6മായ ഭാവം
"Dപവചി<ുക" അെലIwിൽ "മുൻകൂmിhറയുക" എc
മുഹTദിe ഒരു Dപാവചനിക ദാനം ഉേiാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / ഇലI ഖുർആൻ

നിയമാവർRനം 18:22*.....ഒരു Yപവാചകൻ അവിടുെ2

നിയമാവർRനം 18:22*.....ഒരു Yപവാചകൻ അവിടുെ2

Yപവാചകൻ ത(ി•Yപകാരം സംസാരിJതാS; നി'ൾ അയാെള ഭയെaേടAതില$.

Yപവാചകൻ ത(ി•Yപകാരം സംസാരിJതാS; നി'ൾ അയാെള ഭയെaേടAതില$.

നാമ2ിൽ YപവചിJിt് അതു സംഭവി:ാതിരി:ുകേയാ
യാഥാർഥVമാകാതിരി:ുകേയാ െചŠതാൽ അതു സർേവശzരെƒ അരുളaാടല$.

നാമ2ിൽ YപവചിJിt് അതു സംഭവി:ാതിരി:ുകേയാ
യാഥാർഥVമാകാതിരി:ുകേയാ െചŠതാൽ അതു സർേവശzരെƒ അരുളaാടല$.

1 സാമുവൽ 9:9*.....“പA് ഇYസാേയലിൽ സർേവശzരഹിതം

1 സാമുവൽ 9:9*.....“പA് ഇYസാേയലിൽ സർേവശzരഹിതം

വിളിJിരു(R.”ഏശയാ

വിളിJിരു(R.”ഏശയാ

അറിയാൻ േപാകുേ…ാൾ ‘നമു:ു ദർശകെƒ അടു:ൽ േപാകാം’ എ(ു
പറoിരു(ു; Yപവാചകെന അ(ു ദർശകൻ എ(ാണു

41:22*.....അവർ അവ െകാAുവ(്

എ_ു സംഭവി:ാൻ േപാകു(ു എ(ു പറയെt...അെല${ിൽ
വരാനിരി:ു( കാരV'ൾ നേ.ാടു Yപvതാവി:ുക

------------------------------------------------En’am 6:50*.....പറയുക: അല$ാഹുവിൻെറ ഖജനാവുകൾ
എൻെറ പ:ലുെA(് ഞാൻ നി'േളാ¥ പറയു(ില$. അദൃശVകാരVം
ഞാൻ അറിയുകയുമില$.

Ahkaf 46:9*.....നാെള

അറിയാൻ േപാകുേ…ാൾ ‘നമു:ു ദർശകെƒ അടു:ൽ േപാകാം’ എ(ു
പറoിരു(ു; Yപവാചകെന അ(ു ദർശകൻ എ(ാണു

41:22*.....അവർ അവ െകാAുവ(്

എ_ു സംഭവി:ാൻ േപാകു(ു എ(ു പറയെt...അെല${ിൽ
വരാനിരി:ു( കാരV'ൾ നേ.ാടു Yപvതാവി:ുക

------------------------------------------------En’am 6:50*.....പറയുക: അല$ാഹുവിൻെറ ഖജനാവുകൾ
എൻെറ പ:ലുെA(് ഞാൻ നി'േളാ¥ പറയു(ില$. അദൃശVകാരVം
ഞാൻ അറിയുകയുമില$.

എ_ു സംഭവി:ും എ(് എനി:റിയില$,
അെല${ിൽ എ_് സംഭവി:ും എ(് എനി:റിയില$. എനി:് േബാധനം
നൽകെaടു(തിെന പിൻപQ%ക മാYതമാS ഞാൻ െച‰%(R.

Ahkaf 46:9*.....നാെള

അDബഹാം ൈദവം എേhാെഴwിലും ക›യിൽ കറുR കലI്
ചുംബി<ുc മുഹT— ഹുൈസൻ മഅ്മൂദെന
അപമാനി<ുകേയാ അെലIwിൽ മZ0 അറ‰ പുറജാതീയ
േദവPാെര ബഹുമാനി<ുകേയാ െചtേതാ?

അDബഹാം ൈദവം എേhാെഴwിലും ക›യിൽ കറുR കലI്
ചുംബി<ുc മുഹT— ഹുൈസൻ മഅ്മൂദെന
അപമാനി<ുകേയാ അെലIwിൽ മZ0 അറ‰ പുറജാതീയ
േദവPാെര ബഹുമാനി<ുകേയാ െചtേതാ?

96.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

എ_ു സംഭവി:ും എ(് എനി:റിയില$,
അെല${ിൽ എ_് സംഭവി:ും എ(് എനി:റിയില$. എനി:് േബാധനം
നൽകെaടു(തിെന പിൻപQ%ക മാYതമാS ഞാൻ െച‰%(R.

96.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

പുറhാu 20: 3-5.....നി7ൾ<് മുl് മZ0 ൈദവ7െളാcും

പുറhാu 20: 3-5.....നി7ൾ<് മുl് മZ0 ൈദവ7െളാcും

1 രാജാ<Pാർ 19:18*.....എcാൽ യിDസാേയലിൽ

1 രാജാ<Pാർ 19:18*.....എcാൽ യിDസാേയലിൽ

ഉiായിരി<രുx... 5. നീ സ=യം കുlിടരുx

ഏഴായിരംേപെര ഞാൻ ബിെലയാമിcു വšനം െചാലI0േlാൾ അവെന
മുŒിചുരുmി ചRുേപായി.

2 െകാരി. 6:16*..... പിെc ൈദവRിeെറ ആലയRിൽ
വിDഗഹ7േളാടു േചർcു നിൽ<ുcു?

------------------------------------------------Bakara 2:158*.....തീർJയായും സഫായും മർവയും
മതചിÀ'ളായി അല$ാഹു നി–യിJതിൽ െപtതാകു(ു. അതിനാൽ
ആരാേണാ ഹ¨ിെന പHിയിൽ നിർമി:ുകേയാ നമv:രി:െaടുകേയാ
െച‰%(R? അവŠ:ിടയിൽ ഒരു നടപടിയും ഉAായിരി:ുകയില$.

Nejm 53:18-20.....19.

ലാ2െയയും ഉ„െയയും പQി നി'ൾ ചി_ിJ%
േനാ:ിയിt%േAാ? 20. േവെറ മൂ(ാമതായുH മനാ2െയ പQിയും.

ഉiായിരി<രുx... 5. നീ സ=യം കുlിടരുx

ഏഴായിരംേപെര ഞാൻ ബിെലയാമിcു വšനം െചാലI0േlാൾ അവെന
മുŒിചുരുmി ചRുേപായി.

2 െകാരി. 6:16*..... പിെc ൈദവRിeെറ ആലയRിൽ
വിDഗഹ7േളാടു േചർcു നിൽ<ുcു?

------------------------------------------------Bakara 2:158*.....തീർJയായും സഫായും മർവയും
മതചിÀ'ളായി അല$ാഹു നി–യിJതിൽ െപtതാകു(ു. അതിനാൽ
ആരാേണാ ഹ¨ിെന പHിയിൽ നിർമി:ുകേയാ നമv:രി:െaടുകേയാ
െച‰%(R? അവŠ:ിടയിൽ ഒരു നടപടിയും ഉAായിരി:ുകയില$.

Nejm 53:18-20.....19.

ലാ2െയയും ഉ„െയയും പQി നി'ൾ ചി_ിJ%
േനാ:ിയിt%േAാ? 20. േവെറ മൂ(ാമതായുH മനാ2െയ പQിയും.

97.

മുഹT— ഒരു സാധാരണ മനുഷ6നാെണc്
വിശ=സി<െhടുcു. അവൻ മാനസാkരെhടുകയും
പാപ7ൾ<് Vമാപണം ആവശ6െhടുകയും െചb0cു.
ബൈബിൾ

അെത / അെത

97.

മുഹT— ഒരു സാധാരണ മനുഷ6നാെണc്
വിശ=സി<െhടുcു. അവൻ മാനസാkരെhടുകയും
പാപ7ൾ<് Vമാപണം ആവശ6െhടുകയും െചb0cു.

ഖുർആൻ

സഭാDപസംഗകൻ 7:20*.....20ഒരി:ലും

ബൈബിൾ

പാപം െച‰ാെത ന~

അെത / അെത

ഖുർആൻ

സഭാDപസംഗകൻ 7:20*.....20ഒരി:ലും

പാപം െച‰ാെത ന~

മാYതം െച‰%( ഒരു നീതിമാനും ഭൂമുഖ2ില$; തീർJ.

മാYതം െച‰%( ഒരു നീതിമാനും ഭൂമുഖ2ില$; തീർJ.

മRായി 3:2 & 8.....2

മRായി 3:2 & 8.....2

രാജV2ി4െറ അരമനയും അവ4െറ

രാജV2ി4െറ അരമനയും അവ4െറ

ഭൃതV~ാരും ആകു(ുവേല$ാ. 8 മാനസാ_ര2ി(ു േയാഗVമായ ഫലം കാŠപിൻ.

ഭൃതV~ാരും ആകു(ുവേല$ാ. 8 മാനസാ_ര2ി(ു േയാഗVമായ ഫലം കാŠപിൻ.

മാനസാ_ര2ിേല:ു വരുവാൻ വ(താS.

മാനസാ_ര2ിേല:ു വരുവാൻ വ(താS.

1 േയാഹ(ാൻ 1:8.....നാം പാപം െചŠതിtിെല$(ു പറയു(ാൽ നാം

1 േയാഹ(ാൻ 1:8.....നാം പാപം െചŠതിtിെല$(ു പറയു(ാൽ നാം

------------------------------------------------Nisa 4:106.....നി'ൾ അല$ാഹുേവാ¥ പാപേമാചനം േതടുകയും

------------------------------------------------Nisa 4:106.....നി'ൾ അല$ാഹുേവാ¥ പാപേമാചനം േതടുകയും

െച‰%ക.

െച‰%ക.

ഒരി:ലും എ4െറ സz_ം കുQേബാധം
ഏെQടു:ു(ില$, മനുഷV4െറ ആ|ാ¤ തീർJയായും തി~:ുേവAിയാS.

Yusuf 12:53*..... ഞാൻ

ഒരി:ലും എ4െറ സz_ം കുQേബാധം
ഏെQടു:ു(ില$, മനുഷV4െറ ആ|ാ¤ തീർJയായും തി~:ുേവAിയാS.

Muhammad 47:19.....നി4െറ

Muhammad 47:19.....നി4െറ

മ2ായി 9: 12-13 .....േയശു... ഞാൻ നീതിമാ~ാെര അല$, പാപികെള

സzയം വžി:ു(ു, സതVം ന.ിൽ ഇല$

Yusuf 12:53*..... ഞാൻ

െതQ%കൾ •മി:ുക.

Cf. Ahkaf
46:9; Hadith: Bukhari Vol. 5 no. 266 & 234-236.
കുറിa്: Hz.Muhammad ത4െറ സz_ ര•യിൽ ഉറaില$:

98.

മുഹTദിeെറ അവസാനെR DപവാചകPാരിെലാരാളായി
കരുതെhടുcുേiാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

മ2ായി 9: 12-13 .....േയശു... ഞാൻ നീതിമാ~ാെര അല$, പാപികെള

സzയം വžി:ു(ു, സതVം ന.ിൽ ഇല$

െതQ%കൾ •മി:ുക.

Cf. Ahkaf
46:9; Hadith: Bukhari Vol. 5 no. 266 & 234-236.
കുറിa്: Hz.Muhammad ത4െറ സz_ ര•യിൽ ഉറaില$:

98.

മുഹTദിeെറ അവസാനെR DപവാചകPാരിെലാരാളായി
കരുതെhടുcുേiാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

െവളിhാu 1: 1, 8 & 17*..... 1. േയശുDകിSതുവിeെറ െവളിhാu

െവളിhാu 1: 1, 8 & 17*..... 1. േയശുDകിSതുവിeെറ െവളിhാu

... 8.. ഞാൻ ആരാെണcും ആരാy, ൈദവം. േപടി<i; അേaാൾ
വലംൈക എെƒേമൽ വJ%െകാA് അവിടു(് ഇYപകാരം അരുൾെചŠതു:
“ഭയെaേടAാ, ഞാൻ ആദVനും അ_Vനും ആകു(ു.

... 8.. ഞാൻ ആരാെണcും ആരാy, ൈദവം. േപടി<i; അേaാൾ
വലംൈക എെƒേമൽ വJ%െകാA് അവിടു(് ഇYപകാരം അരുൾെചŠതു:
“ഭയെaേടAാ, ഞാൻ ആദVനും അ_Vനും ആകു(ു.

െവളിhാu 22:13, 16 & 20*.....13., ആദിത6വും അവസാനവും,

െവളിhാu 22:13, 16 & 20*.....13., ആദിത6വും അവസാനവും,

------------------------------------------------Ahzab 33:40*..... മുഹ.‘ നി'ളിൽ ഒരാള%െടയും പിതാവല$, മറിJ്

------------------------------------------------Ahzab 33:40*..... മുഹ.‘ നി'ളിൽ ഒരാള%െടയും പിതാവല$, മറിJ്

Fatih 48:28*..... അവനാS

സൻമാർഗവും സതVമതവുമായി തൻെറ
ദൂതെന അയJവൻ. എല$ാ മതെ2യും അR അതിജയി:ു(താ:ാൻ
േവAി. സാ•ിയായി അല$ാഹു മതി.

Fatih 48:28*..... അവനാS

Yശ`ി:ുക:

Yശ`ി:ുക:

ആദ6വും അവസാനവും ... 16. ഞാൻ ... Dപഭാതവും Dപഭാതവുമായ
നVDതം .. 20. ഞാൻ േവഗം വരാം. കർRാവായ േയശുേവ, വേരണേമ!

അവൻ ൈദവദൂതനും Yപവാചകരുെട മുYദയും ആകു(ു. അല$ാഹു ഏR
കാരVെ2പQിയും അറിയു(വനാകു(ു.

േയശു മട'ിവരുെമ(് Yപതീ•ി:െaടു(ു. Hz. മുഹ.‘

അ'െനയല$.

ആദ6വും അവസാനവും ... 16. ഞാൻ ... Dപഭാതവും Dപഭാതവുമായ
നVDതം .. 20. ഞാൻ േവഗം വരാം. കർRാവായ േയശുേവ, വേരണേമ!

അവൻ ൈദവദൂതനും Yപവാചകരുെട മുYദയും ആകു(ു. അല$ാഹു ഏR
കാരVെ2പQിയും അറിയു(വനാകു(ു.

സൻമാർഗവും സതVമതവുമായി തൻെറ
ദൂതെന അയJവൻ. എല$ാ മതെ2യും അR അതിജയി:ു(താ:ാൻ
േവAി. സാ•ിയായി അല$ാഹു മതി.
േയശു മട'ിവരുെമ(് Yപതീ•ി:െaടു(ു. Hz. മുഹ.‘

അ'െനയല$.

97.

മുഹT— ഒരു സാധാരണ മനുഷ6നാെണc്
വിശ=സി<െhടുcു. അവൻ മാനസാkരെhടുകയും
പാപ7ൾ<് Vമാപണം ആവശ6െhടുകയും െചb0cു.
ബൈബിൾ

അെത / അെത

97.

മുഹT— ഒരു സാധാരണ മനുഷ6നാെണc്
വിശ=സി<െhടുcു. അവൻ മാനസാkരെhടുകയും
പാപ7ൾ<് Vമാപണം ആവശ6െhടുകയും െചb0cു.

ഖുർആൻ

സഭാDപസംഗകൻ 7:20*.....20ഒരി:ലും

ബൈബിൾ

പാപം െച‰ാെത ന~

അെത / അെത

ഖുർആൻ

സഭാDപസംഗകൻ 7:20*.....20ഒരി:ലും

പാപം െച‰ാെത ന~

മാYതം െച‰%( ഒരു നീതിമാനും ഭൂമുഖ2ില$; തീർJ.

മാYതം െച‰%( ഒരു നീതിമാനും ഭൂമുഖ2ില$; തീർJ.

മRായി 3:2 & 8.....2

മRായി 3:2 & 8.....2

രാജV2ി4െറ അരമനയും അവ4െറ

ഭൃതV~ാരും ആകു(ുവേല$ാ. 8 മാനസാ_ര2ി(ു േയാഗVമായ ഫലം കാŠപിൻ.

രാജV2ി4െറ അരമനയും അവ4െറ

ഭൃതV~ാരും ആകു(ുവേല$ാ. 8 മാനസാ_ര2ി(ു േയാഗVമായ ഫലം കാŠപിൻ.

മ2ായി 9: 12-13 .....േയശു... ഞാൻ നീതിമാ~ാെര അല$, പാപികെള

മ2ായി 9: 12-13 .....േയശു... ഞാൻ നീതിമാ~ാെര അല$, പാപികെള

മാനസാ_ര2ിേല:ു വരുവാൻ വ(താS.

മാനസാ_ര2ിേല:ു വരുവാൻ വ(താS.

സzയം വžി:ു(ു, സതVം ന.ിൽ ഇല$

സzയം വžി:ു(ു, സതVം ന.ിൽ ഇല$

------------------------------------------------Nisa 4:106.....നി'ൾ അല$ാഹുേവാ¥ പാപേമാചനം േതടുകയും

------------------------------------------------Nisa 4:106.....നി'ൾ അല$ാഹുേവാ¥ പാപേമാചനം േതടുകയും

െച‰%ക.

െച‰%ക.

Yusuf 12:53*..... ഞാൻ

Yusuf 12:53*..... ഞാൻ

1 േയാഹ(ാൻ 1:8.....നാം പാപം െചŠതിtിെല$(ു പറയു(ാൽ നാം

ഒരി:ലും എ4െറ സz_ം കുQേബാധം
ഏെQടു:ു(ില$, മനുഷV4െറ ആ|ാ¤ തീർJയായും തി~:ുേവAിയാS.

Muhammad 47:19.....നി4െറ

െതQ%കൾ •മി:ുക.

Cf. Ahkaf
46:9; Hadith: Bukhari Vol. 5 no. 266 & 234-236.
കുറിa്: Hz.Muhammad ത4െറ സz_ ര•യിൽ ഉറaില$:

98.

മുഹTദിeെറ അവസാനെR DപവാചകPാരിെലാരാളായി
കരുതെhടുcുേiാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

1 േയാഹ(ാൻ 1:8.....നാം പാപം െചŠതിtിെല$(ു പറയു(ാൽ നാം

ഒരി:ലും എ4െറ സz_ം കുQേബാധം
ഏെQടു:ു(ില$, മനുഷV4െറ ആ|ാ¤ തീർJയായും തി~:ുേവAിയാS.

Muhammad 47:19.....നി4െറ

െതQ%കൾ •മി:ുക.

Cf. Ahkaf
46:9; Hadith: Bukhari Vol. 5 no. 266 & 234-236.
കുറിa്: Hz.Muhammad ത4െറ സz_ ര•യിൽ ഉറaില$:

98.

മുഹTദിeെറ അവസാനെR DപവാചകPാരിെലാരാളായി
കരുതെhടുcുേiാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

െവളിhാu 1: 1, 8 & 17*..... 1. േയശുDകിSതുവിeെറ െവളിhാu

െവളിhാu 1: 1, 8 & 17*..... 1. േയശുDകിSതുവിeെറ െവളിhാu

െവളിhാu 22:13, 16 & 20*.....13., ആദിത6വും അവസാനവും,

െവളിhാu 22:13, 16 & 20*.....13., ആദിത6വും അവസാനവും,

... 8.. ഞാൻ ആരാെണcും ആരാy, ൈദവം. േപടി<i; അേaാൾ
വലംൈക എെƒേമൽ വJ%െകാA് അവിടു(് ഇYപകാരം അരുൾെചŠതു:
“ഭയെaേടAാ, ഞാൻ ആദVനും അ_Vനും ആകു(ു.

... 8.. ഞാൻ ആരാെണcും ആരാy, ൈദവം. േപടി<i; അേaാൾ
വലംൈക എെƒേമൽ വJ%െകാA് അവിടു(് ഇYപകാരം അരുൾെചŠതു:
“ഭയെaേടAാ, ഞാൻ ആദVനും അ_Vനും ആകു(ു.

ആദ6വും അവസാനവും ... 16. ഞാൻ ... Dപഭാതവും Dപഭാതവുമായ
നVDതം .. 20. ഞാൻ േവഗം വരാം. കർRാവായ േയശുേവ, വേരണേമ!

ആദ6വും അവസാനവും ... 16. ഞാൻ ... Dപഭാതവും Dപഭാതവുമായ
നVDതം .. 20. ഞാൻ േവഗം വരാം. കർRാവായ േയശുേവ, വേരണേമ!

അവൻ ൈദവദൂതനും Yപവാചകരുെട മുYദയും ആകു(ു. അല$ാഹു ഏR
കാരVെ2പQിയും അറിയു(വനാകു(ു.

അവൻ ൈദവദൂതനും Yപവാചകരുെട മുYദയും ആകു(ു. അല$ാഹു ഏR
കാരVെ2പQിയും അറിയു(വനാകു(ു.

സൻമാർഗവും സതVമതവുമായി തൻെറ
ദൂതെന അയJവൻ. എല$ാ മതെ2യും അR അതിജയി:ു(താ:ാൻ
േവAി. സാ•ിയായി അല$ാഹു മതി.

സൻമാർഗവും സതVമതവുമായി തൻെറ
ദൂതെന അയJവൻ. എല$ാ മതെ2യും അR അതിജയി:ു(താ:ാൻ
േവAി. സാ•ിയായി അല$ാഹു മതി.

------------------------------------------------Ahzab 33:40*..... മുഹ.‘ നി'ളിൽ ഒരാള%െടയും പിതാവല$, മറിJ്
Fatih 48:28*..... അവനാS
Yശ`ി:ുക:
അ'െനയല$.

േയശു മട'ിവരുെമ(് Yപതീ•ി:െaടു(ു. Hz. മുഹ.‘

------------------------------------------------Ahzab 33:40*..... മുഹ.‘ നി'ളിൽ ഒരാള%െടയും പിതാവല$, മറിJ്
Fatih 48:28*..... അവനാS
Yശ`ി:ുക:
അ'െനയല$.

േയശു മട'ിവരുെമ(് Yപതീ•ി:െaടു(ു. Hz. മുഹ.‘

മനുഷ6നും പാപവും
99.

ആദാമും ഹŠായും പാപം െചtതേhാൾ, മനുഷ6നും ൈദവവും
തTിൽ അടി†ാനമായ േവർപിരിയൽ ഉiാ<ിയx
പാപRിേPലു1 ൈദവRിeെറ ന6ായവിധിയിൽ നിcും
രVി<െhേടi ഒരു ആവശ6മായിRീർcx െകാiാേണാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

മനുഷ6നും പാപവും
99.

ആദാമും ഹŠായും പാപം െചtതേhാൾ, മനുഷ6നും ൈദവവും
തTിൽ അടി†ാനമായ േവർപിരിയൽ ഉiാ<ിയx
പാപRിേPലു1 ൈദവRിeെറ ന6ായവിധിയിൽ നിcും
രVി<െhേടi ഒരു ആവശ6മായിRീർcx െകാiാേണാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

ഉ‹പRി 2:16-17.....അവിടു(് മനുഷVേനാടു പറoു: “ഈ

ഉ‹പRി 2:16-17.....അവിടു(് മനുഷVേനാടു പറoു: “ഈ

േറാമാ 5:12-19*.....ഏക മനുഷVൻ മുഖാ_രം പാപവും

േറാമാ 5:12-19*.....ഏക മനുഷVൻ മുഖാ_രം പാപവും

േതാt2ിലുH ഏതു വൃ•2ിെƒയും ഫലം യേഥ•ം നിന:്
ഭ•ി:ാം. 17എ(ാൽ ന~തി~കെള:ുറിJ%H അറി¤ ന<കു( വൃ•2ിെƒ
ഫലം നീ തി(രുR. അതു തി(ു( നാളിൽ നീ നി–യമായും മരി:ും.”
പാപംമൂലം മരണവും േലാക2ിൽ YപേവശിJ%. എല$ാവരും പാപം

േതാt2ിലുH ഏതു വൃ•2ിെƒയും ഫലം യേഥ•ം നിന:്
ഭ•ി:ാം. 17എ(ാൽ ന~തി~കെള:ുറിJ%H അറി¤ ന<കു( വൃ•2ിെƒ
ഫലം നീ തി(രുR. അതു തി(ു( നാളിൽ നീ നി–യമായും മരി:ും.”
പാപംമൂലം മരണവും േലാക2ിൽ YപേവശിJ%. എല$ാവരും പാപം

െചŠതതിനാൽ മരണം സകല മനുഷVരിലും വVാപിJ%.

െചŠതതിനാൽ മരണം സകല മനുഷVരിലും വVാപിJ%.

നി'ൾ സമീപിJ% േപാകരുR. 37. അേaാൾ ആദം ത4െറ നാഥനിൽ നി(്
ചില വചന'ൾ സzീകരി:ു(ു. അേ‡ഹ2ിൻെറ ര•ിതാ¤ അേ‡ഹേ2ാ¥
സംസാരി:ുകയും െചŠതേaാൾ. അവൻ ഏെറ െപാറു:ു(വനാS.

നി'ൾ സമീപിJ% േപാകരുR. 37. അേaാൾ ആദം ത4െറ നാഥനിൽ നി(്
ചില വചന'ൾ സzീകരി:ു(ു. അേ‡ഹ2ിൻെറ ര•ിതാ¤ അേ‡ഹേ2ാ¥
സംസാരി:ുകയും െചŠതേaാൾ. അവൻ ഏെറ െപാറു:ു(വനാS.

------------------------------------------------Bakara 2:35-38*.....35. നാം പറoു: ആദേമ, ഈ വൃ•െ2

100.

"പാപDപകൃതി" െകാi് ജനി<ുcതിെനhZി
േവദപുSതക7ള0േiാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

------------------------------------------------Bakara 2:35-38*.....35. നാം പറoു: ആദേമ, ഈ വൃ•െ2

100.

"പാപDപകൃതി" െകാi് ജനി<ുcതിെനhZി
േവദപുSതക7ള0േiാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

ഏശയാ 64:6*.....ഞ'ൾ എല$ാവരും അശു`രായി2ീർ(ിരി:ു(ു.

ഏശയാ 64:6*.....ഞ'ൾ എല$ാവരും അശു`രായി2ീർ(ിരി:ു(ു.

െജെറമിയ 13:23.....എേത6ാപ6<ാരൻ തeെറ െതാലിേയാ

െജെറമിയ 13:23.....എേത6ാപ6<ാരൻ തeെറ െതാലിേയാ

ഞ'ള%െട സൽYപവൃ2ികൾ കറപുരA വvYതംേപാെലയായിരി:ു(ു.
ഞ'െളല$ാം ഇലേപാെല വാടിേaാകു(ു. അകൃതVം നിമി2ം ഞ'ൾ കാQ%
പറ2ിെ:ാAു േപാകു( കരിയില േപാെലയായി2ീർ(ിരി:ു(ു
പു1ിh0ലിേയാ മാZാൻ കഴിയുേമാ? എcാൽ േദാഷം െചയ=ാൻ
ശീലി/ിരി<ുc നി7ൾ<ും നP െചയ=ാൻ കഴിയും.

െജെറമിയ 17:9.....ഹൃദയം എലIാZിെന<ാള0ം വjകനും ദുŒത
നിറnവനുമാകുcു; ആർ<റിയാം?

േറാമാ 3:23..... എലIാവരും പാപം െചtതു ൈദവേതജ•0
ഇലIാRവരായിRീർcു.

------------------------------------------------Taha 20:122*..... അന_രം അേ‡ഹ2ിൻെറ ര•ിതാ¤
അേ‡ഹെ2 ഉൽകൃ•നായി െതരെoടു:ുകയും, അേ‡ഹ2ിൻെറ
പ–ാ2ാപം സzീകരി:ുകയും, മാർഗദർശനം നൽകുകയും െചŠതു.

Tin 95:4.....തീർ/യായും

മനുഷ6െന നാം ഏZവും നലI
ഘടനേയാടു കൂടി സൃŒി/ിരി<ുcു.

DശBി<ുക: "യഥാർ{ പാപRിeെറ" തR=െR

ഇƒാം നിേഷധി<ുcു.

മനുഷ6നും പാപവും
99.

ആദാമും ഹŠായും പാപം െചtതേhാൾ, മനുഷ6നും ൈദവവും
തTിൽ അടി†ാനമായ േവർപിരിയൽ ഉiാ<ിയx
പാപRിേPലു1 ൈദവRിeെറ ന6ായവിധിയിൽ നിcും
രVി<െhേടi ഒരു ആവശ6മായിRീർcx െകാiാേണാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

ഞ'ള%െട സൽYപവൃ2ികൾ കറപുരA വvYതംേപാെലയായിരി:ു(ു.
ഞ'െളല$ാം ഇലേപാെല വാടിേaാകു(ു. അകൃതVം നിമി2ം ഞ'ൾ കാQ%
പറ2ിെ:ാAു േപാകു( കരിയില േപാെലയായി2ീർ(ിരി:ു(ു
പു1ിh0ലിേയാ മാZാൻ കഴിയുേമാ? എcാൽ േദാഷം െചയ=ാൻ
ശീലി/ിരി<ുc നി7ൾ<ും നP െചയ=ാൻ കഴിയും.

െജെറമിയ 17:9.....ഹൃദയം എലIാZിെന<ാള0ം വjകനും ദുŒത
നിറnവനുമാകുcു; ആർ<റിയാം?

േറാമാ 3:23..... എലIാവരും പാപം െചtതു ൈദവേതജ•0
ഇലIാRവരായിRീർcു.

------------------------------------------------Taha 20:122*..... അന_രം അേ‡ഹ2ിൻെറ ര•ിതാ¤
അേ‡ഹെ2 ഉൽകൃ•നായി െതരെoടു:ുകയും, അേ‡ഹ2ിൻെറ
പ–ാ2ാപം സzീകരി:ുകയും, മാർഗദർശനം നൽകുകയും െചŠതു.

Tin 95:4.....തീർ/യായും

മനുഷ6െന നാം ഏZവും നലI
ഘടനേയാടു കൂടി സൃŒി/ിരി<ുcു.

DശBി<ുക: "യഥാർ{ പാപRിeെറ" തR=െR

ഇƒാം നിേഷധി<ുcു.

മനുഷ6നും പാപവും
99.

ആദാമും ഹŠായും പാപം െചtതേhാൾ, മനുഷ6നും ൈദവവും
തTിൽ അടി†ാനമായ േവർപിരിയൽ ഉiാ<ിയx
പാപRിേPലു1 ൈദവRിeെറ ന6ായവിധിയിൽ നിcും
രVി<െhേടi ഒരു ആവശ6മായിRീർcx െകാiാേണാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

ഉ‹പRി 2:16-17.....അവിടു(് മനുഷVേനാടു പറoു: “ഈ

ഉ‹പRി 2:16-17.....അവിടു(് മനുഷVേനാടു പറoു: “ഈ

േറാമാ 5:12-19*.....ഏക മനുഷVൻ മുഖാ_രം പാപവും

േറാമാ 5:12-19*.....ഏക മനുഷVൻ മുഖാ_രം പാപവും

െചŠതതിനാൽ മരണം സകല മനുഷVരിലും വVാപിJ%.

െചŠതതിനാൽ മരണം സകല മനുഷVരിലും വVാപിJ%.

നി'ൾ സമീപിJ% േപാകരുR. 37. അേaാൾ ആദം ത4െറ നാഥനിൽ നി(്
ചില വചന'ൾ സzീകരി:ു(ു. അേ‡ഹ2ിൻെറ ര•ിതാ¤ അേ‡ഹേ2ാ¥
സംസാരി:ുകയും െചŠതേaാൾ. അവൻ ഏെറ െപാറു:ു(വനാS.

നി'ൾ സമീപിJ% േപാകരുR. 37. അേaാൾ ആദം ത4െറ നാഥനിൽ നി(്
ചില വചന'ൾ സzീകരി:ു(ു. അേ‡ഹ2ിൻെറ ര•ിതാ¤ അേ‡ഹേ2ാ¥
സംസാരി:ുകയും െചŠതേaാൾ. അവൻ ഏെറ െപാറു:ു(വനാS.

േതാt2ിലുH ഏതു വൃ•2ിെƒയും ഫലം യേഥ•ം നിന:്
ഭ•ി:ാം. 17എ(ാൽ ന~തി~കെള:ുറിJ%H അറി¤ ന<കു( വൃ•2ിെƒ
ഫലം നീ തി(രുR. അതു തി(ു( നാളിൽ നീ നി–യമായും മരി:ും.”
പാപംമൂലം മരണവും േലാക2ിൽ YപേവശിJ%. എല$ാവരും പാപം

------------------------------------------------Bakara 2:35-38*.....35. നാം പറoു: ആദേമ, ഈ വൃ•െ2

100.

"പാപDപകൃതി" െകാi് ജനി<ുcതിെനhZി
േവദപുSതക7ള0േiാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

േതാt2ിലുH ഏതു വൃ•2ിെƒയും ഫലം യേഥ•ം നിന:്
ഭ•ി:ാം. 17എ(ാൽ ന~തി~കെള:ുറിJ%H അറി¤ ന<കു( വൃ•2ിെƒ
ഫലം നീ തി(രുR. അതു തി(ു( നാളിൽ നീ നി–യമായും മരി:ും.”
പാപംമൂലം മരണവും േലാക2ിൽ YപേവശിJ%. എല$ാവരും പാപം

------------------------------------------------Bakara 2:35-38*.....35. നാം പറoു: ആദേമ, ഈ വൃ•െ2

100.

"പാപDപകൃതി" െകാi് ജനി<ുcതിെനhZി
േവദപുSതക7ള0േiാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

ഏശയാ 64:6*.....ഞ'ൾ എല$ാവരും അശു`രായി2ീർ(ിരി:ു(ു.

ഏശയാ 64:6*.....ഞ'ൾ എല$ാവരും അശു`രായി2ീർ(ിരി:ു(ു.

െജെറമിയ 13:23.....എേത6ാപ6<ാരൻ തeെറ െതാലിേയാ

െജെറമിയ 13:23.....എേത6ാപ6<ാരൻ തeെറ െതാലിേയാ

ഞ'ള%െട സൽYപവൃ2ികൾ കറപുരA വvYതംേപാെലയായിരി:ു(ു.
ഞ'െളല$ാം ഇലേപാെല വാടിേaാകു(ു. അകൃതVം നിമി2ം ഞ'ൾ കാQ%
പറ2ിെ:ാAു േപാകു( കരിയില േപാെലയായി2ീർ(ിരി:ു(ു
പു1ിh0ലിേയാ മാZാൻ കഴിയുേമാ? എcാൽ േദാഷം െചയ=ാൻ
ശീലി/ിരി<ുc നി7ൾ<ും നP െചയ=ാൻ കഴിയും.

െജെറമിയ 17:9.....ഹൃദയം എലIാZിെന<ാള0ം വjകനും ദുŒത
നിറnവനുമാകുcു; ആർ<റിയാം?

േറാമാ 3:23..... എലIാവരും പാപം െചtതു ൈദവേതജ•0
ഇലIാRവരായിRീർcു.

------------------------------------------------Taha 20:122*..... അന_രം അേ‡ഹ2ിൻെറ ര•ിതാ¤
അേ‡ഹെ2 ഉൽകൃ•നായി െതരെoടു:ുകയും, അേ‡ഹ2ിൻെറ
പ–ാ2ാപം സzീകരി:ുകയും, മാർഗദർശനം നൽകുകയും െചŠതു.

Tin 95:4.....തീർ/യായും

മനുഷ6െന നാം ഏZവും നലI
ഘടനേയാടു കൂടി സൃŒി/ിരി<ുcു.

DശBി<ുക: "യഥാർ{ പാപRിeെറ" തR=െR

ഇƒാം നിേഷധി<ുcു.

ഞ'ള%െട സൽYപവൃ2ികൾ കറപുരA വvYതംേപാെലയായിരി:ു(ു.
ഞ'െളല$ാം ഇലേപാെല വാടിേaാകു(ു. അകൃതVം നിമി2ം ഞ'ൾ കാQ%
പറ2ിെ:ാAു േപാകു( കരിയില േപാെലയായി2ീർ(ിരി:ു(ു
പു1ിh0ലിേയാ മാZാൻ കഴിയുേമാ? എcാൽ േദാഷം െചയ=ാൻ
ശീലി/ിരി<ുc നി7ൾ<ും നP െചയ=ാൻ കഴിയും.

െജെറമിയ 17:9.....ഹൃദയം എലIാZിെന<ാള0ം വjകനും ദുŒത
നിറnവനുമാകുcു; ആർ<റിയാം?

േറാമാ 3:23..... എലIാവരും പാപം െചtതു ൈദവേതജ•0
ഇലIാRവരായിRീർcു.

------------------------------------------------Taha 20:122*..... അന_രം അേ‡ഹ2ിൻെറ ര•ിതാ¤
അേ‡ഹെ2 ഉൽകൃ•നായി െതരെoടു:ുകയും, അേ‡ഹ2ിൻെറ
പ–ാ2ാപം സzീകരി:ുകയും, മാർഗദർശനം നൽകുകയും െചŠതു.

Tin 95:4.....തീർ/യായും

മനുഷ6െന നാം ഏZവും നലI
ഘടനേയാടു കൂടി സൃŒി/ിരി<ുcു.

DശBി<ുക: "യഥാർ{ പാപRിeെറ" തR=െR

ഇƒാം നിേഷധി<ുcു.

101.
പാപം െചtത DപവാചകPാരുേiാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

(േയശു ഒഴിെക)
ഖുർആൻ

101.
പാപം െചtത DപവാചകPാരുേiാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

(േയശു ഒഴിെക)
ഖുർആൻ

സwീർRന7ൾ 130:3.....സർേവശzരാ, അവിടു(് അകൃതV'ള%െട

സwീർRന7ൾ 130:3.....സർേവശzരാ, അവിടു(് അകൃതV'ള%െട

സുഭാഷിത7ൾ 20:9.....എെƒ ഹൃദയം ഞാൻ

സുഭാഷിത7ൾ 20:9.....എെƒ ഹൃദയം ഞാൻ

സഭാDപസംഗകൻ 7:20.....ഒരി:ലും പാപം െച‰ാെത
ന~ മാYതം െച‰%( ഒരു നീതിമാനും ഭൂമുഖ2ില$; തീർJ.
േറാമാ 3:10*.....നീതിമാൻ ആരുമില$..
1 േയാഹcാൻ 1:8.....നമു:ു പാപം ഇെല$(ു നാം പറയുെ({ിൽ,
നെ.2െ( വžി:ു(ു; സതVം ന.ിൽ ഇെല$(ു vപ•ം..
------------------------------------------------Yusuf 12:53..... ഞാൻ ഒരി:ലും സz_ം േപരിൽ കുQെaടു2ു(ില$,

സഭാDപസംഗകൻ 7:20.....ഒരി:ലും പാപം െച‰ാെത
ന~ മാYതം െച‰%( ഒരു നീതിമാനും ഭൂമുഖ2ില$; തീർJ.
േറാമാ 3:10*.....നീതിമാൻ ആരുമില$..
1 േയാഹcാൻ 1:8.....നമു:ു പാപം ഇെല$(ു നാം പറയുെ({ിൽ,
നെ.2െ( വžി:ു(ു; സതVം ന.ിൽ ഇെല$(ു vപ•ം..
------------------------------------------------Yusuf 12:53..... ഞാൻ ഒരി:ലും സz_ം േപരിൽ കുQെaടു2ു(ില$,

കണ:ു സൂ•ിJാൽ, തിരുമു…ിൽ നി<:ാൻ ആർ:ു കഴിയും?

െവടിaാ:ിയിരി:ു(ു പാപം വിt് ഞാൻ നിർ.ലനായിരി:ു(ു
എ(് ആർ:ു പറയാൻ കഴിയും?

മനുഷV4െറ ആ|ാ¤ തീർJയായും തി~:ു വഴിയാകു(ു.

İbrahim 14:34....തീർ/യായും മനുഷ6ൻ വjകൻ തെc...
Nahl 16:61*..... അല$ാഹു മനുഷVെര അവരുെട അYകമം മൂലം
(ഉടനടി) പിടികൂടിയിരുെ({ിൽ ഭൂമുഖ2് യാെതാരു ജ_ുെവയും
അവൻ വിേt:ുമായിരു(ില$.

Shu’ara 26:82.....Yപതിഫല2ി4െറ നാളിൽ
െപാറു2ുതരുെമ(് ഞാൻ Yപതീ•ി:ു(ു.
Muhammad 47:19.....നി'ള%െട െതQി4 േവAി

102.

എ4െറ പാപ'ൾ
•മി:ുക.

േയശുവിeെറ അTയായ മറിയേയാ ദിവ6സേkാഷം ഉ1തായി
കണ<ാ<ി അവൾ ൈദവമഹത=മായി നമSകരി<ണേമാ?
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Shu’ara 26:82.....Yപതിഫല2ി4െറ നാളിൽ
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െവളിപാu 20:13—15*.....സമുYദം അതിലുH മരിJവെര

------------------------------------------------A’raf 7:41*..... അവർ നരക2ീയിെല കtിലുകളിൽ
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തHി:ളയുവാൻ അധികാരമുHവെന ഭയെaടുക എ(ു ഞാൻ
നി'ൾ:ു മു(റിയിa% ന<കു(ു. അേത, ആ ൈദവെ22െ(
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വിശaട:ുവാൻ മാYതം കtാൽ ആരും അവെന നിരസി:ു(ില$. 31
അവെന പിടികിtിയാൽ അവൻ ഏൽപി:ും

വിശaട:ുവാൻ മാYതം കtാൽ ആരും അവെന നിരസി:ു(ില$. 31
അവെന പിടികിtിയാൽ അവൻ ഏൽപി:ും

vേനഹി:ുകയും ന~ െച‰%കയും കടം െകാടു:ുകയും െച‰ാം.
നി'ള%െട Yപതിഫലം വളെര വലുതായിരി:ും. 36. അ'െന
നി'ള%െട പിതാവു മന„ലിവുHവൻ ആകു(തുേപാെല നി'ള%ം
മന„ലിവുHവർ ആകുവിൻ.

vേനഹി:ുകയും ന~ െച‰%കയും കടം െകാടു:ുകയും െച‰ാം.
നി'ള%െട Yപതിഫലം വളെര വലുതായിരി:ും. 36. അ'െന
നി'ള%െട പിതാവു മന„ലിവുHവൻ ആകു(തുേപാെല നി'ള%ം
മന„ലിവുHവർ ആകുവിൻ.

------------------------------------------------Maide 5:38*..... േമാ•ി:ു(വൻെറയും േമാ•ി:ു(വൻെറയും

------------------------------------------------Maide 5:38*..... േമാ•ി:ു(വൻെറയും േമാ•ി:ു(വൻെറയും

ൈകകൾ മുറിJ%കളയെt. അവർ സ…ാദിJതി(ുH Yപതിഫലവും,
അല$ാഹുവി{ൽ നി(ുH മാതൃകാപരമായ ശി•യുമാണR.

ൈകകൾ മുറിJ%കളയെt. അവർ സ…ാദിJതി(ുH Yപതിഫലവും,
അല$ാഹുവി{ൽ നി(ുH മാതൃകാപരമായ ശി•യുമാണR.

ഒരു വിശ=ാസി ത7െളRെc രVി<ാൻ മZ01വെര
നുണപറയുകേയാ വjി<ുകേയാ െചbാറുേiാ?

ഒരു വിശ=ാസി ത7െളRെc രVി<ാൻ മZ01വെര
നുണപറയുകേയാ വjി<ുകേയാ െചbാറുേiാ?

(Taqiyya or Kitman)

(Taqiyya or Kitman)

സദൃശവാക67ൾ 6:30-31*......30. കHൻ വിശ(ിt%

ലൂേ<ാS 6:35-36.....35. എ(ാൽ നി'ള%െട ശYതു:െള

106.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

സുഭാഷിത7ൾ 6:16-17..... 16.

സദൃശവാക67ൾ 6:30-31*......30. കHൻ വിശ(ിt%

ലൂേ<ാS 6:35-36.....35. എ(ാൽ നി'ള%െട ശYതു:െള

106.

ഖുർആൻ

ഈ ആറു കാരV'ള%ം യേഹാവ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

സുഭാഷിത7ൾ 6:16-17..... 16.

ഖുർആൻ

ഈ ആറു കാരV'ള%ം യേഹാവ

െവറു:ു(ു ... അവെന െവറു:ു(ു ... 17. വVാജമായ ഒരു നാ¤ ...

െവറു:ു(ു ... അവെന െവറു:ു(ു ... 17. വVാജമായ ഒരു നാ¤ ...

െസഫന6ാവു 3:13 * ..... യിYസാേയലിൽ േശഷിa%Hവർ നീതിേകടു

െസഫന6ാവു 3:13 * ..... യിYസാേയലിൽ േശഷിa%Hവർ നീതിേകടു

െവളിhാടു 21: 8 & 27 * ..... 8. എ(ാൽ ... എല$ാ

െവളിhാടു 21: 8 & 27 * ..... 8. എ(ാൽ ... എല$ാ

Yപവർ2ി:യില$; േഭാഷകുപറകയുമില$; ചതിവുH നാവു അവരുെട
വായിൽ ഉAാകയില$;

Yപവർ2ി:യില$; േഭാഷകുപറകയുമില$; ചതിവുH നാവു അവരുെട
വായിൽ ഉAാകയില$;

കHYപവാചക~ാരും, തീയും ഗ“കവും െകാA് ക2ു( തടാക2ിൽ
പ{ുേചരും. 27. ഒരി:ലും Yപേവശി:ില$ .. അവൻ നുണ പറയു(താS.

കHYപവാചക~ാരും, തീയും ഗ“കവും െകാA് ക2ു( തടാക2ിൽ
പ{ുേചരും. 27. ഒരി:ലും Yപേവശി:ില$ .. അവൻ നുണ പറയു(താS.

------------------------------------------------Bakara 2:225*..... േബാധപൂർ§മല$ാ2 നി'ള%െട ശപഥ'ള%െട

------------------------------------------------Bakara 2:225*..... േബാധപൂർ§മല$ാ2 നി'ള%െട ശപഥ'ള%െട

േപരിൽ അവൻ നി'െള പിടികൂടുകയില$.

േപരിൽ അവൻ നി'െള പിടികൂടുകയില$.

Tahrim 66:2*..... നി'ള%െട

ശപഥ'ൾ ലംഘി:ു(തിനുH
Yപായ–ി2ം അല$ാഹു നി'ൾ:് നിഷി`മാ:ിയിരി:ു(ു.

Tahrim 66:2*..... നി'ള%െട

കുറിh്:

കുറിh്:

Taqiyya = സതVമേല$ പറയൂ.
Kitman = അവഗണനേയാെട കHം പറയുക

105.*

ഒരു ക1ൻെറ ൈകകൾ മുറി/0കളയുcതു ശരിയാേണാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

പുറhാu 22:1-4*.....ഒരു2ൻ

ശപഥ'ൾ ലംഘി:ു(തിനുH
Yപായ–ി2ം അല$ാഹു നി'ൾ:് നിഷി`മാ:ിയിരി:ു(ു.

105.*

ഒരു ക1ൻെറ ൈകകൾ മുറി/0കളയുcതു ശരിയാേണാ?

ഖുർആൻ

ഒരു കാളെയേയാ ഒരു

ആടിെനേയാ േമാ•ിJ% അറു:ുകയാകെt വില:ുകയാകെt െചŠതാൽ
അവൻ ഒരു കാെള:ു അžു കാളെയയും, ഒരു ആടി(ു നാലു
ആടിെനയും പകരം െകാടുേ:ണം. 4. കവർJ:ാര4െറ ക‰ിൽ നീ
കുQം ചുമ2ും;... അവൻ ഇരt തിരിJ% നൽകും ...

Taqiyya = സതVമേല$ പറയൂ.
Kitman = അവഗണനേയാെട കHം പറയുക

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

പുറhാu 22:1-4*.....ഒരു2ൻ

ഖുർആൻ

ഒരു കാളെയേയാ ഒരു

ആടിെനേയാ േമാ•ിJ% അറു:ുകയാകെt വില:ുകയാകെt െചŠതാൽ
അവൻ ഒരു കാെള:ു അžു കാളെയയും, ഒരു ആടി(ു നാലു
ആടിെനയും പകരം െകാടുേ:ണം. 4. കവർJ:ാര4െറ ക‰ിൽ നീ
കുQം ചുമ2ും;... അവൻ ഇരt തിരിJ% നൽകും ...

സദൃശവാക67ൾ 6:30-31*......30. കHൻ വിശ(ിt%

സദൃശവാക67ൾ 6:30-31*......30. കHൻ വിശ(ിt%

ലൂേ<ാS 6:35-36.....35. എ(ാൽ നി'ള%െട ശYതു:െള

ലൂേ<ാS 6:35-36.....35. എ(ാൽ നി'ള%െട ശYതു:െള

------------------------------------------------Maide 5:38*..... േമാ•ി:ു(വൻെറയും േമാ•ി:ു(വൻെറയും

------------------------------------------------Maide 5:38*..... േമാ•ി:ു(വൻെറയും േമാ•ി:ു(വൻെറയും

ൈകകൾ മുറിJ%കളയെt. അവർ സ…ാദിJതി(ുH Yപതിഫലവും,
അല$ാഹുവി{ൽ നി(ുH മാതൃകാപരമായ ശി•യുമാണR.

ൈകകൾ മുറിJ%കളയെt. അവർ സ…ാദിJതി(ുH Yപതിഫലവും,
അല$ാഹുവി{ൽ നി(ുH മാതൃകാപരമായ ശി•യുമാണR.

ഒരു വിശ=ാസി ത7െളRെc രVി<ാൻ മZ01വെര
നുണപറയുകേയാ വjി<ുകേയാ െചbാറുേiാ?

ഒരു വിശ=ാസി ത7െളRെc രVി<ാൻ മZ01വെര
നുണപറയുകേയാ വjി<ുകേയാ െചbാറുേiാ?

വിശaട:ുവാൻ മാYതം കtാൽ ആരും അവെന നിരസി:ു(ില$. 31
അവെന പിടികിtിയാൽ അവൻ ഏൽപി:ും
vേനഹി:ുകയും ന~ െച‰%കയും കടം െകാടു:ുകയും െച‰ാം.
നി'ള%െട Yപതിഫലം വളെര വലുതായിരി:ും. 36. അ'െന
നി'ള%െട പിതാവു മന„ലിവുHവൻ ആകു(തുേപാെല നി'ള%ം
മന„ലിവുHവർ ആകുവിൻ.

106.

(Taqiyya or Kitman)

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

സുഭാഷിത7ൾ 6:16-17..... 16.

വിശaട:ുവാൻ മാYതം കtാൽ ആരും അവെന നിരസി:ു(ില$. 31
അവെന പിടികിtിയാൽ അവൻ ഏൽപി:ും
vേനഹി:ുകയും ന~ െച‰%കയും കടം െകാടു:ുകയും െച‰ാം.
നി'ള%െട Yപതിഫലം വളെര വലുതായിരി:ും. 36. അ'െന
നി'ള%െട പിതാവു മന„ലിവുHവൻ ആകു(തുേപാെല നി'ള%ം
മന„ലിവുHവർ ആകുവിൻ.

106.

(Taqiyya or Kitman)

ഖുർആൻ

ഈ ആറു കാരV'ള%ം യേഹാവ

െവറു:ു(ു ... അവെന െവറു:ു(ു ... 17. വVാജമായ ഒരു നാ¤ ...

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

സുഭാഷിത7ൾ 6:16-17..... 16.

ഖുർആൻ

ഈ ആറു കാരV'ള%ം യേഹാവ

െവറു:ു(ു ... അവെന െവറു:ു(ു ... 17. വVാജമായ ഒരു നാ¤ ...

െസഫന6ാവു 3:13 * ..... യിYസാേയലിൽ േശഷിa%Hവർ നീതിേകടു

െസഫന6ാവു 3:13 * ..... യിYസാേയലിൽ േശഷിa%Hവർ നീതിേകടു

Yപവർ2ി:യില$; േഭാഷകുപറകയുമില$; ചതിവുH നാവു അവരുെട
വായിൽ ഉAാകയില$;

Yപവർ2ി:യില$; േഭാഷകുപറകയുമില$; ചതിവുH നാവു അവരുെട
വായിൽ ഉAാകയില$;

െവളിhാടു 21: 8 & 27 * ..... 8. എ(ാൽ ... എല$ാ

െവളിhാടു 21: 8 & 27 * ..... 8. എ(ാൽ ... എല$ാ

കHYപവാചക~ാരും, തീയും ഗ“കവും െകാA് ക2ു( തടാക2ിൽ
പ{ുേചരും. 27. ഒരി:ലും Yപേവശി:ില$ .. അവൻ നുണ പറയു(താS.

കHYപവാചക~ാരും, തീയും ഗ“കവും െകാA് ക2ു( തടാക2ിൽ
പ{ുേചരും. 27. ഒരി:ലും Yപേവശി:ില$ .. അവൻ നുണ പറയു(താS.

------------------------------------------------Bakara 2:225*..... േബാധപൂർ§മല$ാ2 നി'ള%െട ശപഥ'ള%െട

------------------------------------------------Bakara 2:225*..... േബാധപൂർ§മല$ാ2 നി'ള%െട ശപഥ'ള%െട

േപരിൽ അവൻ നി'െള പിടികൂടുകയില$.

േപരിൽ അവൻ നി'െള പിടികൂടുകയില$.

ശപഥ'ൾ ലംഘി:ു(തിനുH
Yപായ–ി2ം അല$ാഹു നി'ൾ:് നിഷി`മാ:ിയിരി:ു(ു.

ശപഥ'ൾ ലംഘി:ു(തിനുH
Yപായ–ി2ം അല$ാഹു നി'ൾ:് നിഷി`മാ:ിയിരി:ു(ു.

Tahrim 66:2*..... നി'ള%െട
കുറിh്:

Taqiyya = സതVമേല$ പറയൂ.
Kitman = അവഗണനേയാെട കHം പറയുക

Tahrim 66:2*..... നി'ള%െട
കുറിh്:

Taqiyya = സതVമേല$ പറയൂ.
Kitman = അവഗണനേയാെട കHം പറയുക

107.

സ=വർഗസംേഭാഗം ഒരു പാപമായി കണ<ാ<െhmിരി<ുcx
വില<െhmതും അപലപി/തുമാേണാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

107.

സ=വർഗസംേഭാഗം ഒരു പാപമായി കണ<ാ<െhmിരി<ുcx
വില<െhmതും അപലപി/തുമാേണാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

േലവൃർ 18:22.....vYതീയുെടകൂെട എ(േപാെല പുരുഷേനാെടാ2ു

േലവൃർ 18:22.....vYതീയുെടകൂെട എ(േപാെല പുരുഷേനാെടാ2ു
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നVായYപമാണ2ി4െറ Yപവൃ2ികെളാഴിെക വിശzാസ2ാൽ നീതീകരി:െaടു(ു.
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"സxDപവൃRികൾ" െചb0േlാൾ പാപRിനു1 ശിV
നശിhി<െhടുേമാ? (Sevap)
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

േറാമാ 3:28*.....അ'െന,

ഖുർആൻ

ഒരു മനുഷVൻ നീതീകരി:െatതിനാൽ

നVായYപമാണ2ി4െറ Yപവൃ2ികെളാഴിെക വിശzാസ2ാൽ നീതീകരി:െaടു(ു.

ഗലാRിയാ 3:11.....എ(ാൽ നVായYപമാണ2ാൽ ആരും

ഗലാRിയാ 3:11.....എ(ാൽ നVായYപമാണ2ാൽ ആരും

ൈദവസ(ിധിയിൽ നീതീകരി:െaടു(ില$ എ(തു vപ•ം; "നീതിമാൻ
വിശzാസ2ാൽ ജീവി:ും" എ(േല$ാ ഉHതു.

ൈദവസ(ിധിയിൽ നീതീകരി:െaടു(ില$ എ(തു vപ•ം; "നീതിമാൻ
വിശzാസ2ാൽ ജീവി:ും" എ(േല$ാ ഉHതു.

യാേ<ാ‰ 2:10...... നVായYപമാണം മുഴുവൻ Yപമാണി:ു

യാേ<ാ‰ 2:10...... നVായYപമാണം മുഴുവൻ Yപമാണി:ു

(തിനുേശഷവും ഒരു ഘt2ിൽ അവൻ കുQമാേരാപി:ുകയും െചŠതാൽ
അവൻ എല$ാവരുെടയും കുQ:ാരനാS.

(തിനുേശഷവും ഒരു ഘt2ിൽ അവൻ കുQമാേരാപി:ുകയും െചŠതാൽ
അവൻ എല$ാവരുെടയും കുQ:ാരനാS.

------------------------------------------------Hud 11:114....തീർJയായും സൽകർ.'ൾ ദുxകർ.'െള നീ:ികളയു(താS.
Ankebut 29:7*....വിശzസി:ുകയും സൽകർ.'ൾ

------------------------------------------------Hud 11:114....തീർJയായും സൽകർ.'ൾ ദുxകർ.'െള നീ:ികളയു(താS.
Ankebut 29:7*....വിശzസി:ുകയും സൽകർ.'ൾ

Nejm 53:32....ആെര{ിലും

Nejm 53:32....ആെര{ിലും

Yപവർ2ി:ുകയും െചŠതവരാേരാ അവരുെട തിൻമകൾ അവരിൽ
നി(് നാം മാŠJ%കളയുക തെ( െച‰%ം.

ദുർമാർഗ2ിലാ:ുകയും, വžന
പുലർ2ുകയും, ക•ികളായി പി_ിരിoു കളയുകയും
െചŠതവരാേരാ അവർ:് ഇഹേലാക2് നാം നല$ താമസെസൗകരVം
ഏർെപടു2ിെകാടു:ുകതെ( െച‰%ം.

രV

110.
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ഖുർആൻ
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െചŠതവരാേരാ അവർ:് ഇഹേലാക2് നാം നല$ താമസെസൗകരVം
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ഒരാൾ ഒരു "DകിSത6ൻ" അെലIwിൽ "മുƒീം" ആയി
ജനി<ുcx?
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ഖുർആൻ

േയാഹcാൻ 1:12-13*.....തെƒ നാമ2ിൽ വിശzസി:ു(

േയാഹcാൻ 1:12-13*.....തെƒ നാമ2ിൽ വിശzസി:ു(

എല$ാവർ:ും ൈദവ2ിെƒ മ:ൾ ആകുവാനുH അധികാരം അവിടു(ു
ന<കി. 13അവിടു(ു ജനിJR മനുഷVര’2ിൽ നി(ല$; ൈലംഗിക

എല$ാവർ:ും ൈദവ2ിെƒ മ:ൾ ആകുവാനുH അധികാരം അവിടു(ു
ന<കി. 13അവിടു(ു ജനിJR മനുഷVര’2ിൽ നി(ല$; ൈലംഗിക

േYപരണയാലും പുരുഷെƒ ഇ€യാലും അല$; YപതVുത, ൈദവ2ിൽ നി(േYത.

േYപരണയാലും പുരുഷെƒ ഇ€യാലും അല$; YപതVുത, ൈദവ2ിൽ നി(േYത.

േയാഹcാൻ 3:5.....േയശു ഉ2രമരുളി: “ഞാൻ ഉറaിJ%

േയാഹcാൻ 3:5.....േയശു ഉ2രമരുളി: “ഞാൻ ഉറaിJ%

പറയു(ു: ഒരുവൻ ജല2ിലും ആ|ാവിലുംകൂടി ജനി:ു(ിെല${ിൽ

പറയു(ു: ഒരുവൻ ജല2ിലും ആ|ാവിലുംകൂടി ജനി:ു(ിെല${ിൽ

ൈദവരാജV2ിൽ Yപേവശി:ുവാൻ സാധVമല$.

ൈദവരാജV2ിൽ Yപേവശി:ുവാൻ സാധVമല$.

------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6*.....1. പറയുക: "സതVനിേഷധികേള,

------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6*.....1. പറയുക: "സതVനിേഷധികേള,

നി'ളിെലാരാൾ നി'ള%െട മത2ിേല:്.

നി'ളിെലാരാൾ നി'ള%െട മത2ിേല:്.

ജനി:ാനാവില$. ൈദവാ|ാവിനാൽ വീAും ജനനം Yപാപി:ു(വർ
ൈദവരാജVം അവകാശമാ:ുകതെ( െച‰%ം. ഇWാമിെല ഒരു മുWീം

ജനി:ാനാവില$. ൈദവാ|ാവിനാൽ വീAും ജനനം Yപാപി:ു(വർ
ൈദവരാജVം അവകാശമാ:ുകതെ( െച‰%ം. ഇWാമിെല ഒരു മുWീം

പിതാവിൽ ജനി:ു( ഒരാൾ ജനന2ാൽ ഒരു മുWീം ആയി സzയം മാറു(ു.

പിതാവിൽ ജനി:ു( ഒരാൾ ജനന2ാൽ ഒരു മുWീം ആയി സzയം മാറു(ു.

DശBി<ുക: ൈബബിളിേനാടുH ബ“2ിൽ ഒരു YകിvതVാനി:്

109.*

"സxDപവൃRികൾ" െചb0േlാൾ പാപRിനു1 ശിV
നശിhി<െhടുേമാ? (Sevap)
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

േറാമാ 3:28*.....അ'െന,

ഖുർആൻ

ഒരു മനുഷVൻ നീതീകരി:െatതിനാൽ

DശBി<ുക: ൈബബിളിേനാടുH ബ“2ിൽ ഒരു YകിvതVാനി:്

109.*

"സxDപവൃRികൾ" െചb0േlാൾ പാപRിനു1 ശിV
നശിhി<െhടുേമാ? (Sevap)
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

േറാമാ 3:28*.....അ'െന,

ഖുർആൻ

ഒരു മനുഷVൻ നീതീകരി:െatതിനാൽ

നVായYപമാണ2ി4െറ Yപവൃ2ികെളാഴിെക വിശzാസ2ാൽ നീതീകരി:െaടു(ു.

നVായYപമാണ2ി4െറ Yപവൃ2ികെളാഴിെക വിശzാസ2ാൽ നീതീകരി:െaടു(ു.

ൈദവസ(ിധിയിൽ നീതീകരി:െaടു(ില$ എ(തു vപ•ം; "നീതിമാൻ
വിശzാസ2ാൽ ജീവി:ും" എ(േല$ാ ഉHതു.

ൈദവസ(ിധിയിൽ നീതീകരി:െaടു(ില$ എ(തു vപ•ം; "നീതിമാൻ
വിശzാസ2ാൽ ജീവി:ും" എ(േല$ാ ഉHതു.

(തിനുേശഷവും ഒരു ഘt2ിൽ അവൻ കുQമാേരാപി:ുകയും െചŠതാൽ
അവൻ എല$ാവരുെടയും കുQ:ാരനാS.

(തിനുേശഷവും ഒരു ഘt2ിൽ അവൻ കുQമാേരാപി:ുകയും െചŠതാൽ
അവൻ എല$ാവരുെടയും കുQ:ാരനാS.

Yപവർ2ി:ുകയും െചŠതവരാേരാ അവരുെട തിൻമകൾ അവരിൽ
നി(് നാം മാŠJ%കളയുക തെ( െച‰%ം.

Yപവർ2ി:ുകയും െചŠതവരാേരാ അവരുെട തിൻമകൾ അവരിൽ
നി(് നാം മാŠJ%കളയുക തെ( െച‰%ം.

Nejm 53:32....ആെര{ിലും

Nejm 53:32....ആെര{ിലും

ഗലാRിയാ 3:11.....എ(ാൽ നVായYപമാണ2ാൽ ആരും

യാേ<ാ‰ 2:10...... നVായYപമാണം മുഴുവൻ Yപമാണി:ു

------------------------------------------------Hud 11:114....തീർJയായും സൽകർ.'ൾ ദുxകർ.'െള നീ:ികളയു(താS.
Ankebut 29:7*....വിശzസി:ുകയും സൽകർ.'ൾ
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പുലർ2ുകയും, ക•ികളായി പി_ിരിoു കളയുകയും
െചŠതവരാേരാ അവർ:് ഇഹേലാക2് നാം നല$ താമസെസൗകരVം
ഏർെപടു2ിെകാടു:ുകതെ( െച‰%ം.

രV

110.
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ഇലI / അെത
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ഗലാRിയാ 3:11.....എ(ാൽ നVായYപമാണ2ാൽ ആരും

യാേ<ാ‰ 2:10...... നVായYപമാണം മുഴുവൻ Yപമാണി:ു
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Ankebut 29:7*....വിശzസി:ുകയും സൽകർ.'ൾ
ദുർമാർഗ2ിലാ:ുകയും, വžന
പുലർ2ുകയും, ക•ികളായി പി_ിരിoു കളയുകയും
െചŠതവരാേരാ അവർ:് ഇഹേലാക2് നാം നല$ താമസെസൗകരVം
ഏർെപടു2ിെകാടു:ുകതെ( െച‰%ം.

രV

110.

ഒരാൾ ഒരു "DകിSത6ൻ" അെലIwിൽ "മുƒീം" ആയി
ജനി<ുcx?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

േയാഹcാൻ 1:12-13*.....തെƒ നാമ2ിൽ വിശzസി:ു(

േയാഹcാൻ 1:12-13*.....തെƒ നാമ2ിൽ വിശzസി:ു(

എല$ാവർ:ും ൈദവ2ിെƒ മ:ൾ ആകുവാനുH അധികാരം അവിടു(ു
ന<കി. 13അവിടു(ു ജനിJR മനുഷVര’2ിൽ നി(ല$; ൈലംഗിക

എല$ാവർ:ും ൈദവ2ിെƒ മ:ൾ ആകുവാനുH അധികാരം അവിടു(ു
ന<കി. 13അവിടു(ു ജനിJR മനുഷVര’2ിൽ നി(ല$; ൈലംഗിക

േYപരണയാലും പുരുഷെƒ ഇ€യാലും അല$; YപതVുത, ൈദവ2ിൽ നി(േYത.

േYപരണയാലും പുരുഷെƒ ഇ€യാലും അല$; YപതVുത, ൈദവ2ിൽ നി(േYത.

േയാഹcാൻ 3:5.....േയശു ഉ2രമരുളി: “ഞാൻ ഉറaിJ%

േയാഹcാൻ 3:5.....േയശു ഉ2രമരുളി: “ഞാൻ ഉറaിJ%

പറയു(ു: ഒരുവൻ ജല2ിലും ആ|ാവിലുംകൂടി ജനി:ു(ിെല${ിൽ

പറയു(ു: ഒരുവൻ ജല2ിലും ആ|ാവിലുംകൂടി ജനി:ു(ിെല${ിൽ

ൈദവരാജV2ിൽ Yപേവശി:ുവാൻ സാധVമല$.

ൈദവരാജV2ിൽ Yപേവശി:ുവാൻ സാധVമല$.

------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6*.....1. പറയുക: "സതVനിേഷധികേള,

------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6*.....1. പറയുക: "സതVനിേഷധികേള,

നി'ളിെലാരാൾ നി'ള%െട മത2ിേല:്.

നി'ളിെലാരാൾ നി'ള%െട മത2ിേല:്.

DശBി<ുക: ൈബബിളിേനാടുH ബ“2ിൽ ഒരു YകിvതVാനി:്

DശBി<ുക: ൈബബിളിേനാടുH ബ“2ിൽ ഒരു YകിvതVാനി:്

പിതാവിൽ ജനി:ു( ഒരാൾ ജനന2ാൽ ഒരു മുWീം ആയി സzയം മാറു(ു.

പിതാവിൽ ജനി:ു( ഒരാൾ ജനന2ാൽ ഒരു മുWീം ആയി സzയം മാറു(ു.

ജനി:ാനാവില$. ൈദവാ|ാവിനാൽ വീAും ജനനം Yപാപി:ു(വർ
ൈദവരാജVം അവകാശമാ:ുകതെ( െച‰%ം. ഇWാമിെല ഒരു മുWീം

ജനി:ാനാവില$. ൈദവാ|ാവിനാൽ വീAും ജനനം Yപാപി:ു(വർ
ൈദവരാജVം അവകാശമാ:ുകതെ( െച‰%ം. ഇWാമിെല ഒരു മുWീം

111.*

ഒരു വ6sിയുെട രVാസംഘം ഉേiാ?
അവരുെട നലI DപവൃRികൾ െചbാൻ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

111.*

(Ameller)

ഖുർആൻ

ഒരു വ6sിയുെട രVാസംഘം ഉേiാ?
അവരുെട നലI DപവൃRികൾ െചbാൻ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

(Ameller)

ഖുർആൻ

േറാമാ 4:2..... അDബാഹാം DപവൃRിയാൽ നീതീകരി<െhm0 എwിൽ

േറാമാ 4:2..... അDബാഹാം DപവൃRിയാൽ നീതീകരി<െhm0 എwിൽ

എെഫസVർ 2:8-9*.....8. കൃപയാലേലIാ വിശ=ാസം മൂലം നി7ൾ

എെഫസVർ 2:8-9*.....8. കൃപയാലേലIാ വിശ=ാസം മൂലം നി7ൾ

രVി<െhmിരി<ുcx. അതിcും നി7ൾ കാരണമലI; ൈദവRിeെറ
ദാനമേDതയാകുcു. ആരും Dപശംസി<ാതിരിhാൻ DപവൃRികള0ം കാരണമലI.

രVി<െhmിരി<ുcx. അതിcും നി7ൾ കാരണമലI; ൈദവRിeെറ
ദാനമേDതയാകുcു. ആരും Dപശംസി<ാതിരിhാൻ DപവൃRികള0ം കാരണമലI.

തീെRാS 3:4-5*.....നാം െചtത നീതിDപവൃRികളാലലI,

തീെRാS 3:4-5*.....നാം െചtത നീതിDപവൃRികളാലലI,

കരുണാസlcനായ ൈദവം നെT രVി/0, പുനരു{ാനം Dപാപി<ുകയും
പരിശുBാMാവിെന പുതു<ുകയും െചtതു. നTുെട രVകനായ
േയശുDകിSതുവിലൂെട നTിൽ സമൃBമായി െചാരിേയണേമ.

കരുണാസlcനായ ൈദവം നെT രVി/0, പുനരു{ാനം Dപാപി<ുകയും
പരിശുBാMാവിെന പുതു<ുകയും െചtതു. നTുെട രVകനായ
േയശുDകിSതുവിലൂെട നTിൽ സമൃBമായി െചാരിേയണേമ.

------------------------------------------------Hud 11:114*....തീർJയായും സൽകർ.'ൾ ദുxകർ.'െള
നീ:ികളയു(താS.
Ankebut 29:7*.....വിശzസി:ുകയും സൽകർ.'ൾ

------------------------------------------------Hud 11:114*....തീർJയായും സൽകർ.'ൾ ദുxകർ.'െള
നീ:ികളയു(താS.
Ankebut 29:7*.....വിശzസി:ുകയും സൽകർ.'ൾ

Yപവർ2ി:ുകയും െചŠതവരാേരാ അവരുെട തിൻമകൾ അവരിൽ
നി(് നാം മാŠJ%കളയുക തെ( െച‰%ം. അവർ Yപവർ2ിJ്
െകാAിരു(തിൽ ഏQവും നല$തിനുH Yപതിഫലം അവർ:് നാം
നൽകു(തുമാS.

Yപവർ2ി:ുകയും െചŠതവരാേരാ അവരുെട തിൻമകൾ അവരിൽ
നി(് നാം മാŠJ%കളയുക തെ( െച‰%ം. അവർ Yപവർ2ിJ്
െകാAിരു(തിൽ ഏQവും നല$തിനുH Yപതിഫലം അവർ:് നാം
നൽകു(തുമാS.

പാപRിeെറ ശിVയിൽനിcു ൈദവം രV Dപദാനം
െചb0cx എലIാtേപാഴും രsപാതകRിeെറ മറുവിലെയ
ആDശയി/ിരി<ുcുേവാ? (Kefaret)

പാപRിeെറ ശിVയിൽനിcു ൈദവം രV Dപദാനം
െചb0cx എലIാtേപാഴും രsപാതകRിeെറ മറുവിലെയ
ആDശയി/ിരി<ുcുേവാ? (Kefaret)

അവcു Dപശംസിhാൻ സംഗതി ഉiു;

112.

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

അവcു Dപശംസിhാൻ സംഗതി ഉiു;

112.

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

േലവൃർ 17:11......മാംസRിeെറ ജീവൻ രsRിൽ അലI;

േലവൃർ 17:11......മാംസRിeെറ ജീവൻ രsRിൽ അലI;

യാഗപീഠRിേPൽ നി7ൾ<ുേവiി DപായœിRം കഴിhാൻ ഞാൻ അതു
നി7ൾ<ു തcിരി<ുcു; രsമേലIാ ജീവൻ മൂലമായി DപായœിRം ആകുcതു.

യാഗപീഠRിേPൽ നി7ൾ<ുേവiി DപായœിRം കഴിhാൻ ഞാൻ അതു
നി7ൾ<ു തcിരി<ുcു; രsമേലIാ ജീവൻ മൂലമായി DപായœിRം ആകുcതു.

എDബായർ 9:12 & 22*.....12. തeെറ സ=kമായ രsRാൽ ... നമു<്

എDബായർ 9:12 & 22*.....12. തeെറ സ=kമായ രsRാൽ ... നമു<്

നിത6മായ വീെiടുh0 ലഭി/0. 22. മി<വാറും എലIാ വSതു<ള0ം
രsRാൽ ശുBീകരി<െhmതേDത, രsം െചാരിnിmലIാെത രsDസാവം ഇലI.

നിത6മായ വീെiടുh0 ലഭി/0. 22. മി<വാറും എലIാ വSതു<ള0ം
രsRാൽ ശുBീകരി<െhmതേDത, രsം െചാരിnിmലIാെത രsDസാവം ഇലI.

------------------------------------------------Bakara 2:48*.... ഒരാൾ:ും മെQാരാൾ:ു േവAി ഒരു

------------------------------------------------Bakara 2:48*.... ഒരാൾ:ും മെQാരാൾ:ു േവAി ഒരു

ഉപകാരവും െച‰%വാൻ പQാ2, ഒരാളിൽ നി(ും ഒരു
Yപായ–ി2വും സzീകരി:െaടാ2, ഒരാൾ:ും ഒരു ശുപാർശയും
Yപേയാജനെaടാ2, ആർ:ും ഒരു സഹായവും ലഭി:ാ2 ഒരു
ദിവസെ2 (നVായവിധിയുെട ദിവസെ2) നി'ൾ സൂ•ി:ുകയും
െച‰%ക.

ഉപകാരവും െച‰%വാൻ പQാ2, ഒരാളിൽ നി(ും ഒരു
Yപായ–ി2വും സzീകരി:െaടാ2, ഒരാൾ:ും ഒരു ശുപാർശയും
Yപേയാജനെaടാ2, ആർ:ും ഒരു സഹായവും ലഭി:ാ2 ഒരു
ദിവസെ2 (നVായവിധിയുെട ദിവസെ2) നി'ൾ സൂ•ി:ുകയും
െച‰%ക.

Hajj 22:37*.....( അവയുെട

Hajj 22:37*.....( അവയുെട

മാംസേമാ ര’േമാ
അല$ാഹുവി{ൽ എ2ു(േതയില$. എ(ാൽ നി'ള%െട
ധർ.നിxഠയാS അവ{ൽ എ2ു(R.

111.*

ഒരു വ6sിയുെട രVാസംഘം ഉേiാ?
അവരുെട നലI DപവൃRികൾ െചbാൻ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

മാംസേമാ ര’േമാ
അല$ാഹുവി{ൽ എ2ു(േതയില$. എ(ാൽ നി'ള%െട
ധർ.നിxഠയാS അവ{ൽ എ2ു(R.

111.*

(Ameller)

ഖുർആൻ

ഒരു വ6sിയുെട രVാസംഘം ഉേiാ?
അവരുെട നലI DപവൃRികൾ െചbാൻ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

(Ameller)

ഖുർആൻ

േറാമാ 4:2..... അDബാഹാം DപവൃRിയാൽ നീതീകരി<െhm0 എwിൽ

േറാമാ 4:2..... അDബാഹാം DപവൃRിയാൽ നീതീകരി<െhm0 എwിൽ

അവcു Dപശംസിhാൻ സംഗതി ഉiു;

അവcു Dപശംസിhാൻ സംഗതി ഉiു;

എെഫസVർ 2:8-9*.....8. കൃപയാലേലIാ വിശ=ാസം മൂലം നി7ൾ

എെഫസVർ 2:8-9*.....8. കൃപയാലേലIാ വിശ=ാസം മൂലം നി7ൾ

തീെRാS 3:4-5*.....നാം െചtത നീതിDപവൃRികളാലലI,

തീെRാS 3:4-5*.....നാം െചtത നീതിDപവൃRികളാലലI,

രVി<െhmിരി<ുcx. അതിcും നി7ൾ കാരണമലI; ൈദവRിeെറ
ദാനമേDതയാകുcു. ആരും Dപശംസി<ാതിരിhാൻ DപവൃRികള0ം കാരണമലI.

രVി<െhmിരി<ുcx. അതിcും നി7ൾ കാരണമലI; ൈദവRിeെറ
ദാനമേDതയാകുcു. ആരും Dപശംസി<ാതിരിhാൻ DപവൃRികള0ം കാരണമലI.

കരുണാസlcനായ ൈദവം നെT രVി/0, പുനരു{ാനം Dപാപി<ുകയും
പരിശുBാMാവിെന പുതു<ുകയും െചtതു. നTുെട രVകനായ
േയശുDകിSതുവിലൂെട നTിൽ സമൃBമായി െചാരിേയണേമ.

കരുണാസlcനായ ൈദവം നെT രVി/0, പുനരു{ാനം Dപാപി<ുകയും
പരിശുBാMാവിെന പുതു<ുകയും െചtതു. നTുെട രVകനായ
േയശുDകിSതുവിലൂെട നTിൽ സമൃBമായി െചാരിേയണേമ.

------------------------------------------------Hud 11:114*....തീർJയായും സൽകർ.'ൾ ദുxകർ.'െള
നീ:ികളയു(താS.
Ankebut 29:7*.....വിശzസി:ുകയും സൽകർ.'ൾ

------------------------------------------------Hud 11:114*....തീർJയായും സൽകർ.'ൾ ദുxകർ.'െള
നീ:ികളയു(താS.
Ankebut 29:7*.....വിശzസി:ുകയും സൽകർ.'ൾ

Yപവർ2ി:ുകയും െചŠതവരാേരാ അവരുെട തിൻമകൾ അവരിൽ
നി(് നാം മാŠJ%കളയുക തെ( െച‰%ം. അവർ Yപവർ2ിJ്
െകാAിരു(തിൽ ഏQവും നല$തിനുH Yപതിഫലം അവർ:് നാം
നൽകു(തുമാS.

112.

പാപRിeെറ ശിVയിൽനിcു ൈദവം രV Dപദാനം
െചb0cx എലIാtേപാഴും രsപാതകRിeെറ മറുവിലെയ
ആDശയി/ിരി<ുcുേവാ? (Kefaret)
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

Yപവർ2ി:ുകയും െചŠതവരാേരാ അവരുെട തിൻമകൾ അവരിൽ
നി(് നാം മാŠJ%കളയുക തെ( െച‰%ം. അവർ Yപവർ2ിJ്
െകാAിരു(തിൽ ഏQവും നല$തിനുH Yപതിഫലം അവർ:് നാം
നൽകു(തുമാS.

112.

പാപRിeെറ ശിVയിൽനിcു ൈദവം രV Dപദാനം
െചb0cx എലIാtേപാഴും രsപാതകRിeെറ മറുവിലെയ
ആDശയി/ിരി<ുcുേവാ? (Kefaret)
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

േലവൃർ 17:11......മാംസRിeെറ ജീവൻ രsRിൽ അലI;

േലവൃർ 17:11......മാംസRിeെറ ജീവൻ രsRിൽ അലI;

എDബായർ 9:12 & 22*.....12. തeെറ സ=kമായ രsRാൽ ... നമു<്

എDബായർ 9:12 & 22*.....12. തeെറ സ=kമായ രsRാൽ ... നമു<്

------------------------------------------------Bakara 2:48*.... ഒരാൾ:ും മെQാരാൾ:ു േവAി ഒരു

------------------------------------------------Bakara 2:48*.... ഒരാൾ:ും മെQാരാൾ:ു േവAി ഒരു

ഉപകാരവും െച‰%വാൻ പQാ2, ഒരാളിൽ നി(ും ഒരു
Yപായ–ി2വും സzീകരി:െaടാ2, ഒരാൾ:ും ഒരു ശുപാർശയും
Yപേയാജനെaടാ2, ആർ:ും ഒരു സഹായവും ലഭി:ാ2 ഒരു
ദിവസെ2 (നVായവിധിയുെട ദിവസെ2) നി'ൾ സൂ•ി:ുകയും
െച‰%ക.

ഉപകാരവും െച‰%വാൻ പQാ2, ഒരാളിൽ നി(ും ഒരു
Yപായ–ി2വും സzീകരി:െaടാ2, ഒരാൾ:ും ഒരു ശുപാർശയും
Yപേയാജനെaടാ2, ആർ:ും ഒരു സഹായവും ലഭി:ാ2 ഒരു
ദിവസെ2 (നVായവിധിയുെട ദിവസെ2) നി'ൾ സൂ•ി:ുകയും
െച‰%ക.

Hajj 22:37*.....( അവയുെട

Hajj 22:37*.....( അവയുെട

യാഗപീഠRിേPൽ നി7ൾ<ുേവiി DപായœിRം കഴിhാൻ ഞാൻ അതു
നി7ൾ<ു തcിരി<ുcു; രsമേലIാ ജീവൻ മൂലമായി DപായœിRം ആകുcതു.
നിത6മായ വീെiടുh0 ലഭി/0. 22. മി<വാറും എലIാ വSതു<ള0ം
രsRാൽ ശുBീകരി<െhmതേDത, രsം െചാരിnിmലIാെത രsDസാവം ഇലI.

മാംസേമാ ര’േമാ
അല$ാഹുവി{ൽ എ2ു(േതയില$. എ(ാൽ നി'ള%െട
ധർ.നിxഠയാS അവ{ൽ എ2ു(R.

യാഗപീഠRിേPൽ നി7ൾ<ുേവiി DപായœിRം കഴിhാൻ ഞാൻ അതു
നി7ൾ<ു തcിരി<ുcു; രsമേലIാ ജീവൻ മൂലമായി DപായœിRം ആകുcതു.
നിത6മായ വീെiടുh0 ലഭി/0. 22. മി<വാറും എലIാ വSതു<ള0ം
രsRാൽ ശുBീകരി<െhmതേDത, രsം െചാരിnിmലIാെത രsDസാവം ഇലI.

മാംസേമാ ര’േമാ
അല$ാഹുവി{ൽ എ2ു(േതയില$. എ(ാൽ നി'ള%െട
ധർ.നിxഠയാS അവ{ൽ എ2ു(R.

113.

ൈദവRിeെറ കുnാടിൻെറ ബലിപീഠRിeെറ
DപായœിRമായ വിശ=ാസRിലൂെട കൃപയാൽ മാDതം
രVി<െhടുവാൻ കഴിയുേമാ? (േയശുDകിSതു)
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

113.

ൈദവRിeെറ കുnാടിൻെറ ബലിപീഠRിeെറ
DപായœിRമായ വിശ=ാസRിലൂെട കൃപയാൽ മാDതം
രVി<െhടുവാൻ കഴിയുേമാ? (േയശുDകിSതു)

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

േയാഹcാൻ 1:29.....“ഇതാ, േലാക2ിെƒ പാപഭാരം ചുമ(ു
നീ:ു( ൈദവ2ിെƒ കുoാ¥. .
േറാമാ 3:24-28*.....ൈദവം തെƒ സൗജനV കൃപാവര2ാൽ

േയാഹcാൻ 1:29.....“ഇതാ, േലാക2ിെƒ പാപഭാരം ചുമ(ു
നീ:ു( ൈദവ2ിെƒ കുoാ¥. .
േറാമാ 3:24-28*.....ൈദവം തെƒ സൗജനV കൃപാവര2ാൽ

എേഫേസാS 1:7*.....അവ4െറ ര’2ാൽ പാപേമാചനവും ത4െറ

എേഫേസാS 1:7*.....അവ4െറ ര’2ാൽ പാപേമാചനവും ത4െറ

മനുഷVെര കുQമQവരായി അംഗീകരി:ു(ു. മനുഷVവർഗെ2
വീെAടു:ു( Yകിvതുേയശുവിെƒ ര•കYപവർ2ന2ിൽകൂടിയാS
അതു നിർവഹി:ു(R. 25,26മനുഷVെƒ പാപപരിഹാര2ിനുH
മാർഗമായി2ീരു(തി4 ൈദവം Yകിvതുേയശുവിെന നിേയാഗിJ%

ഔഹരി:ായിtേYത. പാപ'ള%െട േമാചനെ2Yപതി നമു:ു ര• ലഭിJിരി:ു(ു.

എേഫസ6ർ 2:8.....കൃപയാൽ നി'ൾ വിശzാസ2ാൽ ര•ി:െaടു(ു

-----------------------------------------------En’am 6:164.....ഏെതാരാള%ം െചŠR െവ:ു(തിൻെറ
ഉ2രവാദി2ം അയാൾ:് മാYതമായിരി:ും. ഭാരം ചുമ:ു(
യാെതാരാള%ം മെQാരാള%െട പാപഭാരം ചുമ:ുകയില$.

İsra 17:15*.....പാപഭാരം
ഭാരം വഹി:ുകയില$.

Nejm 53:38*....പാപഭാരം
വഹി:ുകയില$..

ചുമ:ു( യാെതാരാള%ം മെQാരാള%െട

ചുമ:ു( യാെതാരാള%ം മെQാരാള%െട ഭാരം

114.

േയശുDകിSതുവിeെറ സുവിേശഷം േകൾ<ുകയും
മന•ിലാ<ുകയും െചb0cതിനും, േലാകം രVകനായ
മിശിഹാ ആയിരി<ുവാൻ ൈദവം അവെന
അയ/താെണcും വിശ=സി<ുcതിനുേവiി നിത6ജീവൻ
േനടാൻ ഒരു വ6sി<് അx ആദ6ം ആവശ6മാേണാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

മനുഷVെര കുQമQവരായി അംഗീകരി:ു(ു. മനുഷVവർഗെ2
വീെAടു:ു( Yകിvതുേയശുവിെƒ ര•കYപവർ2ന2ിൽകൂടിയാS
അതു നിർവഹി:ു(R. 25,26മനുഷVെƒ പാപപരിഹാര2ിനുH
മാർഗമായി2ീരു(തി4 ൈദവം Yകിvതുേയശുവിെന നിേയാഗിJ%

ഔഹരി:ായിtേYത. പാപ'ള%െട േമാചനെ2Yപതി നമു:ു ര• ലഭിJിരി:ു(ു.

എേഫസ6ർ 2:8.....കൃപയാൽ നി'ൾ വിശzാസ2ാൽ ര•ി:െaടു(ു

-----------------------------------------------En’am 6:164.....ഏെതാരാള%ം െചŠR െവ:ു(തിൻെറ
ഉ2രവാദി2ം അയാൾ:് മാYതമായിരി:ും. ഭാരം ചുമ:ു(
യാെതാരാള%ം മെQാരാള%െട പാപഭാരം ചുമ:ുകയില$.

İsra 17:15*.....പാപഭാരം
ഭാരം വഹി:ുകയില$.

Nejm 53:38*....പാപഭാരം
വഹി:ുകയില$..

ചുമ:ു( യാെതാരാള%ം മെQാരാള%െട

ചുമ:ു( യാെതാരാള%ം മെQാരാള%െട ഭാരം

114.

േയശുDകിSതുവിeെറ സുവിേശഷം േകൾ<ുകയും
മന•ിലാ<ുകയും െചb0cതിനും, േലാകം രVകനായ
മിശിഹാ ആയിരി<ുവാൻ ൈദവം അവെന
അയ/താെണcും വിശ=സി<ുcതിനുേവiി നിത6ജീവൻ
േനടാൻ ഒരു വ6sി<് അx ആദ6ം ആവശ6മാേണാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

േറാമാ 10:9-10 & 17*.....േയശു കർ2ാവാകു(ു എ(് അധരംെകാA്

േറാമാ 10:9-10 & 17*.....േയശു കർ2ാവാകു(ു എ(് അധരംെകാA്

അധരംെകാA് ഉ‘േഘാഷി:ു(തുമൂലം ൈദവം നെ. ര•ി:ുകയും െച‰%(ു.

അധരംെകാA് ഉ‘േഘാഷി:ു(തുമൂലം ൈദവം നെ. ര•ി:ുകയും െച‰%(ു.

വ(ിരി:ുകയാS. സേ_ാഷവാർ2 അറിയി:ു(വനും താ:ീR
നൽകു(വനുമായിെ:ാAല$ാെത നിെ( നാം അയJിtില$. 120. അവരുെട
സതVനിേഷധം കാരണമായി നീ തൃŽതിെaടു(തല$. പറയുക:
അല$ാഹുവി4െറ മാർഗദർശനമാS യഥാർª മാർഗദർശനം.

വ(ിരി:ുകയാS. സേ_ാഷവാർ2 അറിയി:ു(വനും താ:ീR
നൽകു(വനുമായിെ:ാAല$ാെത നിെ( നാം അയJിtില$. 120. അവരുെട
സതVനിേഷധം കാരണമായി നീ തൃŽതിെaടു(തല$. പറയുക:
അല$ാഹുവി4െറ മാർഗദർശനമാS യഥാർª മാർഗദർശനം.

ഏQ%പറയുകയും ൈദവം അവിടുെ2 മരിJവരുെട ഇടയിൽനി(് ഉയിർaിJ% എ(്
ഹൃദയ2ിൽ വിശzസി:ുകയും െചŠതാൽ ൈദവം നിെ(
ര•ി:ും. 10ഹൃദയംെകാAു വിശzസി:ു(തുമൂലം ൈദവം നെ. അംഗീകരി:ു(ു;

------------------------------------------------Bakara 2:119-120*.....119. (നബിേയ,) നിന:് സതVവും െകാA്

113.

ൈദവRിeെറ കുnാടിൻെറ ബലിപീഠRിeെറ
DപായœിRമായ വിശ=ാസRിലൂെട കൃപയാൽ മാDതം
രVി<െhടുവാൻ കഴിയുേമാ? (േയശുDകിSതു)
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഏQ%പറയുകയും ൈദവം അവിടുെ2 മരിJവരുെട ഇടയിൽനി(് ഉയിർaിJ% എ(്
ഹൃദയ2ിൽ വിശzസി:ുകയും െചŠതാൽ ൈദവം നിെ(
ര•ി:ും. 10ഹൃദയംെകാAു വിശzസി:ു(തുമൂലം ൈദവം നെ. അംഗീകരി:ു(ു;

------------------------------------------------Bakara 2:119-120*.....119. (നബിേയ,) നിന:് സതVവും െകാA്

113.

ൈദവRിeെറ കുnാടിൻെറ ബലിപീഠRിeെറ
DപായœിRമായ വിശ=ാസRിലൂെട കൃപയാൽ മാDതം
രVി<െhടുവാൻ കഴിയുേമാ? (േയശുDകിSതു)

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

േയാഹcാൻ 1:29.....“ഇതാ, േലാക2ിെƒ പാപഭാരം ചുമ(ു
നീ:ു( ൈദവ2ിെƒ കുoാ¥. .
േറാമാ 3:24-28*.....ൈദവം തെƒ സൗജനV കൃപാവര2ാൽ

േയാഹcാൻ 1:29.....“ഇതാ, േലാക2ിെƒ പാപഭാരം ചുമ(ു
നീ:ു( ൈദവ2ിെƒ കുoാ¥. .
േറാമാ 3:24-28*.....ൈദവം തെƒ സൗജനV കൃപാവര2ാൽ

എേഫേസാS 1:7*.....അവ4െറ ര’2ാൽ പാപേമാചനവും ത4െറ

എേഫേസാS 1:7*.....അവ4െറ ര’2ാൽ പാപേമാചനവും ത4െറ

എേഫസ6ർ 2:8.....കൃപയാൽ നി'ൾ വിശzാസ2ാൽ ര•ി:െaടു(ു

എേഫസ6ർ 2:8.....കൃപയാൽ നി'ൾ വിശzാസ2ാൽ ര•ി:െaടു(ു

മനുഷVെര കുQമQവരായി അംഗീകരി:ു(ു. മനുഷVവർഗെ2
വീെAടു:ു( Yകിvതുേയശുവിെƒ ര•കYപവർ2ന2ിൽകൂടിയാS
അതു നിർവഹി:ു(R. 25,26മനുഷVെƒ പാപപരിഹാര2ിനുH
മാർഗമായി2ീരു(തി4 ൈദവം Yകിvതുേയശുവിെന നിേയാഗിJ%

ഔഹരി:ായിtേYത. പാപ'ള%െട േമാചനെ2Yപതി നമു:ു ര• ലഭിJിരി:ു(ു.

-----------------------------------------------En’am 6:164.....ഏെതാരാള%ം െചŠR െവ:ു(തിൻെറ
ഉ2രവാദി2ം അയാൾ:് മാYതമായിരി:ും. ഭാരം ചുമ:ു(
യാെതാരാള%ം മെQാരാള%െട പാപഭാരം ചുമ:ുകയില$.

İsra 17:15*.....പാപഭാരം
ഭാരം വഹി:ുകയില$.

Nejm 53:38*....പാപഭാരം
വഹി:ുകയില$..

ചുമ:ു( യാെതാരാള%ം മെQാരാള%െട

ചുമ:ു( യാെതാരാള%ം മെQാരാള%െട ഭാരം

114.

േയശുDകിSതുവിeെറ സുവിേശഷം േകൾ<ുകയും
മന•ിലാ<ുകയും െചb0cതിനും, േലാകം രVകനായ
മിശിഹാ ആയിരി<ുവാൻ ൈദവം അവെന
അയ/താെണcും വിശ=സി<ുcതിനുേവiി നിത6ജീവൻ
േനടാൻ ഒരു വ6sി<് അx ആദ6ം ആവശ6മാേണാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

മനുഷVെര കുQമQവരായി അംഗീകരി:ു(ു. മനുഷVവർഗെ2
വീെAടു:ു( Yകിvതുേയശുവിെƒ ര•കYപവർ2ന2ിൽകൂടിയാS
അതു നിർവഹി:ു(R. 25,26മനുഷVെƒ പാപപരിഹാര2ിനുH
മാർഗമായി2ീരു(തി4 ൈദവം Yകിvതുേയശുവിെന നിേയാഗിJ%

ഔഹരി:ായിtേYത. പാപ'ള%െട േമാചനെ2Yപതി നമു:ു ര• ലഭിJിരി:ു(ു.

-----------------------------------------------En’am 6:164.....ഏെതാരാള%ം െചŠR െവ:ു(തിൻെറ
ഉ2രവാദി2ം അയാൾ:് മാYതമായിരി:ും. ഭാരം ചുമ:ു(
യാെതാരാള%ം മെQാരാള%െട പാപഭാരം ചുമ:ുകയില$.

İsra 17:15*.....പാപഭാരം
ഭാരം വഹി:ുകയില$.

Nejm 53:38*....പാപഭാരം
വഹി:ുകയില$..

ചുമ:ു( യാെതാരാള%ം മെQാരാള%െട

ചുമ:ു( യാെതാരാള%ം മെQാരാള%െട ഭാരം

114.

േയശുDകിSതുവിeെറ സുവിേശഷം േകൾ<ുകയും
മന•ിലാ<ുകയും െചb0cതിനും, േലാകം രVകനായ
മിശിഹാ ആയിരി<ുവാൻ ൈദവം അവെന
അയ/താെണcും വിശ=സി<ുcതിനുേവiി നിത6ജീവൻ
േനടാൻ ഒരു വ6sി<് അx ആദ6ം ആവശ6മാേണാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

േറാമാ 10:9-10 & 17*.....േയശു കർ2ാവാകു(ു എ(് അധരംെകാA്

േറാമാ 10:9-10 & 17*.....േയശു കർ2ാവാകു(ു എ(് അധരംെകാA്

അധരംെകാA് ഉ‘േഘാഷി:ു(തുമൂലം ൈദവം നെ. ര•ി:ുകയും െച‰%(ു.

അധരംെകാA് ഉ‘േഘാഷി:ു(തുമൂലം ൈദവം നെ. ര•ി:ുകയും െച‰%(ു.

------------------------------------------------Bakara 2:119-120*.....119. (നബിേയ,) നിന:് സതVവും െകാA്

------------------------------------------------Bakara 2:119-120*.....119. (നബിേയ,) നിന:് സതVവും െകാA്

ഏQ%പറയുകയും ൈദവം അവിടുെ2 മരിJവരുെട ഇടയിൽനി(് ഉയിർaിJ% എ(്
ഹൃദയ2ിൽ വിശzസി:ുകയും െചŠതാൽ ൈദവം നിെ(
ര•ി:ും. 10ഹൃദയംെകാAു വിശzസി:ു(തുമൂലം ൈദവം നെ. അംഗീകരി:ു(ു;

വ(ിരി:ുകയാS. സേ_ാഷവാർ2 അറിയി:ു(വനും താ:ീR
നൽകു(വനുമായിെ:ാAല$ാെത നിെ( നാം അയJിtില$. 120. അവരുെട
സതVനിേഷധം കാരണമായി നീ തൃŽതിെaടു(തല$. പറയുക:
അല$ാഹുവി4െറ മാർഗദർശനമാS യഥാർª മാർഗദർശനം.

ഏQ%പറയുകയും ൈദവം അവിടുെ2 മരിJവരുെട ഇടയിൽനി(് ഉയിർaിJ% എ(്
ഹൃദയ2ിൽ വിശzസി:ുകയും െചŠതാൽ ൈദവം നിെ(
ര•ി:ും. 10ഹൃദയംെകാAു വിശzസി:ു(തുമൂലം ൈദവം നെ. അംഗീകരി:ു(ു;

വ(ിരി:ുകയാS. സേ_ാഷവാർ2 അറിയി:ു(വനും താ:ീR
നൽകു(വനുമായിെ:ാAല$ാെത നിെ( നാം അയJിtില$. 120. അവരുെട
സതVനിേഷധം കാരണമായി നീ തൃŽതിെaടു(തല$. പറയുക:
അല$ാഹുവി4െറ മാർഗദർശനമാS യഥാർª മാർഗദർശനം.

115.*

േയശുDകിSതുവിeെറ രVകൻ എc നിലയിലു1
വിശ=ാസവും അതു സ=ീകരിേ/ാ? ഒരു വ6sിയുെട
പാപ7ൾ Vമി<െhടുകയും നിത6ജീവൻ
Dപാപി<ുവാനു1 ഏക മാർഗം ൈദവം മാDതമാേണാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

115.*

േയശുDകിSതുവിeെറ രVകൻ എc നിലയിലു1
വിശ=ാസവും അതു സ=ീകരിേ/ാ? ഒരു വ6sിയുെട
പാപ7ൾ Vമി<െhടുകയും നിത6ജീവൻ
Dപാപി<ുവാനു1 ഏക മാർഗം ൈദവം മാDതമാേണാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

േയാഹcാൻ 11:25*.....േയശു അവേളാ¥ അരുൾെചŠതു:

േയാഹcാൻ 11:25*.....േയശു അവേളാ¥ അരുൾെചŠതു:

“ഞാൻ തെ(യാണു പുനരുªാനവും ജീവനും. 26എ(ിൽ
വിശzസി:ു(വൻ മരിJാലും ജീവി:ും.

“ഞാൻ തെ(യാണു പുനരുªാനവും ജീവനും. 26എ(ിൽ
വിശzസി:ു(വൻ മരിJാലും ജീവി:ും.

േയാഹcാൻ 14:6.....വഴിയും സതVവും ജീവനും ഞാൻ തെ(യാS;

േയാഹcാൻ 14:6.....വഴിയും സതVവും ജീവനും ഞാൻ തെ(യാS;

േയാഹcാൻ 17:3.....ഏക സതVൈദവമായ അ'െയയും അ'്

േയാഹcാൻ 17:3.....ഏക സതVൈദവമായ അ'െയയും അ'്

അയJിരി:ു( േയശുYകിvതുവിെനയും അറിയു(തു തെ(യാണേല$ാ
അനശzരജീവൻ

അയJിരി:ു( േയശുYകിvതുവിെനയും അറിയു(തു തെ(യാണേല$ാ
അനശzരജീവൻ

----------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20*.....19. യഥാർª മതം അല$ാഹുവി{ൽ

----------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20*.....19. യഥാർª മതം അല$ാഹുവി{ൽ

മാYതമാകു(ു. അറിവു നൽകിയതി4 േശഷം േനരെ2 തിരുേമനി
അവർെ:തിരിൽ തർ:ി:ുകയും െചŠതു. 20. അവർ മുWിംകളാെണ{ിൽ
അവെര േനർവഴിയിൽ നയി:ും. അവർ പി_ിരിoു കളoാേലാ
അവർ:് (ദിവV സേ•ശം) എ2ിേ:A ബാധVത മാYതേമ നിന:ുH».

മാYതമാകു(ു. അറിവു നൽകിയതി4 േശഷം േനരെ2 തിരുേമനി
അവർെ:തിരിൽ തർ:ി:ുകയും െചŠതു. 20. അവർ മുWിംകളാെണ{ിൽ
അവെര േനർവഴിയിൽ നയി:ും. അവർ പി_ിരിoു കളoാേലാ
അവർ:് (ദിവV സേ•ശം) എ2ിേ:A ബാധVത മാYതേമ നിന:ുH».

ഒരു വിശ=ാസി<് ഇc് ജലSനാനം ആവശ6മാേണാ?

ഒരു വിശ=ാസി<് ഇc് ജലSനാനം ആവശ6മാേണാ?

എ(ിലൂെടയല$ാെത ആരും പിതാവിെƒ അടു:ൽ എ2ു(ില$.

116.

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

എ(ിലൂെടയല$ാെത ആരും പിതാവിെƒ അടു:ൽ എ2ു(ില$.

116.

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

മRായി 28:19-20*.....അതുെകാAു നി'ൾ േപായി എല$ാ

മRായി 28:19-20*.....അതുെകാAു നി'ൾ േപായി എല$ാ

മർേ<ാS 16:16.....വിശzസിJ് vനാപനം സzീകരി:ു(വൻ

മർേ<ാS 16:16.....വിശzസിJ് vനാപനം സzീകരി:ു(വൻ

ജനതകെളയും ശിഷV~ാരാ:ുക; പിതാവിെƒയും പുYതെƒയും
പരിശു`ാ|ാവിെƒയും നാമ2ിൽ അവെര vനാപനം െച‰%കയും
ഞാൻ നി'േളാ¥ ആŒാപിJെതല$ാം അനുസരി:ുവാൻ അവെര
പഠിaി:ുകയും േവണം. ഞാൻ യുഗാ_Vേ2ാളം എേaാഴും
നി'േളാടുകൂെട ഉAായിരി:ും.”

ജനതകെളയും ശിഷV~ാരാ:ുക; പിതാവിെƒയും പുYതെƒയും
പരിശു`ാ|ാവിെƒയും നാമ2ിൽ അവെര vനാപനം െച‰%കയും
ഞാൻ നി'േളാ¥ ആŒാപിJെതല$ാം അനുസരി:ുവാൻ അവെര
പഠിaി:ുകയും േവണം. ഞാൻ യുഗാ_Vേ2ാളം എേaാഴും
നി'േളാടുകൂെട ഉAായിരി:ും.”

ര•ി:െaടും; വിശzസി:ാ2വൻ ശി•ി:െaടും..

ര•ി:െaടും; വിശzസി:ാ2വൻ ശി•ി:െaടും..

അh. DപവർRന7ൾ 2:38*.....പേYതാv അവേരാടു

അh. DപവർRന7ൾ 2:38*.....പേYതാv അവേരാടു

പറoു: “നി'ൾ ഓേരാ വV’ിയും അനുതപിJ% മനം തിരിoു
പാപേമാചന2ിനുേവAി േയശുYകിvതുവിെƒ നാമ2ിൽ vനാപനം
സzീകരി:ുക; അേaാൾ നി'ൾ:ു പരിശു`ാ|ാ¤ എ( ദാനം ലഭി:ും

പറoു: “നി'ൾ ഓേരാ വV’ിയും അനുതപിJ% മനം തിരിoു
പാപേമാചന2ിനുേവAി േയശുYകിvതുവിെƒ നാമ2ിൽ vനാപനം
സzീകരി:ുക; അേaാൾ നി'ൾ:ു പരിശു`ാ|ാ¤ എ( ദാനം ലഭി:ും

അh. DപവർRന7ൾ 22:16.....ഇനി എ_ിനു

അh. DപവർRന7ൾ 22:16.....ഇനി എ_ിനു

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

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

ഖുർആനിലുമിലI.

ഖുർആനിലുമിലI.

താമസി:ു(ു? അവിടുെ2 നാമം വിളിJേപ•ിJ%െകാA് vനാപനം
സzീകരി:ുകയും താ{ള%െട പാപം കഴുകി:ളകയും െച‰%ക

DശBി<ുക: ജലSനാനെR<ുറി/് സംസാരി<ുc സൂs7െളാcും

115.*

േയശുDകിSതുവിeെറ രVകൻ എc നിലയിലു1
വിശ=ാസവും അതു സ=ീകരിേ/ാ? ഒരു വ6sിയുെട
പാപ7ൾ Vമി<െhടുകയും നിത6ജീവൻ
Dപാപി<ുവാനു1 ഏക മാർഗം ൈദവം മാDതമാേണാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

താമസി:ു(ു? അവിടുെ2 നാമം വിളിJേപ•ിJ%െകാA് vനാപനം
സzീകരി:ുകയും താ{ള%െട പാപം കഴുകി:ളകയും െച‰%ക

DശBി<ുക: ജലSനാനെR<ുറി/് സംസാരി<ുc സൂs7െളാcും

115.*

േയശുDകിSതുവിeെറ രVകൻ എc നിലയിലു1
വിശ=ാസവും അതു സ=ീകരിേ/ാ? ഒരു വ6sിയുെട
പാപ7ൾ Vമി<െhടുകയും നിത6ജീവൻ
Dപാപി<ുവാനു1 ഏക മാർഗം ൈദവം മാDതമാേണാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

േയാഹcാൻ 11:25*.....േയശു അവേളാ¥ അരുൾെചŠതു:

േയാഹcാൻ 11:25*.....േയശു അവേളാ¥ അരുൾെചŠതു:

“ഞാൻ തെ(യാണു പുനരുªാനവും ജീവനും. 26എ(ിൽ
വിശzസി:ു(വൻ മരിJാലും ജീവി:ും.

“ഞാൻ തെ(യാണു പുനരുªാനവും ജീവനും. 26എ(ിൽ
വിശzസി:ു(വൻ മരിJാലും ജീവി:ും.

എ(ിലൂെടയല$ാെത ആരും പിതാവിെƒ അടു:ൽ എ2ു(ില$.

എ(ിലൂെടയല$ാെത ആരും പിതാവിെƒ അടു:ൽ എ2ു(ില$.

അയJിരി:ു( േയശുYകിvതുവിെനയും അറിയു(തു തെ(യാണേല$ാ
അനശzരജീവൻ

അയJിരി:ു( േയശുYകിvതുവിെനയും അറിയു(തു തെ(യാണേല$ാ
അനശzരജീവൻ

----------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20*.....19. യഥാർª മതം അല$ാഹുവി{ൽ

----------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20*.....19. യഥാർª മതം അല$ാഹുവി{ൽ

മാYതമാകു(ു. അറിവു നൽകിയതി4 േശഷം േനരെ2 തിരുേമനി
അവർെ:തിരിൽ തർ:ി:ുകയും െചŠതു. 20. അവർ മുWിംകളാെണ{ിൽ
അവെര േനർവഴിയിൽ നയി:ും. അവർ പി_ിരിoു കളoാേലാ
അവർ:് (ദിവV സേ•ശം) എ2ിേ:A ബാധVത മാYതേമ നിന:ുH».

മാYതമാകു(ു. അറിവു നൽകിയതി4 േശഷം േനരെ2 തിരുേമനി
അവർെ:തിരിൽ തർ:ി:ുകയും െചŠതു. 20. അവർ മുWിംകളാെണ{ിൽ
അവെര േനർവഴിയിൽ നയി:ും. അവർ പി_ിരിoു കളoാേലാ
അവർ:് (ദിവV സേ•ശം) എ2ിേ:A ബാധVത മാYതേമ നിന:ുH».

ഒരു വിശ=ാസി<് ഇc് ജലSനാനം ആവശ6മാേണാ?

ഒരു വിശ=ാസി<് ഇc് ജലSനാനം ആവശ6മാേണാ?

േയാഹcാൻ 14:6.....വഴിയും സതVവും ജീവനും ഞാൻ തെ(യാS;
േയാഹcാൻ 17:3.....ഏക സതVൈദവമായ അ'െയയും അ'്

116.

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

േയാഹcാൻ 14:6.....വഴിയും സതVവും ജീവനും ഞാൻ തെ(യാS;
േയാഹcാൻ 17:3.....ഏക സതVൈദവമായ അ'െയയും അ'്

116.

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

മRായി 28:19-20*.....അതുെകാAു നി'ൾ േപായി എല$ാ

മRായി 28:19-20*.....അതുെകാAു നി'ൾ േപായി എല$ാ

ജനതകെളയും ശിഷV~ാരാ:ുക; പിതാവിെƒയും പുYതെƒയും
പരിശു`ാ|ാവിെƒയും നാമ2ിൽ അവെര vനാപനം െച‰%കയും
ഞാൻ നി'േളാ¥ ആŒാപിJെതല$ാം അനുസരി:ുവാൻ അവെര
പഠിaി:ുകയും േവണം. ഞാൻ യുഗാ_Vേ2ാളം എേaാഴും
നി'േളാടുകൂെട ഉAായിരി:ും.”

ജനതകെളയും ശിഷV~ാരാ:ുക; പിതാവിെƒയും പുYതെƒയും
പരിശു`ാ|ാവിെƒയും നാമ2ിൽ അവെര vനാപനം െച‰%കയും
ഞാൻ നി'േളാ¥ ആŒാപിJെതല$ാം അനുസരി:ുവാൻ അവെര
പഠിaി:ുകയും േവണം. ഞാൻ യുഗാ_Vേ2ാളം എേaാഴും
നി'േളാടുകൂെട ഉAായിരി:ും.”

മർേ<ാS 16:16.....വിശzസിJ് vനാപനം സzീകരി:ു(വൻ

മർേ<ാS 16:16.....വിശzസിJ് vനാപനം സzീകരി:ു(വൻ

ര•ി:െaടും; വിശzസി:ാ2വൻ ശി•ി:െaടും..

ര•ി:െaടും; വിശzസി:ാ2വൻ ശി•ി:െaടും..

അh. DപവർRന7ൾ 2:38*.....പേYതാv അവേരാടു

അh. DപവർRന7ൾ 2:38*.....പേYതാv അവേരാടു

അh. DപവർRന7ൾ 22:16.....ഇനി എ_ിനു

അh. DപവർRന7ൾ 22:16.....ഇനി എ_ിനു

പറoു: “നി'ൾ ഓേരാ വV’ിയും അനുതപിJ% മനം തിരിoു
പാപേമാചന2ിനുേവAി േയശുYകിvതുവിെƒ നാമ2ിൽ vനാപനം
സzീകരി:ുക; അേaാൾ നി'ൾ:ു പരിശു`ാ|ാ¤ എ( ദാനം ലഭി:ും

പറoു: “നി'ൾ ഓേരാ വV’ിയും അനുതപിJ% മനം തിരിoു
പാപേമാചന2ിനുേവAി േയശുYകിvതുവിെƒ നാമ2ിൽ vനാപനം
സzീകരി:ുക; അേaാൾ നി'ൾ:ു പരിശു`ാ|ാ¤ എ( ദാനം ലഭി:ും

താമസി:ു(ു? അവിടുെ2 നാമം വിളിJേപ•ിJ%െകാA് vനാപനം
സzീകരി:ുകയും താ{ള%െട പാപം കഴുകി:ളകയും െച‰%ക

താമസി:ു(ു? അവിടുെ2 നാമം വിളിJേപ•ിJ%െകാA് vനാപനം
സzീകരി:ുകയും താ{ള%െട പാപം കഴുകി:ളകയും െച‰%ക

DശBി<ുക: ജലSനാനെR<ുറി/് സംസാരി<ുc സൂs7െളാcും

DശBി<ുക: ജലSനാനെR<ുറി/് സംസാരി<ുc സൂs7െളാcും

ഖുർആനിലുമിലI.

ഖുർആനിലുമിലI.

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

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

117.

ഇc് പുരുഷാ വിശ=ാസി<് പരിേ˜ദന ആവശ6മാേണാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

117.

ഇc് പുരുഷാ വിശ=ാസി<് പരിേ˜ദന ആവശ6മാേണാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

1 െകാരിk6ർ 7:18 & 20*.....18. ഒരു2ൻ പരിേ€ദനേയാെട

1 െകാരിk6ർ 7:18 & 20*.....18. ഒരു2ൻ പരിേ€ദനേയാെട

വിളി:െat%േവാ? പരിേ€ദനയല$ അYഗചർ.ം. അYഗചർ.ം വരു2രുതു;
ഒരു2ൻ അYഗചർ.േ2ാെട വിളി:െat%േവാ? പരിേ€ദനയല$ അവൻ
തേ(. 20. ഓേരാരു2ൻ വിളി:െat £ിതിയിൽ തേ( വസിJ%െകാHെt.

വിളി:െat%േവാ? പരിേ€ദനയല$ അYഗചർ.ം. അYഗചർ.ം വരു2രുതു;
ഒരു2ൻ അYഗചർ.േ2ാെട വിളി:െat%േവാ? പരിേ€ദനയല$ അവൻ
തേ(. 20. ഓേരാരു2ൻ വിളി:െat £ിതിയിൽ തേ( വസിJ%െകാHെt.

ഗലാRിയാ 5: 2.....നി'ൾ പരിേ€ദന ഏQാൽ Yകിvതുവിെനെ:ാAു

ഗലാRിയാ 5: 2.....നി'ൾ പരിേ€ദന ഏQാൽ Yകിvതുവിെനെ:ാAു

ഗലാതVർ 5: 6*.....േയശുYകിvതുവിൽ Yകിvതു പരിേഛദനേമാ

ഗലാതVർ 5: 6*.....േയശുYകിvതുവിൽ Yകിvതു പരിേഛദനേമാ

അYഗചർ.േമാ ഒ(ും സzvേനഹമില$, മറിJ് vേനഹ2ാൽ
Yപവർ2ി:ു( വിശzാസമാS.

അYഗചർ.േമാ ഒ(ും സzvേനഹമില$, മറിJ് vേനഹ2ാൽ
Yപവർ2ി:ു( വിശzാസമാS.

------------------------------------------------Nahl 16:123*.....(നബിേയ,) പറയുക: നി'ൾ

------------------------------------------------Nahl 16:123*.....(നബിേയ,) പറയുക: നി'ൾ

സതVവാൻമാരാെണ{ിൽ ഇ´റാഹീമി4െറ മാർഗേമ പി_ുടരൂ.

സതVവാൻമാരാെണ{ിൽ ഇ´റാഹീമി4െറ മാർഗേമ പി_ുടരൂ.

പരിേ€ദം, അR അ'െന മുWിംകെള തടയു(ു. ഇR ഇതാS

പരിേ€ദം, അR അ'െന മുWിംകെള തടയു(ു. ഇR ഇതാS

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

കാണു(R

നി'ൾ:ു ഒരു Yപേയാജനവുമില$ എ(ു െപൗെലാസായ ഞാൻ നി'േളാടു പറയു(ു.

DശBി<ുക: ഇWാമിൽ, അYബഹാമി4െറ മത2ി4െറ ഭാഗമാS
കാണു(R

118.

മനുഷ6ർ "വിശുB" ആ<ണെമcും സ=ർ‚Rിൽ
Dപേവശി<ുcതിനു "വിശുBി" ഒരു മുൻവ6sിയാെണcും
ഉ1 ക‹പനകൾ ഏവ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

നി'ൾ:ു ഒരു Yപേയാജനവുമില$ എ(ു െപൗെലാസായ ഞാൻ നി'േളാടു പറയു(ു.

DശBി<ുക: ഇWാമിൽ, അYബഹാമി4െറ മത2ി4െറ ഭാഗമാS

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

118.

മനുഷ6ർ "വിശുB" ആ<ണെമcും സ=ർ‚Rിൽ
Dപേവശി<ുcതിനു "വിശുBി" ഒരു മുൻവ6sിയാെണcും
ഉ1 ക‹പനകൾ ഏവ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

േലവൃർ 11:44*.....ഞാൻ നി'ള%െട ൈദവമായ

േലവൃർ 11:44*.....ഞാൻ നി'ള%െട ൈദവമായ

1 േകാറിേkാS 3:16-17.....ൈദവ2ിെƒ ആ|ാ¤ നി'ളിൽ

1 േകാറിേkാS 3:16-17.....ൈദവ2ിെƒ ആ|ാ¤ നി'ളിൽ

സർേവശzരനാകു(ു. ഞാൻ വിശു`നാകയാൽ നി'ൾ നി'െള2െ(
വിശു`ീകരിJ% വിശു`രായിരിaിൻ. ഇഴജ_ു:ൾ നിമി2ം നി'ൾ
അശു`രായി2ീരരുR

സർേവശzരനാകു(ു. ഞാൻ വിശു`നാകയാൽ നി'ൾ നി'െള2െ(
വിശു`ീകരിJ% വിശു`രായിരിaിൻ. ഇഴജ_ു:ൾ നിമി2ം നി'ൾ
അശു`രായി2ീരരുR

വസി:ു(ു എ(ും നി'ൾ:് അറിoുകൂേട? 17അതുെകാA് ആെര{ിലും
ൈദവ2ിെƒ ആലയം നശിaിJാൽ ൈദവം അവെന നശിaി:ും

വസി:ു(ു എ(ും നി'ൾ:് അറിoുകൂേട? 17അതുെകാA് ആെര{ിലും
ൈദവ2ിെƒ ആലയം നശിaിJാൽ ൈദവം അവെന നശിaി:ും

അനുരºജനേ2ാടും കൂെട അനുേമാദി:ുക.

അനുരºജനേ2ാടും കൂെട അനുേമാദി:ുക.

ഒ2വŸം അനുസരണമുH മ:ളായി എല$ാനടaിലും വിശു`രാകുവിൻ.
"ഞാൻ വിശു`ൻ ആകയാൽ നി'ള%ം വിശു`രായിരിaിൻ" എ(ു
എഴുതിയിരി:ു(ുവേല$ാ. ഞാൻ വിശു`നാകു(ു.

ഒ2വŸം അനുസരണമുH മ:ളായി എല$ാനടaിലും വിശു`രാകുവിൻ.
"ഞാൻ വിശു`ൻ ആകയാൽ നി'ള%ം വിശു`രായിരിaിൻ" എ(ു
എഴുതിയിരി:ു(ുവേല$ാ. ഞാൻ വിശു`നാകു(ു.

െവളിhാu 22:11.....പരിശുBനായവൻ തെc വിശുBനാ<െm.

െവളിhാu 22:11.....പരിശുBനായവൻ തെc വിശുBനാ<െm.

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

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

ജന'േളാ¥ നിർേദശി:ു( ഖുർആനിെല സൂ’'ളില$.

ജന'േളാ¥ നിർേദശി:ു( ഖുർആനിെല സൂ’'ളില$.

എDബായർ 12:14*.....സകല മനുഷVേരാടും സമാധാനേ2ാടും

1 പേDതാS 1:15-16.....15. മാതൃകയാ:ാെത നി'െള വിളിJ വിശു`(ു

DശBി<ുക: വിശു`രായിരി:ാൻ വിശു`രായിരി:ണെമ(്

117.

ഇc് പുരുഷാ വിശ=ാസി<് പരിേ˜ദന ആവശ6മാേണാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

എDബായർ 12:14*.....സകല മനുഷVേരാടും സമാധാനേ2ാടും

1 പേDതാS 1:15-16.....15. മാതൃകയാ:ാെത നി'െള വിളിJ വിശു`(ു

DശBി<ുക: വിശു`രായിരി:ാൻ വിശു`രായിരി:ണെമ(്

117.

ഇc് പുരുഷാ വിശ=ാസി<് പരിേ˜ദന ആവശ6മാേണാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

1 െകാരിk6ർ 7:18 & 20*.....18. ഒരു2ൻ പരിേ€ദനേയാെട

1 െകാരിk6ർ 7:18 & 20*.....18. ഒരു2ൻ പരിേ€ദനേയാെട

ഗലാRിയാ 5: 2.....നി'ൾ പരിേ€ദന ഏQാൽ Yകിvതുവിെനെ:ാAു

ഗലാRിയാ 5: 2.....നി'ൾ പരിേ€ദന ഏQാൽ Yകിvതുവിെനെ:ാAു

വിളി:െat%േവാ? പരിേ€ദനയല$ അYഗചർ.ം. അYഗചർ.ം വരു2രുതു;
ഒരു2ൻ അYഗചർ.േ2ാെട വിളി:െat%േവാ? പരിേ€ദനയല$ അവൻ
തേ(. 20. ഓേരാരു2ൻ വിളി:െat £ിതിയിൽ തേ( വസിJ%െകാHെt.

വിളി:െat%േവാ? പരിേ€ദനയല$ അYഗചർ.ം. അYഗചർ.ം വരു2രുതു;
ഒരു2ൻ അYഗചർ.േ2ാെട വിളി:െat%േവാ? പരിേ€ദനയല$ അവൻ
തേ(. 20. ഓേരാരു2ൻ വിളി:െat £ിതിയിൽ തേ( വസിJ%െകാHെt.

നി'ൾ:ു ഒരു Yപേയാജനവുമില$ എ(ു െപൗെലാസായ ഞാൻ നി'േളാടു പറയു(ു.

നി'ൾ:ു ഒരു Yപേയാജനവുമില$ എ(ു െപൗെലാസായ ഞാൻ നി'േളാടു പറയു(ു.

അYഗചർ.േമാ ഒ(ും സzvേനഹമില$, മറിJ് vേനഹ2ാൽ
Yപവർ2ി:ു( വിശzാസമാS.

അYഗചർ.േമാ ഒ(ും സzvേനഹമില$, മറിJ് vേനഹ2ാൽ
Yപവർ2ി:ു( വിശzാസമാS.

------------------------------------------------Nahl 16:123*.....(നബിേയ,) പറയുക: നി'ൾ

------------------------------------------------Nahl 16:123*.....(നബിേയ,) പറയുക: നി'ൾ

സതVവാൻമാരാെണ{ിൽ ഇ´റാഹീമി4െറ മാർഗേമ പി_ുടരൂ.

സതVവാൻമാരാെണ{ിൽ ഇ´റാഹീമി4െറ മാർഗേമ പി_ുടരൂ.

DശBി<ുക: ഇWാമിൽ, അYബഹാമി4െറ മത2ി4െറ ഭാഗമാS

DശBി<ുക: ഇWാമിൽ, അYബഹാമി4െറ മത2ി4െറ ഭാഗമാS

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

കാണു(R

ഗലാതVർ 5: 6*.....േയശുYകിvതുവിൽ Yകിvതു പരിേഛദനേമാ

പരിേ€ദം, അR അ'െന മുWിംകെള തടയു(ു. ഇR ഇതാS
കാണു(R

118.

മനുഷ6ർ "വിശുB" ആ<ണെമcും സ=ർ‚Rിൽ
Dപേവശി<ുcതിനു "വിശുBി" ഒരു മുൻവ6sിയാെണcും
ഉ1 ക‹പനകൾ ഏവ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

ഗലാതVർ 5: 6*.....േയശുYകിvതുവിൽ Yകിvതു പരിേഛദനേമാ

പരിേ€ദം, അR അ'െന മുWിംകെള തടയു(ു. ഇR ഇതാS

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

118.

മനുഷ6ർ "വിശുB" ആ<ണെമcും സ=ർ‚Rിൽ
Dപേവശി<ുcതിനു "വിശുBി" ഒരു മുൻവ6sിയാെണcും
ഉ1 ക‹പനകൾ ഏവ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

േലവൃർ 11:44*.....ഞാൻ നി'ള%െട ൈദവമായ

േലവൃർ 11:44*.....ഞാൻ നി'ള%െട ൈദവമായ

സർേവശzരനാകു(ു. ഞാൻ വിശു`നാകയാൽ നി'ൾ നി'െള2െ(
വിശു`ീകരിJ% വിശു`രായിരിaിൻ. ഇഴജ_ു:ൾ നിമി2ം നി'ൾ
അശു`രായി2ീരരുR

സർേവശzരനാകു(ു. ഞാൻ വിശു`നാകയാൽ നി'ൾ നി'െള2െ(
വിശു`ീകരിJ% വിശു`രായിരിaിൻ. ഇഴജ_ു:ൾ നിമി2ം നി'ൾ
അശു`രായി2ീരരുR

1 േകാറിേkാS 3:16-17.....ൈദവ2ിെƒ ആ|ാ¤ നി'ളിൽ

1 േകാറിേkാS 3:16-17.....ൈദവ2ിെƒ ആ|ാ¤ നി'ളിൽ

എDബായർ 12:14*.....സകല മനുഷVേരാടും സമാധാനേ2ാടും

എDബായർ 12:14*.....സകല മനുഷVേരാടും സമാധാനേ2ാടും

1 പേDതാS 1:15-16.....15. മാതൃകയാ:ാെത നി'െള വിളിJ വിശു`(ു

1 പേDതാS 1:15-16.....15. മാതൃകയാ:ാെത നി'െള വിളിJ വിശു`(ു

ഒ2വŸം അനുസരണമുH മ:ളായി എല$ാനടaിലും വിശു`രാകുവിൻ.
"ഞാൻ വിശു`ൻ ആകയാൽ നി'ള%ം വിശു`രായിരിaിൻ" എ(ു
എഴുതിയിരി:ു(ുവേല$ാ. ഞാൻ വിശു`നാകു(ു.

ഒ2വŸം അനുസരണമുH മ:ളായി എല$ാനടaിലും വിശു`രാകുവിൻ.
"ഞാൻ വിശു`ൻ ആകയാൽ നി'ള%ം വിശു`രായിരിaിൻ" എ(ു
എഴുതിയിരി:ു(ുവേല$ാ. ഞാൻ വിശു`നാകു(ു.

െവളിhാu 22:11.....പരിശുBനായവൻ തെc വിശുBനാ<െm.

െവളിhാu 22:11.....പരിശുBനായവൻ തെc വിശുBനാ<െm.

DശBി<ുക: വിശു`രായിരി:ാൻ വിശു`രായിരി:ണെമ(്

DശBി<ുക: വിശു`രായിരി:ാൻ വിശു`രായിരി:ണെമ(്

ജന'േളാ¥ നിർേദശി:ു( ഖുർആനിെല സൂ’'ളില$.

ജന'േളാ¥ നിർേദശി:ു( ഖുർആനിെല സൂ’'ളില$.

വസി:ു(ു എ(ും നി'ൾ:് അറിoുകൂേട? 17അതുെകാA് ആെര{ിലും
ൈദവ2ിെƒ ആലയം നശിaിJാൽ ൈദവം അവെന നശിaി:ും
അനുരºജനേ2ാടും കൂെട അനുേമാദി:ുക.

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

വസി:ു(ു എ(ും നി'ൾ:് അറിoുകൂേട? 17അതുെകാA് ആെര{ിലും
ൈദവ2ിെƒ ആലയം നശിaിJാൽ ൈദവം അവെന നശിaി:ും
അനുരºജനേ2ാടും കൂെട അനുേമാദി:ുക.

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

119.

സ=kം ഇ˜ാശsിയും വഴി ൈദവമ<ളാകാൻ ആള0കൾ<്
കഴിയുേമാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

േയാഹcാൻ 1:12*.....തെ( സzീകരിJ്, തെƒ നാമ2ിൽ
വിശzസി:ു( എല$ാവർ:ും ൈദവ2ിെƒ മ:ൾ ആകുവാനുH
അധികാരം അവിടു(ു ന<കി.

േറാമാ 8:14 & 16.....ൈദവാ|ാവിനാൽ

നയി:െaടു(വെരല$ാം ൈദവ2ിെƒ മ:ളാകു(ു. ഈ ആ|ാവു
ന.ുെട ആ|ാവിേനാടു േചർ(ു YപഖVാപനം െച‰%

ഗലാRിയാ 3:26*.....YകിvതുേയശുവിലുH വിശzാസം മുേഖന
നി'െളല$ാവരും ൈദവ2ിെƒ മ:ളാകു(ു

െഹDബായർ 12:5-6.....മ:േളാെട(േപാെല ൈദവം നി'േളാ¥
അരുൾെചŠതിt%H Yപേബാധനം നി'ൾ മറ(ുേപാേയാ?...

------------------------------------------------Maide 5:18*.....യഹൂദരും YകിvതVാനികള%ം പറoു: ഞ'ൾ
അല$ാഹുവിൻെറ മ:ള%ം അവ(് Yപിയെatവരുമാകു(ു എ(്.
(നബിേയ,) പറയുക: പിെ( എ_ിനാS നി'ള%െട കുQ'ൾ:്
അല$ാഹു നി'െള ശി•ി:ു(R? നി'ൾ െകtിJമJ് പറയു(വർ
മാYതമാകു(ു.

ബൈബിൾ

Kısmet)

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

േയാഹcാൻ 1:12*.....തെ( സzീകരിJ്, തെƒ നാമ2ിൽ
വിശzസി:ു( എല$ാവർ:ും ൈദവ2ിെƒ മ:ൾ ആകുവാനുH
അധികാരം അവിടു(ു ന<കി.

േറാമാ 8:14 & 16.....ൈദവാ|ാവിനാൽ

നയി:െaടു(വെരല$ാം ൈദവ2ിെƒ മ:ളാകു(ു. ഈ ആ|ാവു
ന.ുെട ആ|ാവിേനാടു േചർ(ു YപഖVാപനം െച‰%

ഗലാRിയാ 3:26*.....YകിvതുേയശുവിലുH വിശzാസം മുേഖന
നി'െളല$ാവരും ൈദവ2ിെƒ മ:ളാകു(ു

െഹDബായർ 12:5-6.....മ:േളാെട(േപാെല ൈദവം നി'േളാ¥
അരുൾെചŠതിt%H Yപേബാധനം നി'ൾ മറ(ുേപാേയാ?...

------------------------------------------------Maide 5:18*.....യഹൂദരും YകിvതVാനികള%ം പറoു: ഞ'ൾ
അല$ാഹുവിൻെറ മ:ള%ം അവ(് Yപിയെatവരുമാകു(ു എ(്.
(നബിേയ,) പറയുക: പിെ( എ_ിനാS നി'ള%െട കുQ'ൾ:്
അല$ാഹു നി'െള ശി•ി:ു(R? നി'ൾ െകtിJമJ് പറയു(വർ
മാYതമാകു(ു.

120.*

ഒരു വ6sിയുെട ഭാവി ൈദവം മുൻകൂmി നിœയി/ിm0േiാ
അെലIwിൽ മുൻകൂmി നിœയി/ിm0േiാ? (Kader or

120.*

ഒരു വ6sിയുെട ഭാവി ൈദവം മുൻകൂmി നിœയി/ിm0േiാ
അെലIwിൽ മുൻകൂmി നിœയി/ിm0േiാ? (Kader or

Kısmet)
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ആവർRനപുSതകം 11:26-27.....26. ഇതാ, ഞാൻ ഇcു
അനുDഗഹവും ശാപവും നി7ള0െട മുlിൽ െവ<ുcു. 27. നി7ൾ
കൽപനകെള അനുസരി<ുെcwിൽ അനുDഗഹം ...

ആവർRനപുSതകം 30:19*.....ജീവനും മരണവും

അനുDഗഹവും ശാപവും നി7ള0െട മുlിൽ െവ/ിരി<ുcു.
ആകയാൽ ജീവൻ തിരെnടു<ുക.

േജാശുവ 24:15 * "ആെര േസവി<ും എcു ഇc് കാണി/0തരാം;
ഞാനും എeെറ കുടുംബവുേമാ, ഞ7ൾ യേഹാവെയ േസവി<ും.--

----------------------------------------------Tevbe 9:51*.....പറയുക: അല$ാഹു ഞ'ൾ:്
േരഖെaടു2ിയതല$ാെത ഞ'ൾെ:ാരി:ലും ബാധി:ുകയില$.

Kasas 28:68.....അവർ:് ഒരി:ലും തിരെoടു:ാനാവില$.
Ahzab 33:38*.....തീർJയായും അല$ാഹുവിൻെറ അവധി
വ(ാൽ അR നീtി െകാടു:െaടുകയില$.

Yശ`ി:ുക:

119.

സ=kം ഇ˜ാശsിയും വഴി ൈദവമ<ളാകാൻ ആള0കൾ<്
കഴിയുേമാ?

പറയും. എ(ാൽ കാൽവിൻലിvറുകൾ "അെത" എ(ു പറയും.

119.

സ=kം ഇ˜ാശsിയും വഴി ൈദവമ<ളാകാൻ ആള0കൾ<്
കഴിയുേമാ?
അെത / ഇലI

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

അനുDഗഹവും ശാപവും നി7ള0െട മുlിൽ െവ<ുcു. 27. നി7ൾ
കൽപനകെള അനുസരി<ുെcwിൽ അനുDഗഹം ...

ആവർRനപുSതകം 30:19*.....ജീവനും മരണവും

അനുDഗഹവും ശാപവും നി7ള0െട മുlിൽ െവ/ിരി<ുcു.
ആകയാൽ ജീവൻ തിരെnടു<ുക.

േജാശുവ 24:15 * "ആെര േസവി<ും എcു ഇc് കാണി/0തരാം;
ഞാനും എeെറ കുടുംബവുേമാ, ഞ7ൾ യേഹാവെയ േസവി<ും.--

----------------------------------------------Tevbe 9:51*.....പറയുക: അല$ാഹു ഞ'ൾ:്
േരഖെaടു2ിയതല$ാെത ഞ'ൾെ:ാരി:ലും ബാധി:ുകയില$.

Kasas 28:68.....അവർ:് ഒരി:ലും തിരെoടു:ാനാവില$.
Ahzab 33:38*.....തീർJയായും അല$ാഹുവിൻെറ അവധി
വ(ാൽ അR നീtി െകാടു:െaടുകയില$.

YകിvതVാനികളായ അർേമനിയ:ാർ:് "ഇല$" എ(്

ബൈബിൾ

ബൈബിൾ

ആവർRനപുSതകം 11:26-27.....26. ഇതാ, ഞാൻ ഇcു

Yശ`ി:ുക:

YകിvതVാനികളായ അർേമനിയ:ാർ:് "ഇല$" എ(്

പറയും. എ(ാൽ കാൽവിൻലിvറുകൾ "അെത" എ(ു പറയും.

119.

സ=kം ഇ˜ാശsിയും വഴി ൈദവമ<ളാകാൻ ആള0കൾ<്
കഴിയുേമാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

േയാഹcാൻ 1:12*.....തെ( സzീകരിJ്, തെƒ നാമ2ിൽ

േയാഹcാൻ 1:12*.....തെ( സzീകരിJ്, തെƒ നാമ2ിൽ

വിശzസി:ു( എല$ാവർ:ും ൈദവ2ിെƒ മ:ൾ ആകുവാനുH
അധികാരം അവിടു(ു ന<കി.

വിശzസി:ു( എല$ാവർ:ും ൈദവ2ിെƒ മ:ൾ ആകുവാനുH
അധികാരം അവിടു(ു ന<കി.

നയി:െaടു(വെരല$ാം ൈദവ2ിെƒ മ:ളാകു(ു. ഈ ആ|ാവു
ന.ുെട ആ|ാവിേനാടു േചർ(ു YപഖVാപനം െച‰%

നയി:െaടു(വെരല$ാം ൈദവ2ിെƒ മ:ളാകു(ു. ഈ ആ|ാവു
ന.ുെട ആ|ാവിേനാടു േചർ(ു YപഖVാപനം െച‰%

ഗലാRിയാ 3:26*.....YകിvതുേയശുവിലുH വിശzാസം മുേഖന

ഗലാRിയാ 3:26*.....YകിvതുേയശുവിലുH വിശzാസം മുേഖന

നി'െളല$ാവരും ൈദവ2ിെƒ മ:ളാകു(ു

നി'െളല$ാവരും ൈദവ2ിെƒ മ:ളാകു(ു

അരുൾെചŠതിt%H Yപേബാധനം നി'ൾ മറ(ുേപാേയാ?...

അരുൾെചŠതിt%H Yപേബാധനം നി'ൾ മറ(ുേപാേയാ?...

------------------------------------------------Maide 5:18*.....യഹൂദരും YകിvതVാനികള%ം പറoു: ഞ'ൾ

------------------------------------------------Maide 5:18*.....യഹൂദരും YകിvതVാനികള%ം പറoു: ഞ'ൾ

അല$ാഹുവിൻെറ മ:ള%ം അവ(് Yപിയെatവരുമാകു(ു എ(്.
(നബിേയ,) പറയുക: പിെ( എ_ിനാS നി'ള%െട കുQ'ൾ:്
അല$ാഹു നി'െള ശി•ി:ു(R? നി'ൾ െകtിJമJ് പറയു(വർ

അല$ാഹുവിൻെറ മ:ള%ം അവ(് Yപിയെatവരുമാകു(ു എ(്.
(നബിേയ,) പറയുക: പിെ( എ_ിനാS നി'ള%െട കുQ'ൾ:്
അല$ാഹു നി'െള ശി•ി:ു(R? നി'ൾ െകtിJമJ് പറയു(വർ

മാYതമാകു(ു.

മാYതമാകു(ു.

േറാമാ 8:14 & 16.....ൈദവാ|ാവിനാൽ

െഹDബായർ 12:5-6.....മ:േളാെട(േപാെല ൈദവം നി'േളാ¥

120.*

ഒരു വ6sിയുെട ഭാവി ൈദവം മുൻകൂmി നിœയി/ിm0േiാ
അെലIwിൽ മുൻകൂmി നിœയി/ിm0േiാ? (Kader or

Kısmet)

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

േറാമാ 8:14 & 16.....ൈദവാ|ാവിനാൽ

െഹDബായർ 12:5-6.....മ:േളാെട(േപാെല ൈദവം നി'േളാ¥

120.*

ഒരു വ6sിയുെട ഭാവി ൈദവം മുൻകൂmി നിœയി/ിm0േiാ
അെലIwിൽ മുൻകൂmി നിœയി/ിm0േiാ? (Kader or

Kısmet)

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ആവർRനപുSതകം 11:26-27.....26. ഇതാ, ഞാൻ ഇcു

ആവർRനപുSതകം 11:26-27.....26. ഇതാ, ഞാൻ ഇcു

ആവർRനപുSതകം 30:19*.....ജീവനും മരണവും

ആവർRനപുSതകം 30:19*.....ജീവനും മരണവും

േജാശുവ 24:15 * "ആെര േസവി<ും എcു ഇc് കാണി/0തരാം;

േജാശുവ 24:15 * "ആെര േസവി<ും എcു ഇc് കാണി/0തരാം;

----------------------------------------------Tevbe 9:51*.....പറയുക: അല$ാഹു ഞ'ൾ:്

----------------------------------------------Tevbe 9:51*.....പറയുക: അല$ാഹു ഞ'ൾ:്

േരഖെaടു2ിയതല$ാെത ഞ'ൾെ:ാരി:ലും ബാധി:ുകയില$.

േരഖെaടു2ിയതല$ാെത ഞ'ൾെ:ാരി:ലും ബാധി:ുകയില$.

വ(ാൽ അR നീtി െകാടു:െaടുകയില$.

വ(ാൽ അR നീtി െകാടു:െaടുകയില$.

Yശ`ി:ുക:

Yശ`ി:ുക:

അനുDഗഹവും ശാപവും നി7ള0െട മുlിൽ െവ<ുcു. 27. നി7ൾ
കൽപനകെള അനുസരി<ുെcwിൽ അനുDഗഹം ...
അനുDഗഹവും ശാപവും നി7ള0െട മുlിൽ െവ/ിരി<ുcു.
ആകയാൽ ജീവൻ തിരെnടു<ുക.
ഞാനും എeെറ കുടുംബവുേമാ, ഞ7ൾ യേഹാവെയ േസവി<ും.--

Kasas 28:68.....അവർ:് ഒരി:ലും തിരെoടു:ാനാവില$.
Ahzab 33:38*.....തീർJയായും അല$ാഹുവിൻെറ അവധി
YകിvതVാനികളായ അർേമനിയ:ാർ:് "ഇല$" എ(്

പറയും. എ(ാൽ കാൽവിൻലിvറുകൾ "അെത" എ(ു പറയും.

അനുDഗഹവും ശാപവും നി7ള0െട മുlിൽ െവ<ുcു. 27. നി7ൾ
കൽപനകെള അനുസരി<ുെcwിൽ അനുDഗഹം ...
അനുDഗഹവും ശാപവും നി7ള0െട മുlിൽ െവ/ിരി<ുcു.
ആകയാൽ ജീവൻ തിരെnടു<ുക.
ഞാനും എeെറ കുടുംബവുേമാ, ഞ7ൾ യേഹാവെയ േസവി<ും.--

Kasas 28:68.....അവർ:് ഒരി:ലും തിരെoടു:ാനാവില$.
Ahzab 33:38*.....തീർJയായും അല$ാഹുവിൻെറ അവധി
YകിvതVാനികളായ അർേമനിയ:ാർ:് "ഇല$" എ(്

പറയും. എ(ാൽ കാൽവിൻലിvറുകൾ "അെത" എ(ു പറയും.

121.

ഒരു വ6sിയുെട നലIതും ചീRയുമായ DപവൃRികെള
സ=ർഗRിേല<ു േപായതാേണാ അേതാ നരകRിേലേ<ാ
േപാകേണാെയc് നിœയി<ാൻ ൈദവം അളN തുലാ•്
ഉപേയാഗി<ുകയാേണാ? (Terazi)
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

121.

ഒരു വ6sിയുെട നലIതും ചീRയുമായ DപവൃRികെള
സ=ർഗRിേല<ു േപായതാേണാ അേതാ നരകRിേലേ<ാ
േപാകേണാെയc് നിœയി<ാൻ ൈദവം അളN തുലാ•്
ഉപേയാഗി<ുകയാേണാ? (Terazi)
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

എേഫേസാS 2:8-9*.....എെ_(ാൽ വിശzാസ2ിലൂെട

എേഫേസാS 2:8-9*.....എെ_(ാൽ വിശzാസ2ിലൂെട

നി'ൾ ര•ി:െatിരി:ു(R, സzYപയRന2ാലല$, ൈദവ2ിെƒ
കൃപയാലേYത. ര•, നി'ള%െട Yപവൃ2ികള%െട ഫലമല$, YപതVുത
ൈദവ2ിെƒ ദാനമാകു(ു. അതുെകാA് അതിെനaQി ആർ:ും
ആ|Yപശംസ െച‰%വാൻ സാധVമല$. ൈദവം നിർമിJ ശി<പ'ളാണു നാം.

നി'ൾ ര•ി:െatിരി:ു(R, സzYപയRന2ാലല$, ൈദവ2ിെƒ
കൃപയാലേYത. ര•, നി'ള%െട Yപവൃ2ികള%െട ഫലമല$, YപതVുത
ൈദവ2ിെƒ ദാനമാകു(ു. അതുെകാA് അതിെനaQി ആർ:ും
ആ|Yപശംസ െച‰%വാൻ സാധVമല$. ൈദവം നിർമിJ ശി<പ'ളാണു നാം.

ന~യും vേനഹനിർഭരമായ ദയയും YപതV•മായേaാൾ അവിടു(ു
നെ. ര•ിJ%. 5അR ന.ുെട പുണVYപവൃ2ികൾെകാAല$, പിെ(േയാ
നെ. പുനരു¨ീവിaി:ുകയും നവീകരി:ുകയും െച‰%(

ന~യും vേനഹനിർഭരമായ ദയയും YപതV•മായേaാൾ അവിടു(ു
നെ. ര•ിJ%. 5അR ന.ുെട പുണVYപവൃ2ികൾെകാAല$, പിെ(േയാ
നെ. പുനരു¨ീവിaി:ുകയും നവീകരി:ുകയും െച‰%(

പരിശു`ാ|vനാപനം െകാAാS.

പരിശു`ാ|vനാപനം െകാAാS.

------------------------------------------------Mü’minun 23:102-103*......103. ആരുെട തുലാസുകൾ ഘനം

------------------------------------------------Mü’minun 23:102-103*......103. ആരുെട തുലാസുകൾ ഘനം

കുറoുേവാ അവരാS ആ|ാർªമായR. അവർ നരക2ീയിൽ
£ിരവാസികളായിരി:ും.

കുറoുേവാ അവരാS ആ|ാർªമായR. അവർ നരക2ീയിൽ
£ിരവാസികളായിരി:ും.

ഒരു വ6sി ൈദവരാജ6Rിേല<ു Dപേവശി<ാൻ േവiി,
ആദ6ം ഒരു "ആMീയ പുനർജPം" ഉiായിരി<ുകയും
"വീiും ജനനം Dപാപി<ുകയും" െചേbiതുേiാ?

ഒരു വ6sി ൈദവരാജ6Rിേല<ു Dപേവശി<ാൻ േവiി,
ആദ6ം ഒരു "ആMീയ പുനർജPം" ഉiായിരി<ുകയും
"വീiും ജനനം Dപാപി<ുകയും" െചേbiതുേiാ?

തീേRാS 3:4-5*.....4.ന.ുെട ര•കനായ ൈദവ2ിെƒ

122.*

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

തീേRാS 3:4-5*.....4.ന.ുെട ര•കനായ ൈദവ2ിെƒ

122.*

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

േയാഹcാൻ 1:12-13*.....തെ( സzീകരിJ്, തെƒ നാമ2ിൽ

േയാഹcാൻ 1:12-13*.....തെ( സzീകരിJ്, തെƒ നാമ2ിൽ

േയാഹcാൻ 3:3*.....ഒരുവൻ പുതുതായി ജനി:ു(ിെല${ിൽ അവ4

േയാഹcാൻ 3:3*.....ഒരുവൻ പുതുതായി ജനി:ു(ിെല${ിൽ അവ4

2 േകാറിേkാS 5:17.....എ(ാൽ ഇേaാൾ അ'െനയല$. ഒരുവൻ

2 േകാറിേkാS 5:17.....എ(ാൽ ഇേaാൾ അ'െനയല$. ഒരുവൻ

Yകിvതുവിേനാ¥ ഏകീഭവിJാൽ അവൻ പുതിയ സൃxടിയാകു(ു; പഴയR
േപാകുകയും പുതിയതു വരികയും െചŠതിരി:ു(ു.

Yകിvതുവിേനാ¥ ഏകീഭവിJാൽ അവൻ പുതിയ സൃxടിയാകു(ു; പഴയR
േപാകുകയും പുതിയതു വരികയും െചŠതിരി:ു(ു.

1 പേDതാS 1:23*.....നശzരമായ ബീജ2ാലല$, സജീവവും

1 പേDതാS 1:23*.....നശzരമായ ബീജ2ാലല$, സജീവവും

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

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

DശBി<ുക: ആMീയതയു1 പുനർജPRിeെറ ആവശ6ം സംബ.ി/്

DശBി<ുക: ആMീയതയു1 പുനർജPRിeെറ ആവശ6ം സംബ.ി/്

വിശzസി:ു( എല$ാവർ:ും ൈദവ2ിെƒ മ:ൾ ആകുവാനുH
അധികാരം അവിടു(ു ന<കി. 13അവിടു(ു ജനിJR മനുഷVര’2ിൽ
നി(ല$; ൈലംഗിക േYപരണയാലും പുരുഷെƒ ഇ€യാലും അല$; YപതVുത,
ൈദവ2ിൽ നി(േYത.
ൈദവരാജVം ദർശി:ുവാൻ കഴിയുകയില$ എ(ു ഞാൻ ഉറaിJ% പറയു(ു

അനശzരവുമായ ൈദവവചന2ാൽ തെ( നി'ൾ വീAും ജനിJിരി:ു(ു

അെലIwിൽ "വീiും ജനനം" ആയിരി<ുcതിെന<ുറി/0 ഖുർആൻ ഒcും
പറയുcിലI.

121.

ഒരു വ6sിയുെട നലIതും ചീRയുമായ DപവൃRികെള
സ=ർഗRിേല<ു േപായതാേണാ അേതാ നരകRിേലേ<ാ
േപാകേണാെയc് നിœയി<ാൻ ൈദവം അളN തുലാ•്
ഉപേയാഗി<ുകയാേണാ? (Terazi)
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

വിശzസി:ു( എല$ാവർ:ും ൈദവ2ിെƒ മ:ൾ ആകുവാനുH
അധികാരം അവിടു(ു ന<കി. 13അവിടു(ു ജനിJR മനുഷVര’2ിൽ
നി(ല$; ൈലംഗിക േYപരണയാലും പുരുഷെƒ ഇ€യാലും അല$; YപതVുത,
ൈദവ2ിൽ നി(േYത.
ൈദവരാജVം ദർശി:ുവാൻ കഴിയുകയില$ എ(ു ഞാൻ ഉറaിJ% പറയു(ു

അനശzരവുമായ ൈദവവചന2ാൽ തെ( നി'ൾ വീAും ജനിJിരി:ു(ു

അെലIwിൽ "വീiും ജനനം" ആയിരി<ുcതിെന<ുറി/0 ഖുർആൻ ഒcും
പറയുcിലI.

121.

ഒരു വ6sിയുെട നലIതും ചീRയുമായ DപവൃRികെള
സ=ർഗRിേല<ു േപായതാേണാ അേതാ നരകRിേലേ<ാ
േപാകേണാെയc് നിœയി<ാൻ ൈദവം അളN തുലാ•്
ഉപേയാഗി<ുകയാേണാ? (Terazi)
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

എേഫേസാS 2:8-9*.....എെ_(ാൽ വിശzാസ2ിലൂെട

എേഫേസാS 2:8-9*.....എെ_(ാൽ വിശzാസ2ിലൂെട

നി'ൾ ര•ി:െatിരി:ു(R, സzYപയRന2ാലല$, ൈദവ2ിെƒ
കൃപയാലേYത. ര•, നി'ള%െട Yപവൃ2ികള%െട ഫലമല$, YപതVുത
ൈദവ2ിെƒ ദാനമാകു(ു. അതുെകാA് അതിെനaQി ആർ:ും
ആ|Yപശംസ െച‰%വാൻ സാധVമല$. ൈദവം നിർമിJ ശി<പ'ളാണു നാം.

നി'ൾ ര•ി:െatിരി:ു(R, സzYപയRന2ാലല$, ൈദവ2ിെƒ
കൃപയാലേYത. ര•, നി'ള%െട Yപവൃ2ികള%െട ഫലമല$, YപതVുത
ൈദവ2ിെƒ ദാനമാകു(ു. അതുെകാA് അതിെനaQി ആർ:ും
ആ|Yപശംസ െച‰%വാൻ സാധVമല$. ൈദവം നിർമിJ ശി<പ'ളാണു നാം.

തീേRാS 3:4-5*.....4.ന.ുെട ര•കനായ ൈദവ2ിെƒ

തീേRാS 3:4-5*.....4.ന.ുെട ര•കനായ ൈദവ2ിെƒ

പരിശു`ാ|vനാപനം െകാAാS.

പരിശു`ാ|vനാപനം െകാAാS.

------------------------------------------------Mü’minun 23:102-103*......103. ആരുെട തുലാസുകൾ ഘനം

------------------------------------------------Mü’minun 23:102-103*......103. ആരുെട തുലാസുകൾ ഘനം

കുറoുേവാ അവരാS ആ|ാർªമായR. അവർ നരക2ീയിൽ
£ിരവാസികളായിരി:ും.

കുറoുേവാ അവരാS ആ|ാർªമായR. അവർ നരക2ീയിൽ
£ിരവാസികളായിരി:ും.

ഒരു വ6sി ൈദവരാജ6Rിേല<ു Dപേവശി<ാൻ േവiി,
ആദ6ം ഒരു "ആMീയ പുനർജPം" ഉiായിരി<ുകയും
"വീiും ജനനം Dപാപി<ുകയും" െചേbiതുേiാ?

ഒരു വ6sി ൈദവരാജ6Rിേല<ു Dപേവശി<ാൻ േവiി,
ആദ6ം ഒരു "ആMീയ പുനർജPം" ഉiായിരി<ുകയും
"വീiും ജനനം Dപാപി<ുകയും" െചേbiതുേiാ?

ന~യും vേനഹനിർഭരമായ ദയയും YപതV•മായേaാൾ അവിടു(ു
നെ. ര•ിJ%. 5അR ന.ുെട പുണVYപവൃ2ികൾെകാAല$, പിെ(േയാ
നെ. പുനരു¨ീവിaി:ുകയും നവീകരി:ുകയും െച‰%(

122.*

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

ന~യും vേനഹനിർഭരമായ ദയയും YപതV•മായേaാൾ അവിടു(ു
നെ. ര•ിJ%. 5അR ന.ുെട പുണVYപവൃ2ികൾെകാAല$, പിെ(േയാ
നെ. പുനരു¨ീവിaി:ുകയും നവീകരി:ുകയും െച‰%(

122.*

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

േയാഹcാൻ 1:12-13*.....തെ( സzീകരിJ്, തെƒ നാമ2ിൽ

േയാഹcാൻ 1:12-13*.....തെ( സzീകരിJ്, തെƒ നാമ2ിൽ

വിശzസി:ു( എല$ാവർ:ും ൈദവ2ിെƒ മ:ൾ ആകുവാനുH
അധികാരം അവിടു(ു ന<കി. 13അവിടു(ു ജനിJR മനുഷVര’2ിൽ
നി(ല$; ൈലംഗിക േYപരണയാലും പുരുഷെƒ ഇ€യാലും അല$; YപതVുത,
ൈദവ2ിൽ നി(േYത.

വിശzസി:ു( എല$ാവർ:ും ൈദവ2ിെƒ മ:ൾ ആകുവാനുH
അധികാരം അവിടു(ു ന<കി. 13അവിടു(ു ജനിJR മനുഷVര’2ിൽ
നി(ല$; ൈലംഗിക േYപരണയാലും പുരുഷെƒ ഇ€യാലും അല$; YപതVുത,
ൈദവ2ിൽ നി(േYത.

ൈദവരാജVം ദർശി:ുവാൻ കഴിയുകയില$ എ(ു ഞാൻ ഉറaിJ% പറയു(ു

ൈദവരാജVം ദർശി:ുവാൻ കഴിയുകയില$ എ(ു ഞാൻ ഉറaിJ% പറയു(ു

Yകിvതുവിേനാ¥ ഏകീഭവിJാൽ അവൻ പുതിയ സൃxടിയാകു(ു; പഴയR
േപാകുകയും പുതിയതു വരികയും െചŠതിരി:ു(ു.

Yകിvതുവിേനാ¥ ഏകീഭവിJാൽ അവൻ പുതിയ സൃxടിയാകു(ു; പഴയR
േപാകുകയും പുതിയതു വരികയും െചŠതിരി:ു(ു.

അനശzരവുമായ ൈദവവചന2ാൽ തെ( നി'ൾ വീAും ജനിJിരി:ു(ു

അനശzരവുമായ ൈദവവചന2ാൽ തെ( നി'ൾ വീAും ജനിJിരി:ു(ു

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

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

അെലIwിൽ "വീiും ജനനം" ആയിരി<ുcതിെന<ുറി/0 ഖുർആൻ ഒcും
പറയുcിലI.

അെലIwിൽ "വീiും ജനനം" ആയിരി<ുcതിെന<ുറി/0 ഖുർആൻ ഒcും
പറയുcിലI.

േയാഹcാൻ 3:3*.....ഒരുവൻ പുതുതായി ജനി:ു(ിെല${ിൽ അവ4
2 േകാറിേkാS 5:17.....എ(ാൽ ഇേaാൾ അ'െനയല$. ഒരുവൻ
1 പേDതാS 1:23*.....നശzരമായ ബീജ2ാലല$, സജീവവും

DശBി<ുക: ആMീയതയു1 പുനർജPRിeെറ ആവശ6ം സംബ.ി/്

േയാഹcാൻ 3:3*.....ഒരുവൻ പുതുതായി ജനി:ു(ിെല${ിൽ അവ4
2 േകാറിേkാS 5:17.....എ(ാൽ ഇേaാൾ അ'െനയല$. ഒരുവൻ
1 പേDതാS 1:23*.....നശzരമായ ബീജ2ാലല$, സജീവവും

DശBി<ുക: ആMീയതയു1 പുനർജPRിeെറ ആവശ6ം സംബ.ി/്

123.*

DകിSതുവിലു1 എലIാ യഥാർ{ വിശ=ാസികൾ<ും
നിത6ജീവൻ നൽകുc വാ•ദാനേമാ ഉറhിേനാ ൈദവം
നൽകുേമാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

123.*

DകിSതുവിലു1 എലIാ യഥാർ{ വിശ=ാസികൾ<ും
നിത6ജീവൻ നൽകുc വാ•ദാനേമാ ഉറhിേനാ ൈദവം
നൽകുേമാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

േയാഹ 3:36 .....പുDതനിൽ വിശ=സി<ുcവcു നിത6ജീവൻ ഉi്.
േയാഹcാൻ 5:24*..... എൻെറ വചനം Dശവി<ുcവൻ എെc

േയാഹ 3:36 .....പുDതനിൽ വിശ=സി<ുcവcു നിത6ജീവൻ ഉi്.
േയാഹcാൻ 5:24*..... എൻെറ വചനം Dശവി<ുcവൻ എെc

അയ/വനിൽ വിശ=സി<ുcവൻ നിത6ജീവൻ ഉi്.

അയ/വനിൽ വിശ=സി<ുcവൻ നിത6ജീവൻ ഉi്.

േഹ; മൂസാ, നീ (എൻെറ) ഒരു നി–യYപകാരം ഇതാ വ(ിരി:ു(ു.
ആ ജനവിഭാഗ'ൾ ഉയിർെ2ഴുേ(ൽപിൻെറ നാളിേല:് നി'െള
അവൻ ഒരുമിJ%കൂt%ക തെ( െച‰%(താS. 113. േവദ:ാരിൽ
േനർവഴിയിൽ നിലെകാH%( ഒരു വിഭാഗമുA്. 114. 115. അവർ
ഏെതാരു നല$കാരVം െചŠതാലും അതിൻെറ Yപതിഫലം അവർ:്
നിേഷധി:െaടു(തല$.

േഹ; മൂസാ, നീ (എൻെറ) ഒരു നി–യYപകാരം ഇതാ വ(ിരി:ു(ു.
ആ ജനവിഭാഗ'ൾ ഉയിർെ2ഴുേ(ൽപിൻെറ നാളിേല:് നി'െള
അവൻ ഒരുമിJ%കൂt%ക തെ( െച‰%(താS. 113. േവദ:ാരിൽ
േനർവഴിയിൽ നിലെകാH%( ഒരു വിഭാഗമുA്. 114. 115. അവർ
ഏെതാരു നല$കാരVം െചŠതാലും അതിൻെറ Yപതിഫലം അവർ:്
നിേഷധി:െaടു(തല$.

Maide 5:47 & 69*.....47.സുവിേശഷ

Maide 5:47 & 69*.....47.സുവിേശഷ

വിശzസി:ു(വരും YകിvതVാനികള%മായ വിശzാസികൾ ആരാS?.

വിശzസി:ു(വരും YകിvതVാനികള%മായ വിശzാസികൾ ആരാS?.

------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 & 113-115*.....55. അല$ാഹു പറoു:

Yപചരണാർªികൾ ...
വിശzസി:ു(വർ... 69. അല$ാഹുവിലും അ_Vദിന2ിലും

ഭാവി കാര67ൾ
124.*

ൈദവRിeെറ ദാനRാൽ ഭാവി കാര67ൾ മന•ിലാ<ുc
ഒരു വ6sിെയ കുറി<ാനാy "Dപവാചകൻ", "Dപവചനം"
എc വാ<ുകൾ Dപധാനമായും ഉപേയാഗി/ിരി<ുcx? (Nebi)
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 & 113-115*.....55. അല$ാഹു പറoു:

Yപചരണാർªികൾ ...
വിശzസി:ു(വർ... 69. അല$ാഹുവിലും അ_Vദിന2ിലും

ഭാവി കാര67ൾ
124.*

ൈദവRിeെറ ദാനRാൽ ഭാവി കാര67ൾ മന•ിലാ<ുc
ഒരു വ6sിെയ കുറി<ാനാy "Dപവാചകൻ", "Dപവചനം"
എc വാ<ുകൾ Dപധാനമായും ഉപേയാഗി/ിരി<ുcx? (Nebi)
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

1 സാമുവൽ 9:9*.....പA് ഇYസാേയലിൽ സർേവശzരഹിതം

1 സാമുവൽ 9:9*.....പA് ഇYസാേയലിൽ സർേവശzരഹിതം

അറിയാൻ േപാകുേ…ാൾ ‘നമു:ു ദർശകെƒ അടു:ൽ േപാകാം’ എ(ു
പറoിരു(ു; Yപവാചകെന അ(ു ദർശകൻ എ(ാണു വിളിJിരു(R

അറിയാൻ േപാകുേ…ാൾ ‘നമു:ു ദർശകെƒ അടു:ൽ േപാകാം’ എ(ു
പറoിരു(ു; Yപവാചകെന അ(ു ദർശകൻ എ(ാണു വിളിJിരു(R

െവളിപാu 19:10*.....േയശുവിെƒ സാ•Vമാകെt,

െവളിപാu 19:10*.....േയശുവിെƒ സാ•Vമാകെt,

Yപവചന2ിെƒ ആ|ാവാകു(ു” എ(ു പറoു.

Yപവചന2ിെƒ ആ|ാവാകു(ു” എ(ു പറoു.

ദൂതനിലും വിശzസി:ു കയും വായി:ു( എഴു2ുകാരൻ
വിശzസി:ുകയും െച‰%(ു. 188. ഞാൻ മു(റിയിa%കാരൻ
മാYതമാS. വിശzസി:ു( ജന2ി4 ശുഭവാർ2 അറിയി:ു(വനും.

ദൂതനിലും വിശzസി:ു കയും വായി:ു( എഴു2ുകാരൻ
വിശzസി:ുകയും െച‰%(ു. 188. ഞാൻ മു(റിയിa%കാരൻ
മാYതമാS. വിശzസി:ു( ജന2ി4 ശുഭവാർ2 അറിയി:ു(വനും.

Ahkaf 46:9*.....(നബിേയ,)

Ahkaf 46:9*.....(നബിേയ,)

------------------------------------------------A’raf 7:158 & 188*.....158-ൽ അല$ാഹുവിലും അവ4െറ

പറയുക: ഞാൻ ൈദവദൂതൻമാരിൽ ഒരു
പുതുമ:ാരെനാ(ുമല$. എല$ാ മുൻ Yപവാചക~ാരും ൈദവിക
ഗുണ'ളിേല:ും ശ’ികളിലുമില$ാെത പ{ുെവ:ു( മനുഷVരായിരു(ു
എ(തുേപാെല, ഞാൻ തെ(യാണു. ഞാൻ വV’മായ ഒരു
മു(റിയിa%കാരനല$.

123.*

DകിSതുവിലു1 എലIാ യഥാർ{ വിശ=ാസികൾ<ും
നിത6ജീവൻ നൽകുc വാ•ദാനേമാ ഉറhിേനാ ൈദവം
നൽകുേമാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

------------------------------------------------A’raf 7:158 & 188*.....158-ൽ അല$ാഹുവിലും അവ4െറ

പറയുക: ഞാൻ ൈദവദൂതൻമാരിൽ ഒരു
പുതുമ:ാരെനാ(ുമല$. എല$ാ മുൻ Yപവാചക~ാരും ൈദവിക
ഗുണ'ളിേല:ും ശ’ികളിലുമില$ാെത പ{ുെവ:ു( മനുഷVരായിരു(ു
എ(തുേപാെല, ഞാൻ തെ(യാണു. ഞാൻ വV’മായ ഒരു
മു(റിയിa%കാരനല$.

123.*

DകിSതുവിലു1 എലIാ യഥാർ{ വിശ=ാസികൾ<ും
നിത6ജീവൻ നൽകുc വാ•ദാനേമാ ഉറhിേനാ ൈദവം
നൽകുേമാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

േയാഹ 3:36 .....പുDതനിൽ വിശ=സി<ുcവcു നിത6ജീവൻ ഉi്.
േയാഹcാൻ 5:24*..... എൻെറ വചനം Dശവി<ുcവൻ എെc

േയാഹ 3:36 .....പുDതനിൽ വിശ=സി<ുcവcു നിത6ജീവൻ ഉi്.
േയാഹcാൻ 5:24*..... എൻെറ വചനം Dശവി<ുcവൻ എെc

അയ/വനിൽ വിശ=സി<ുcവൻ നിത6ജീവൻ ഉi്.

അയ/വനിൽ വിശ=സി<ുcവൻ നിത6ജീവൻ ഉi്.

------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 & 113-115*.....55. അല$ാഹു പറoു:

------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 & 113-115*.....55. അല$ാഹു പറoു:

Maide 5:47 & 69*.....47.സുവിേശഷ

Yപചരണാർªികൾ ...
വിശzസി:ു(വർ... 69. അല$ാഹുവിലും അ_Vദിന2ിലും

Maide 5:47 & 69*.....47.സുവിേശഷ

വിശzസി:ു(വരും YകിvതVാനികള%മായ വിശzാസികൾ ആരാS?.

വിശzസി:ു(വരും YകിvതVാനികള%മായ വിശzാസികൾ ആരാS?.

േഹ; മൂസാ, നീ (എൻെറ) ഒരു നി–യYപകാരം ഇതാ വ(ിരി:ു(ു.
ആ ജനവിഭാഗ'ൾ ഉയിർെ2ഴുേ(ൽപിൻെറ നാളിേല:് നി'െള
അവൻ ഒരുമിJ%കൂt%ക തെ( െച‰%(താS. 113. േവദ:ാരിൽ
േനർവഴിയിൽ നിലെകാH%( ഒരു വിഭാഗമുA്. 114. 115. അവർ
ഏെതാരു നല$കാരVം െചŠതാലും അതിൻെറ Yപതിഫലം അവർ:്
നിേഷധി:െaടു(തല$.

ഭാവി കാര67ൾ
124.*

ൈദവRിeെറ ദാനRാൽ ഭാവി കാര67ൾ മന•ിലാ<ുc
ഒരു വ6sിെയ കുറി<ാനാy "Dപവാചകൻ", "Dപവചനം"
എc വാ<ുകൾ Dപധാനമായും ഉപേയാഗി/ിരി<ുcx? (Nebi)
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

േഹ; മൂസാ, നീ (എൻെറ) ഒരു നി–യYപകാരം ഇതാ വ(ിരി:ു(ു.
ആ ജനവിഭാഗ'ൾ ഉയിർെ2ഴുേ(ൽപിൻെറ നാളിേല:് നി'െള
അവൻ ഒരുമിJ%കൂt%ക തെ( െച‰%(താS. 113. േവദ:ാരിൽ
േനർവഴിയിൽ നിലെകാH%( ഒരു വിഭാഗമുA്. 114. 115. അവർ
ഏെതാരു നല$കാരVം െചŠതാലും അതിൻെറ Yപതിഫലം അവർ:്
നിേഷധി:െaടു(തല$.
Yപചരണാർªികൾ ...
വിശzസി:ു(വർ... 69. അല$ാഹുവിലും അ_Vദിന2ിലും

ഭാവി കാര67ൾ
124.*

ൈദവRിeെറ ദാനRാൽ ഭാവി കാര67ൾ മന•ിലാ<ുc
ഒരു വ6sിെയ കുറി<ാനാy "Dപവാചകൻ", "Dപവചനം"
എc വാ<ുകൾ Dപധാനമായും ഉപേയാഗി/ിരി<ുcx? (Nebi)
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

1 സാമുവൽ 9:9*.....പA് ഇYസാേയലിൽ സർേവശzരഹിതം

1 സാമുവൽ 9:9*.....പA് ഇYസാേയലിൽ സർേവശzരഹിതം

െവളിപാu 19:10*.....േയശുവിെƒ സാ•Vമാകെt,

െവളിപാu 19:10*.....േയശുവിെƒ സാ•Vമാകെt,

അറിയാൻ േപാകുേ…ാൾ ‘നമു:ു ദർശകെƒ അടു:ൽ േപാകാം’ എ(ു
പറoിരു(ു; Yപവാചകെന അ(ു ദർശകൻ എ(ാണു വിളിJിരു(R

അറിയാൻ േപാകുേ…ാൾ ‘നമു:ു ദർശകെƒ അടു:ൽ േപാകാം’ എ(ു
പറoിരു(ു; Yപവാചകെന അ(ു ദർശകൻ എ(ാണു വിളിJിരു(R

Yപവചന2ിെƒ ആ|ാവാകു(ു” എ(ു പറoു.

Yപവചന2ിെƒ ആ|ാവാകു(ു” എ(ു പറoു.

------------------------------------------------A’raf 7:158 & 188*.....158-ൽ അല$ാഹുവിലും അവ4െറ

------------------------------------------------A’raf 7:158 & 188*.....158-ൽ അല$ാഹുവിലും അവ4െറ

Ahkaf 46:9*.....(നബിേയ,)

Ahkaf 46:9*.....(നബിേയ,)

ദൂതനിലും വിശzസി:ു കയും വായി:ു( എഴു2ുകാരൻ
വിശzസി:ുകയും െച‰%(ു. 188. ഞാൻ മു(റിയിa%കാരൻ
മാYതമാS. വിശzസി:ു( ജന2ി4 ശുഭവാർ2 അറിയി:ു(വനും.
പറയുക: ഞാൻ ൈദവദൂതൻമാരിൽ ഒരു
പുതുമ:ാരെനാ(ുമല$. എല$ാ മുൻ Yപവാചക~ാരും ൈദവിക
ഗുണ'ളിേല:ും ശ’ികളിലുമില$ാെത പ{ുെവ:ു( മനുഷVരായിരു(ു
എ(തുേപാെല, ഞാൻ തെ(യാണു. ഞാൻ വV’മായ ഒരു
മു(റിയിa%കാരനല$.

ദൂതനിലും വിശzസി:ു കയും വായി:ു( എഴു2ുകാരൻ
വിശzസി:ുകയും െച‰%(ു. 188. ഞാൻ മു(റിയിa%കാരൻ
മാYതമാS. വിശzസി:ു( ജന2ി4 ശുഭവാർ2 അറിയി:ു(വനും.
പറയുക: ഞാൻ ൈദവദൂതൻമാരിൽ ഒരു
പുതുമ:ാരെനാ(ുമല$. എല$ാ മുൻ Yപവാചക~ാരും ൈദവിക
ഗുണ'ളിേല:ും ശ’ികളിലുമില$ാെത പ{ുെവ:ു( മനുഷVരായിരു(ു
എ(തുേപാെല, ഞാൻ തെ(യാണു. ഞാൻ വV’മായ ഒരു
മു(റിയിa%കാരനല$.

125.*

േലാകാവസാനRിൽ ഭാവി സംഭവ7െള<ുറി/് വിശദമായ
വിവര7ൾ നൽകുcുേiാ? (Eschatology / Gayb Haber)
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

മRായി 24:3, 14 & 25*.....3

ഖുർആൻ

അR എേaാഴാS

സംഭവി:ു(R? അ'യുെട വരവിെƒയും യുഗപരVവസാന2ിെƒയും

125.*

േലാകാവസാനRിൽ ഭാവി സംഭവ7െള<ുറി/് വിശദമായ
വിവര7ൾ നൽകുcുേiാ? (Eschatology / Gayb Haber)
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

മRായി 24:3, 14 & 25*.....3

ഖുർആൻ

അR എേaാഴാS

സംഭവി:ു(R? അ'യുെട വരവിെƒയും യുഗപരVവസാന2ിെƒയും

അടയാളം എ_ാS? ഞ'ൾ:ു പറoുത(ാലും.14. രാജVെ2:ുറിJ%H

അടയാളം എ_ാS? ഞ'ൾ:ു പറoുത(ാലും.14. രാജVെ2:ുറിJ%H

സുവിേശഷം സകല മനുഷVരാശിയുെടയും സാ•V2ിനായി േലാകെമ'ും …

സുവിേശഷം സകല മനുഷVരാശിയുെടയും സാ•V2ിനായി േലാകെമ'ും …

25. േനാ:ൂ! ഞാൻ ഇതു നി'േളാടു മുൻകൂtി പറoിരി:ു(ു.
െവളിപാu 1:1*.....സമീപഭാവിയിൽ സംഭവി:ുവാനുH
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െവളിhാu 22:17.....ആ|ാവും മണവാtിയും പറയു(ു, വരുക.

െവളിhാu 22:17.....ആ|ാവും മണവാtിയും പറയു(ു, വരുക.

േകൾ:ു(വനും: വരിക എ(ു പറയെt; േകൾ:ു(വനുംവരിക എ(ു
പറയെt; ഇ€ി:ു( ഏവർ:ും ജീവജലം െസൗജനVമായി െകാടുaിൻ.
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തർ:ിJ%െകാAിരി:ു(R? 56. അതിൽ Yപക…നം െവ:ു( മുഷVൻമാർ.
അവർ:് മു…് മനുഷVേനാ ജിേ(ാ അവെര vപർശിJിtില$. 70. അവയിൽ
േനാtം നിയY_ി:ു( തരുണികള%Aായിരി:ും. 72. കൂടാര'ളിൽ ഒതു:ി

132.

ഖുർആൻ

എേഫേസാS 5:23, 25, & 32*.....23.

ഭർ2ാ:~ാേര,

Yകിvതുവും സഭെയ vേനഹിJതുേപാെല നി'ള%െട ഭാരVമാെര
vേനഹിaി4. 32. അെതാരു വലിയ മർ.ം, ഞാൻ Yകിvതുവിെനയും
സഭെയയും കുറിJ% പറയു(ു.

െവളിhാu 19:7*.....: നാം സേ_ാഷിJ% ആന•ി:ുകയും അവെന

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

എേഫേസാS 5:23, 25, & 32*.....23.

ഭർ2ാ:~ാേര,

Yകിvതുവും സഭെയ vേനഹിJതുേപാെല നി'ള%െട ഭാരVമാെര
vേനഹിaി4. 32. അെതാരു വലിയ മർ.ം, ഞാൻ Yകിvതുവിെനയും
സഭെയയും കുറിJ% പറയു(ു.

െവളിhാu 19:7*.....: നാം സേ_ാഷിJ% ആന•ി:ുകയും അവെന

മഹതzെaടു2ുകയും െച‰%ം, എെ_(ാൽ കുoാടിൻെറ കലVാണം
വ(ിരി:ു(ു. അവൻെറ ഭാരV തെ(2ാൻ ഒരു:ിെ:ാടു2ു.

മഹതzെaടു2ുകയും െച‰%ം, എെ_(ാൽ കുoാടിൻെറ കലVാണം
വ(ിരി:ു(ു. അവൻെറ ഭാരV തെ(2ാൻ ഒരു:ിെ:ാടു2ു.

നിന:ു കാണിJ%തരാം.

നിന:ു കാണിJ%തരാം.

െവളിhാu 22:17.....ആ|ാവും മണവാtിയും പറയു(ു, വരുക.

െവളിhാu 22:17.....ആ|ാവും മണവാtിയും പറയു(ു, വരുക.

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

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

"Yകിvതുവിൻെറ മണവാtി"”:

"Yകിvതുവിൻെറ മണവാtി"”:

െവളിhാu 21:9.....കുoാടി4െറ കാ_യായ മണവാtിെയ ഞാൻ

േകൾ:ു(വനും: വരിക എ(ു പറയെt; േകൾ:ു(വനുംവരിക എ(ു
പറയെt; ഇ€ി:ു( ഏവർ:ും ജീവജലം െസൗജനVമായി െകാടുaിൻ.

DശBി<ുക: വിശു` ഖുർആൻ ഒരി:ൽ മാYതമാS പരാമർശി:ു(R.

Hajj 22:40.

െവളിhാu 21:9.....കുoാടി4െറ കാ_യായ മണവാtിെയ ഞാൻ

േകൾ:ു(വനും: വരിക എ(ു പറയെt; േകൾ:ു(വനുംവരിക എ(ു
പറയെt; ഇ€ി:ു( ഏവർ:ും ജീവജലം െസൗജനVമായി െകാടുaിൻ.

DശBി<ുക: വിശു` ഖുർആൻ ഒരി:ൽ മാYതമാS പരാമർശി:ു(R.

Hajj 22:40.
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ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

Dപാേയാഗികമായ ജീവിത DപYന7ൾ

133.

ന6ായDപമാണRിe കീഴിെല വിശ=ാസികൾ ഇc് ജീവി<ാൻ
ൈദവം ആDഗഹി<ുcുേiാ? (Shariah)
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

േറാമാ 6:14.....നിയമ2ിനല$, ൈദവകൃപŠ:േYത നി'ൾ

േറാമാ 6:14.....നിയമ2ിനല$, ൈദവകൃപŠ:േYത നി'ൾ

വിേധയരായിരി:ു(R; അതുെകാA് പാപം ഇനിേമൽ നി'െള
ഭരി:ുകയില$

വിേധയരായിരി:ു(R; അതുെകാA് പാപം ഇനിേമൽ നി'െള
ഭരി:ുകയില$

ൈദവം അംഗീകരി:2:വŸം Yകിvതു െയഹൂദ ധർമശാvYത2ി4
അ_Vം കുറിJിരി:ു(ു.

ൈദവം അംഗീകരി:2:വŸം Yകിvതു െയഹൂദ ധർമശാvYത2ി4
അ_Vം കുറിJിരി:ു(ു.

ഗലാRിയാ 3:11 & 25*.....എ(ാൽ

ഗലാRിയാ 3:11 & 25*.....എ(ാൽ

േറാമാ 10:4.....വിശzസി:ു( ഏെതാരുവെനയും കുQമQവനായി
നVായYപമാണ2ാൽ

േറാമാ 10:4.....വിശzസി:ു( ഏെതാരുവെനയും കുQമQവനായി
നVായYപമാണ2ാൽ

ആരും ൈദവസ(ിധിയിൽ നീതീകരി:െaടു(ില$ എ(തു vപ•ം;
കാരണം, വിശzാസ2ാലുH നീതി വസി:ും ... 25. വിശzാസം
വ(ുകഴിoാൽ പിെ( ഞ'ൾ ഒരു vകൂൾ വിദVാർªിനിയല$.

ആരും ൈദവസ(ിധിയിൽ നീതീകരി:െaടു(ില$ എ(തു vപ•ം;
കാരണം, വിശzാസ2ാലുH നീതി വസി:ും ... 25. വിശzാസം
വ(ുകഴിoാൽ പിെ( ഞ'ൾ ഒരു vകൂൾ വിദVാർªിനിയല$.

------------------------------------------------Maide 5:48*.....തീർJയായും നാം പരീ•ണം നട2ു(വൻ
തെ(യാകു(ു.
Jathiyah 45:18*.....(നബിേയ,) പി(ീ¥ നിെ( നാം (മത)

------------------------------------------------Maide 5:48*.....തീർJയായും നാം പരീ•ണം നട2ു(വൻ
തെ(യാകു(ു.
Jathiyah 45:18*.....(നബിേയ,) പി(ീ¥ നിെ( നാം (മത)

കാരV2ിൽ ഒരു െതളിo മാർഗ2ിലാ:ിയിരി:ു(ു. അതിനാൽ
അR പി_ുടരുക...

കാരV2ിൽ ഒരു െതളിo മാർഗ2ിലാ:ിയിരി:ു(ു. അതിനാൽ
അR പി_ുടരുക...

134.

ഒരു വിശ=ാസി<് വീn് കുടി<േണാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

134.

ഒരു വിശ=ാസി<് വീn് കുടി<േണാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ലൂേ<ാS 7:34-35.....മനുഷVപുYതൻ ഭ•ണപാനീയ'ൾ

ലൂേ<ാS 7:34-35.....മനുഷVപുYതൻ ഭ•ണപാനീയ'ൾ

േയാഹcാൻ 2:1-11.... അവർ

േയാഹcാൻ 2:1-11.... അവർ

കഴി:ു(വനായി വ(ു. ‘ഇതാ േഭാജനYപിയനും മദVപനുമായ മനുഷVൻ!
ചു{:ാരുെടയും അധർമികള%െടയും vേനഹിതൻ!’ എ(ു നി'ൾ
പറയു(ു. 35ൈദവികമായ Œാനമാണു ശരിയായെത(് അതു
സzീകരി:ു( എല$ാവരാലും െതളിയി:െatിരി:ു(ു.”
വീoില$ ... േയശു ...

െവH2ിൽ കുളിJ%നിൽ:ു( െവHം ... വീoു നിർമിJ%.

കഴി:ു(വനായി വ(ു. ‘ഇതാ േഭാജനYപിയനും മദVപനുമായ മനുഷVൻ!
ചു{:ാരുെടയും അധർമികള%െടയും vേനഹിതൻ!’ എ(ു നി'ൾ
പറയു(ു. 35ൈദവികമായ Œാനമാണു ശരിയായെത(് അതു
സzീകരി:ു( എല$ാവരാലും െതളിയി:െatിരി:ു(ു.”
വീoില$ ... േയശു ...

െവH2ിൽ കുളിJ%നിൽ:ു( െവHം ... വീoു നിർമിJ%.

1 തിെമാെഥെയാS 5:23 * ഇനിേമൽ െവHം കുടി:ുകയില$.

1 തിെമാെഥെയാS 5:23 * ഇനിേമൽ െവHം കുടി:ുകയില$.

നി4െറ വയറു:ുറു:ിലും നി'ള%െട േരാഗശാ_ിയിലും അൽപം
വീo് ഉപേയാഗി:ു(ു.

നി4െറ വയറു:ുറു:ിലും നി'ള%െട േരാഗശാ_ിയിലും അൽപം
വീo് ഉപേയാഗി:ു(ു.

------------------------------------------------Bakara 2:219.....അവർ നിേ(ാടു േചാദി:ു(ു: പറയുക: "ഈ

------------------------------------------------Bakara 2:219.....അവർ നിേ(ാടു േചാദി:ു(ു: പറയുക: "ഈ

രA് കാരV'ളിലും വളെര േദാഷമുA്."

രA് കാരV'ളിലും വളെര േദാഷമുA്."

െകൗശലവും
ചൂതാtവും, കല$%ം മŸ%ം മQ%ം അണിയി:ുകയാS സാ2ാൻെറ
ൈകവിരലി4െറ ഒരു അബ`ം. നി'ൾ വിജയം വരിേJ:ാം. 91
നി'ൾ അYശ`യിൽ കഴിയുകയുമാേണാ?

െകൗശലവും
ചൂതാtവും, കല$%ം മŸ%ം മQ%ം അണിയി:ുകയാS സാ2ാൻെറ
ൈകവിരലി4െറ ഒരു അബ`ം. നി'ൾ വിജയം വരിേJ:ാം. 91
നി'ൾ അYശ`യിൽ കഴിയുകയുമാേണാ?

Maide 5:90-91*.....90-വിശzസിJവേര,
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ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

Maide 5:90-91*.....90-വിശzസിJവേര,
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133.

ന6ായDപമാണRിe കീഴിെല വിശ=ാസികൾ ഇc് ജീവി<ാൻ
ൈദവം ആDഗഹി<ുcുേiാ? (Shariah)
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

േറാമാ 6:14.....നിയമ2ിനല$, ൈദവകൃപŠ:േYത നി'ൾ

േറാമാ 6:14.....നിയമ2ിനല$, ൈദവകൃപŠ:േYത നി'ൾ

േറാമാ 10:4.....വിശzസി:ു( ഏെതാരുവെനയും കുQമQവനായി

േറാമാ 10:4.....വിശzസി:ു( ഏെതാരുവെനയും കുQമQവനായി

ഗലാRിയാ 3:11 & 25*.....എ(ാൽ

ഗലാRിയാ 3:11 & 25*.....എ(ാൽ

വിേധയരായിരി:ു(R; അതുെകാA് പാപം ഇനിേമൽ നി'െള
ഭരി:ുകയില$

ൈദവം അംഗീകരി:2:വŸം Yകിvതു െയഹൂദ ധർമശാvYത2ി4
അ_Vം കുറിJിരി:ു(ു.
നVായYപമാണ2ാൽ

വിേധയരായിരി:ു(R; അതുെകാA് പാപം ഇനിേമൽ നി'െള
ഭരി:ുകയില$

ൈദവം അംഗീകരി:2:വŸം Yകിvതു െയഹൂദ ധർമശാvYത2ി4
അ_Vം കുറിJിരി:ു(ു.
നVായYപമാണ2ാൽ

ആരും ൈദവസ(ിധിയിൽ നീതീകരി:െaടു(ില$ എ(തു vപ•ം;
കാരണം, വിശzാസ2ാലുH നീതി വസി:ും ... 25. വിശzാസം
വ(ുകഴിoാൽ പിെ( ഞ'ൾ ഒരു vകൂൾ വിദVാർªിനിയല$.

ആരും ൈദവസ(ിധിയിൽ നീതീകരി:െaടു(ില$ എ(തു vപ•ം;
കാരണം, വിശzാസ2ാലുH നീതി വസി:ും ... 25. വിശzാസം
വ(ുകഴിoാൽ പിെ( ഞ'ൾ ഒരു vകൂൾ വിദVാർªിനിയല$.

------------------------------------------------Maide 5:48*.....തീർJയായും നാം പരീ•ണം നട2ു(വൻ
തെ(യാകു(ു.
Jathiyah 45:18*.....(നബിേയ,) പി(ീ¥ നിെ( നാം (മത)

------------------------------------------------Maide 5:48*.....തീർJയായും നാം പരീ•ണം നട2ു(വൻ
തെ(യാകു(ു.
Jathiyah 45:18*.....(നബിേയ,) പി(ീ¥ നിെ( നാം (മത)

കാരV2ിൽ ഒരു െതളിo മാർഗ2ിലാ:ിയിരി:ു(ു. അതിനാൽ
അR പി_ുടരുക...

134.

ഒരു വിശ=ാസി<് വീn് കുടി<േണാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

കാരV2ിൽ ഒരു െതളിo മാർഗ2ിലാ:ിയിരി:ു(ു. അതിനാൽ
അR പി_ുടരുക...

134.

ഒരു വിശ=ാസി<് വീn് കുടി<േണാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ലൂേ<ാS 7:34-35.....മനുഷVപുYതൻ ഭ•ണപാനീയ'ൾ

ലൂേ<ാS 7:34-35.....മനുഷVപുYതൻ ഭ•ണപാനീയ'ൾ

കഴി:ു(വനായി വ(ു. ‘ഇതാ േഭാജനYപിയനും മദVപനുമായ മനുഷVൻ!
ചു{:ാരുെടയും അധർമികള%െടയും vേനഹിതൻ!’ എ(ു നി'ൾ
പറയു(ു. 35ൈദവികമായ Œാനമാണു ശരിയായെത(് അതു
സzീകരി:ു( എല$ാവരാലും െതളിയി:െatിരി:ു(ു.”

കഴി:ു(വനായി വ(ു. ‘ഇതാ േഭാജനYപിയനും മദVപനുമായ മനുഷVൻ!
ചു{:ാരുെടയും അധർമികള%െടയും vേനഹിതൻ!’ എ(ു നി'ൾ
പറയു(ു. 35ൈദവികമായ Œാനമാണു ശരിയായെത(് അതു
സzീകരി:ു( എല$ാവരാലും െതളിയി:െatിരി:ു(ു.”

േയാഹcാൻ 2:1-11.... അവർ

വീoില$ ... േയശു ...

േയാഹcാൻ 2:1-11.... അവർ

വീoില$ ... േയശു ...

െവH2ിൽ കുളിJ%നിൽ:ു( െവHം ... വീoു നിർമിJ%.

െവH2ിൽ കുളിJ%നിൽ:ു( െവHം ... വീoു നിർമിJ%.

1 തിെമാെഥെയാS 5:23 * ഇനിേമൽ െവHം കുടി:ുകയില$.

1 തിെമാെഥെയാS 5:23 * ഇനിേമൽ െവHം കുടി:ുകയില$.

------------------------------------------------Bakara 2:219.....അവർ നിേ(ാടു േചാദി:ു(ു: പറയുക: "ഈ

------------------------------------------------Bakara 2:219.....അവർ നിേ(ാടു േചാദി:ു(ു: പറയുക: "ഈ

രA് കാരV'ളിലും വളെര േദാഷമുA്."

രA് കാരV'ളിലും വളെര േദാഷമുA്."

Maide 5:90-91*.....90-വിശzസിJവേര,

Maide 5:90-91*.....90-വിശzസിJവേര,

നി4െറ വയറു:ുറു:ിലും നി'ള%െട േരാഗശാ_ിയിലും അൽപം
വീo് ഉപേയാഗി:ു(ു.

െകൗശലവും
ചൂതാtവും, കല$%ം മŸ%ം മQ%ം അണിയി:ുകയാS സാ2ാൻെറ
ൈകവിരലി4െറ ഒരു അബ`ം. നി'ൾ വിജയം വരിേJ:ാം. 91
നി'ൾ അYശ`യിൽ കഴിയുകയുമാേണാ?

നി4െറ വയറു:ുറു:ിലും നി'ള%െട േരാഗശാ_ിയിലും അൽപം
വീo് ഉപേയാഗി:ു(ു.

െകൗശലവും
ചൂതാtവും, കല$%ം മŸ%ം മQ%ം അണിയി:ുകയാS സാ2ാൻെറ
ൈകവിരലി4െറ ഒരു അബ`ം. നി'ൾ വിജയം വരിേJ:ാം. 91
നി'ൾ അYശ`യിൽ കഴിയുകയുമാേണാ?

135.

ഒരു വിശ=ാസി പcിയിറ/ി തിcാൻ അനുവാദമിേലI?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

135.

ഒരു വിശ=ാസി പcിയിറ/ി തിcാൻ അനുവാദമിേലI?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

അh. DപവർRന7ൾ 10:13-15*.....പേYതാേസ എഴുേ(Q%

അh. DപവർRന7ൾ 10:13-15*.....പേYതാേസ എഴുേ(Q%

െകാ(ു തി(ു െകാH%ക” എെ(ാരു അശരീരിയും അേ‡ഹം േകt%.
എ(ാൽ പേYതാv പറoു: “ഒരി:ലും പാടില$, കർ2ാേവ! നിഷി`േമാ
അശു`േമാ ആയ യാെതാ(ും ഞാൻ ഒരി:ലും ഭ•ിJിtില$േല$ാ.”

െകാ(ു തി(ു െകാH%ക” എെ(ാരു അശരീരിയും അേ‡ഹം േകt%.
എ(ാൽ പേYതാv പറoു: “ഒരി:ലും പാടില$, കർ2ാേവ! നിഷി`േമാ
അശു`േമാ ആയ യാെതാ(ും ഞാൻ ഒരി:ലും ഭ•ിJിtില$േല$ാ.”

1 േകാറിേkാS 10:25.....കേ…ാള2ിൽ വാ'ാൻ കിt%(

1 േകാറിേkാS 10:25.....കേ…ാള2ിൽ വാ'ാൻ കിt%(

െകാേളാേസാS 2:16.....അതുെകാA് ആഹാരപാനീയ'ൾ

െകാേളാേസാS 2:16.....അതുെകാA് ആഹാരപാനീയ'ൾ

ഏതു മാംസവും മന„ാ•ിയുെട കു2ൽകൂടാെത നി„ംശയം വാ'ി
ഭ•ി:ുവാനുH സzാതY_Vം നി'ൾ:ുA്.

ഏതു മാംസവും മന„ാ•ിയുെട കു2ൽകൂടാെത നി„ംശയം വാ'ി
ഭ•ി:ുവാനുH സzാതY_Vം നി'ൾ:ുA്.

മുതലായവ സംബ“ിേJാ ആരും ഇനി നി'െള വിധി:ാതിരി:െt.

മുതലായവ സംബ“ിേJാ ആരും ഇനി നി'െള വിധി:ാതിരി:െt.

------------------------------------------------Maide 5:3*.....ശവം, ര’ം, പ(ിമാംസം എ(ിവ നി'ൾ:്

------------------------------------------------Maide 5:3*.....ശവം, ര’ം, പ(ിമാംസം എ(ിവ നി'ൾ:്

En’am 6:145*.....പറയുക:

"തി(ാൻ ആർെ:{ിലും കിtണം?
അതുമെല${ിൽ ഒരു ഊനവും കYതിJാൽ പിžു കുടി:ാം;

En’am 6:145*.....പറയുക:

വിശ=ാസികൾ ഇc് ഉപവസി<ുcx ൈദവം DപതീVി<ുcുേiാ?

വിശ=ാസികൾ ഇc് ഉപവസി<ുcx ൈദവം DപതീVി<ുcുേiാ?

നിഷി`മാS.

136.

ബൈബിൾ

അെത / അെത

നിഷി`മാS.

"തി(ാൻ ആർെ:{ിലും കിtണം?
അതുമെല${ിൽ ഒരു ഊനവും കYതിJാൽ പിžു കുടി:ാം;

136.

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

Joel 2:12.....സർേവശzരൻ അരുളിെJ‰%(ു: “ഉപവാസേ2ാടും

Joel 2:12.....സർേവശzരൻ അരുളിെJ‰%(ു: “ഉപവാസേ2ാടും

കŸീേരാടും വിലാപേ2ാടും പൂർണഹൃദയേ2ാടും കൂടി
ഇേaാെഴ{ിലും നി'ൾ എ{േല:ു തിരിയുവിൻ

കŸീേരാടും വിലാപേ2ാടും പൂർണഹൃദയേ2ാടും കൂടി
ഇേaാെഴ{ിലും നി'ൾ എ{േല:ു തിരിയുവിൻ

എŸേത:ുകയും മുഖം കഴുകുകയും െച‰%ക.

എŸേത:ുകയും മുഖം കഴുകുകയും െച‰%ക.

വരും; അ(് അവർ ഉപവസി:ും

വരും; അ(് അവർ ഉപവസി:ും

1 േകാറിേkാS 7:5*.....അതിനുേശഷം

1 േകാറിേkാS 7:5*.....അതിനുേശഷം

വീഴാതിരി:ുവാൻ ദാ…തVധർമ'ൾ തുടരുക.

വീഴാതിരി:ുവാൻ ദാ…തVധർമ'ൾ തുടരുക.

------------------------------------------------Bakara 2:183 & 185*.....183. സതVവിശzാസികേള, നി'ൾ

------------------------------------------------Bakara 2:183 & 185*.....183. സതVവിശzാസികേള, നി'ൾ

(ചില) സതVനിേഷധികെളേaാെലയാകരുR. നി'ള%െട മു…ിൽ
വെ(2ിയവർ:ായി േനാ…നുxഠിJതുേപാെല നി'ൾ:ായി
േനാ…നുxഠിJിരി:ണം. 185. ഖുർആനി4 അവതരിaി:െat
റമദാൻ മാസ2ിൽ നി'ൾ ആ മാസ2ിൽ ആെര{ിലും
സ(ിഹിതരായിരു(ുെവ{ിൽ അR ഉപവസി:െt.

(ചില) സതVനിേഷധികെളേaാെലയാകരുR. നി'ള%െട മു…ിൽ
വെ(2ിയവർ:ായി േനാ…നുxഠിJതുേപാെല നി'ൾ:ായി
േനാ…നുxഠിJിരി:ണം. 185. ഖുർആനി4 അവതരിaി:െat
റമദാൻ മാസ2ിൽ നി'ൾ ആ മാസ2ിൽ ആെര{ിലും
സ(ിഹിതരായിരു(ുെവ{ിൽ അR ഉപവസി:െt.

Ahzab 33:35*.....േനാ:ൂ;

Ahzab 33:35*.....േനാ:ൂ;

ഒരു:ിെവJിരി:ു(ു.

ഒരു:ിെവJിരി:ു(ു.

മRായി 6:17.....നി'ൾ ഉപവസി:ുേ…ാൾ തലയിൽ
മർേ<ാS 2:20*.....മണവാളൻ അവെര വിt%പിരിയു( കാലം

ആ|നിയY_ണ2ിെƒ കുറവുനിമി2ം സാ2ാെƒ Yപേലാഭന'ളിൽ

അല$ാഹുവിനു കീഴട'ു(
പുരുഷൻമാർ, ഉപവാസ നിര:ും vYതീകൾ:ും േവAി അല$ാഹു
അവർ:് പാപേമാചനവും മഹ2ായ Yപതിഫലവും

135.

ഒരു വിശ=ാസി പcിയിറ/ി തിcാൻ അനുവാദമിേലI?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

മRായി 6:17.....നി'ൾ ഉപവസി:ുേ…ാൾ തലയിൽ
മർേ<ാS 2:20*.....മണവാളൻ അവെര വിt%പിരിയു( കാലം

ആ|നിയY_ണ2ിെƒ കുറവുനിമി2ം സാ2ാെƒ Yപേലാഭന'ളിൽ

അല$ാഹുവിനു കീഴട'ു(
പുരുഷൻമാർ, ഉപവാസ നിര:ും vYതീകൾ:ും േവAി അല$ാഹു
അവർ:് പാപേമാചനവും മഹ2ായ Yപതിഫലവും

135.

ഒരു വിശ=ാസി പcിയിറ/ി തിcാൻ അനുവാദമിേലI?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

അh. DപവർRന7ൾ 10:13-15*.....പേYതാേസ എഴുേ(Q%

അh. DപവർRന7ൾ 10:13-15*.....പേYതാേസ എഴുേ(Q%

1 േകാറിേkാS 10:25.....കേ…ാള2ിൽ വാ'ാൻ കിt%(

1 േകാറിേkാS 10:25.....കേ…ാള2ിൽ വാ'ാൻ കിt%(

െകാ(ു തി(ു െകാH%ക” എെ(ാരു അശരീരിയും അേ‡ഹം േകt%.
എ(ാൽ പേYതാv പറoു: “ഒരി:ലും പാടില$, കർ2ാേവ! നിഷി`േമാ
അശു`േമാ ആയ യാെതാ(ും ഞാൻ ഒരി:ലും ഭ•ിJിtില$േല$ാ.”

െകാ(ു തി(ു െകാH%ക” എെ(ാരു അശരീരിയും അേ‡ഹം േകt%.
എ(ാൽ പേYതാv പറoു: “ഒരി:ലും പാടില$, കർ2ാേവ! നിഷി`േമാ
അശു`േമാ ആയ യാെതാ(ും ഞാൻ ഒരി:ലും ഭ•ിJിtില$േല$ാ.”

ഏതു മാംസവും മന„ാ•ിയുെട കു2ൽകൂടാെത നി„ംശയം വാ'ി
ഭ•ി:ുവാനുH സzാതY_Vം നി'ൾ:ുA്.

ഏതു മാംസവും മന„ാ•ിയുെട കു2ൽകൂടാെത നി„ംശയം വാ'ി
ഭ•ി:ുവാനുH സzാതY_Vം നി'ൾ:ുA്.

െകാേളാേസാS 2:16.....അതുെകാA് ആഹാരപാനീയ'ൾ

െകാേളാേസാS 2:16.....അതുെകാA് ആഹാരപാനീയ'ൾ

മുതലായവ സംബ“ിേJാ ആരും ഇനി നി'െള വിധി:ാതിരി:െt.

മുതലായവ സംബ“ിേJാ ആരും ഇനി നി'െള വിധി:ാതിരി:െt.

നിഷി`മാS.

നിഷി`മാS.

En’am 6:145*.....പറയുക:

"തി(ാൻ ആർെ:{ിലും കിtണം?
അതുമെല${ിൽ ഒരു ഊനവും കYതിJാൽ പിžു കുടി:ാം;

En’am 6:145*.....പറയുക:

വിശ=ാസികൾ ഇc് ഉപവസി<ുcx ൈദവം DപതീVി<ുcുേiാ?

വിശ=ാസികൾ ഇc് ഉപവസി<ുcx ൈദവം DപതീVി<ുcുേiാ?

------------------------------------------------Maide 5:3*.....ശവം, ര’ം, പ(ിമാംസം എ(ിവ നി'ൾ:്

136.

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

------------------------------------------------Maide 5:3*.....ശവം, ര’ം, പ(ിമാംസം എ(ിവ നി'ൾ:്
"തി(ാൻ ആർെ:{ിലും കിtണം?
അതുമെല${ിൽ ഒരു ഊനവും കYതിJാൽ പിžു കുടി:ാം;

136.

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

Joel 2:12.....സർേവശzരൻ അരുളിെJ‰%(ു: “ഉപവാസേ2ാടും

Joel 2:12.....സർേവശzരൻ അരുളിെJ‰%(ു: “ഉപവാസേ2ാടും

മRായി 6:17.....നി'ൾ ഉപവസി:ുേ…ാൾ തലയിൽ

മRായി 6:17.....നി'ൾ ഉപവസി:ുേ…ാൾ തലയിൽ

മർേ<ാS 2:20*.....മണവാളൻ അവെര വിt%പിരിയു( കാലം

മർേ<ാS 2:20*.....മണവാളൻ അവെര വിt%പിരിയു( കാലം

വരും; അ(് അവർ ഉപവസി:ും

വരും; അ(് അവർ ഉപവസി:ും

ആ|നിയY_ണ2ിെƒ കുറവുനിമി2ം സാ2ാെƒ Yപേലാഭന'ളിൽ

ആ|നിയY_ണ2ിെƒ കുറവുനിമി2ം സാ2ാെƒ Yപേലാഭന'ളിൽ

വീഴാതിരി:ുവാൻ ദാ…തVധർമ'ൾ തുടരുക.

വീഴാതിരി:ുവാൻ ദാ…തVധർമ'ൾ തുടരുക.

------------------------------------------------Bakara 2:183 & 185*.....183. സതVവിശzാസികേള, നി'ൾ

------------------------------------------------Bakara 2:183 & 185*.....183. സതVവിശzാസികേള, നി'ൾ

Ahzab 33:35*.....േനാ:ൂ;

അല$ാഹുവിനു കീഴട'ു(
പുരുഷൻമാർ, ഉപവാസ നിര:ും vYതീകൾ:ും േവAി അല$ാഹു
അവർ:് പാപേമാചനവും മഹ2ായ Yപതിഫലവും

Ahzab 33:35*.....േനാ:ൂ;

ഒരു:ിെവJിരി:ു(ു.

ഒരു:ിെവJിരി:ു(ു.

കŸീേരാടും വിലാപേ2ാടും പൂർണഹൃദയേ2ാടും കൂടി
ഇേaാെഴ{ിലും നി'ൾ എ{േല:ു തിരിയുവിൻ
എŸേത:ുകയും മുഖം കഴുകുകയും െച‰%ക.

1 േകാറിേkാS 7:5*.....അതിനുേശഷം

(ചില) സതVനിേഷധികെളേaാെലയാകരുR. നി'ള%െട മു…ിൽ
വെ(2ിയവർ:ായി േനാ…നുxഠിJതുേപാെല നി'ൾ:ായി
േനാ…നുxഠിJിരി:ണം. 185. ഖുർആനി4 അവതരിaി:െat
റമദാൻ മാസ2ിൽ നി'ൾ ആ മാസ2ിൽ ആെര{ിലും
സ(ിഹിതരായിരു(ുെവ{ിൽ അR ഉപവസി:െt.

കŸീേരാടും വിലാപേ2ാടും പൂർണഹൃദയേ2ാടും കൂടി
ഇേaാെഴ{ിലും നി'ൾ എ{േല:ു തിരിയുവിൻ
എŸേത:ുകയും മുഖം കഴുകുകയും െച‰%ക.

1 േകാറിേkാS 7:5*.....അതിനുേശഷം

(ചില) സതVനിേഷധികെളേaാെലയാകരുR. നി'ള%െട മു…ിൽ
വെ(2ിയവർ:ായി േനാ…നുxഠിJതുേപാെല നി'ൾ:ായി
േനാ…നുxഠിJിരി:ണം. 185. ഖുർആനി4 അവതരിaി:െat
റമദാൻ മാസ2ിൽ നി'ൾ ആ മാസ2ിൽ ആെര{ിലും
സ(ിഹിതരായിരു(ുെവ{ിൽ അR ഉപവസി:െt.

അല$ാഹുവിനു കീഴട'ു(
പുരുഷൻമാർ, ഉപവാസ നിര:ും vYതീകൾ:ും േവAി അല$ാഹു
അവർ:് പാപേമാചനവും മഹ2ായ Yപതിഫലവും

137.

ആ Dപാർഥനയും ഉപവാസവും മZ01വർ<ു കാണാൻ
കഴിയുേമാ?
ബൈബിൾ

മRായി 6:5-8*.....6

ഇലI / അെത

137.

ആ Dപാർഥനയും ഉപവാസവും മZ01വർ<ു കാണാൻ
കഴിയുേമാ?

ഖുർആൻ

എ(ാൽ നി'ൾ Yപാർഥി:ുേ…ാൾ നി'ള%െട

രഹസVമുറിയിൽ YപേവശിJ% വാതിൽ അടJ് അദൃശVനായ നി'ള%െട
പിതാവിേനാടു Yപാർഥി:ുക; അേaാൾ രഹസVമായി െച‰%(െത_ും കാണു(
നി'ള%െട പിതാവു നി'ൾ:ു Yപതിഫലം ന<കും.

ബൈബിൾ

മRായി 6:5-8*.....6

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

എ(ാൽ നി'ൾ Yപാർഥി:ുേ…ാൾ നി'ള%െട

രഹസVമുറിയിൽ YപേവശിJ% വാതിൽ അടJ് അദൃശVനായ നി'ള%െട
പിതാവിേനാടു Yപാർഥി:ുക; അേaാൾ രഹസVമായി െച‰%(െത_ും കാണു(
നി'ള%െട പിതാവു നി'ൾ:ു Yപതിഫലം ന<കും.

മRായി 6:16-18*.....അ'െന െചŠതാൽ അദൃശVനായ

മRായി 6:16-18*.....അ'െന െചŠതാൽ അദൃശVനായ

------------------------------------------------Nisa 4:103*.....നി'ൾ നമvകാരം നിർവഹിJ%കഴിoാൽ

------------------------------------------------Nisa 4:103*.....നി'ൾ നമvകാരം നിർവഹിJ%കഴിoാൽ

പിതാവല$ാെത, നി'ൾ ഉപവസി:ുകയാെണ(ുHR മQാരും അറിയുകയില$;
രഹസVകാരV'ൾ കാണു( പിതാവു നി'ൾ:ു Yപതിഫലം ന<കും.

പിെ(, നി(ും ഇരു(ും കിട(ും അല$ാഹുെവ
ഓർ2ുെകാAിരി:ുക.

Jumah 62:9*.....സതVവിശzാസികേള!

പിതാവല$ാെത, നി'ൾ ഉപവസി:ുകയാെണ(ുHR മQാരും അറിയുകയില$;
രഹസVകാരV'ൾ കാണു( പിതാവു നി'ൾ:ു Yപതിഫലം ന<കും.

പിെ(, നി(ും ഇരു(ും കിട(ും അല$ാഹുെവ
ഓർ2ുെകാAിരി:ുക.

(നബിേയ,) നീ
എറിേoാടി:ുകയാെണ{ിൽ അേaാൾ നമvകാരം മുറേപാെല
നിർവഹി:ു(തിൽ നി'ൾ:് കുQെമാ(ുമില$. അല$ാഹുെവ നി'ൾ
സൂ•ി:ുക. അതാS നി'ൾ:് ഏQവും ഉ2മം. നി'ൾ
അറിയു(വെര{ിൽ.

Jumah 62:9*.....സതVവിശzാസികേള!

എലIാ വർഷവും ഒരു മാസേR<ു രാDതിയിൽ പകലും
േവളയും ഉപവസി<ാൻ ൈദവം ആDഗഹി<ുcുേiാ?

എലIാ വർഷവും ഒരു മാസേR<ു രാDതിയിൽ പകലും
േവളയും ഉപവസി<ാൻ ൈദവം ആDഗഹി<ുcുേiാ?

138.*

(Ramadan)

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

(നബിേയ,) നീ
എറിേoാടി:ുകയാെണ{ിൽ അേaാൾ നമvകാരം മുറേപാെല
നിർവഹി:ു(തിൽ നി'ൾ:് കുQെമാ(ുമില$. അല$ാഹുെവ നി'ൾ
സൂ•ി:ുക. അതാS നി'ൾ:് ഏQവും ഉ2മം. നി'ൾ
അറിയു(വെര{ിൽ.

138.*

(Ramadan)

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ഏശയാ 58:6-7.....അനീതിയുെട ബ“ന'ൾ അഴി:ുക, ദു•തയുെട

ഏശയാ 58:6-7.....അനീതിയുെട ബ“ന'ൾ അഴി:ുക, ദു•തയുെട

മRായി 6:16-18*.....ത'ൾ ഉപവസി:ു(ു എ(ുHതു

മRായി 6:16-18*.....ത'ൾ ഉപവസി:ു(ു എ(ുHതു

------------------------------------------------Bakara 2:183-185*.....183. സതVവിശzാസികേള, നി'ൾ (ചില)

------------------------------------------------Bakara 2:183-185*.....183. സതVവിശzാസികേള, നി'ൾ (ചില)

നുക2ിെƒ അടിമ:യറുകൾ െപാtി:ുക, മർദിതെര സzതY_രാ:ി വിടുക,
എല$ാ നുക'ള%ം തകർ:ുക. ഇവയേല$ എനി:ു സzീകാരVമായ ഉപവാസം?

മനുഷVർ കാണു(തിനുേവAി അവർ ത'ള%െട മുഖം വിരൂപമാ:ു(ു.
അദൃശVനായ പിതാവല$ാെത, നി'ൾ ഉപവസി:ുകയാെണ(ുHR
മQാരും അറിയുകയില$;

സതVനിേഷധികെളേaാെലയാകരുR. നി'ള%െട മു…ിൽ വെ(2ിയവർ:ായി
േനാ…നുxഠിJിരു(R േപാെല നി'ൾ:ായി േനാ…നുxഠിേ:AതുA്. 185.
റമദാൻ മാസം: നി'ൾ ആ മാസ2ിൽ ആെര{ിലും
സ(ിഹിതരായിരുെ({ിൽ അവനു ഉപേദശം നൽകെt. ആെര{ിലും
േരാഗിയാവുകേയാ, യാYതയിലാവുകേയാ െചŠതാൽ പകരം അYതയും എŸം
(േനാെ…ടുേ:AതാS.) നി'ൾ:് ആശzാസം വരു2ാനാS അല$ാഹു
ഉേ‡ശി:ു(R. അല$ാഹു നി'ൾ:് എള%aമാണാYഗഹി:ു(R. നി'ൾ:്
െഞരു:ം ഉAാ:ാൻ അവൻ ഉേ‡ശി:ു(ില$. നി'ൾ ആ സമയം
പൂർ2ിയാ:ുവാനും അവൻ ഉേ‡ശി:ു(ു.

137.

ആ Dപാർഥനയും ഉപവാസവും മZ01വർ<ു കാണാൻ
കഴിയുേമാ?
ബൈബിൾ

മRായി 6:5-8*.....6

ഇലI / അെത

നുക2ിെƒ അടിമ:യറുകൾ െപാtി:ുക, മർദിതെര സzതY_രാ:ി വിടുക,
എല$ാ നുക'ള%ം തകർ:ുക. ഇവയേല$ എനി:ു സzീകാരVമായ ഉപവാസം?

മനുഷVർ കാണു(തിനുേവAി അവർ ത'ള%െട മുഖം വിരൂപമാ:ു(ു.
അദൃശVനായ പിതാവല$ാെത, നി'ൾ ഉപവസി:ുകയാെണ(ുHR
മQാരും അറിയുകയില$;

സതVനിേഷധികെളേaാെലയാകരുR. നി'ള%െട മു…ിൽ വെ(2ിയവർ:ായി
േനാ…നുxഠിJിരു(R േപാെല നി'ൾ:ായി േനാ…നുxഠിേ:AതുA്. 185.
റമദാൻ മാസം: നി'ൾ ആ മാസ2ിൽ ആെര{ിലും
സ(ിഹിതരായിരുെ({ിൽ അവനു ഉപേദശം നൽകെt. ആെര{ിലും
േരാഗിയാവുകേയാ, യാYതയിലാവുകേയാ െചŠതാൽ പകരം അYതയും എŸം
(േനാെ…ടുേ:AതാS.) നി'ൾ:് ആശzാസം വരു2ാനാS അല$ാഹു
ഉേ‡ശി:ു(R. അല$ാഹു നി'ൾ:് എള%aമാണാYഗഹി:ു(R. നി'ൾ:്
െഞരു:ം ഉAാ:ാൻ അവൻ ഉേ‡ശി:ു(ില$. നി'ൾ ആ സമയം
പൂർ2ിയാ:ുവാനും അവൻ ഉേ‡ശി:ു(ു.

137.

ആ Dപാർഥനയും ഉപവാസവും മZ01വർ<ു കാണാൻ
കഴിയുേമാ?

ഖുർആൻ

എ(ാൽ നി'ൾ Yപാർഥി:ുേ…ാൾ നി'ള%െട

രഹസVമുറിയിൽ YപേവശിJ% വാതിൽ അടJ് അദൃശVനായ നി'ള%െട
പിതാവിേനാടു Yപാർഥി:ുക; അേaാൾ രഹസVമായി െച‰%(െത_ും കാണു(
നി'ള%െട പിതാവു നി'ൾ:ു Yപതിഫലം ന<കും.

ബൈബിൾ

മRായി 6:5-8*.....6

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

എ(ാൽ നി'ൾ Yപാർഥി:ുേ…ാൾ നി'ള%െട

രഹസVമുറിയിൽ YപേവശിJ% വാതിൽ അടJ് അദൃശVനായ നി'ള%െട
പിതാവിേനാടു Yപാർഥി:ുക; അേaാൾ രഹസVമായി െച‰%(െത_ും കാണു(
നി'ള%െട പിതാവു നി'ൾ:ു Yപതിഫലം ന<കും.

മRായി 6:16-18*.....അ'െന െചŠതാൽ അദൃശVനായ

മRായി 6:16-18*.....അ'െന െചŠതാൽ അദൃശVനായ

------------------------------------------------Nisa 4:103*.....നി'ൾ നമvകാരം നിർവഹിJ%കഴിoാൽ

------------------------------------------------Nisa 4:103*.....നി'ൾ നമvകാരം നിർവഹിJ%കഴിoാൽ

പിതാവല$ാെത, നി'ൾ ഉപവസി:ുകയാെണ(ുHR മQാരും അറിയുകയില$;
രഹസVകാരV'ൾ കാണു( പിതാവു നി'ൾ:ു Yപതിഫലം ന<കും.

പിെ(, നി(ും ഇരു(ും കിട(ും അല$ാഹുെവ
ഓർ2ുെകാAിരി:ുക.

Jumah 62:9*.....സതVവിശzാസികേള!

പിതാവല$ാെത, നി'ൾ ഉപവസി:ുകയാെണ(ുHR മQാരും അറിയുകയില$;
രഹസVകാരV'ൾ കാണു( പിതാവു നി'ൾ:ു Yപതിഫലം ന<കും.

പിെ(, നി(ും ഇരു(ും കിട(ും അല$ാഹുെവ
ഓർ2ുെകാAിരി:ുക.

(നബിേയ,) നീ
എറിേoാടി:ുകയാെണ{ിൽ അേaാൾ നമvകാരം മുറേപാെല
നിർവഹി:ു(തിൽ നി'ൾ:് കുQെമാ(ുമില$. അല$ാഹുെവ നി'ൾ
സൂ•ി:ുക. അതാS നി'ൾ:് ഏQവും ഉ2മം. നി'ൾ
അറിയു(വെര{ിൽ.

Jumah 62:9*.....സതVവിശzാസികേള!

എലIാ വർഷവും ഒരു മാസേR<ു രാDതിയിൽ പകലും
േവളയും ഉപവസി<ാൻ ൈദവം ആDഗഹി<ുcുേiാ?

എലIാ വർഷവും ഒരു മാസേR<ു രാDതിയിൽ പകലും
േവളയും ഉപവസി<ാൻ ൈദവം ആDഗഹി<ുcുേiാ?

138.*

(Ramadan)

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

(നബിേയ,) നീ
എറിേoാടി:ുകയാെണ{ിൽ അേaാൾ നമvകാരം മുറേപാെല
നിർവഹി:ു(തിൽ നി'ൾ:് കുQെമാ(ുമില$. അല$ാഹുെവ നി'ൾ
സൂ•ി:ുക. അതാS നി'ൾ:് ഏQവും ഉ2മം. നി'ൾ
അറിയു(വെര{ിൽ.

138.*

(Ramadan)

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ഏശയാ 58:6-7.....അനീതിയുെട ബ“ന'ൾ അഴി:ുക, ദു•തയുെട

ഏശയാ 58:6-7.....അനീതിയുെട ബ“ന'ൾ അഴി:ുക, ദു•തയുെട

മRായി 6:16-18*.....ത'ൾ ഉപവസി:ു(ു എ(ുHതു

മRായി 6:16-18*.....ത'ൾ ഉപവസി:ു(ു എ(ുHതു

നുക2ിെƒ അടിമ:യറുകൾ െപാtി:ുക, മർദിതെര സzതY_രാ:ി വിടുക,
എല$ാ നുക'ള%ം തകർ:ുക. ഇവയേല$ എനി:ു സzീകാരVമായ ഉപവാസം?

മനുഷVർ കാണു(തിനുേവAി അവർ ത'ള%െട മുഖം വിരൂപമാ:ു(ു.
അദൃശVനായ പിതാവല$ാെത, നി'ൾ ഉപവസി:ുകയാെണ(ുHR
മQാരും അറിയുകയില$;

------------------------------------------------Bakara 2:183-185*.....183. സതVവിശzാസികേള, നി'ൾ (ചില)
സതVനിേഷധികെളേaാെലയാകരുR. നി'ള%െട മു…ിൽ വെ(2ിയവർ:ായി
േനാ…നുxഠിJിരു(R േപാെല നി'ൾ:ായി േനാ…നുxഠിേ:AതുA്. 185.
റമദാൻ മാസം: നി'ൾ ആ മാസ2ിൽ ആെര{ിലും
സ(ിഹിതരായിരുെ({ിൽ അവനു ഉപേദശം നൽകെt. ആെര{ിലും
േരാഗിയാവുകേയാ, യാYതയിലാവുകേയാ െചŠതാൽ പകരം അYതയും എŸം
(േനാെ…ടുേ:AതാS.) നി'ൾ:് ആശzാസം വരു2ാനാS അല$ാഹു
ഉേ‡ശി:ു(R. അല$ാഹു നി'ൾ:് എള%aമാണാYഗഹി:ു(R. നി'ൾ:്
െഞരു:ം ഉAാ:ാൻ അവൻ ഉേ‡ശി:ു(ില$. നി'ൾ ആ സമയം
പൂർ2ിയാ:ുവാനും അവൻ ഉേ‡ശി:ു(ു.

നുക2ിെƒ അടിമ:യറുകൾ െപാtി:ുക, മർദിതെര സzതY_രാ:ി വിടുക,
എല$ാ നുക'ള%ം തകർ:ുക. ഇവയേല$ എനി:ു സzീകാരVമായ ഉപവാസം?

മനുഷVർ കാണു(തിനുേവAി അവർ ത'ള%െട മുഖം വിരൂപമാ:ു(ു.
അദൃശVനായ പിതാവല$ാെത, നി'ൾ ഉപവസി:ുകയാെണ(ുHR
മQാരും അറിയുകയില$;

------------------------------------------------Bakara 2:183-185*.....183. സതVവിശzാസികേള, നി'ൾ (ചില)
സതVനിേഷധികെളേaാെലയാകരുR. നി'ള%െട മു…ിൽ വെ(2ിയവർ:ായി
േനാ…നുxഠിJിരു(R േപാെല നി'ൾ:ായി േനാ…നുxഠിേ:AതുA്. 185.
റമദാൻ മാസം: നി'ൾ ആ മാസ2ിൽ ആെര{ിലും
സ(ിഹിതരായിരുെ({ിൽ അവനു ഉപേദശം നൽകെt. ആെര{ിലും
േരാഗിയാവുകേയാ, യാYതയിലാവുകേയാ െചŠതാൽ പകരം അYതയും എŸം
(േനാെ…ടുേ:AതാS.) നി'ൾ:് ആശzാസം വരു2ാനാS അല$ാഹു
ഉേ‡ശി:ു(R. അല$ാഹു നി'ൾ:് എള%aമാണാYഗഹി:ു(R. നി'ൾ:്
െഞരു:ം ഉAാ:ാൻ അവൻ ഉേ‡ശി:ു(ില$. നി'ൾ ആ സമയം
പൂർ2ിയാ:ുവാനും അവൻ ഉേ‡ശി:ു(ു.

139.

സത6വിശ=ാസികൾ ദീനംപിടി/തും ദാനധർമേRാu
കൂടിയതും അലIാഹു DപതീVി<ുcുേiാ? (Zekat)
ബൈബിൾ

അെത / അെത

139.

സത6വിശ=ാസികൾ ദീനംപിടി/തും ദാനധർമേRാu
കൂടിയതും അലIാഹു DപതീVി<ുcുേiാ? (Zekat)

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

മലാ<ി 3:8*.....എ(ിt%ം നി'ൾ എെ( െകാH െച‰%(ു.

മലാ<ി 3:8*.....എ(ിt%ം നി'ൾ എെ( െകാH െച‰%(ു.

മRായി 6:3*.....നി'ൾ ദാനധർമം െച‰%േ…ാൾ വലൈ{

മRായി 6:3*.....നി'ൾ ദാനധർമം െച‰%േ…ാൾ വലൈ{

മRായി 19:21.....േപായി നിന:ുHെതല$ാം വിQ% ദരിYദർ:ു

മRായി 19:21.....േപായി നിന:ുHെതല$ാം വിQ% ദരിYദർ:ു

------------------------------------------------Bakara 2:177*.....നമvകാരം നിർവഹി:ുക, സകാ2്

------------------------------------------------Bakara 2:177*.....നമvകാരം നിർവഹി:ുക, സകാ2്

Tevbe 9:103-104*.....103.

അവരുെട സz2ു:ളിൽ നിർണിതമായ
ധർ.'ൾ പാലി:ുക. അല$ാഹു ... അവരുെട ദാനധർ.ം സzീകരി:ു(ു.

Tevbe 9:103-104*.....103.

Mu’minun 23:1 & 4.....1സകാ2്

Mu’minun 23:1 & 4.....1സകാ2്

“എ'െനയാണു ഞ'ൾ അ'െയ െകാH െച‰%(R” എ(ു നി'ൾ
േചാദി:ു(ു..
െച‰%(R ഇടൈ{ അറിയരുR. അR അYതŠ:ു രഹസVമായിരി:ണം
െകാടു:ുക; അേaാൾ നിന:ു സzർഗ2ിൽ നിേ•പമുAാകും. പി(ീടു
വ(് എെ( അനുഗമി:ുക” എ(ു പറoു..

നൽകുക.

വിജയിക¿. 4.

ന<കു(വ¸ തെ(യാS

140.

ദിവസം േതാറും ഓേരാ ദിവസവും ദിവസവും അj്
Dപാവശ6ം ആവർRി/് Dപാർഥന േകൾ<ാൻ ൈദവം
ആDഗഹി<ുcുേiാ? (Namaz)
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

“എ'െനയാണു ഞ'ൾ അ'െയ െകാH െച‰%(R” എ(ു നി'ൾ
േചാദി:ു(ു..
െച‰%(R ഇടൈ{ അറിയരുR. അR അYതŠ:ു രഹസVമായിരി:ണം
െകാടു:ുക; അേaാൾ നിന:ു സzർഗ2ിൽ നിേ•പമുAാകും. പി(ീടു
വ(് എെ( അനുഗമി:ുക” എ(ു പറoു..

നൽകുക.

അവരുെട സz2ു:ളിൽ നിർണിതമായ
ധർ.'ൾ പാലി:ുക. അല$ാഹു ... അവരുെട ദാനധർ.ം സzീകരി:ു(ു.
വിജയിക¿. 4.

ൈദവം േകൾ:ുെമ(ു വിജാതീയർ വിചാരി:ു(ു. നി'ള%െട Yപാർഥന
അ'െനയാകരുR. അവരുെട Yപാർഥന നിരർഥക'ളായ വാ:ുകള%െട
കൂ…ാരമാണേല$ാ.

േയാഹcാൻ 4:24*.....ൈദവം ആ|ാവാകു(ു; ൈദവെ2

140.

ദിവസം േതാറും ഓേരാ ദിവസവും ദിവസവും അj്
Dപാവശ6ം ആവർRി/് Dപാർഥന േകൾ<ാൻ ൈദവം
ആDഗഹി<ുcുേiാ? (Namaz)

ഖുർആൻ

മRായി 6:7*.....അതിഭാഷണംെകാA് ത'ള%െട Yപാർഥന

ന<കു(വ¸ തെ(യാS

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

മRായി 6:7*.....അതിഭാഷണംെകാA് ത'ള%െട Yപാർഥന

ൈദവം േകൾ:ുെമ(ു വിജാതീയർ വിചാരി:ു(ു. നി'ള%െട Yപാർഥന
അ'െനയാകരുR. അവരുെട Yപാർഥന നിരർഥക'ളായ വാ:ുകള%െട
കൂ…ാരമാണേല$ാ.

േയാഹcാൻ 4:24*.....ൈദവം ആ|ാവാകു(ു; ൈദവെ2

ആരാധി:ു(വർ ആ|ാവിലും സതV2ിലും ആരാധി:ണം.”

ആരാധി:ു(വർ ആ|ാവിലും സതV2ിലും ആരാധി:ണം.”

------------------------------------------------Bakara 2:45.... സഹിxണുതയിലും സലാ2ിലും സഹായം േതടുക.
Hud 11:114..... പകലി4െറ രAQ'ളിലും രാവി4െറ

------------------------------------------------Bakara 2:45.... സഹിxണുതയിലും സലാ2ിലും സഹായം േതടുക.
Hud 11:114..... പകലി4െറ രAQ'ളിലും രാവി4െറ

ആദVയാമ2ിലും നീ നമvകാരം നിxഠേയാെട നിർവഹി:ുക.

ആദVയാമ2ിലും നീ നമvകാരം നിxഠേയാെട നിർവഹി:ുക.

İsra 17:78*.....രാYതി

İsra 17:78*.....രാYതി

നീ'ുേ…ാൾ തീർJയായും Yപഭാത
Yപാർഥനയിൽ രാYതി കഴിJ%കൂേtAതാS. Yപഭാതം പുലർ(ാൽ അതു
തെ(യാണ സതVം. Yപഭാതേവളയിൽ ആ േതാt2ിെല പഴ'ൾ അവർ
പറിെJടു:ുെമ(് അവർ സതVം െചŠത സ•ർഭം.

139.

സത6വിശ=ാസികൾ ദീനംപിടി/തും ദാനധർമേRാu
കൂടിയതും അലIാഹു DപതീVി<ുcുേiാ? (Zekat)
ബൈബിൾ

അെത / അെത

നീ'ുേ…ാൾ തീർJയായും Yപഭാത
Yപാർഥനയിൽ രാYതി കഴിJ%കൂേtAതാS. Yപഭാതം പുലർ(ാൽ അതു
തെ(യാണ സതVം. Yപഭാതേവളയിൽ ആ േതാt2ിെല പഴ'ൾ അവർ
പറിെJടു:ുെമ(് അവർ സതVം െചŠത സ•ർഭം.

139.

സത6വിശ=ാസികൾ ദീനംപിടി/തും ദാനധർമേRാu
കൂടിയതും അലIാഹു DപതീVി<ുcുേiാ? (Zekat)

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

മലാ<ി 3:8*.....എ(ിt%ം നി'ൾ എെ( െകാH െച‰%(ു.

മലാ<ി 3:8*.....എ(ിt%ം നി'ൾ എെ( െകാH െച‰%(ു.

“എ'െനയാണു ഞ'ൾ അ'െയ െകാH െച‰%(R” എ(ു നി'ൾ
േചാദി:ു(ു..

“എ'െനയാണു ഞ'ൾ അ'െയ െകാH െച‰%(R” എ(ു നി'ൾ
േചാദി:ു(ു..

െച‰%(R ഇടൈ{ അറിയരുR. അR അYതŠ:ു രഹസVമായിരി:ണം

െച‰%(R ഇടൈ{ അറിയരുR. അR അYതŠ:ു രഹസVമായിരി:ണം

െകാടു:ുക; അേaാൾ നിന:ു സzർഗ2ിൽ നിേ•പമുAാകും. പി(ീടു
വ(് എെ( അനുഗമി:ുക” എ(ു പറoു..

െകാടു:ുക; അേaാൾ നിന:ു സzർഗ2ിൽ നിേ•പമുAാകും. പി(ീടു
വ(് എെ( അനുഗമി:ുക” എ(ു പറoു..

നൽകുക.

നൽകുക.

Tevbe 9:103-104*.....103.

അവരുെട സz2ു:ളിൽ നിർണിതമായ
ധർ.'ൾ പാലി:ുക. അല$ാഹു ... അവരുെട ദാനധർ.ം സzീകരി:ു(ു.

Tevbe 9:103-104*.....103.

Mu’minun 23:1 & 4.....1സകാ2്

Mu’minun 23:1 & 4.....1സകാ2്

മRായി 6:3*.....നി'ൾ ദാനധർമം െച‰%േ…ാൾ വലൈ{

മRായി 19:21.....േപായി നിന:ുHെതല$ാം വിQ% ദരിYദർ:ു

------------------------------------------------Bakara 2:177*.....നമvകാരം നിർവഹി:ുക, സകാ2്

വിജയിക¿. 4.

ന<കു(വ¸ തെ(യാS

140.

ഇലI / അെത

മRായി 19:21.....േപായി നിന:ുHെതല$ാം വിQ% ദരിYദർ:ു

------------------------------------------------Bakara 2:177*.....നമvകാരം നിർവഹി:ുക, സകാ2്
അവരുെട സz2ു:ളിൽ നിർണിതമായ
ധർ.'ൾ പാലി:ുക. അല$ാഹു ... അവരുെട ദാനധർ.ം സzീകരി:ു(ു.
വിജയിക¿. 4.

ദിവസം േതാറും ഓേരാ ദിവസവും ദിവസവും അj്
Dപാവശ6ം ആവർRി/് Dപാർഥന േകൾ<ാൻ ൈദവം
ആDഗഹി<ുcുേiാ? (Namaz)
ബൈബിൾ

മRായി 6:3*.....നി'ൾ ദാനധർമം െച‰%േ…ാൾ വലൈ{

ഖുർആൻ

ന<കു(വ¸ തെ(യാS

140.

ദിവസം േതാറും ഓേരാ ദിവസവും ദിവസവും അj്
Dപാവശ6ം ആവർRി/് Dപാർഥന േകൾ<ാൻ ൈദവം
ആDഗഹി<ുcുേiാ? (Namaz)
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

മRായി 6:7*.....അതിഭാഷണംെകാA് ത'ള%െട Yപാർഥന

മRായി 6:7*.....അതിഭാഷണംെകാA് ത'ള%െട Yപാർഥന

ൈദവം േകൾ:ുെമ(ു വിജാതീയർ വിചാരി:ു(ു. നി'ള%െട Yപാർഥന
അ'െനയാകരുR. അവരുെട Yപാർഥന നിരർഥക'ളായ വാ:ുകള%െട
കൂ…ാരമാണേല$ാ.

ൈദവം േകൾ:ുെമ(ു വിജാതീയർ വിചാരി:ു(ു. നി'ള%െട Yപാർഥന
അ'െനയാകരുR. അവരുെട Yപാർഥന നിരർഥക'ളായ വാ:ുകള%െട
കൂ…ാരമാണേല$ാ.

േയാഹcാൻ 4:24*.....ൈദവം ആ|ാവാകു(ു; ൈദവെ2

േയാഹcാൻ 4:24*.....ൈദവം ആ|ാവാകു(ു; ൈദവെ2

ആരാധി:ു(വർ ആ|ാവിലും സതV2ിലും ആരാധി:ണം.”

ആരാധി:ു(വർ ആ|ാവിലും സതV2ിലും ആരാധി:ണം.”

------------------------------------------------Bakara 2:45.... സഹിxണുതയിലും സലാ2ിലും സഹായം േതടുക.
Hud 11:114..... പകലി4െറ രAQ'ളിലും രാവി4െറ

------------------------------------------------Bakara 2:45.... സഹിxണുതയിലും സലാ2ിലും സഹായം േതടുക.
Hud 11:114..... പകലി4െറ രAQ'ളിലും രാവി4െറ

İsra 17:78*.....രാYതി

İsra 17:78*.....രാYതി

ആദVയാമ2ിലും നീ നമvകാരം നിxഠേയാെട നിർവഹി:ുക.

നീ'ുേ…ാൾ തീർJയായും Yപഭാത
Yപാർഥനയിൽ രാYതി കഴിJ%കൂേtAതാS. Yപഭാതം പുലർ(ാൽ അതു
തെ(യാണ സതVം. Yപഭാതേവളയിൽ ആ േതാt2ിെല പഴ'ൾ അവർ
പറിെJടു:ുെമ(് അവർ സതVം െചŠത സ•ർഭം.

ആദVയാമ2ിലും നീ നമvകാരം നിxഠേയാെട നിർവഹി:ുക.

നീ'ുേ…ാൾ തീർJയായും Yപഭാത
Yപാർഥനയിൽ രാYതി കഴിJ%കൂേtAതാS. Yപഭാതം പുലർ(ാൽ അതു
തെ(യാണ സതVം. Yപഭാതേവളയിൽ ആ േതാt2ിെല പഴ'ൾ അവർ
പറിെJടു:ുെമ(് അവർ സതVം െചŠത സ•ർഭം.

141.

വിശ=ാസികൾ ത7ള0െട ജീവിതകാലR് ഒരി<ൽ ഒരു
വിശുB †ലേR<് തീർ{ാടനം നടRണെമc് ൈദവം
DപതീVി<ുcുേiാ? (Hajj)
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

141.

വിശ=ാസികൾ ത7ള0െട ജീവിതകാലR് ഒരി<ൽ ഒരു
വിശുB †ലേR<് തീർ{ാടനം നടRണെമc് ൈദവം
DപതീVി<ുcുേiാ? (Hajj)

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

മRായി 24:24-26.....അവിടു(് അതാ വിജനYപേദശ2്!’ എ(്

മRായി 24:24-26.....അവിടു(് അതാ വിജനYപേദശ2്!’ എ(്

ആള%കൾ നി'േളാടു പറoാൽ നി'ൾ േപാകരുR.

ആള%കൾ നി'േളാടു പറoാൽ നി'ൾ േപാകരുR.

േയാഹcാൻ 4:19-24*.....േയശു അവേളാടു പറoു: “ഞാൻ

േയാഹcാൻ 4:19-24*.....േയശു അവേളാടു പറoു: “ഞാൻ

പറയു(തു വിശzസി:ുക; പിതാവിെന ആരാധി:ു(R ഈ മലയിേലാ
െയരൂശേലമിേലാ അല$ാതാകു( സമയം വരു(ു. ൈദവം ആ|ാവാകു(ു;

പറയു(തു വിശzസി:ുക; പിതാവിെന ആരാധി:ു(R ഈ മലയിേലാ
െയരൂശേലമിേലാ അല$ാതാകു( സമയം വരു(ു. ൈദവം ആ|ാവാകു(ു;

ൈദവെ2 ആരാധി:ു(വർ ആ|ാവിലും സതV2ിലും ആരാധി:ണം.

ൈദവെ2 ആരാധി:ു(വർ ആ|ാവിലും സതV2ിലും ആരാധി:ണം.

------------------------------------------------Bakara 2:196*.....അല$ാഹുവിനും ഹറÂ നട2ി:ും (ഹ¨്,

------------------------------------------------Bakara 2:196*.....അല$ാഹുവിനും ഹറÂ നട2ി:ും (ഹ¨്,

ഉംറ)

ഉംറ)

Al-i İmran 3:97*.....ആ

ഭവന2ിൻെറ (കഅ്ബയുെട)
അടു:ൽ അവർ നട2ു( Yപാർªന ചൂളംവിളിയും

Al-i İmran 3:97*.....ആ

ൈകെകാtലുമല$ാെത മെQാ(ുമായിരു(ില$.

ൈകെകാtലുമല$ാെത മെQാ(ുമായിരു(ില$.

ഒരു വർഷം ഒരി<ൽ മൃഗയാഗ7െള അർhി<ാൻ ൈദവം
ഇേhാഴും ആള0കെള ആDഗഹി<ുcുേiാ? (Kurban)

ഒരു വർഷം ഒരി<ൽ മൃഗയാഗ7െള അർhി<ാൻ ൈദവം
ഇേhാഴും ആള0കെള ആDഗഹി<ുcുേiാ? (Kurban)

142.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഭവന2ിൻെറ (കഅ്ബയുെട)
അടു:ൽ അവർ നട2ു( Yപാർªന ചൂളംവിളിയും

142.

ഖുർആൻ

സwീർRന7ൾ 51:16-17*.....16

ഹനനയാഗം നീ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

സwീർRന7ൾ 51:16-17*.....16

ഹനനയാഗം നീ

ഇ€ി:ു(ില$; ഞാൻ ത(ു തീർ:ാം. േഹാമയാഗ2ിൽ നിന:ു
Yപസാദവുമില$. 17. ൈദവ2ി4െറ ഹനനയാഗ'ൾ തകർ(ിരി:ു(
മന„%; തകർ(ും നുറു'ിയുമിരി:ു( ഹൃദയെ2, ൈദവേമ, നീ
നിരസി:യില$.

ഇ€ി:ു(ില$; ഞാൻ ത(ു തീർ:ാം. േഹാമയാഗ2ിൽ നിന:ു
Yപസാദവുമില$. 17. ൈദവ2ി4െറ ഹനനയാഗ'ൾ തകർ(ിരി:ു(
മന„%; തകർ(ും നുറു'ിയുമിരി:ു( ഹൃദയെ2, ൈദവേമ, നീ
നിരസി:യില$.

Yകിvതു ത4െറ ജീവിത2ിലൂെട ഒരി:ൽ വിശു` £ല2്
YപേവശിJ% നിതVജീവൻ YപാപിJ%. താൻ പലേaാഴും തെ(2ാൻ
അർaി:ണെമ(ു മാYതം. 26. എ(ാൽ ഇേaാൾ േലാക2ി4െറ
ഒടുവിലായി താൻ പാപ2ി4െറ പാപം ചുമ(ുെകാA് പാപിെയ
നീ:ി:ളയാൻ YപതV•നായി. 28. Yകിvതുവിനു പല തവണ
പാപ'ൾ വഹി:ാൻ ഒരി:ൽ വാ†ദാനം െച‰െat%. ..

Yകിvതു ത4െറ ജീവിത2ിലൂെട ഒരി:ൽ വിശു` £ല2്
YപേവശിJ% നിതVജീവൻ YപാപിJ%. താൻ പലേaാഴും തെ(2ാൻ
അർaി:ണെമ(ു മാYതം. 26. എ(ാൽ ഇേaാൾ േലാക2ി4െറ
ഒടുവിലായി താൻ പാപ2ി4െറ പാപം ചുമ(ുെകാA് പാപിെയ
നീ:ി:ളയാൻ YപതV•നായി. 28. Yകിvതുവിനു പല തവണ
പാപ'ൾ വഹി:ാൻ ഒരി:ൽ വാ†ദാനം െച‰െat%. ..

------------------------------------------------Bakara 2:196*.....ആെര{ിലും േരാഗിയാവുകേയാ, േരാഗയാഗം

------------------------------------------------Bakara 2:196*.....ആെര{ിലും േരാഗിയാവുകേയാ, േരാഗയാഗം

Hajj 22:28 & 34*.....28.

Hajj 22:28 & 34*.....28.

എDബായർ 9: 11-12 & 25-28*..... 11. എ(ാൽ Yകൂശിതനായ

നട2ുകേയാ െചŠതാൽ, അെല${ിൽ Yപായ–ി2മായി േനാേ…ാ,
ദാനധർ.േമാ, ബലികർ.േമാ നിർവഹിJാൽ മതിയാകും.

അല$ാഹു അവർേ:കിയ മൃഗ'െള
സൃ•ിJ%Aാ:ിയതാS. അ'െന അവയിൽ നി(് നി'ൾ തി(ുകയും,
അല$ാഹുവിൻെറ അനുYഗഹ2ിൽ നി(് േതടിെ:ാH%കയും െച‰%ക. 34.
ഓേരാ സമുദായ2ിനും നാം ഓേരാ ആരാധനാകർ.ം നി–യിJിt%A്.

141.

വിശ=ാസികൾ ത7ള0െട ജീവിതകാലR് ഒരി<ൽ ഒരു
വിശുB †ലേR<് തീർ{ാടനം നടRണെമc് ൈദവം
DപതീVി<ുcുേiാ? (Hajj)
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

എDബായർ 9: 11-12 & 25-28*..... 11. എ(ാൽ Yകൂശിതനായ

നട2ുകേയാ െചŠതാൽ, അെല${ിൽ Yപായ–ി2മായി േനാേ…ാ,
ദാനധർ.േമാ, ബലികർ.േമാ നിർവഹിJാൽ മതിയാകും.

അല$ാഹു അവർേ:കിയ മൃഗ'െള
സൃ•ിJ%Aാ:ിയതാS. അ'െന അവയിൽ നി(് നി'ൾ തി(ുകയും,
അല$ാഹുവിൻെറ അനുYഗഹ2ിൽ നി(് േതടിെ:ാH%കയും െച‰%ക. 34.
ഓേരാ സമുദായ2ിനും നാം ഓേരാ ആരാധനാകർ.ം നി–യിJിt%A്.

141.

വിശ=ാസികൾ ത7ള0െട ജീവിതകാലR് ഒരി<ൽ ഒരു
വിശുB †ലേR<് തീർ{ാടനം നടRണെമc് ൈദവം
DപതീVി<ുcുേiാ? (Hajj)

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

മRായി 24:24-26.....അവിടു(് അതാ വിജനYപേദശ2്!’ എ(്

മRായി 24:24-26.....അവിടു(് അതാ വിജനYപേദശ2്!’ എ(്

ആള%കൾ നി'േളാടു പറoാൽ നി'ൾ േപാകരുR.

ആള%കൾ നി'േളാടു പറoാൽ നി'ൾ േപാകരുR.

േയാഹcാൻ 4:19-24*.....േയശു അവേളാടു പറoു: “ഞാൻ

േയാഹcാൻ 4:19-24*.....േയശു അവേളാടു പറoു: “ഞാൻ

ൈദവെ2 ആരാധി:ു(വർ ആ|ാവിലും സതV2ിലും ആരാധി:ണം.

ൈദവെ2 ആരാധി:ു(വർ ആ|ാവിലും സതV2ിലും ആരാധി:ണം.

------------------------------------------------Bakara 2:196*.....അല$ാഹുവിനും ഹറÂ നട2ി:ും (ഹ¨്,

------------------------------------------------Bakara 2:196*.....അല$ാഹുവിനും ഹറÂ നട2ി:ും (ഹ¨്,

Al-i İmran 3:97*.....ആ

ഭവന2ിൻെറ (കഅ്ബയുെട)
അടു:ൽ അവർ നട2ു( Yപാർªന ചൂളംവിളിയും

Al-i İmran 3:97*.....ആ

ൈകെകാtലുമല$ാെത മെQാ(ുമായിരു(ില$.

ൈകെകാtലുമല$ാെത മെQാ(ുമായിരു(ില$.

ഒരു വർഷം ഒരി<ൽ മൃഗയാഗ7െള അർhി<ാൻ ൈദവം
ഇേhാഴും ആള0കെള ആDഗഹി<ുcുേiാ? (Kurban)

ഒരു വർഷം ഒരി<ൽ മൃഗയാഗ7െള അർhി<ാൻ ൈദവം
ഇേhാഴും ആള0കെള ആDഗഹി<ുcുേiാ? (Kurban)

പറയു(തു വിശzസി:ുക; പിതാവിെന ആരാധി:ു(R ഈ മലയിേലാ
െയരൂശേലമിേലാ അല$ാതാകു( സമയം വരു(ു. ൈദവം ആ|ാവാകു(ു;

ഉംറ)

142.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

സwീർRന7ൾ 51:16-17*.....16

ഹനനയാഗം നീ

ഇ€ി:ു(ില$; ഞാൻ ത(ു തീർ:ാം. േഹാമയാഗ2ിൽ നിന:ു
Yപസാദവുമില$. 17. ൈദവ2ി4െറ ഹനനയാഗ'ൾ തകർ(ിരി:ു(
മന„%; തകർ(ും നുറു'ിയുമിരി:ു( ഹൃദയെ2, ൈദവേമ, നീ
നിരസി:യില$.

പറയു(തു വിശzസി:ുക; പിതാവിെന ആരാധി:ു(R ഈ മലയിേലാ
െയരൂശേലമിേലാ അല$ാതാകു( സമയം വരു(ു. ൈദവം ആ|ാവാകു(ു;

ഉംറ)

ഭവന2ിൻെറ (കഅ്ബയുെട)
അടു:ൽ അവർ നട2ു( Yപാർªന ചൂളംവിളിയും

142.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

സwീർRന7ൾ 51:16-17*.....16

ഹനനയാഗം നീ

ഇ€ി:ു(ില$; ഞാൻ ത(ു തീർ:ാം. േഹാമയാഗ2ിൽ നിന:ു
Yപസാദവുമില$. 17. ൈദവ2ി4െറ ഹനനയാഗ'ൾ തകർ(ിരി:ു(
മന„%; തകർ(ും നുറു'ിയുമിരി:ു( ഹൃദയെ2, ൈദവേമ, നീ
നിരസി:യില$.

എDബായർ 9: 11-12 & 25-28*..... 11. എ(ാൽ Yകൂശിതനായ

എDബായർ 9: 11-12 & 25-28*..... 11. എ(ാൽ Yകൂശിതനായ

------------------------------------------------Bakara 2:196*.....ആെര{ിലും േരാഗിയാവുകേയാ, േരാഗയാഗം

------------------------------------------------Bakara 2:196*.....ആെര{ിലും േരാഗിയാവുകേയാ, േരാഗയാഗം

Yകിvതു ത4െറ ജീവിത2ിലൂെട ഒരി:ൽ വിശു` £ല2്
YപേവശിJ% നിതVജീവൻ YപാപിJ%. താൻ പലേaാഴും തെ(2ാൻ
അർaി:ണെമ(ു മാYതം. 26. എ(ാൽ ഇേaാൾ േലാക2ി4െറ
ഒടുവിലായി താൻ പാപ2ി4െറ പാപം ചുമ(ുെകാA് പാപിെയ
നീ:ി:ളയാൻ YപതV•നായി. 28. Yകിvതുവിനു പല തവണ
പാപ'ൾ വഹി:ാൻ ഒരി:ൽ വാ†ദാനം െച‰െat%. ..

Yകിvതു ത4െറ ജീവിത2ിലൂെട ഒരി:ൽ വിശു` £ല2്
YപേവശിJ% നിതVജീവൻ YപാപിJ%. താൻ പലേaാഴും തെ(2ാൻ
അർaി:ണെമ(ു മാYതം. 26. എ(ാൽ ഇേaാൾ േലാക2ി4െറ
ഒടുവിലായി താൻ പാപ2ി4െറ പാപം ചുമ(ുെകാA് പാപിെയ
നീ:ി:ളയാൻ YപതV•നായി. 28. Yകിvതുവിനു പല തവണ
പാപ'ൾ വഹി:ാൻ ഒരി:ൽ വാ†ദാനം െച‰െat%. ..

നട2ുകേയാ െചŠതാൽ, അെല${ിൽ Yപായ–ി2മായി േനാേ…ാ,
ദാനധർ.േമാ, ബലികർ.േമാ നിർവഹിJാൽ മതിയാകും.

നട2ുകേയാ െചŠതാൽ, അെല${ിൽ Yപായ–ി2മായി േനാേ…ാ,
ദാനധർ.േമാ, ബലികർ.േമാ നിർവഹിJാൽ മതിയാകും.

അല$ാഹു അവർേ:കിയ മൃഗ'െള
സൃ•ിJ%Aാ:ിയതാS. അ'െന അവയിൽ നി(് നി'ൾ തി(ുകയും,
അല$ാഹുവിൻെറ അനുYഗഹ2ിൽ നി(് േതടിെ:ാH%കയും െച‰%ക. 34.
ഓേരാ സമുദായ2ിനും നാം ഓേരാ ആരാധനാകർ.ം നി–യിJിt%A്.

അല$ാഹു അവർേ:കിയ മൃഗ'െള
സൃ•ിJ%Aാ:ിയതാS. അ'െന അവയിൽ നി(് നി'ൾ തി(ുകയും,
അല$ാഹുവിൻെറ അനുYഗഹ2ിൽ നി(് േതടിെ:ാH%കയും െച‰%ക. 34.
ഓേരാ സമുദായ2ിനും നാം ഓേരാ ആരാധനാകർ.ം നി–യിJിt%A്.

Hajj 22:28 & 34*.....28.

Hajj 22:28 & 34*.....28.

143.

ഒരു മുSളിമിനു ൈബബിളിെല എെkwിലും
സംശയമുെiwിൽ അx ഒരു DകിSത6ാനിേയാ യഹൂദേനാേടാ
േചാദി<ുcx ഉചിതമായിരി<ുേമാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത ഖുർആൻ

143.

ഒരു മുSളിമിനു ൈബബിളിെല എെkwിലും
സംശയമുെiwിൽ അx ഒരു DകിSത6ാനിേയാ യഹൂദേനാേടാ
േചാദി<ുcx ഉചിതമായിരി<ുേമാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത ഖുർആൻ

1 പേDതാS 3:15*.....നി'ള%െട ഹൃദയ'ളിൽ Yകിvതുവിെന

1 പേDതാS 3:15*.....നി'ള%െട ഹൃദയ'ളിൽ Yകിvതുവിെന

പരമനാഥനായി ആരാധി:ുക. നി'ൾ:ുH YപതVാശെയ:ുറിJ് േചാദVം
െച‰%(വേരാ¥ സൗമVതേയാടും ആദരേ2ാടും കൂടി Yപതിവാദം
നട2ുവാൻ സ(`രായിരി:ുക.

പരമനാഥനായി ആരാധി:ുക. നി'ൾ:ുH YപതVാശെയ:ുറിJ് േചാദVം
െച‰%(വേരാ¥ സൗമVതേയാടും ആദരേ2ാടും കൂടി Yപതിവാദം
നട2ുവാൻ സ(`രായിരി:ുക.

------------------------------------------------Yunus 10:94*..... ഇനി നിന:ു നാം അവതരിaിJ%

------------------------------------------------Yunus 10:94*..... ഇനി നിന:ു നാം അവതരിaിJ%

ത(തിെനaQി നിന:് വല$ സംശയവുമുെA{ിൽ നിന:് മു…ുതെ(
േവദYഗ‹ം വായിJ് വരു(വേരാ¥ േചാദിJ% േനാ:ുക. തീർJയായും
നിന:് നിൻെറ ര•ിതാവി{ൽ നി(ുH സതVം വ(ുകിtിയിരി:ു(ു.
അതിനാൽ നീ സംശയാലു:ള%െട കൂt2ിലായിേaാകരുR.

ത(തിെനaQി നിന:് വല$ സംശയവുമുെA{ിൽ നിന:് മു…ുതെ(
േവദYഗ‹ം വായിJ് വരു(വേരാ¥ േചാദിJ% േനാ:ുക. തീർJയായും
നിന:് നിൻെറ ര•ിതാവി{ൽ നി(ുH സതVം വ(ുകിtിയിരി:ു(ു.
അതിനാൽ നീ സംശയാലു:ള%െട കൂt2ിലായിേaാകരുR.

Nahl 16:43*..... നിന:്

Nahl 16:43*..... നിന:്

മു…് പുരുഷൻമാെര (ആള%കെള)
യല$ാെത നാം ദൂതൻമാരായി നിേയാഗിJിtില$. അവർ:് നാം േബാധനം
നൽകു(ു. നി'ൾ (ഈ കാരVം) അറിയാ2വരാെണ{ിൽ
േവദ:ാേരാ¥ േചാദിJ് േനാ:ുക.

144.

ഒരു വ6sി<് വിശുB DഗF7ളിൽ ഒcിൽ എെkwിലും സംസർ‚ം
ഉെiwിൽ, ഉRര7ൾ ഇŒെhടാRപVം, സത6സ.മായ
േചാദ67ൾ േചാദി<ാൻ വിശ=ാസി ആവർRി<ാേമാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

മു…് പുരുഷൻമാെര (ആള%കെള)
യല$ാെത നാം ദൂതൻമാരായി നിേയാഗിJിtില$. അവർ:് നാം േബാധനം
നൽകു(ു. നി'ൾ (ഈ കാരVം) അറിയാ2വരാെണ{ിൽ
േവദ:ാേരാ¥ േചാദിJ് േനാ:ുക.

144.

ഒരു വ6sി<് വിശുB DഗF7ളിൽ ഒcിൽ എെkwിലും സംസർ‚ം
ഉെiwിൽ, ഉRര7ൾ ഇŒെhടാRപVം, സത6സ.മായ
േചാദ67ൾ േചാദി<ാൻ വിശ=ാസി ആവർRി<ാേമാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

അh. DപവർRന7ൾ 17:11*....അവിെടയുHവർ

അh. DപവർRന7ൾ 17:11*....അവിെടയുHവർ

ദിവസംേതാറുംേവദഭാഗ'ൾപരിേശാധി:ുകയുംെചŠതുേപാ(ു..

ദിവസംേതാറുംേവദഭാഗ'ൾപരിേശാധി:ുകയുംെചŠതുേപാ(ു..

1 േയാഹcാൻ 4:1*....Yപിയെatവേര, ആ|ാവുെA(്

1 േയാഹcാൻ 4:1*....Yപിയെatവേര, ആ|ാവുെA(്

------------------------------------------------Bakara 2:108*..... അഥവാ, ഒരി:ൽ നി'ൾ മൂസാ നബിെയ

------------------------------------------------Bakara 2:108*..... അഥവാ, ഒരി:ൽ നി'ൾ മൂസാ നബിെയ

േചാദVം െചŠതേaാൾ േചാദി:ുകയാേണാ? വല$വനും
സതVവിശzാസിയായിെ:ാA് സൽകർ.'ളിൽ വല$തും െച‰%(
പ•ം അവൻെറ YപയRന2ിൻെറ ഫലം നിേഷധി:െaടുകേയയില$.

േചാദVം െചŠതേaാൾ േചാദി:ുകയാേണാ? വല$വനും
സതVവിശzാസിയായിെ:ാA് സൽകർ.'ളിൽ വല$തും െച‰%(
പ•ം അവൻെറ YപയRന2ിൻെറ ഫലം നിേഷധി:െaടുകേയയില$.

Maide 5:101-102*.....101-

Maide 5:101-102*.....101-

െത„േലാനികVയിലുHവെര:ാൾവിശാലമനvകരായിരു(ു.അവർ
അതീവതാRപരVേ2ാെടവചനംസzീകരി:ുകയും,അതുശരിയാേണാഎ(റിയു(തിനു

അവകാശെaടു( എല$ാവെരയും വിശzസി:രുR. ആ|ാ¤
ൈദവ2ിൽനി(ുHതാേണാ എ(ു േശാധന െച‰%ക. എെ_(ാൽ
അേനകം വVാജYപവാചക~ാർ േലാക2ിൽ ഇറ'ിയിt%A്.

വിശzസിJവേര, അവർ നിെ(
അറിയിJിt%Aു എ(ു നVായം േബാധിaിaാൻ ഈ ജനെ2:ുറിJ%
േചാദി:രുതു; ഖുർആൻ അവതരിaി:െaടു( സമയ2് നി'ളവെയaQി
േചാദി:ുകയാെണ{ിൽ നി'ൾ:വ െവളിെaടു2ുക തെ( െച‰%ം. 102.
നി'ൾ:് മു…് ഒരു ജനവിഭാഗം അ2രം േചാദV'ൾ േചാദി:ുകയുAായി.
പിെ( അവയിൽ അവർ അവിശzസി:ു(വരായി2ീരുകയും െചŠതു.

143.

ഒരു മുSളിമിനു ൈബബിളിെല എെkwിലും
സംശയമുെiwിൽ അx ഒരു DകിSത6ാനിേയാ യഹൂദേനാേടാ
േചാദി<ുcx ഉചിതമായിരി<ുേമാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത ഖുർആൻ

െത„േലാനികVയിലുHവെര:ാൾവിശാലമനvകരായിരു(ു.അവർ
അതീവതാRപരVേ2ാെടവചനംസzീകരി:ുകയും,അതുശരിയാേണാഎ(റിയു(തിനു

അവകാശെaടു( എല$ാവെരയും വിശzസി:രുR. ആ|ാ¤
ൈദവ2ിൽനി(ുHതാേണാ എ(ു േശാധന െച‰%ക. എെ_(ാൽ
അേനകം വVാജYപവാചക~ാർ േലാക2ിൽ ഇറ'ിയിt%A്.

വിശzസിJവേര, അവർ നിെ(
അറിയിJിt%Aു എ(ു നVായം േബാധിaിaാൻ ഈ ജനെ2:ുറിJ%
േചാദി:രുതു; ഖുർആൻ അവതരിaി:െaടു( സമയ2് നി'ളവെയaQി
േചാദി:ുകയാെണ{ിൽ നി'ൾ:വ െവളിെaടു2ുക തെ( െച‰%ം. 102.
നി'ൾ:് മു…് ഒരു ജനവിഭാഗം അ2രം േചാദV'ൾ േചാദി:ുകയുAായി.
പിെ( അവയിൽ അവർ അവിശzസി:ു(വരായി2ീരുകയും െചŠതു.

143.

ഒരു മുSളിമിനു ൈബബിളിെല എെkwിലും
സംശയമുെiwിൽ അx ഒരു DകിSത6ാനിേയാ യഹൂദേനാേടാ
േചാദി<ുcx ഉചിതമായിരി<ുേമാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത ഖുർആൻ

1 പേDതാS 3:15*.....നി'ള%െട ഹൃദയ'ളിൽ Yകിvതുവിെന

1 പേDതാS 3:15*.....നി'ള%െട ഹൃദയ'ളിൽ Yകിvതുവിെന

------------------------------------------------Yunus 10:94*..... ഇനി നിന:ു നാം അവതരിaിJ%

------------------------------------------------Yunus 10:94*..... ഇനി നിന:ു നാം അവതരിaിJ%

ത(തിെനaQി നിന:് വല$ സംശയവുമുെA{ിൽ നിന:് മു…ുതെ(
േവദYഗ‹ം വായിJ് വരു(വേരാ¥ േചാദിJ% േനാ:ുക. തീർJയായും
നിന:് നിൻെറ ര•ിതാവി{ൽ നി(ുH സതVം വ(ുകിtിയിരി:ു(ു.
അതിനാൽ നീ സംശയാലു:ള%െട കൂt2ിലായിേaാകരുR.

ത(തിെനaQി നിന:് വല$ സംശയവുമുെA{ിൽ നിന:് മു…ുതെ(
േവദYഗ‹ം വായിJ് വരു(വേരാ¥ േചാദിJ% േനാ:ുക. തീർJയായും
നിന:് നിൻെറ ര•ിതാവി{ൽ നി(ുH സതVം വ(ുകിtിയിരി:ു(ു.
അതിനാൽ നീ സംശയാലു:ള%െട കൂt2ിലായിേaാകരുR.

Nahl 16:43*..... നിന:്

മു…് പുരുഷൻമാെര (ആള%കെള)
യല$ാെത നാം ദൂതൻമാരായി നിേയാഗിJിtില$. അവർ:് നാം േബാധനം
നൽകു(ു. നി'ൾ (ഈ കാരVം) അറിയാ2വരാെണ{ിൽ

Nahl 16:43*..... നിന:്

േവദ:ാേരാ¥ േചാദിJ് േനാ:ുക.

േവദ:ാേരാ¥ േചാദിJ് േനാ:ുക.

ഒരു വ6sി<് വിശുB DഗF7ളിൽ ഒcിൽ എെkwിലും സംസർ‚ം
ഉെiwിൽ, ഉRര7ൾ ഇŒെhടാRപVം, സത6സ.മായ
േചാദ67ൾ േചാദി<ാൻ വിശ=ാസി ആവർRി<ാേമാ?

ഒരു വ6sി<് വിശുB DഗF7ളിൽ ഒcിൽ എെkwിലും സംസർ‚ം
ഉെiwിൽ, ഉRര7ൾ ഇŒെhടാRപVം, സത6സ.മായ
േചാദ67ൾ േചാദി<ാൻ വിശ=ാസി ആവർRി<ാേമാ?

പരമനാഥനായി ആരാധി:ുക. നി'ൾ:ുH YപതVാശെയ:ുറിJ് േചാദVം
െച‰%(വേരാ¥ സൗമVതേയാടും ആദരേ2ാടും കൂടി Yപതിവാദം
നട2ുവാൻ സ(`രായിരി:ുക.

144.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

പരമനാഥനായി ആരാധി:ുക. നി'ൾ:ുH YപതVാശെയ:ുറിJ് േചാദVം
െച‰%(വേരാ¥ സൗമVതേയാടും ആദരേ2ാടും കൂടി Yപതിവാദം
നട2ുവാൻ സ(`രായിരി:ുക.

മു…് പുരുഷൻമാെര (ആള%കെള)
യല$ാെത നാം ദൂതൻമാരായി നിേയാഗിJിtില$. അവർ:് നാം േബാധനം
നൽകു(ു. നി'ൾ (ഈ കാരVം) അറിയാ2വരാെണ{ിൽ

144.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

അh. DപവർRന7ൾ 17:11*....അവിെടയുHവർ

അh. DപവർRന7ൾ 17:11*....അവിെടയുHവർ

െത„േലാനികVയിലുHവെര:ാൾവിശാലമനvകരായിരു(ു.അവർ
അതീവതാRപരVേ2ാെടവചനംസzീകരി:ുകയും,അതുശരിയാേണാഎ(റിയു(തിനു

െത„േലാനികVയിലുHവെര:ാൾവിശാലമനvകരായിരു(ു.അവർ
അതീവതാRപരVേ2ാെടവചനംസzീകരി:ുകയും,അതുശരിയാേണാഎ(റിയു(തിനു

1 േയാഹcാൻ 4:1*....Yപിയെatവേര, ആ|ാവുെA(്

1 േയാഹcാൻ 4:1*....Yപിയെatവേര, ആ|ാവുെA(്

അവകാശെaടു( എല$ാവെരയും വിശzസി:രുR. ആ|ാ¤
ൈദവ2ിൽനി(ുHതാേണാ എ(ു േശാധന െച‰%ക. എെ_(ാൽ
അേനകം വVാജYപവാചക~ാർ േലാക2ിൽ ഇറ'ിയിt%A്.

അവകാശെaടു( എല$ാവെരയും വിശzസി:രുR. ആ|ാ¤
ൈദവ2ിൽനി(ുHതാേണാ എ(ു േശാധന െച‰%ക. എെ_(ാൽ
അേനകം വVാജYപവാചക~ാർ േലാക2ിൽ ഇറ'ിയിt%A്.

------------------------------------------------Bakara 2:108*..... അഥവാ, ഒരി:ൽ നി'ൾ മൂസാ നബിെയ

------------------------------------------------Bakara 2:108*..... അഥവാ, ഒരി:ൽ നി'ൾ മൂസാ നബിെയ

Maide 5:101-102*.....101-

Maide 5:101-102*.....101-

ദിവസംേതാറുംേവദഭാഗ'ൾപരിേശാധി:ുകയുംെചŠതുേപാ(ു..

േചാദVം െചŠതേaാൾ േചാദി:ുകയാേണാ? വല$വനും
സതVവിശzാസിയായിെ:ാA് സൽകർ.'ളിൽ വല$തും െച‰%(
പ•ം അവൻെറ YപയRന2ിൻെറ ഫലം നിേഷധി:െaടുകേയയില$.

വിശzസിJവേര, അവർ നിെ(
അറിയിJിt%Aു എ(ു നVായം േബാധിaിaാൻ ഈ ജനെ2:ുറിJ%
േചാദി:രുതു; ഖുർആൻ അവതരിaി:െaടു( സമയ2് നി'ളവെയaQി
േചാദി:ുകയാെണ{ിൽ നി'ൾ:വ െവളിെaടു2ുക തെ( െച‰%ം. 102.
നി'ൾ:് മു…് ഒരു ജനവിഭാഗം അ2രം േചാദV'ൾ േചാദി:ുകയുAായി.
പിെ( അവയിൽ അവർ അവിശzസി:ു(വരായി2ീരുകയും െചŠതു.

ദിവസംേതാറുംേവദഭാഗ'ൾപരിേശാധി:ുകയുംെചŠതുേപാ(ു..

േചാദVം െചŠതേaാൾ േചാദി:ുകയാേണാ? വല$വനും
സതVവിശzാസിയായിെ:ാA് സൽകർ.'ളിൽ വല$തും െച‰%(
പ•ം അവൻെറ YപയRന2ിൻെറ ഫലം നിേഷധി:െaടുകേയയില$.

വിശzസിJവേര, അവർ നിെ(
അറിയിJിt%Aു എ(ു നVായം േബാധിaിaാൻ ഈ ജനെ2:ുറിJ%
േചാദി:രുതു; ഖുർആൻ അവതരിaി:െaടു( സമയ2് നി'ളവെയaQി
േചാദി:ുകയാെണ{ിൽ നി'ൾ:വ െവളിെaടു2ുക തെ( െച‰%ം. 102.
നി'ൾ:് മു…് ഒരു ജനവിഭാഗം അ2രം േചാദV'ൾ േചാദി:ുകയുAായി.
പിെ( അവയിൽ അവർ അവിശzസി:ു(വരായി2ീരുകയും െചŠതു.

145.

ൈദവിക െവളിhാടിൽ നിcുതെcയലIാെത,
വിശ=ാസേയാഗ6െമcു കരുതെhടുc പുരുഷPാരുെട
പരlരാഗത വചന7ള0ം വ6ാഖ6ാന7ള0ം വിശുB
DഗF7ൾ ശരിയായി മന•ിലാ<ാൻ ആവശ6മാേണാ?

(Sola Scriptura / Hadith)
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

145.

ൈദവിക െവളിhാടിൽ നിcുതെcയലIാെത,
വിശ=ാസേയാഗ6െമcു കരുതെhടുc പുരുഷPാരുെട
പരlരാഗത വചന7ള0ം വ6ാഖ6ാന7ള0ം വിശുB
DഗF7ൾ ശരിയായി മന•ിലാ<ാൻ ആവശ6മാേണാ?

(Sola Scriptura / Hadith)
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

േറാമാ 3:4*.....എല$ാ മനുഷVരും വVാജം പറയു(വരായാലും
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സംഗീതം, നൃRം, ആരാധനയിൽ പാടൽ പാടുcതിനായി ൈദവം
വിശ=ാസികെള േDപാŸാഹിhി<ുc േവദവാക67ൾ അവിെടയുേiാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

നിയമാവർRനം 31:19.....അതുെകാA് ഈ ഗാനം എഴുതി

നിയമാവർRനം 31:19.....അതുെകാA് ഈ ഗാനം എഴുതി

സാ•Vമായിരി:ും. .

സാ•Vമായിരി:ും. .

എടു2് ഇYസാേയൽജനെ2 പഠിaി:ുക; അR അവർെ:തിെരയുH

സwീർRന7ൾ 100:1-2.....യേഹാെവ:ു

ആർaിടുവിൻ?

2. സേ_ാഷേ2ാെട അവ(ു സമാധാനം എ(ു പറoു...

എേഫേസാS 5:18-19*.....ആ|ാവിലാS നി'ൾ

നിറേയAR. 19സ{ീർ2ന'ള%െടയും ഗീത'ള%െടയും ആ|ീയഗാന'ള%െടയും
വാ:ുകളാൽ നി'ൾ അേനVാനVം സംസാരി:ുകയും, പൂർണഹൃദയേ2ാെട
ഗീത'ള%ം സ{ീർ2ന'ള%ം പാടി കർ2ാവിെന vതുതി:ുകയും,

എടു2് ഇYസാേയൽജനെ2 പഠിaി:ുക; അR അവർെ:തിെരയുH

സwീർRന7ൾ 100:1-2.....യേഹാെവ:ു

ആർaിടുവിൻ?

2. സേ_ാഷേ2ാെട അവ(ു സമാധാനം എ(ു പറoു...

എേഫേസാS 5:18-19*.....ആ|ാവിലാS നി'ൾ

നിറേയAR. 19സ{ീർ2ന'ള%െടയും ഗീത'ള%െടയും ആ|ീയഗാന'ള%െടയും
വാ:ുകളാൽ നി'ൾ അേനVാനVം സംസാരി:ുകയും, പൂർണഹൃദയേ2ാെട
ഗീത'ള%ം സ{ീർ2ന'ള%ം പാടി കർ2ാവിെന vതുതി:ുകയും,

െകാേളാേസാS 3:16.....സ{ീർ2ന'ള%ം vേതാYതഗീത'ള%ം

െകാേളാേസാS 3:16.....സ{ീർ2ന'ള%ം vേതാYതഗീത'ള%ം

ൈദവ2ിനു കൃതŒതേയാടുകൂടിയ ഗാനം ഉയരെt.

ൈദവ2ിനു കൃതŒതേയാടുകൂടിയ ഗാനം ഉയരെt.

ആ|ീയ ഗാന'ള%ം ആലപി:ുക; നി'ള%െട ഹൃദയ2ിൽനി(ു

------------------------------------------------DശBി<ുക: ൈബബിളിൽ 450-ലധികം വാക67ൾ
േDപാŸാഹജനകവും, സംഗീതവും, നൃRവും പാടിയും
സൃŒി<ുcുെiwിലും ഖുർആനിൽ ഇ7െനെയാരിടം ഇലI.

ആ|ീയ ഗാന'ള%ം ആലപി:ുക; നി'ള%െട ഹൃദയ2ിൽനി(ു

------------------------------------------------DശBി<ുക: ൈബബിളിൽ 450-ലധികം വാക67ൾ
േDപാŸാഹജനകവും, സംഗീതവും, നൃRവും പാടിയും
സൃŒി<ുcുെiwിലും ഖുർആനിൽ ഇ7െനെയാരിടം ഇലI.

151.*

ൈദവRിeെറ Dപത6Vമായ ഉേ}ശ6മനുസരി/്, ഒേര സമയം
ഒcിലധികം ഭാര6<് ഒരു പുരുഷനുiായിരിേ<ix ശരിയാേണാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

നിയമാവർRനം 17:17*.....

ഖുർആൻ

രാജാവി4 അേനകം ഭാരVമാർ

ഉAായിരി:രുR; അ'െന ആയാൽ അേ‡ഹ2ിെƒ ഹൃദയം
വഴിെതQിേaാകും.

1 േകാറിേkാS 7:2*.....

151.*

ൈദവRിeെറ Dപത6Vമായ ഉേ}ശ6മനുസരി/്, ഒേര സമയം
ഒcിലധികം ഭാര6<് ഒരു പുരുഷനുiായിരിേ<ix ശരിയാേണാ?

ഓേരാ പുരുഷനും സz_ം ഭാരVയും

ഓേരാ vYതീ:ും സz_ം ഭർ2ാവും ഉAായിരി:െt.

------------------------------------------------Nisa 4:3& 24*.....അനാഥകെള നി'ൾ പരിഹസി:ുകയിെല$(്
നി'ൾ വിചാരി:ു( പ•ം, നി'ൾ തിരെoടു:ു( vYതീകെള രേAാ
മൂേ(ാ നാേലാ േപെര വിവാഹം െച‰%ക ... 24. എല$ാ വിവാഹിത
vYതീകള%ം നിഷി`മായിരി:ു(ു, നി'ള%െട വലതുൈകകൾ ഒഴിെക.

Ahzab 33:21,30,38 & 50*.....21.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

നിയമാവർRനം 17:17*.....

ഖുർആൻ

രാജാവി4 അേനകം ഭാരVമാർ

ഉAായിരി:രുR; അ'െന ആയാൽ അേ‡ഹ2ിെƒ ഹൃദയം
വഴിെതQിേaാകും.

1 േകാറിേkാS 7:2*.....

ഓേരാ പുരുഷനും സz_ം ഭാരVയും

ഓേരാ vYതീ:ും സz_ം ഭർ2ാവും ഉAായിരി:െt.

------------------------------------------------Nisa 4:3& 24*.....അനാഥകെള നി'ൾ പരിഹസി:ുകയിെല$(്
നി'ൾ വിചാരി:ു( പ•ം, നി'ൾ തിരെoടു:ു( vYതീകെള രേAാ
മൂേ(ാ നാേലാ േപെര വിവാഹം െച‰%ക ... 24. എല$ാ വിവാഹിത
vYതീകള%ം നിഷി`മായിരി:ു(ു, നി'ള%െട വലതുൈകകൾ ഒഴിെക.

തീർJയായും അല$ാഹുവിൻെറ
ദൂതനിൽ ഉ2മമായ മാതൃകയുA് എ(് vപ•മായ ധരം. 30. Yപവാചക
പRനിമാേര, നി'ൾ മുേ(ാt് േപായിെ:ാH%ക. 38. Yപവാചകൻ
Yപവാചകെന പരിഹസിJതിെല അപമാനം ഒ(ുമില$. 50. Yപവാചകനും
നബിയും അവെള വിവാഹം കഴി:ാൻ ആYഗഹി:ുെ({ിൽ ഒരു വിശzാസി
vYതീ:് വിവാഹജീവിതം നൽകുവാൻ ആYഗഹി:ുെ({ിൽ, വിശzാസികൾ.

Ahzab 33:21,30,38 & 50*.....21.

ഒേര സമയം ഒcിൽ കൂടുതൽ ഭാര6യുെiwിൽ ഒരാൾ
ഭാര6മാരുമായി തുല6മായി ഇടെപടാൻ സാധ6തയുേiാ?

ഒേര സമയം ഒcിൽ കൂടുതൽ ഭാര6യുെiwിൽ ഒരാൾ
ഭാര6മാരുമായി തുല6മായി ഇടെപടാൻ സാധ6തയുേiാ?

152.

ബൈബിൾ

തീർJയായും അല$ാഹുവിൻെറ
ദൂതനിൽ ഉ2മമായ മാതൃകയുA് എ(് vപ•മായ ധരം. 30. Yപവാചക
പRനിമാേര, നി'ൾ മുേ(ാt് േപായിെ:ാH%ക. 38. Yപവാചകൻ
Yപവാചകെന പരിഹസിJതിെല അപമാനം ഒ(ുമില$. 50. Yപവാചകനും
നബിയും അവെള വിവാഹം കഴി:ാൻ ആYഗഹി:ുെ({ിൽ ഒരു വിശzാസി
vYതീ:് വിവാഹജീവിതം നൽകുവാൻ ആYഗഹി:ുെ({ിൽ, വിശzാസികൾ.

152.

ഇലI / ഇലI ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / ഇലI ഖുർആൻ

നിയമാവർRനം 21:15.....ഒരു പുരുഷനു രAു ഭാരVമാർ

നിയമാവർRനം 21:15.....ഒരു പുരുഷനു രAു ഭാരVമാർ

െനഹമിയാ 13:26-27*.....26.

െനഹമിയാ 13:26-27*.....26.

ഉAായിരി:ുകയും അയാൾ അവരിൽ ഒരാെള vേനഹി:ുകയും
മQവെള െവറു:ുകയും.

അേ‡ഹെ2േaാെല ഒരു

രാജാ¤ ഒരു ജനതയുെടയും ഇടയിൽ ഉAായിരു(ില$. ... 27. വിജാതീയ
vYതീകെള വിവാഹം െചŠതു തി~ Yപവർ2ി:ണേമാ?

------------------------------------------------Nisa 4:3*.....അനാഥകള%െട കാരV2ിൽ നീതി
പാലി:ാനാവിെല$(് നി'ളാശ{ി:ു(ുെവ{ിൽ നി'ൾ:ി•െat
മQ% vYതീകളിൽനി(് രേAാ മൂേ(ാ നാേലാ േപെര വിവാഹം
െച‰%ക. എ(ാൽ (അവർ:ിടയിൽ) നീതിപുലർ2ാനാവിെല$(്
നി'ൾ ഭയെaടുകയാെണ{ിൽ ഒരുവെള മാYതം (വിവാഹം
കഴി:ുക.) അെല${ിൽ നി'ള%െട അധീന2ിലുH അടിമvYതീെയ
(ഭാരVെയേaാെല സzീകരി:ുക. നി'ൾ അനീതി െച‰ാതിരി:ാൻ
സാധVത കൂടുതലാS.

Nisa 4:129*.... നി'ള%െട

ഭാരVമാർ:ിടയിൽ
തുലVരായിരി:ാൻ നി'ൾ ഒരി:ലും ആYഗഹി:ുകയില$, നി'ൾ
എYതമാYതം ആYഗഹി:ു(ുേവാ അR നി'ൾ ആYഗഹിേJ:ാം.

151.*

ൈദവRിeെറ Dപത6Vമായ ഉേ}ശ6മനുസരി/്, ഒേര സമയം
ഒcിലധികം ഭാര6<് ഒരു പുരുഷനുiായിരിേ<ix ശരിയാേണാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

നിയമാവർRനം 17:17*.....

ഓേരാ പുരുഷനും സz_ം ഭാരVയും

ഓേരാ vYതീ:ും സz_ം ഭർ2ാവും ഉAായിരി:െt.

------------------------------------------------Nisa 4:3& 24*.....അനാഥകെള നി'ൾ പരിഹസി:ുകയിെല$(്
നി'ൾ വിചാരി:ു( പ•ം, നി'ൾ തിരെoടു:ു( vYതീകെള രേAാ
മൂേ(ാ നാേലാ േപെര വിവാഹം െച‰%ക ... 24. എല$ാ വിവാഹിത
vYതീകള%ം നിഷി`മായിരി:ു(ു, നി'ള%െട വലതുൈകകൾ ഒഴിെക.

Ahzab 33:21,30,38 & 50*.....21.

അേ‡ഹെ2േaാെല ഒരു

രാജാ¤ ഒരു ജനതയുെടയും ഇടയിൽ ഉAായിരു(ില$. ... 27. വിജാതീയ
vYതീകെള വിവാഹം െചŠതു തി~ Yപവർ2ി:ണേമാ?

------------------------------------------------Nisa 4:3*.....അനാഥകള%െട കാരV2ിൽ നീതി
പാലി:ാനാവിെല$(് നി'ളാശ{ി:ു(ുെവ{ിൽ നി'ൾ:ി•െat
മQ% vYതീകളിൽനി(് രേAാ മൂേ(ാ നാേലാ േപെര വിവാഹം
െച‰%ക. എ(ാൽ (അവർ:ിടയിൽ) നീതിപുലർ2ാനാവിെല$(്
നി'ൾ ഭയെaടുകയാെണ{ിൽ ഒരുവെള മാYതം (വിവാഹം
കഴി:ുക.) അെല${ിൽ നി'ള%െട അധീന2ിലുH അടിമvYതീെയ
(ഭാരVെയേaാെല സzീകരി:ുക. നി'ൾ അനീതി െച‰ാതിരി:ാൻ
സാധVത കൂടുതലാS.

Nisa 4:129*.... നി'ള%െട

ഭാരVമാർ:ിടയിൽ
തുലVരായിരി:ാൻ നി'ൾ ഒരി:ലും ആYഗഹി:ുകയില$, നി'ൾ
എYതമാYതം ആYഗഹി:ു(ുേവാ അR നി'ൾ ആYഗഹിേJ:ാം.

151.*

ൈദവRിeെറ Dപത6Vമായ ഉേ}ശ6മനുസരി/്, ഒേര സമയം
ഒcിലധികം ഭാര6<് ഒരു പുരുഷനുiായിരിേ<ix ശരിയാേണാ?

ഖുർആൻ

രാജാവി4 അേനകം ഭാരVമാർ

ഉAായിരി:രുR; അ'െന ആയാൽ അേ‡ഹ2ിെƒ ഹൃദയം
വഴിെതQിേaാകും.

1 േകാറിേkാS 7:2*.....

ഉAായിരി:ുകയും അയാൾ അവരിൽ ഒരാെള vേനഹി:ുകയും
മQവെള െവറു:ുകയും.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

നിയമാവർRനം 17:17*.....

ഖുർആൻ

രാജാവി4 അേനകം ഭാരVമാർ

ഉAായിരി:രുR; അ'െന ആയാൽ അേ‡ഹ2ിെƒ ഹൃദയം
വഴിെതQിേaാകും.

1 േകാറിേkാS 7:2*.....

ഓേരാ പുരുഷനും സz_ം ഭാരVയും

ഓേരാ vYതീ:ും സz_ം ഭർ2ാവും ഉAായിരി:െt.

------------------------------------------------Nisa 4:3& 24*.....അനാഥകെള നി'ൾ പരിഹസി:ുകയിെല$(്
നി'ൾ വിചാരി:ു( പ•ം, നി'ൾ തിരെoടു:ു( vYതീകെള രേAാ
മൂേ(ാ നാേലാ േപെര വിവാഹം െച‰%ക ... 24. എല$ാ വിവാഹിത
vYതീകള%ം നിഷി`മായിരി:ു(ു, നി'ള%െട വലതുൈകകൾ ഒഴിെക.

തീർJയായും അല$ാഹുവിൻെറ
ദൂതനിൽ ഉ2മമായ മാതൃകയുA് എ(് vപ•മായ ധരം. 30. Yപവാചക
പRനിമാേര, നി'ൾ മുേ(ാt് േപായിെ:ാH%ക. 38. Yപവാചകൻ
Yപവാചകെന പരിഹസിJതിെല അപമാനം ഒ(ുമില$. 50. Yപവാചകനും
നബിയും അവെള വിവാഹം കഴി:ാൻ ആYഗഹി:ുെ({ിൽ ഒരു വിശzാസി
vYതീ:് വിവാഹജീവിതം നൽകുവാൻ ആYഗഹി:ുെ({ിൽ, വിശzാസികൾ.

Ahzab 33:21,30,38 & 50*.....21.

ഒേര സമയം ഒcിൽ കൂടുതൽ ഭാര6യുെiwിൽ ഒരാൾ
ഭാര6മാരുമായി തുല6മായി ഇടെപടാൻ സാധ6തയുേiാ?

ഒേര സമയം ഒcിൽ കൂടുതൽ ഭാര6യുെiwിൽ ഒരാൾ
ഭാര6മാരുമായി തുല6മായി ഇടെപടാൻ സാധ6തയുേiാ?

152.

ബൈബിൾ

തീർJയായും അല$ാഹുവിൻെറ
ദൂതനിൽ ഉ2മമായ മാതൃകയുA് എ(് vപ•മായ ധരം. 30. Yപവാചക
പRനിമാേര, നി'ൾ മുേ(ാt് േപായിെ:ാH%ക. 38. Yപവാചകൻ
Yപവാചകെന പരിഹസിJതിെല അപമാനം ഒ(ുമില$. 50. Yപവാചകനും
നബിയും അവെള വിവാഹം കഴി:ാൻ ആYഗഹി:ുെ({ിൽ ഒരു വിശzാസി
vYതീ:് വിവാഹജീവിതം നൽകുവാൻ ആYഗഹി:ുെ({ിൽ, വിശzാസികൾ.

152.

ഇലI / ഇലI ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / ഇലI ഖുർആൻ

നിയമാവർRനം 21:15.....ഒരു പുരുഷനു രAു ഭാരVമാർ

നിയമാവർRനം 21:15.....ഒരു പുരുഷനു രAു ഭാരVമാർ

െനഹമിയാ 13:26-27*.....26.

െനഹമിയാ 13:26-27*.....26.

ഉAായിരി:ുകയും അയാൾ അവരിൽ ഒരാെള vേനഹി:ുകയും
മQവെള െവറു:ുകയും.

അേ‡ഹെ2േaാെല ഒരു

രാജാ¤ ഒരു ജനതയുെടയും ഇടയിൽ ഉAായിരു(ില$. ... 27. വിജാതീയ
vYതീകെള വിവാഹം െചŠതു തി~ Yപവർ2ി:ണേമാ?

------------------------------------------------Nisa 4:3*.....അനാഥകള%െട കാരV2ിൽ നീതി
പാലി:ാനാവിെല$(് നി'ളാശ{ി:ു(ുെവ{ിൽ നി'ൾ:ി•െat
മQ% vYതീകളിൽനി(് രേAാ മൂേ(ാ നാേലാ േപെര വിവാഹം
െച‰%ക. എ(ാൽ (അവർ:ിടയിൽ) നീതിപുലർ2ാനാവിെല$(്
നി'ൾ ഭയെaടുകയാെണ{ിൽ ഒരുവെള മാYതം (വിവാഹം
കഴി:ുക.) അെല${ിൽ നി'ള%െട അധീന2ിലുH അടിമvYതീെയ
(ഭാരVെയേaാെല സzീകരി:ുക. നി'ൾ അനീതി െച‰ാതിരി:ാൻ
സാധVത കൂടുതലാS.

Nisa 4:129*.... നി'ള%െട

ഭാരVമാർ:ിടയിൽ
തുലVരായിരി:ാൻ നി'ൾ ഒരി:ലും ആYഗഹി:ുകയില$, നി'ൾ
എYതമാYതം ആYഗഹി:ു(ുേവാ അR നി'ൾ ആYഗഹിേJ:ാം.

ഉAായിരി:ുകയും അയാൾ അവരിൽ ഒരാെള vേനഹി:ുകയും
മQവെള െവറു:ുകയും.

അേ‡ഹെ2േaാെല ഒരു

രാജാ¤ ഒരു ജനതയുെടയും ഇടയിൽ ഉAായിരു(ില$. ... 27. വിജാതീയ
vYതീകെള വിവാഹം െചŠതു തി~ Yപവർ2ി:ണേമാ?

------------------------------------------------Nisa 4:3*.....അനാഥകള%െട കാരV2ിൽ നീതി
പാലി:ാനാവിെല$(് നി'ളാശ{ി:ു(ുെവ{ിൽ നി'ൾ:ി•െat
മQ% vYതീകളിൽനി(് രേAാ മൂേ(ാ നാേലാ േപെര വിവാഹം
െച‰%ക. എ(ാൽ (അവർ:ിടയിൽ) നീതിപുലർ2ാനാവിെല$(്
നി'ൾ ഭയെaടുകയാെണ{ിൽ ഒരുവെള മാYതം (വിവാഹം
കഴി:ുക.) അെല${ിൽ നി'ള%െട അധീന2ിലുH അടിമvYതീെയ
(ഭാരVെയേaാെല സzീകരി:ുക. നി'ൾ അനീതി െച‰ാതിരി:ാൻ
സാധVത കൂടുതലാS.

Nisa 4:129*.... നി'ള%െട

ഭാരVമാർ:ിടയിൽ
തുലVരായിരി:ാൻ നി'ൾ ഒരി:ലും ആYഗഹി:ുകയില$, നി'ൾ
എYതമാYതം ആYഗഹി:ു(ുേവാ അR നി'ൾ ആYഗഹിേJ:ാം.

153.

153.

താൽ<ാലിക വിവാഹം സTതമാേണാ? (Mut’ah /Law of

താൽ<ാലിക വിവാഹം സTതമാേണാ? (Mut’ah /Law of

Desire)

Desire)
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

മലാ<ി 2:16*.....ഭാരVെയ ഉേപ•ി:ു(വൻ അവേളാ¥

മലാ<ി 2:16*.....ഭാരVെയ ഉേപ•ി:ു(വൻ അവേളാ¥

അYകമം കാt%(ു എ(് ഇYസാേയലിെƒ ൈദവമായ സർേവശzരൻ
അരുളിെJ‰%(ു. അതുെകാA് നി'ൾ സzയം സൂ•ി:ുക;
അവിശzvതത കാtാതിരി:ുക

അYകമം കാt%(ു എ(് ഇYസാേയലിെƒ ൈദവമായ സർേവശzരൻ
അരുളിെJ‰%(ു. അതുെകാA് നി'ൾ സzയം സൂ•ി:ുക;
അവിശzvതത കാtാതിരി:ുക

എെƒ ക<പനയല$, കർ2ാവിെƒ ക<പനയാകു(ുസz_ം ഭർ2ാവിേനാടു
രമVെat%െകാH%ക; ഭർ2ാവും ഭാരVെയ ഉേപ•ിJ%കൂടാ.

എെƒ ക<പനയല$, കർ2ാവിെƒ ക<പനയാകു(ുസz_ം ഭർ2ാവിേനാടു
രമVെat%െകാH%ക; ഭർ2ാവും ഭാരVെയ ഉേപ•ിJ%കൂടാ.

അR മൂലം സതVെ2 തHിaറoവരല$ാെത ഇവെര ഉപYദവി:രുR.
നി'ൾ വിവാഹജീവിതം ആYഗഹി:ു(ുവരാകണം.
അവിഹിതേവ”ച കാം•ി:ു(വരാകരുR. അ'െന അവരുമായി
ദാ…തVസുഖമാസzദിJാൽ നിർബ“മായും നി'ളവർ:്
വിവാഹമൂലVം നൽകണം. ബാധVത (വിവാഹമൂലVം) നി–യിJതിനു
േശഷം നി'ൾ അേനVാനVം തൃŽതിെat് വല$ വിt%വീ”ചയും
െച‰%(തിൽ നി'ൾ:് കുQെമാ(ുമില$.

അR മൂലം സതVെ2 തHിaറoവരല$ാെത ഇവെര ഉപYദവി:രുR.
നി'ൾ വിവാഹജീവിതം ആYഗഹി:ു(ുവരാകണം.
അവിഹിതേവ”ച കാം•ി:ു(വരാകരുR. അ'െന അവരുമായി
ദാ…തVസുഖമാസzദിJാൽ നിർബ“മായും നി'ളവർ:്
വിവാഹമൂലVം നൽകണം. ബാധVത (വിവാഹമൂലVം) നി–യിJതിനു
േശഷം നി'ൾ അേനVാനVം തൃŽതിെat് വല$ വിt%വീ”ചയും
െച‰%(തിൽ നി'ൾ:് കുQെമാ(ുമില$.

Maide 5:87.....വിശzസിJവേര,

നി'ൾ നമി:ുക. അല$ാഹു
നി'ൾ:് അനുവദിJ് ത( വിശി•വvതു:െള നി'ൾ നിഷി`മാ:രുR.

Maide 5:87.....വിശzസിJവേര,

പുSതക7ളിൽ ൈലംഗിക സാമDഗികൾ, ഒരു ചര<്
അെലIwിൽ ഭർRാ<Pാരുെട സ=R് എc നിലയിൽ
ഭാര6മാർ വീVി<െhടുcുേiാ?

പുSതക7ളിൽ ൈലംഗിക സാമDഗികൾ, ഒരു ചര<്
അെലIwിൽ ഭർRാ<Pാരുെട സ=R് എc നിലയിൽ
ഭാര6മാർ വീVി<െhടുcുേiാ?

1 േകാറിേkാS 7:10-13*.....ഭാരV ഭർ2ാവിെന പിരിയരുR. ഇR
------------------------------------------------Nisa 4:24.....പരമകാരുണികെന(ു നി'ൾ കണ:ാ:രുR.

154.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

1 േകാറിേkാS 7:10-13*.....ഭാരV ഭർ2ാവിെന പിരിയരുR. ഇR
------------------------------------------------Nisa 4:24.....പരമകാരുണികെന(ു നി'ൾ കണ:ാ:രുR.

നി'ൾ നമി:ുക. അല$ാഹു
നി'ൾ:് അനുവദിJ് ത( വിശി•വvതു:െള നി'ൾ നിഷി`മാ:രുR.

154.

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

1 പേDതാS 3:7*.....അതുേപാെലതെ( ഭർ2ാ:~ാേര, vYതീകൾ

1 പേDതാS 3:7*.....അതുേപാെലതെ( ഭർ2ാ:~ാേര, vYതീകൾ

എേഫേസാS 5:25*.....ഭർ2ാ:~ാേര, Yകിvതു സഭെയ

എേഫേസാS 5:25*.....ഭർ2ാ:~ാേര, Yകിvതു സഭെയ

vേനഹി:ുകയും സഭŠ:ുേവAി സzജീവൻ അർaി:ുകയും
െചŠതതുേപാെല നി'ള%ം നി'ള%െട ഭാരVമാെര vേനഹി:ുക

vേനഹി:ുകയും സഭŠ:ുേവAി സzജീവൻ അർaി:ുകയും
െചŠതതുേപാെല നി'ള%ം നി'ള%െട ഭാരVമാെര vേനഹി:ുക

----------------------------------------------------Baqara 2:223*.....നി'ള%െട ഭാരVമാർ നി'ള%െട

----------------------------------------------------Baqara 2:223*.....നി'ള%െട ഭാരVമാർ നി'ള%െട

Al-i Imran 3:14*.....പുരുഷ~ാരുെട

Al-i Imran 3:14*.....പുരുഷ~ാരുെട

ബലഹീനപാYതമാെണ(ുHതു മന„ിലാ:ി അവേരാെടാ2ു വിേവകപൂർവം
ജീവി:ുക. ൈദവ2ിെƒ ദാനമായ ജീവ4 നി'െളേaാെലതെ( അവർ:ും
അവകാശം ഉHതുെകാA് അവെര ബഹുമാനി:ുക. അ'െന െചŠതാൽ
നി'ള%െട YപാർഥനŠ:ു Yപതിബ“ം ഉAാവുകയില$.

കൃഷിയിടമാകു(ു. അതിനാൽ നി'ൾ ഇ€ി:ും വിധം നി'ൾ:്
നി'ള%െട കൃഷിയിട2ിൽ െചല$ാവു(താS.

ഉ(തഭാവം താഴും;
സർaവിഷം അവരുെട അധര'ൾ:ു കീെഴ ഉAു; െപാ(ും അനവധി
ഫലവും എടു:ു(ു; YബാൻഡÃ കുതിരകൾ, ക(ുകാലികൾ, േതാt'ൾ.

153.

ബലഹീനപാYതമാെണ(ുHതു മന„ിലാ:ി അവേരാെടാ2ു വിേവകപൂർവം
ജീവി:ുക. ൈദവ2ിെƒ ദാനമായ ജീവ4 നി'െളേaാെലതെ( അവർ:ും
അവകാശം ഉHതുെകാA് അവെര ബഹുമാനി:ുക. അ'െന െചŠതാൽ
നി'ള%െട YപാർഥനŠ:ു Yപതിബ“ം ഉAാവുകയില$.

കൃഷിയിടമാകു(ു. അതിനാൽ നി'ൾ ഇ€ി:ും വിധം നി'ൾ:്
നി'ള%െട കൃഷിയിട2ിൽ െചല$ാവു(താS.

ഉ(തഭാവം താഴും;
സർaവിഷം അവരുെട അധര'ൾ:ു കീെഴ ഉAു; െപാ(ും അനവധി
ഫലവും എടു:ു(ു; YബാൻഡÃ കുതിരകൾ, ക(ുകാലികൾ, േതാt'ൾ.

153.

താൽ<ാലിക വിവാഹം സTതമാേണാ? (Mut’ah /Law of

താൽ<ാലിക വിവാഹം സTതമാേണാ? (Mut’ah /Law of

Desire)

Desire)
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

മലാ<ി 2:16*.....ഭാരVെയ ഉേപ•ി:ു(വൻ അവേളാ¥

മലാ<ി 2:16*.....ഭാരVെയ ഉേപ•ി:ു(വൻ അവേളാ¥

അYകമം കാt%(ു എ(് ഇYസാേയലിെƒ ൈദവമായ സർേവശzരൻ
അരുളിെJ‰%(ു. അതുെകാA് നി'ൾ സzയം സൂ•ി:ുക;
അവിശzvതത കാtാതിരി:ുക

അYകമം കാt%(ു എ(് ഇYസാേയലിെƒ ൈദവമായ സർേവശzരൻ
അരുളിെJ‰%(ു. അതുെകാA് നി'ൾ സzയം സൂ•ി:ുക;
അവിശzvതത കാtാതിരി:ുക

1 േകാറിേkാS 7:10-13*.....ഭാരV ഭർ2ാവിെന പിരിയരുR. ഇR

1 േകാറിേkാS 7:10-13*.....ഭാരV ഭർ2ാവിെന പിരിയരുR. ഇR

എെƒ ക<പനയല$, കർ2ാവിെƒ ക<പനയാകു(ുസz_ം ഭർ2ാവിേനാടു
രമVെat%െകാH%ക; ഭർ2ാവും ഭാരVെയ ഉേപ•ിJ%കൂടാ.

എെƒ ക<പനയല$, കർ2ാവിെƒ ക<പനയാകു(ുസz_ം ഭർ2ാവിേനാടു
രമVെat%െകാH%ക; ഭർ2ാവും ഭാരVെയ ഉേപ•ിJ%കൂടാ.

------------------------------------------------Nisa 4:24.....പരമകാരുണികെന(ു നി'ൾ കണ:ാ:രുR.

------------------------------------------------Nisa 4:24.....പരമകാരുണികെന(ു നി'ൾ കണ:ാ:രുR.

Maide 5:87.....വിശzസിJവേര,

നി'ൾ നമി:ുക. അല$ാഹു
നി'ൾ:് അനുവദിJ് ത( വിശി•വvതു:െള നി'ൾ നിഷി`മാ:രുR.

Maide 5:87.....വിശzസിJവേര,

പുSതക7ളിൽ ൈലംഗിക സാമDഗികൾ, ഒരു ചര<്
അെലIwിൽ ഭർRാ<Pാരുെട സ=R് എc നിലയിൽ
ഭാര6മാർ വീVി<െhടുcുേiാ?

പുSതക7ളിൽ ൈലംഗിക സാമDഗികൾ, ഒരു ചര<്
അെലIwിൽ ഭർRാ<Pാരുെട സ=R് എc നിലയിൽ
ഭാര6മാർ വീVി<െhടുcുേiാ?

അR മൂലം സതVെ2 തHിaറoവരല$ാെത ഇവെര ഉപYദവി:രുR.
നി'ൾ വിവാഹജീവിതം ആYഗഹി:ു(ുവരാകണം.
അവിഹിതേവ”ച കാം•ി:ു(വരാകരുR. അ'െന അവരുമായി
ദാ…തVസുഖമാസzദിJാൽ നിർബ“മായും നി'ളവർ:്
വിവാഹമൂലVം നൽകണം. ബാധVത (വിവാഹമൂലVം) നി–യിJതിനു
േശഷം നി'ൾ അേനVാനVം തൃŽതിെat് വല$ വിt%വീ”ചയും
െച‰%(തിൽ നി'ൾ:് കുQെമാ(ുമില$.

154.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

അR മൂലം സതVെ2 തHിaറoവരല$ാെത ഇവെര ഉപYദവി:രുR.
നി'ൾ വിവാഹജീവിതം ആYഗഹി:ു(ുവരാകണം.
അവിഹിതേവ”ച കാം•ി:ു(വരാകരുR. അ'െന അവരുമായി
ദാ…തVസുഖമാസzദിJാൽ നിർബ“മായും നി'ളവർ:്
വിവാഹമൂലVം നൽകണം. ബാധVത (വിവാഹമൂലVം) നി–യിJതിനു
േശഷം നി'ൾ അേനVാനVം തൃŽതിെat് വല$ വിt%വീ”ചയും
െച‰%(തിൽ നി'ൾ:് കുQെമാ(ുമില$.

നി'ൾ നമി:ുക. അല$ാഹു
നി'ൾ:് അനുവദിJ് ത( വിശി•വvതു:െള നി'ൾ നിഷി`മാ:രുR.

154.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

1 പേDതാS 3:7*.....അതുേപാെലതെ( ഭർ2ാ:~ാേര, vYതീകൾ

1 പേDതാS 3:7*.....അതുേപാെലതെ( ഭർ2ാ:~ാേര, vYതീകൾ

ബലഹീനപാYതമാെണ(ുHതു മന„ിലാ:ി അവേരാെടാ2ു വിേവകപൂർവം
ജീവി:ുക. ൈദവ2ിെƒ ദാനമായ ജീവ4 നി'െളേaാെലതെ( അവർ:ും
അവകാശം ഉHതുെകാA് അവെര ബഹുമാനി:ുക. അ'െന െചŠതാൽ
നി'ള%െട YപാർഥനŠ:ു Yപതിബ“ം ഉAാവുകയില$.

ബലഹീനപാYതമാെണ(ുHതു മന„ിലാ:ി അവേരാെടാ2ു വിേവകപൂർവം
ജീവി:ുക. ൈദവ2ിെƒ ദാനമായ ജീവ4 നി'െളേaാെലതെ( അവർ:ും
അവകാശം ഉHതുെകാA് അവെര ബഹുമാനി:ുക. അ'െന െചŠതാൽ
നി'ള%െട YപാർഥനŠ:ു Yപതിബ“ം ഉAാവുകയില$.

vേനഹി:ുകയും സഭŠ:ുേവAി സzജീവൻ അർaി:ുകയും
െചŠതതുേപാെല നി'ള%ം നി'ള%െട ഭാരVമാെര vേനഹി:ുക

vേനഹി:ുകയും സഭŠ:ുേവAി സzജീവൻ അർaി:ുകയും
െചŠതതുേപാെല നി'ള%ം നി'ള%െട ഭാരVമാെര vേനഹി:ുക

കൃഷിയിടമാകു(ു. അതിനാൽ നി'ൾ ഇ€ി:ും വിധം നി'ൾ:്
നി'ള%െട കൃഷിയിട2ിൽ െചല$ാവു(താS.

കൃഷിയിടമാകു(ു. അതിനാൽ നി'ൾ ഇ€ി:ും വിധം നി'ൾ:്
നി'ള%െട കൃഷിയിട2ിൽ െചല$ാവു(താS.

ഉ(തഭാവം താഴും;
സർaവിഷം അവരുെട അധര'ൾ:ു കീെഴ ഉAു; െപാ(ും അനവധി
ഫലവും എടു:ു(ു; YബാൻഡÃ കുതിരകൾ, ക(ുകാലികൾ, േതാt'ൾ.

ഉ(തഭാവം താഴും;
സർaവിഷം അവരുെട അധര'ൾ:ു കീെഴ ഉAു; െപാ(ും അനവധി
ഫലവും എടു:ു(ു; YബാൻഡÃ കുതിരകൾ, ക(ുകാലികൾ, േതാt'ൾ.

എേഫേസാS 5:25*.....ഭർ2ാ:~ാേര, Yകിvതു സഭെയ

----------------------------------------------------Baqara 2:223*.....നി'ള%െട ഭാരVമാർ നി'ള%െട
Al-i Imran 3:14*.....പുരുഷ~ാരുെട

എേഫേസാS 5:25*.....ഭർ2ാ:~ാേര, Yകിvതു സഭെയ

----------------------------------------------------Baqara 2:223*.....നി'ള%െട ഭാരVമാർ നി'ള%െട
Al-i Imran 3:14*.....പുരുഷ~ാരുെട

155.*

ഒരു അടിമെയ അടിമകളായി വാ7ുcതും പിടി/ട<ുcതും
അവരുമായി ൈലംഗിക ബ.ം പുലർRാനും
അനുവദി<ുcx ആേണാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

155.*

ഒരു അടിമെയ അടിമകളായി വാ7ുcതും പിടി/ട<ുcതും
അവരുമായി ൈലംഗിക ബ.ം പുലർRാനും
അനുവദി<ുcx ആേണാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

1 േകാറിേkാS 7:23.....ൈദവം വിലŠ:ു വാ'ിയവരാണു

1 േകാറിേkാS 7:23.....ൈദവം വിലŠ:ു വാ'ിയവരാണു

1 െതസേലാനി<ാ 4:3-7*.....3:

1 െതസേലാനി<ാ 4:3-7*.....3:

നി'ൾ; അതുെകാA് നി'ൾ മനുഷVരുെട അടിമകളാകരുR.

ൈദവ2ി4െറ ഇ•േമാ നി'ള%െട

വിശു`ീകരണേമാ, നി'ൾ പരസംഗ2ിൽനി(് ഒഴിoുമാറാൻ േവAി. 4.
നി'ളിൽ ഓേരാരു2നും തൻെറ പാYതെ2 വിശു`ീകരണ2ിലും
ബഹുമാന2ിലും എ'െന ൈകaQണം എ(് അറിയണം. 5. ൈദവെ2
അറിയാ2 ജാതികെളേaാെല ദുxകാമ2ി4െറ േമാഹ'ളിൽ വീഴും.

----------------------------------------------------Nisa 4:24.....നി4െറ വലതുൈകകൾ ഉടമ£തയുHവർ ഒഴിെക
മെQല$ാവർ:ും നിഷി`ം തി(രുR.

Mü’minun 23:5-6*.....ത'ള%െട

നി'ൾ; അതുെകാA് നി'ൾ മനുഷVരുെട അടിമകളാകരുR.

ൈദവ2ി4െറ ഇ•േമാ നി'ള%െട

വിശു`ീകരണേമാ, നി'ൾ പരസംഗ2ിൽനി(് ഒഴിoുമാറാൻ േവAി. 4.
നി'ളിൽ ഓേരാരു2നും തൻെറ പാYതെ2 വിശു`ീകരണ2ിലും
ബഹുമാന2ിലും എ'െന ൈകaQണം എ(് അറിയണം. 5. ൈദവെ2
അറിയാ2 ജാതികെളേaാെല ദുxകാമ2ി4െറ േമാഹ'ളിൽ വീഴും.

----------------------------------------------------Nisa 4:24.....നി4െറ വലതുൈകകൾ ഉടമ£തയുHവർ ഒഴിെക
മെQല$ാവർ:ും നിഷി`ം തി(രുR.

ഗുഹVാവയവ'ൾ
കാ2ുസൂ•ി:ു(വരും (ഒഴിെക). ത'ള%െട ഭാരVമാരുെടേയാ,
വലം ൈകകൾ ഉടമെaടു2ിയവരുെടേയാ കാരV2ിെലാഴിെക.
തീർJയായും അവർ ആേ•പമു’രാകു(ു.

Mü’minun 23:5-6*.....ത'ള%െട

ത'ള%െട ഭർ2ാ:~ാർ,
ത'ള%െട ഭാരVമാരുെടയും ദാസ~ാരുെടയും കാരV2ിൽ അവർ:് യാെതാരു

ത'ള%െട ഭർ2ാ:~ാർ,
ത'ള%െട ഭാരVമാരുെടയും ദാസ~ാരുെടയും കാരV2ിൽ അവർ:് യാെതാരു

Ma’arij 70:22 & 29-30*.....22.

ബ“വുമില$. അവർ സൂ•്മത പാലി:ുവാൻ േവAി..

156.*

വീടിനു പുറR് ഒരു മൂടുപടം ധരി<ാൻ SDതീകൾ
ആവശ6െhടുcുേiാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

1 േകാറിേkാS 11:15*.....നീA മുടി പുരുഷ4

അപമാനകരമാെണ(ും vYതീ മുടി നീtിയാൽ അതു ശിര„ിെന മൂടു(തുെകാA്
അR അവൾ:ു മാനമാകു(ു എ(ും Yപകൃതിതെ( പറയു(ിേല$?

ഗലാRിയാ 5:1.....സzതY_രായിരി:ു(തിനുേവAി Yകിvതു

ഗുഹVാവയവ'ൾ
കാ2ുസൂ•ി:ു(വരും (ഒഴിെക). ത'ള%െട ഭാരVമാരുെടേയാ,
വലം ൈകകൾ ഉടമെaടു2ിയവരുെടേയാ കാരV2ിെലാഴിെക.
തീർJയായും അവർ ആേ•പമു’രാകു(ു.

Ma’arij 70:22 & 29-30*.....22.

ബ“വുമില$. അവർ സൂ•്മത പാലി:ുവാൻ േവAി..
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വീടിനു പുറR് ഒരു മൂടുപടം ധരി<ാൻ SDതീകൾ
ആവശ6െhടുcുേiാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

1 േകാറിേkാS 11:15*.....നീA മുടി പുരുഷ4

അപമാനകരമാെണ(ും vYതീ മുടി നീtിയാൽ അതു ശിര„ിെന മൂടു(തുെകാA്
അR അവൾ:ു മാനമാകു(ു എ(ും Yപകൃതിതെ( പറയു(ിേല$?

ഗലാRിയാ 5:1.....സzതY_രായിരി:ു(തിനുേവAി Yകിvതു

നെ. സzതY_രാ:ി; അതുെകാA് ആ സzാതY_V2ിൽ ഉറJ% നി<:ുക;

നെ. സzതY_രാ:ി; അതുെകാA് ആ സzാതY_V2ിൽ ഉറJ% നി<:ുക;

-----------------------------------------------Nur 24:30-31*.....30. സതVവിശzാസിനികേളാടും അവരുെട ദൃ•ികൾ

-----------------------------------------------Nur 24:30-31*.....30. സതVവിശzാസിനികേളാടും അവരുെട ദൃ•ികൾ

വീAും അടിമനുകം നി'ള%െട ചുമലിൽ ഏQരുR.

താ”2ുവാനും അവരുെട ഗുഹVാവയവ'ൾ കാ2ുസൂ•ി:ുവാനും
പറയുക. അവരുെട മ:നകൾ കുaായ2ിൽ ഉയർ2ിaിടി:ുകയും,
അവരുെട ഭർ2ാ:~ാർ അല$ാെത അവധി വിനിേയാഗി:ുകയും െച‰രുR.

Ahzab 33:59*..... േഹ; നിൻെറ പRനിമാേരാടും പുYതിമാേരാടും

സതVവിശzാസികള%െട vYതീകേളാടും അവർ ത'ള%െട മൂടുപട'ൾ ത'ള%െടേമൽ
താ”2ിയിടാൻ പറയുക: അവർ തിരിJറിയെaടുവാനും, അ'െന അവർ ശലVം
െച‰െaടാതിരി:ുവാനും അതാS ഏQവും അനുേയാജVമായR. അR
ന(ായിരി:ുെമ(ും അവർ തിരിJറിoിരി:ുെമ(ും അസz£രാകാെതയിരി:ും.

155.*
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വീAും അടിമനുകം നി'ള%െട ചുമലിൽ ഏQരുR.
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പറയുക. അവരുെട മ:നകൾ കുaായ2ിൽ ഉയർ2ിaിടി:ുകയും,
അവരുെട ഭർ2ാ:~ാർ അല$ാെത അവധി വിനിേയാഗി:ുകയും െച‰രുR.
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െച‰െaടാതിരി:ുവാനും അതാS ഏQവും അനുേയാജVമായR. അR
ന(ായിരി:ുെമ(ും അവർ തിരിJറിoിരി:ുെമ(ും അസz£രാകാെതയിരി:ും.
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അവരുമായി ൈലംഗിക ബ.ം പുലർRാനും
അനുവദി<ുcx ആേണാ?
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ഇലI / അെത
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1 േകാറിേkാS 7:23.....ൈദവം വിലŠ:ു വാ'ിയവരാണു

1 േകാറിേkാS 7:23.....ൈദവം വിലŠ:ു വാ'ിയവരാണു

1 െതസേലാനി<ാ 4:3-7*.....3:

1 െതസേലാനി<ാ 4:3-7*.....3:

നി'ൾ; അതുെകാA് നി'ൾ മനുഷVരുെട അടിമകളാകരുR.

ൈദവ2ി4െറ ഇ•േമാ നി'ള%െട

വിശു`ീകരണേമാ, നി'ൾ പരസംഗ2ിൽനി(് ഒഴിoുമാറാൻ േവAി. 4.
നി'ളിൽ ഓേരാരു2നും തൻെറ പാYതെ2 വിശു`ീകരണ2ിലും
ബഹുമാന2ിലും എ'െന ൈകaQണം എ(് അറിയണം. 5. ൈദവെ2
അറിയാ2 ജാതികെളേaാെല ദുxകാമ2ി4െറ േമാഹ'ളിൽ വീഴും.

----------------------------------------------------Nisa 4:24.....നി4െറ വലതുൈകകൾ ഉടമ£തയുHവർ ഒഴിെക
മെQല$ാവർ:ും നിഷി`ം തി(രുR.

Mü’minun 23:5-6*.....ത'ള%െട

നി'ൾ; അതുെകാA് നി'ൾ മനുഷVരുെട അടിമകളാകരുR.

ൈദവ2ി4െറ ഇ•േമാ നി'ള%െട

വിശു`ീകരണേമാ, നി'ൾ പരസംഗ2ിൽനി(് ഒഴിoുമാറാൻ േവAി. 4.
നി'ളിൽ ഓേരാരു2നും തൻെറ പാYതെ2 വിശു`ീകരണ2ിലും
ബഹുമാന2ിലും എ'െന ൈകaQണം എ(് അറിയണം. 5. ൈദവെ2
അറിയാ2 ജാതികെളേaാെല ദുxകാമ2ി4െറ േമാഹ'ളിൽ വീഴും.

----------------------------------------------------Nisa 4:24.....നി4െറ വലതുൈകകൾ ഉടമ£തയുHവർ ഒഴിെക
മെQല$ാവർ:ും നിഷി`ം തി(രുR.

ഗുഹVാവയവ'ൾ
കാ2ുസൂ•ി:ു(വരും (ഒഴിെക). ത'ള%െട ഭാരVമാരുെടേയാ,
വലം ൈകകൾ ഉടമെaടു2ിയവരുെടേയാ കാരV2ിെലാഴിെക.
തീർJയായും അവർ ആേ•പമു’രാകു(ു.
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ത'ള%െട ഭർ2ാ:~ാർ,
ത'ള%െട ഭാരVമാരുെടയും ദാസ~ാരുെടയും കാരV2ിൽ അവർ:് യാെതാരു

ത'ള%െട ഭർ2ാ:~ാർ,
ത'ള%െട ഭാരVമാരുെടയും ദാസ~ാരുെടയും കാരV2ിൽ അവർ:് യാെതാരു

Ma’arij 70:22 & 29-30*.....22.
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അR അവൾ:ു മാനമാകു(ു എ(ും Yപകൃതിതെ( പറയു(ിേല$?

ഗലാRിയാ 5:1.....സzതY_രായിരി:ു(തിനുേവAി Yകിvതു

ഗുഹVാവയവ'ൾ
കാ2ുസൂ•ി:ു(വരും (ഒഴിെക). ത'ള%െട ഭാരVമാരുെടേയാ,
വലം ൈകകൾ ഉടമെaടു2ിയവരുെടേയാ കാരV2ിെലാഴിെക.
തീർJയായും അവർ ആേ•പമു’രാകു(ു.

Ma’arij 70:22 & 29-30*.....22.
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വീടിനു പുറR് ഒരു മൂടുപടം ധരി<ാൻ SDതീകൾ
ആവശ6െhടുcുേiാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

1 േകാറിേkാS 11:15*.....നീA മുടി പുരുഷ4

അപമാനകരമാെണ(ും vYതീ മുടി നീtിയാൽ അതു ശിര„ിെന മൂടു(തുെകാA്
അR അവൾ:ു മാനമാകു(ു എ(ും Yപകൃതിതെ( പറയു(ിേല$?

ഗലാRിയാ 5:1.....സzതY_രായിരി:ു(തിനുേവAി Yകിvതു

നെ. സzതY_രാ:ി; അതുെകാA് ആ സzാതY_V2ിൽ ഉറJ% നി<:ുക;

നെ. സzതY_രാ:ി; അതുെകാA് ആ സzാതY_V2ിൽ ഉറJ% നി<:ുക;

-----------------------------------------------Nur 24:30-31*.....30. സതVവിശzാസിനികേളാടും അവരുെട ദൃ•ികൾ

-----------------------------------------------Nur 24:30-31*.....30. സതVവിശzാസിനികേളാടും അവരുെട ദൃ•ികൾ

Ahzab 33:59*..... േഹ; നിൻെറ പRനിമാേരാടും പുYതിമാേരാടും

Ahzab 33:59*..... േഹ; നിൻെറ പRനിമാേരാടും പുYതിമാേരാടും

വീAും അടിമനുകം നി'ള%െട ചുമലിൽ ഏQരുR.

താ”2ുവാനും അവരുെട ഗുഹVാവയവ'ൾ കാ2ുസൂ•ി:ുവാനും
പറയുക. അവരുെട മ:നകൾ കുaായ2ിൽ ഉയർ2ിaിടി:ുകയും,
അവരുെട ഭർ2ാ:~ാർ അല$ാെത അവധി വിനിേയാഗി:ുകയും െച‰രുR.
സതVവിശzാസികള%െട vYതീകേളാടും അവർ ത'ള%െട മൂടുപട'ൾ ത'ള%െടേമൽ
താ”2ിയിടാൻ പറയുക: അവർ തിരിJറിയെaടുവാനും, അ'െന അവർ ശലVം
െച‰െaടാതിരി:ുവാനും അതാS ഏQവും അനുേയാജVമായR. അR
ന(ായിരി:ുെമ(ും അവർ തിരിJറിoിരി:ുെമ(ും അസz£രാകാെതയിരി:ും.

വീAും അടിമനുകം നി'ള%െട ചുമലിൽ ഏQരുR.

താ”2ുവാനും അവരുെട ഗുഹVാവയവ'ൾ കാ2ുസൂ•ി:ുവാനും
പറയുക. അവരുെട മ:നകൾ കുaായ2ിൽ ഉയർ2ിaിടി:ുകയും,
അവരുെട ഭർ2ാ:~ാർ അല$ാെത അവധി വിനിേയാഗി:ുകയും െച‰രുR.
സതVവിശzാസികള%െട vYതീകേളാടും അവർ ത'ള%െട മൂടുപട'ൾ ത'ള%െടേമൽ
താ”2ിയിടാൻ പറയുക: അവർ തിരിJറിയെaടുവാനും, അ'െന അവർ ശലVം
െച‰െaടാതിരി:ുവാനും അതാS ഏQവും അനുേയാജVമായR. അR
ന(ായിരി:ുെമ(ും അവർ തിരിJറിoിരി:ുെമ(ും അസz£രാകാെതയിരി:ും.

157.

SDതീകള0െട അവകാശ7ൾ തുല6മാേണാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

157.

SDതീകള0െട അവകാശ7ൾ തുല6മാേണാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

നിയമാവർRനം 16:19.....നീ മനുഷVെര ബഹുമാനിേ:A.
2 ദിനവൃRാkം 19:7.....നി'ൾ സർേവശzരെന ഭയെaടുകയും

നിയമാവർRനം 16:19.....നീ മനുഷVെര ബഹുമാനിേ:A.
2 ദിനവൃRാkം 19:7.....നി'ൾ സർേവശzരെന ഭയെaടുകയും

സർേവശzര4 അനീതിേയാ പ•േഭദേമാ അഴിമതിേയാ ഇല$....

സർേവശzര4 അനീതിേയാ പ•േഭദേമാ അഴിമതിേയാ ഇല$....

ഗലാRിയാ 2:6.....പുറേമ എ'െനയുHവരാെണ(ു

ഗലാRിയാ 2:6.....പുറേമ എ'െനയുHവരാെണ(ു

ഗലാRിയാ 3:28.....യൂദെനേ(ാ യൂേദതരെനേ(ാ, അടിമെയേ(ാ

ഗലാRിയാ 3:28.....യൂദെനേ(ാ യൂേദതരെനേ(ാ, അടിമെയേ(ാ

സzതY_െനേ(ാ, പുരുഷെനേ(ാ vYതീെയേ(ാ ഉH േഭദമില$. നി'െളല$ാവരും
YകിvതുേയശുവിലുH ഐകV2ിൽ ഒ(ാകു(ു

സzതY_െനേ(ാ, പുരുഷെനേ(ാ vYതീെയേ(ാ ഉH േഭദമില$. നി'െളല$ാവരും
YകിvതുേയശുവിലുH ഐകV2ിൽ ഒ(ാകു(ു

യാേ<ാ‰ 2:9.....നി'ൾ പ•പാതം കാണി:ുെ({ിൽ നി'ൾ പാപം

യാേ<ാ‰ 2:9.....നി'ൾ പ•പാതം കാണി:ുെ({ിൽ നി'ൾ പാപം

െച‰%(ു. നിയമ2ാൽ നി'ൾ കുQ:ാരായി വിധി:െaടുകയും െച‰%(ു.

െച‰%(ു. നിയമ2ാൽ നി'ൾ കുQ:ാരായി വിധി:െaടുകയും െച‰%(ു.

------------------------------------------------Bakara 2:228 & 282*.....228. vYതീ:് പുരുഷ~ാർ:ും

------------------------------------------------Bakara 2:228 & 282*.....228. vYതീ:് പുരുഷ~ാർ:ും

അ2രം സാഹചരV'ളിൽ...

അ2രം സാഹചരV'ളിൽ...

Yശ`ാപൂർവം Yപവർ2ി:ുകയും േവണം. ന.ുെട ൈദവമായ

േനാ:ിയല$േല$ാ ൈദവം വിധി:ു(R.

തുലVമായ അവകാശമുA്. പുരുഷൻമാേര:ാൾ ഒരു പദവിയുA്.
282. നി'ള%െട പുരുഷ~ാരിൽ രAുേപർ രAുേപെര സമീപി:ുക.
രAു പുരുഷൻമാർ ഇെല${ിൽ, ഒരു പുരുഷനും രAു vYതീകള%ം

Nisa 4:3, 11 & 176*.....3.

Yശ`ാപൂർവം Yപവർ2ി:ുകയും േവണം. ന.ുെട ൈദവമായ

േനാ:ിയല$േല$ാ ൈദവം വിധി:ു(R.

തുലVമായ അവകാശമുA്. പുരുഷൻമാേര:ാൾ ഒരു പദവിയുA്.
282. നി'ള%െട പുരുഷ~ാരിൽ രAുേപർ രAുേപെര സമീപി:ുക.
രAു പുരുഷൻമാർ ഇെല${ിൽ, ഒരു പുരുഷനും രAു vYതീകള%ം

നി'ൾ ഇ•െaടു( vYതീകെള മൂേ(ാ
നാേലാ നാേലാ നാേലാ നാേലാ നാേലാ നാേലാ നാേലാ മQ% െപൺകുtികൾ.
11. ആൺകുtികൾ രAു vYതീകള%െട വിഹിത2ി4 തുലVമാS..

Nisa 4:3, 11 & 176*.....3.

ഒരു പുരുഷൻ തeെറ ഭാര6െയ അടി<ുവാൻ അനുവദി<െhേmാ?

ഒരു പുരുഷൻ തeെറ ഭാര6െയ അടി<ുവാൻ അനുവദി<െhേmാ?

158.*

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

നി'ൾ ഇ•െaടു( vYതീകെള മൂേ(ാ
നാേലാ നാേലാ നാേലാ നാേലാ നാേലാ നാേലാ നാേലാ മQ% െപൺകുtികൾ.
11. ആൺകുtികൾ രAു vYതീകള%െട വിഹിത2ി4 തുലVമാS..

158.*

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

എേഫേസാS 5:25-29*.....പുരുഷ~ാർ സz_ം ശരീരെ2

എേഫേസാS 5:25-29*.....പുരുഷ~ാർ സz_ം ശരീരെ2

1 പേDതാS 3:7.....ഭർ2ാ:~ാേര, vYതീകൾ

1 പേDതാS 3:7.....ഭർ2ാ:~ാേര, vYതീകൾ

ബലഹീനപാYതമാെണ(ുHതു മന„ിലാ:ി അവേരാെടാ2ു വിേവകപൂർവം
ജീവി:ുക. ൈദവ2ിെƒ ദാനമായ ജീവ4 നി'െളേaാെലതെ( അവർ:ും
അവകാശം ഉHതുെകാA് അവെര ബഹുമാനി:ുക.

ബലഹീനപാYതമാെണ(ുHതു മന„ിലാ:ി അവേരാെടാ2ു വിേവകപൂർവം
ജീവി:ുക. ൈദവ2ിെƒ ദാനമായ ജീവ4 നി'െളേaാെലതെ( അവർ:ും
അവകാശം ഉHതുെകാA് അവെര ബഹുമാനി:ുക.

------------------------------------------------Nisa 4:34*..... എ(ാൽ നി'േളാ¥ (ഭാരVമാർ:്) നി'ൾ

------------------------------------------------Nisa 4:34*..... എ(ാൽ നി'േളാ¥ (ഭാരVമാർ:്) നി'ൾ

െകാടു2ിt%Hതിൽ അവർ നി'ൾെ:ാരു ശYതുവും െപാറു{നുമാS. നി'െള
മാനVമായി പിരിJയ:ുകയും െച‰%ക. അ'െന അവർ നി'െള
അനുസരി:ു(ുെവ{ിൽ പിെ( നി'ൾ അവർെ:തിരായ

െകാടു2ിt%Hതിൽ അവർ നി'ൾെ:ാരു ശYതുവും െപാറു{നുമാS. നി'െള
മാനVമായി പിരിJയ:ുകയും െച‰%ക. അ'െന അവർ നി'െള
അനുസരി:ു(ുെവ{ിൽ പിെ( നി'ൾ അവർെ:തിരായ

നടപടികെളാ(ുെമടു:രുR. തീർJയായും അല$ാഹു ഉ(തനും മഹാനുമാകു(ു.

നടപടികെളാ(ുെമടു:രുR. തീർJയായും അല$ാഹു ഉ(തനും മഹാനുമാകു(ു.

എ(വŸം ത'ള%െട ഭാരVമാെര vേനഹിേ:AതാS. ഭാരVെയ vേനഹി:ു(
ഒരു മനുഷVൻ തെ(2െ(യാണു vേനഹി:ു(R. സz_ം ശരീരെ2 ആരും
െവറു:ു(ില$. പകരം Yകിvതു സഭെയ എ(വŸം അവൻ ഭ•ണം ന<കി
ശരീരെ2 േപാഷിaി:ുകയാണേല$ാ െച‰%(R

157.

SDതീകള0െട അവകാശ7ൾ തുല6മാേണാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

എ(വŸം ത'ള%െട ഭാരVമാെര vേനഹിേ:AതാS. ഭാരVെയ vേനഹി:ു(
ഒരു മനുഷVൻ തെ(2െ(യാണു vേനഹി:ു(R. സz_ം ശരീരെ2 ആരും
െവറു:ു(ില$. പകരം Yകിvതു സഭെയ എ(വŸം അവൻ ഭ•ണം ന<കി
ശരീരെ2 േപാഷിaി:ുകയാണേല$ാ െച‰%(R

157.

SDതീകള0െട അവകാശ7ൾ തുല6മാേണാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

നിയമാവർRനം 16:19.....നീ മനുഷVെര ബഹുമാനിേ:A.
2 ദിനവൃRാkം 19:7.....നി'ൾ സർേവശzരെന ഭയെaടുകയും

നിയമാവർRനം 16:19.....നീ മനുഷVെര ബഹുമാനിേ:A.
2 ദിനവൃRാkം 19:7.....നി'ൾ സർേവശzരെന ഭയെaടുകയും

Yശ`ാപൂർവം Yപവർ2ി:ുകയും േവണം. ന.ുെട ൈദവമായ

Yശ`ാപൂർവം Yപവർ2ി:ുകയും േവണം. ന.ുെട ൈദവമായ

സർേവശzര4 അനീതിേയാ പ•േഭദേമാ അഴിമതിേയാ ഇല$....

സർേവശzര4 അനീതിേയാ പ•േഭദേമാ അഴിമതിേയാ ഇല$....

േനാ:ിയല$േല$ാ ൈദവം വിധി:ു(R.

േനാ:ിയല$േല$ാ ൈദവം വിധി:ു(R.

സzതY_െനേ(ാ, പുരുഷെനേ(ാ vYതീെയേ(ാ ഉH േഭദമില$. നി'െളല$ാവരും
YകിvതുേയശുവിലുH ഐകV2ിൽ ഒ(ാകു(ു

സzതY_െനേ(ാ, പുരുഷെനേ(ാ vYതീെയേ(ാ ഉH േഭദമില$. നി'െളല$ാവരും
YകിvതുേയശുവിലുH ഐകV2ിൽ ഒ(ാകു(ു

െച‰%(ു. നിയമ2ാൽ നി'ൾ കുQ:ാരായി വിധി:െaടുകയും െച‰%(ു.

െച‰%(ു. നിയമ2ാൽ നി'ൾ കുQ:ാരായി വിധി:െaടുകയും െച‰%(ു.

------------------------------------------------Bakara 2:228 & 282*.....228. vYതീ:് പുരുഷ~ാർ:ും

------------------------------------------------Bakara 2:228 & 282*.....228. vYതീ:് പുരുഷ~ാർ:ും

തുലVമായ അവകാശമുA്. പുരുഷൻമാേര:ാൾ ഒരു പദവിയുA്.
282. നി'ള%െട പുരുഷ~ാരിൽ രAുേപർ രAുേപെര സമീപി:ുക.
രAു പുരുഷൻമാർ ഇെല${ിൽ, ഒരു പുരുഷനും രAു vYതീകള%ം

തുലVമായ അവകാശമുA്. പുരുഷൻമാേര:ാൾ ഒരു പദവിയുA്.
282. നി'ള%െട പുരുഷ~ാരിൽ രAുേപർ രAുേപെര സമീപി:ുക.
രAു പുരുഷൻമാർ ഇെല${ിൽ, ഒരു പുരുഷനും രAു vYതീകള%ം

അ2രം സാഹചരV'ളിൽ...

അ2രം സാഹചരV'ളിൽ...

Nisa 4:3, 11 & 176*.....3.

നി'ൾ ഇ•െaടു( vYതീകെള മൂേ(ാ
നാേലാ നാേലാ നാേലാ നാേലാ നാേലാ നാേലാ നാേലാ മQ% െപൺകുtികൾ.
11. ആൺകുtികൾ രAു vYതീകള%െട വിഹിത2ി4 തുലVമാS..

Nisa 4:3, 11 & 176*.....3.

ഒരു പുരുഷൻ തeെറ ഭാര6െയ അടി<ുവാൻ അനുവദി<െhേmാ?

ഒരു പുരുഷൻ തeെറ ഭാര6െയ അടി<ുവാൻ അനുവദി<െhേmാ?

ഗലാRിയാ 2:6.....പുറേമ എ'െനയുHവരാെണ(ു
ഗലാRിയാ 3:28.....യൂദെനേ(ാ യൂേദതരെനേ(ാ, അടിമെയേ(ാ
യാേ<ാ‰ 2:9.....നി'ൾ പ•പാതം കാണി:ുെ({ിൽ നി'ൾ പാപം

158.*

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ഗലാRിയാ 2:6.....പുറേമ എ'െനയുHവരാെണ(ു
ഗലാRിയാ 3:28.....യൂദെനേ(ാ യൂേദതരെനേ(ാ, അടിമെയേ(ാ
യാേ<ാ‰ 2:9.....നി'ൾ പ•പാതം കാണി:ുെ({ിൽ നി'ൾ പാപം

നി'ൾ ഇ•െaടു( vYതീകെള മൂേ(ാ
നാേലാ നാേലാ നാേലാ നാേലാ നാേലാ നാേലാ നാേലാ മQ% െപൺകുtികൾ.
11. ആൺകുtികൾ രAു vYതീകള%െട വിഹിത2ി4 തുലVമാS..

158.*

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

എേഫേസാS 5:25-29*.....പുരുഷ~ാർ സz_ം ശരീരെ2

എേഫേസാS 5:25-29*.....പുരുഷ~ാർ സz_ം ശരീരെ2

എ(വŸം ത'ള%െട ഭാരVമാെര vേനഹിേ:AതാS. ഭാരVെയ vേനഹി:ു(
ഒരു മനുഷVൻ തെ(2െ(യാണു vേനഹി:ു(R. സz_ം ശരീരെ2 ആരും
െവറു:ു(ില$. പകരം Yകിvതു സഭെയ എ(വŸം അവൻ ഭ•ണം ന<കി
ശരീരെ2 േപാഷിaി:ുകയാണേല$ാ െച‰%(R

എ(വŸം ത'ള%െട ഭാരVമാെര vേനഹിേ:AതാS. ഭാരVെയ vേനഹി:ു(
ഒരു മനുഷVൻ തെ(2െ(യാണു vേനഹി:ു(R. സz_ം ശരീരെ2 ആരും
െവറു:ു(ില$. പകരം Yകിvതു സഭെയ എ(വŸം അവൻ ഭ•ണം ന<കി
ശരീരെ2 േപാഷിaി:ുകയാണേല$ാ െച‰%(R

ബലഹീനപാYതമാെണ(ുHതു മന„ിലാ:ി അവേരാെടാ2ു വിേവകപൂർവം
ജീവി:ുക. ൈദവ2ിെƒ ദാനമായ ജീവ4 നി'െളേaാെലതെ( അവർ:ും
അവകാശം ഉHതുെകാA് അവെര ബഹുമാനി:ുക.

ബലഹീനപാYതമാെണ(ുHതു മന„ിലാ:ി അവേരാെടാ2ു വിേവകപൂർവം
ജീവി:ുക. ൈദവ2ിെƒ ദാനമായ ജീവ4 നി'െളേaാെലതെ( അവർ:ും
അവകാശം ഉHതുെകാA് അവെര ബഹുമാനി:ുക.

------------------------------------------------Nisa 4:34*..... എ(ാൽ നി'േളാ¥ (ഭാരVമാർ:്) നി'ൾ

------------------------------------------------Nisa 4:34*..... എ(ാൽ നി'േളാ¥ (ഭാരVമാർ:്) നി'ൾ

െകാടു2ിt%Hതിൽ അവർ നി'ൾെ:ാരു ശYതുവും െപാറു{നുമാS. നി'െള
മാനVമായി പിരിJയ:ുകയും െച‰%ക. അ'െന അവർ നി'െള
അനുസരി:ു(ുെവ{ിൽ പിെ( നി'ൾ അവർെ:തിരായ

െകാടു2ിt%Hതിൽ അവർ നി'ൾെ:ാരു ശYതുവും െപാറു{നുമാS. നി'െള
മാനVമായി പിരിJയ:ുകയും െച‰%ക. അ'െന അവർ നി'െള
അനുസരി:ു(ുെവ{ിൽ പിെ( നി'ൾ അവർെ:തിരായ

നടപടികെളാ(ുെമടു:രുR. തീർJയായും അല$ാഹു ഉ(തനും മഹാനുമാകു(ു.

നടപടികെളാ(ുെമടു:രുR. തീർJയായും അല$ാഹു ഉ(തനും മഹാനുമാകു(ു.

1 പേDതാS 3:7.....ഭർ2ാ:~ാേര, vYതീകൾ

1 പേDതാS 3:7.....ഭർ2ാ:~ാേര, vYതീകൾ

159.*
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ഇലI / അെത

നിയമാവർRനം 7:3.....

159.*

ഒരു DകിSത6ാനി അെലIwിൽ ഒരു മുƒീം വിശ=ാസെRയാy
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നീയും അവരുെട കൂmRിcു േവiി

വിവാഹം െചbരുതു;

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

നിയമാവർRനം 7:3.....

ഖുർആൻ

നീയും അവരുെട കൂmRിcു േവiി

വിവാഹം െചbരുതു;

1 െകാരിk6ർ 7:28 & 39*.....28. കന6കയും വിവാഹം

1 െകാരിk6ർ 7:28 & 39*.....28. കന6കയും വിവാഹം

െചtതാൽ േദാഷമിലI; അവൾ<ു വിവാഹം കഴി<യും വിേമാചനം

െചtതാൽ േദാഷമിലI; അവൾ<ു വിവാഹം കഴി<യും വിേമാചനം

2 േകാറിേkാS 6:14 & 17*.....

2 േകാറിേkാS 6:14 & 17*.....

DപസിBെhടുRുകയും അവൾ<ു സ=ാതDk6മാകുകയും െചb0ം.

തുലVനിലയിലുHവെര(ു

DപസിBെhടുRുകയും അവൾ<ു സ=ാതDk6മാകുകയും െചb0ം.

തുലVനിലയിലുHവെര(ു

കരുതി അവിശzാസികേളാടു കൂt%േചരരുR; ധർമവും അധർമവും ത.ിൽ
എ_ാണു ബ“ം? ഇരുള%ം െവളിJവും എ'െന ഒരുമിJ% വസി:ും? നി'ൾ
അവെര വിt%പിരിo് അവരിൽനി(് അക(ിരി:ണം

കരുതി അവിശzാസികേളാടു കൂt%േചരരുR; ധർമവും അധർമവും ത.ിൽ
എ_ാണു ബ“ം? ഇരുള%ം െവളിJവും എ'െന ഒരുമിJ% വസി:ും? നി'ൾ
അവെര വിt%പിരിo് അവരിൽനി(് അക(ിരി:ണം

------------------------------------------------Maide 5:5*.....നി'ൾ:വയിൽ ന~ െചŠതവർ:ുH

------------------------------------------------Maide 5:5*.....നി'ൾ:വയിൽ ന~ െചŠതവർ:ുH
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(വിവാഹബ“ം) േതടു(R നി'ൾ:് അനുവദി:െatിരി:ു(ു.
അവെര ബഹുമാനി:ു( ...

160.

വ6ഭിചാരRിൽ അലIാെത മെZാരു വ6sിയുമായി ഒരാൾ
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അനുവദി<ുcതാേണാ?
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Yപതിഫലം ഇതാS. നി'ള%െട ഭാരVമാർ:ും വിവാഹബ“ം
അനുവദനീയമാS. അതിനാൽ നി'ള%െട നൻമŠ:ായി നി'ൾ
(വിവാഹബ“ം) േതടു(R നി'ൾ:് അനുവദി:െatിരി:ു(ു.
അവെര ബഹുമാനി:ു( ...

160.

വ6ഭിചാരRിൽ അലIാെത മെZാരു വ6sിയുമായി ഒരാൾ
വിവാഹേമാചനം േനടിയാൽ അവർ പുനർവിവാഹം
അനുവദി<ുcതാേണാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

മRായി 5:32.....എ(ാൽ ഞാൻ നി'േളാടു പറയു(R:

മRായി 5:32.....എ(ാൽ ഞാൻ നി'േളാടു പറയു(R:

മRായി 19:9*.....ഞാൻ നി'േളാടു പറയു(ു: ഭാരVയുെട

മRായി 19:9*.....ഞാൻ നി'േളാടു പറയു(ു: ഭാരVയുെട

പാതിYവതVം ലംഘി:ു(തുെകാAല$ാെത ഭാരVെയ ഉേപ•ി:ു(വൻ
അവൾ വVഭിചാരം െച‰ാൻ ഇടവരു2ു(ു എ(േYത. ഉേപ•ി:െat
vYതീെയ പരിണയി:ു(വനും വVഭിചാരം െച‰%(ു.

പാതിYവതVം ലംഘി:ു(തുെകാAല$ാെത ഭാരVെയ ഉേപ•ി:ു(വൻ
അവൾ വVഭിചാരം െച‰ാൻ ഇടവരു2ു(ു എ(േYത. ഉേപ•ി:െat
vYതീെയ പരിണയി:ു(വനും വVഭിചാരം െച‰%(ു.

അവിശzvതത നിമി2മല$ാെത അവെള ഉേപ•ിJ് മെQാരുവെള
വിവാഹം കഴി:ു(പ•ം അ'െനയുH ഏെതാരുവനും വVഭിചാരം
െച‰%(ു. ഉേപ•ി:െatവെള വിവാഹം കഴി:ു(വനും വVഭിചാരം
െച‰%(ു.

അവിശzvതത നിമി2മല$ാെത അവെള ഉേപ•ിJ് മെQാരുവെള
വിവാഹം കഴി:ു(പ•ം അ'െനയുH ഏെതാരുവനും വVഭിചാരം
െച‰%(ു. ഉേപ•ി:െatവെള വിവാഹം കഴി:ു(വനും വVഭിചാരം
െച‰%(ു.

വിവാഹേമാചനം െച‰%( പ•ം, നി'െള:ാൾ നല$വരായ
ഭാരVമാെര അേ‡ഹ2ി4 അേ‡ഹ2ിൻെറ ര•ിതാ¤ പകരം
നൽകിേയ:ാം.

വിവാഹേമാചനം െച‰%( പ•ം, നി'െള:ാൾ നല$വരായ
ഭാരVമാെര അേ‡ഹ2ി4 അേ‡ഹ2ിൻെറ ര•ിതാ¤ പകരം
നൽകിേയ:ാം.

------------------------------------------------Bakara 2:231*....നി'ള%െട ഭാരVമാെര നി'ൾ
വിവാഹേമാചനം െച‰%േ…ാൾ, അവർ ദയേയാെട േപാകെt.
Tahrim 66:5*.....(YപവാചകപRനിമാേര,) നി'െള അേ‡ഹം

159.*

ഒരു DകിSത6ാനി അെലIwിൽ ഒരു മുƒീം വിശ=ാസെRയാy
വിവാഹംകഴി<ാൻ അനുവദി<ുcx?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

നിയമാവർRനം 7:3.....

------------------------------------------------Bakara 2:231*....നി'ള%െട ഭാരVമാെര നി'ൾ
വിവാഹേമാചനം െച‰%േ…ാൾ, അവർ ദയേയാെട േപാകെt.
Tahrim 66:5*.....(YപവാചകപRനിമാേര,) നി'െള അേ‡ഹം

159.*

ഒരു DകിSത6ാനി അെലIwിൽ ഒരു മുƒീം വിശ=ാസെRയാy
വിവാഹംകഴി<ാൻ അനുവദി<ുcx?

ഖുർആൻ

നീയും അവരുെട കൂmRിcു േവiി

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

നിയമാവർRനം 7:3.....

ഖുർആൻ

നീയും അവരുെട കൂmRിcു േവiി

വിവാഹം െചbരുതു;

വിവാഹം െചbരുതു;

െചtതാൽ േദാഷമിലI; അവൾ<ു വിവാഹം കഴി<യും വിേമാചനം

െചtതാൽ േദാഷമിലI; അവൾ<ു വിവാഹം കഴി<യും വിേമാചനം

DപസിBെhടുRുകയും അവൾ<ു സ=ാതDk6മാകുകയും െചb0ം.

DപസിBെhടുRുകയും അവൾ<ു സ=ാതDk6മാകുകയും െചb0ം.

1 െകാരിk6ർ 7:28 & 39*.....28. കന6കയും വിവാഹം

2 േകാറിേkാS 6:14 & 17*.....

തുലVനിലയിലുHവെര(ു

1 െകാരിk6ർ 7:28 & 39*.....28. കന6കയും വിവാഹം

2 േകാറിേkാS 6:14 & 17*.....

തുലVനിലയിലുHവെര(ു

കരുതി അവിശzാസികേളാടു കൂt%േചരരുR; ധർമവും അധർമവും ത.ിൽ
എ_ാണു ബ“ം? ഇരുള%ം െവളിJവും എ'െന ഒരുമിJ% വസി:ും? നി'ൾ
അവെര വിt%പിരിo് അവരിൽനി(് അക(ിരി:ണം

കരുതി അവിശzാസികേളാടു കൂt%േചരരുR; ധർമവും അധർമവും ത.ിൽ
എ_ാണു ബ“ം? ഇരുള%ം െവളിJവും എ'െന ഒരുമിJ% വസി:ും? നി'ൾ
അവെര വിt%പിരിo് അവരിൽനി(് അക(ിരി:ണം

------------------------------------------------Maide 5:5*.....നി'ൾ:വയിൽ ന~ െചŠതവർ:ുH

------------------------------------------------Maide 5:5*.....നി'ൾ:വയിൽ ന~ െചŠതവർ:ുH

Yപതിഫലം ഇതാS. നി'ള%െട ഭാരVമാർ:ും വിവാഹബ“ം
അനുവദനീയമാS. അതിനാൽ നി'ള%െട നൻമŠ:ായി നി'ൾ
(വിവാഹബ“ം) േതടു(R നി'ൾ:് അനുവദി:െatിരി:ു(ു.
അവെര ബഹുമാനി:ു( ...

Yപതിഫലം ഇതാS. നി'ള%െട ഭാരVമാർ:ും വിവാഹബ“ം
അനുവദനീയമാS. അതിനാൽ നി'ള%െട നൻമŠ:ായി നി'ൾ
(വിവാഹബ“ം) േതടു(R നി'ൾ:് അനുവദി:െatിരി:ു(ു.
അവെര ബഹുമാനി:ു( ...

വ6ഭിചാരRിൽ അലIാെത മെZാരു വ6sിയുമായി ഒരാൾ
വിവാഹേമാചനം േനടിയാൽ അവർ പുനർവിവാഹം
അനുവദി<ുcതാേണാ?

വ6ഭിചാരRിൽ അലIാെത മെZാരു വ6sിയുമായി ഒരാൾ
വിവാഹേമാചനം േനടിയാൽ അവർ പുനർവിവാഹം
അനുവദി<ുcതാേണാ?

160.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

160.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

മRായി 5:32.....എ(ാൽ ഞാൻ നി'േളാടു പറയു(R:

മRായി 5:32.....എ(ാൽ ഞാൻ നി'േളാടു പറയു(R:

പാതിYവതVം ലംഘി:ു(തുെകാAല$ാെത ഭാരVെയ ഉേപ•ി:ു(വൻ
അവൾ വVഭിചാരം െച‰ാൻ ഇടവരു2ു(ു എ(േYത. ഉേപ•ി:െat
vYതീെയ പരിണയി:ു(വനും വVഭിചാരം െച‰%(ു.

പാതിYവതVം ലംഘി:ു(തുെകാAല$ാെത ഭാരVെയ ഉേപ•ി:ു(വൻ
അവൾ വVഭിചാരം െച‰ാൻ ഇടവരു2ു(ു എ(േYത. ഉേപ•ി:െat
vYതീെയ പരിണയി:ു(വനും വVഭിചാരം െച‰%(ു.

മRായി 19:9*.....ഞാൻ നി'േളാടു പറയു(ു: ഭാരVയുെട

മRായി 19:9*.....ഞാൻ നി'േളാടു പറയു(ു: ഭാരVയുെട

------------------------------------------------Bakara 2:231*....നി'ള%െട ഭാരVമാെര നി'ൾ
വിവാഹേമാചനം െച‰%േ…ാൾ, അവർ ദയേയാെട േപാകെt.
Tahrim 66:5*.....(YപവാചകപRനിമാേര,) നി'െള അേ‡ഹം

------------------------------------------------Bakara 2:231*....നി'ള%െട ഭാരVമാെര നി'ൾ
വിവാഹേമാചനം െച‰%േ…ാൾ, അവർ ദയേയാെട േപാകെt.
Tahrim 66:5*.....(YപവാചകപRനിമാേര,) നി'െള അേ‡ഹം

വിവാഹേമാചനം െച‰%( പ•ം, നി'െള:ാൾ നല$വരായ
ഭാരVമാെര അേ‡ഹ2ി4 അേ‡ഹ2ിൻെറ ര•ിതാ¤ പകരം
നൽകിേയ:ാം.

വിവാഹേമാചനം െച‰%( പ•ം, നി'െള:ാൾ നല$വരായ
ഭാരVമാെര അേ‡ഹ2ി4 അേ‡ഹ2ിൻെറ ര•ിതാ¤ പകരം
നൽകിേയ:ാം.

അവിശzvതത നിമി2മല$ാെത അവെള ഉേപ•ിJ് മെQാരുവെള
വിവാഹം കഴി:ു(പ•ം അ'െനയുH ഏെതാരുവനും വVഭിചാരം
െച‰%(ു. ഉേപ•ി:െatവെള വിവാഹം കഴി:ു(വനും വVഭിചാരം
െച‰%(ു.

അവിശzvതത നിമി2മല$ാെത അവെള ഉേപ•ിJ് മെQാരുവെള
വിവാഹം കഴി:ു(പ•ം അ'െനയുH ഏെതാരുവനും വVഭിചാരം
െച‰%(ു. ഉേപ•ി:െatവെള വിവാഹം കഴി:ു(വനും വVഭിചാരം
െച‰%(ു.

161.

ഒരു DകിSത6ാനി DകിSതുവിെനേhാെല െപരുമാറരുെതc ഒരു
വSതുതയാേണാ, ഒരു മുƒീം ആഹ=ാനം മുഹമ}ിെന േപാെല
DപവർRി<േണാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

മRായി 10:24-25.....25

161.

ഒരു DകിSത6ാനി DകിSതുവിെനേhാെല െപരുമാറരുെതc ഒരു
വSതുതയാേണാ, ഒരു മുƒീം ആഹ=ാനം മുഹമ}ിെന േപാെല
DപവർRി<േണാ?

ഖുർആൻ

ശിഷVൻ ഗുരുവി(ു തുലVനായിരി:ണം.

ലൂേ<ാS 6:40.....അഭVാസം തികoവൻ എല$ാം ഗുരുവിെനേaാെല ആകും.
േയാഹcാൻ 14:15 & 23-24*..... നി'ൾ എെ( vേനഹി:ു(ുെവ{ിൽ
എ4െറ ക<പനകെള Yപമാണി:ുവിൻ. 23. േയശു എെ( vേനഹി:ു(വൻ
എ4െറ വചനം Yപമാണി:ും; എ4െറ പിതാ¤ അവെന vേനഹി:ും. 24.
എെ( vേനഹി:ാ2വൻ എ4െറ വചനം Yപമാണി:ു(ില$; …

------------------------------------------------Al-i İmran 3:31*.....നീ പറയുക: നി'ൾ അല$ാഹുെവ
vേനഹി:ു(ുെവ{ിൽ എെ( പി_ുടരുക. അേaാൾ അല$ാഹു

നി'െളയും vേനഹി:ും. നി'ള%െട പാപ'ൾ െപാറു2ുതരും.

Nisa 4:80*....ൈദവദൂതെന അനുസരി:ു(വൻ ൈദവ2ി4
അനുസരണയായിരി:ു(ു ...
Ahzab 33:21*.....തീർJയായും അല$ാഹുവിൻെറ ദൂതനിൽ
ഉ2മമായ മാതൃകയുA് എ(് പറയുകയും െച‰%ക.

Zukhruf 43:63.....നി'ൾ

ബൈബിൾ

അെത / അെത

മRായി 10:24-25.....25

ഖുർആൻ

ശിഷVൻ ഗുരുവി(ു തുലVനായിരി:ണം.

ലൂേ<ാS 6:40.....അഭVാസം തികoവൻ എല$ാം ഗുരുവിെനേaാെല ആകും.
േയാഹcാൻ 14:15 & 23-24*..... നി'ൾ എെ( vേനഹി:ു(ുെവ{ിൽ
എ4െറ ക<പനകെള Yപമാണി:ുവിൻ. 23. േയശു എെ( vേനഹി:ു(വൻ
എ4െറ വചനം Yപമാണി:ും; എ4െറ പിതാ¤ അവെന vേനഹി:ും. 24.
എെ( vേനഹി:ാ2വൻ എ4െറ വചനം Yപമാണി:ു(ില$; …

------------------------------------------------Al-i İmran 3:31*.....നീ പറയുക: നി'ൾ അല$ാഹുെവ
vേനഹി:ു(ുെവ{ിൽ എെ( പി_ുടരുക. അേaാൾ അല$ാഹു

നി'െളയും vേനഹി:ും. നി'ള%െട പാപ'ൾ െപാറു2ുതരും.

Nisa 4:80*....ൈദവദൂതെന അനുസരി:ു(വൻ ൈദവ2ി4
അനുസരണയായിരി:ു(ു ...
Ahzab 33:21*.....തീർJയായും അല$ാഹുവിൻെറ ദൂതനിൽ
ഉ2മമായ മാതൃകയുA് എ(് പറയുകയും െച‰%ക.

അല$ാഹുെവ സൂ•ി:ുകയും,
എെ( അനുസരി:ുകയും െച‰%വിൻ

Zukhruf 43:63.....നി'ൾ

ഒരു Dപേത6ക വിശ=ാസം മെZലIാ മത7ളിലും ശsമായി
േമൽേ<ാtമ നിലനിർRാൻ ലV6മിm ഒരു Dപധാന വിഷയം
വിശുB DഗF7ളിൽ ഉേiാ?

ഒരു Dപേത6ക വിശ=ാസം മെZലIാ മത7ളിലും ശsമായി
േമൽേ<ാtമ നിലനിർRാൻ ലV6മിm ഒരു Dപധാന വിഷയം
വിശുB DഗF7ളിൽ ഉേiാ?

ശDതു<ള0ം യുBവും
162.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

അല$ാഹുെവ സൂ•ി:ുകയും,
എെ( അനുസരി:ുകയും െച‰%വിൻ

ശDതു<ള0ം യുBവും
162.

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ലൂേ<ാS 17:20-21*.....കാണാവു( വിധ2ിലല$ ൈദവരാജVം

ലൂേ<ാS 17:20-21*.....കാണാവു( വിധ2ിലല$ ൈദവരാജVം

”േറാമാ

”േറാമാ

വരു(R. 21ഇതാ, ഇവിെടെയേ(ാ; അതാ, അവിെടെയേ(ാ ആർ:ും അR
ചൂAി:ാണി:ാവു(തല$. ൈദവരാജVം നി'ളിൽ2െ(യാS.

14:17& 22*.....എ_ു തി(ു(ു, എ_ു കുടി:ു(ു

എ(തിലല$ ൈദവരാജV2ിെƒ അനുഭവം, YപതVുത പരിശു`ാ|ാവു
ന<കു( ആന•ം, നീതി, സമാധാനം എ(ിവയിലാകു(ു.

------------------------------------------------Tevbe 9:33*.....സൻമാർഗവും സതVമതവുമായി തൻെറ
റസൂലിെന നിേയാഗിJR അവനാകു(ു. അതിെന എല$ാ മത2ിനും
മീെത െതളിയിJ%കാണി:ാൻ േവAി.

Saf 61:8-9*.....8.

അല$ാഹു ത4െറ Yപകാശം
പൂർ2ിയാ:ു(വനാകു(ു. സതVനിേഷധികൾ:് അനി•കരമായാലും. 9.
അവനാS സൻമാർഗവും സതVമതവുമായി തൻെറ ദൂതെന അയJവൻ.
എല$ാ മതെ2യും അR അതിജയി:ു(താ:ാൻ േവAി..

161.

ഒരു DകിSത6ാനി DകിSതുവിെനേhാെല െപരുമാറരുെതc ഒരു
വSതുതയാേണാ, ഒരു മുƒീം ആഹ=ാനം മുഹമ}ിെന േപാെല
DപവർRി<േണാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

മRായി 10:24-25.....25

വരു(R. 21ഇതാ, ഇവിെടെയേ(ാ; അതാ, അവിെടെയേ(ാ ആർ:ും അR
ചൂAി:ാണി:ാവു(തല$. ൈദവരാജVം നി'ളിൽ2െ(യാS.

ന<കു( ആന•ം, നീതി, സമാധാനം എ(ിവയിലാകു(ു.

------------------------------------------------Tevbe 9:33*.....സൻമാർഗവും സതVമതവുമായി തൻെറ
റസൂലിെന നിേയാഗിJR അവനാകു(ു. അതിെന എല$ാ മത2ിനും
മീെത െതളിയിJ%കാണി:ാൻ േവAി.

Saf 61:8-9*.....8.

അല$ാഹു ത4െറ Yപകാശം
പൂർ2ിയാ:ു(വനാകു(ു. സതVനിേഷധികൾ:് അനി•കരമായാലും. 9.
അവനാS സൻമാർഗവും സതVമതവുമായി തൻെറ ദൂതെന അയJവൻ.
എല$ാ മതെ2യും അR അതിജയി:ു(താ:ാൻ േവAി..

161.

ഒരു DകിSത6ാനി DകിSതുവിെനേhാെല െപരുമാറരുെതc ഒരു
വSതുതയാേണാ, ഒരു മുƒീം ആഹ=ാനം മുഹമ}ിെന േപാെല
DപവർRി<േണാ?

ഖുർആൻ

ശിഷVൻ ഗുരുവി(ു തുലVനായിരി:ണം.

ലൂേ<ാS 6:40.....അഭVാസം തികoവൻ എല$ാം ഗുരുവിെനേaാെല ആകും.
േയാഹcാൻ 14:15 & 23-24*..... നി'ൾ എെ( vേനഹി:ു(ുെവ{ിൽ
എ4െറ ക<പനകെള Yപമാണി:ുവിൻ. 23. േയശു എെ( vേനഹി:ു(വൻ
എ4െറ വചനം Yപമാണി:ും; എ4െറ പിതാ¤ അവെന vേനഹി:ും. 24.
എെ( vേനഹി:ാ2വൻ എ4െറ വചനം Yപമാണി:ു(ില$; …

------------------------------------------------Al-i İmran 3:31*.....നീ പറയുക: നി'ൾ അല$ാഹുെവ
vേനഹി:ു(ുെവ{ിൽ എെ( പി_ുടരുക. അേaാൾ അല$ാഹു

നി'െളയും vേനഹി:ും. നി'ള%െട പാപ'ൾ െപാറു2ുതരും.

Nisa 4:80*....ൈദവദൂതെന അനുസരി:ു(വൻ ൈദവ2ി4
അനുസരണയായിരി:ു(ു ...
Ahzab 33:21*.....തീർJയായും അല$ാഹുവിൻെറ ദൂതനിൽ
ഉ2മമായ മാതൃകയുA് എ(് പറയുകയും െച‰%ക.

Zukhruf 43:63.....നി'ൾ

14:17& 22*.....എ_ു തി(ു(ു, എ_ു കുടി:ു(ു

എ(തിലല$ ൈദവരാജV2ിെƒ അനുഭവം, YപതVുത പരിശു`ാ|ാവു

ബൈബിൾ

അെത / അെത

മRായി 10:24-25.....25

ഖുർആൻ

ശിഷVൻ ഗുരുവി(ു തുലVനായിരി:ണം.

ലൂേ<ാS 6:40.....അഭVാസം തികoവൻ എല$ാം ഗുരുവിെനേaാെല ആകും.
േയാഹcാൻ 14:15 & 23-24*..... നി'ൾ എെ( vേനഹി:ു(ുെവ{ിൽ
എ4െറ ക<പനകെള Yപമാണി:ുവിൻ. 23. േയശു എെ( vേനഹി:ു(വൻ
എ4െറ വചനം Yപമാണി:ും; എ4െറ പിതാ¤ അവെന vേനഹി:ും. 24.
എെ( vേനഹി:ാ2വൻ എ4െറ വചനം Yപമാണി:ു(ില$; …

------------------------------------------------Al-i İmran 3:31*.....നീ പറയുക: നി'ൾ അല$ാഹുെവ
vേനഹി:ു(ുെവ{ിൽ എെ( പി_ുടരുക. അേaാൾ അല$ാഹു

നി'െളയും vേനഹി:ും. നി'ള%െട പാപ'ൾ െപാറു2ുതരും.

Nisa 4:80*....ൈദവദൂതെന അനുസരി:ു(വൻ ൈദവ2ി4
അനുസരണയായിരി:ു(ു ...
Ahzab 33:21*.....തീർJയായും അല$ാഹുവിൻെറ ദൂതനിൽ
ഉ2മമായ മാതൃകയുA് എ(് പറയുകയും െച‰%ക.

അല$ാഹുെവ സൂ•ി:ുകയും,
എെ( അനുസരി:ുകയും െച‰%വിൻ

Zukhruf 43:63.....നി'ൾ

ഒരു Dപേത6ക വിശ=ാസം മെZലIാ മത7ളിലും ശsമായി
േമൽേ<ാtമ നിലനിർRാൻ ലV6മിm ഒരു Dപധാന വിഷയം
വിശുB DഗF7ളിൽ ഉേiാ?

ഒരു Dപേത6ക വിശ=ാസം മെZലIാ മത7ളിലും ശsമായി
േമൽേ<ാtമ നിലനിർRാൻ ലV6മിm ഒരു Dപധാന വിഷയം
വിശുB DഗF7ളിൽ ഉേiാ?

ശDതു<ള0ം യുBവും
162.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

അല$ാഹുെവ സൂ•ി:ുകയും,
എെ( അനുസരി:ുകയും െച‰%വിൻ

ശDതു<ള0ം യുBവും
162.

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ലൂേ<ാS 17:20-21*.....കാണാവു( വിധ2ിലല$ ൈദവരാജVം

ലൂേ<ാS 17:20-21*.....കാണാവു( വിധ2ിലല$ ൈദവരാജVം

”േറാമാ

”േറാമാ

വരു(R. 21ഇതാ, ഇവിെടെയേ(ാ; അതാ, അവിെടെയേ(ാ ആർ:ും അR
ചൂAി:ാണി:ാവു(തല$. ൈദവരാജVം നി'ളിൽ2െ(യാS.

14:17& 22*.....എ_ു തി(ു(ു, എ_ു കുടി:ു(ു

എ(തിലല$ ൈദവരാജV2ിെƒ അനുഭവം, YപതVുത പരിശു`ാ|ാവു
ന<കു( ആന•ം, നീതി, സമാധാനം എ(ിവയിലാകു(ു.

വരു(R. 21ഇതാ, ഇവിെടെയേ(ാ; അതാ, അവിെടെയേ(ാ ആർ:ും അR
ചൂAി:ാണി:ാവു(തല$. ൈദവരാജVം നി'ളിൽ2െ(യാS.

14:17& 22*.....എ_ു തി(ു(ു, എ_ു കുടി:ു(ു

എ(തിലല$ ൈദവരാജV2ിെƒ അനുഭവം, YപതVുത പരിശു`ാ|ാവു
ന<കു( ആന•ം, നീതി, സമാധാനം എ(ിവയിലാകു(ു.

------------------------------------------------Tevbe 9:33*.....സൻമാർഗവും സതVമതവുമായി തൻെറ

------------------------------------------------Tevbe 9:33*.....സൻമാർഗവും സതVമതവുമായി തൻെറ

മീെത െതളിയിJ%കാണി:ാൻ േവAി.

മീെത െതളിയിJ%കാണി:ാൻ േവAി.

റസൂലിെന നിേയാഗിJR അവനാകു(ു. അതിെന എല$ാ മത2ിനും

Saf 61:8-9*.....8.

അല$ാഹു ത4െറ Yപകാശം
പൂർ2ിയാ:ു(വനാകു(ു. സതVനിേഷധികൾ:് അനി•കരമായാലും. 9.
അവനാS സൻമാർഗവും സതVമതവുമായി തൻെറ ദൂതെന അയJവൻ.
എല$ാ മതെ2യും അR അതിജയി:ു(താ:ാൻ േവAി..

റസൂലിെന നിേയാഗിJR അവനാകു(ു. അതിെന എല$ാ മത2ിനും

Saf 61:8-9*.....8.

അല$ാഹു ത4െറ Yപകാശം
പൂർ2ിയാ:ു(വനാകു(ു. സതVനിേഷധികൾ:് അനി•കരമായാലും. 9.
അവനാS സൻമാർഗവും സതVമതവുമായി തൻെറ ദൂതെന അയJവൻ.
എല$ാ മതെ2യും അR അതിജയി:ു(താ:ാൻ േവAി..

163.*

മതപരമായ കാര67ളിൽ, ബലDപേയാഗവും നിർബ.വും
ഉപേയാഗെhടുRി ഒരി<ലും അനുവദി<ണേമാ?
ബൈബിൾ

163.*

മതപരമായ കാര67ളിൽ, ബലDപേയാഗവും നിർബ.വും
ഉപേയാഗെhടുRി ഒരി<ലും അനുവദി<ണേമാ?

ഇലI / ഇലI ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / ഇലI ഖുർആൻ

2 തിേമാേRേയാS 2:24-25*.....അവൻ എല$ാവേരാടും

2 തിേമാേRേയാS 2:24-25*.....അവൻ എല$ാവേരാടും

അനുതപിJ് സതVം എെ_(് അറിയുവാൻ ൈദവം ഇടയാ:ിേയ:ാം.

അനുതപിJ് സതVം എെ_(് അറിയുവാൻ ൈദവം ഇടയാ:ിേയ:ാം.

Philemon 14*.....പേ•, താ{ള%െട സ.തം കൂടാെത ഒ(ും

Philemon 14*.....പേ•, താ{ള%െട സ.തം കൂടാെത ഒ(ും

െച‰രുെത(ു ഞാൻ നി–യിJ%. താ{ള%െട ഔദാരVം നിർബ“ംെകാAല$,

െച‰രുെത(ു ഞാൻ നി–യിJ%. താ{ള%െട ഔദാരVം നിർബ“ംെകാAല$,

പൂർണ മനേ„ാെട Yപദർശിaിേ:Aതാണേല$ാ.

പൂർണ മനേ„ാെട Yപദർശിaിേ:Aതാണേല$ാ.

------------------------------------------------Bakara 2:256*....മത2ിൽ നിർബ“മില$.
Al-i İmran 3:20.....അവർ കീ”െat% കഴിoാൽ ഉറaായും അവർ

------------------------------------------------Bakara 2:256*....മത2ിൽ നിർബ“മില$.
Al-i İmran 3:20.....അവർ കീ”െat% കഴിoാൽ ഉറaായും അവർ

േനർവഴിയിലായി. അവർ പി_ിരിoു കളoാേലാ അവർ:് (ദിവV

േനർവഴിയിലായി. അവർ പി_ിരിoു കളoാേലാ അവർ:് (ദിവV

സേ•ശം) എ2ിേ:A ബാധVത മാYതേമ നിന:ുH».

സേ•ശം) എ2ിേ:A ബാധVത മാYതേമ നിന:ുH».

Kaf 50:45.....നീ

അവരുെട േമൽ അധികാരം െചലുേ2Aവനല$.
ഖുർആൻ ധരി:ു( ...

Kaf 50:45.....നീ

സ=kം മതെR വിജയരാ<ുcതുവെര വ6ത6Sത
വിശ=ാസ7ളിൽെhmവർെ<തിെര േപാരാടാനും യുBം
െചbാനും ൈദവം ഇc് വിശ=ാസികെള
േDപാŸാഹിhി<ുcുേiാ? (Holy War / Jihad)

സ=kം മതെR വിജയരാ<ുcതുവെര വ6ത6Sത
വിശ=ാസ7ളിൽെhmവർെ<തിെര േപാരാടാനും യുBം
െചbാനും ൈദവം ഇc് വിശ=ാസികെള
േDപാŸാഹിhി<ുcുേiാ? (Holy War / Jihad)

ദയാലുവും േയാഗVനായ Yപേബാധകനും •മാശീലനും ആയിരി:ണം;
Yപതിേയാഗികെള സൗമVമായി തിരു2ുകയും േവണം. 25അവർ

164.*

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ദയാലുവും േയാഗVനായ Yപേബാധകനും •മാശീലനും ആയിരി:ണം;
Yപതിേയാഗികെള സൗമVമായി തിരു2ുകയും േവണം. 25അവർ

അവരുെട േമൽ അധികാരം െചലുേ2Aവനല$.
ഖുർആൻ ധരി:ു( ...

164.*

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

േറാമാ 12:17-19*......എല$ാവരും േYശxഠമായി കരുതു(R

േറാമാ 12:17-19*......എല$ാവരും േYശxഠമായി കരുതു(R

െഹDബായർ 12:14.....എല$ാവേരാടും

െഹDബായർ 12:14.....എല$ാവേരാടും

സമാധാനമായിരി:ു(തിനും വിശു`ജീവിതം നയി:ു(തിനും
തീYവയRനം െച‰%ക. ഇതുകൂടാെത ആരും സർേവശzരെന ദർശി:ുകയില$

സമാധാനമായിരി:ു(തിനും വിശു`ജീവിതം നയി:ു(തിനും
തീYവയRനം െച‰%ക. ഇതുകൂടാെത ആരും സർേവശzരെന ദർശി:ുകയില$

------------------------------------------------Bakara 2:190-193*.....190. അല$ാഹുവി4െറ മാർഗ2ിൽ യു`ം

------------------------------------------------Bakara 2:190-193*.....190. അല$ാഹുവി4െറ മാർഗ2ിൽ യു`ം

െച‰%ക ... 191. നി'ൾ അവെര എവിെടയായിരു(ാലും അവെര
െകാ(ുകളയുക ... െകാല$%(തിേന:ാൾ ഉപYദവ'െളയും
പീഡനേ2യുെമല$ാം വിഷമകരമാS ... 193. അവേരാ¥ യു`ം െച‰%ക ...
മതം അല$ാഹുവി4 േവAി മാYതമാകു(ു ...

െച‰%ക ... 191. നി'ൾ അവെര എവിെടയായിരു(ാലും അവെര
െകാ(ുകളയുക ... െകാല$%(തിേന:ാൾ ഉപYദവ'െളയും
പീഡനേ2യുെമല$ാം വിഷമകരമാS ... 193. അവേരാ¥ യു`ം െച‰%ക ...
മതം അല$ാഹുവി4 േവAി മാYതമാകു(ു ...

നി(് അല$ാഹുവിൽ
ഭരേമൽപി:ു(വെര നി'ൾ പരീ•ി:രുR.

Tevbe 9:29*.....േവദ:ാരിൽ

നി(് അല$ാഹുവിൽ
ഭരേമൽപി:ു(വെര നി'ൾ പരീ•ി:രുR.

DശBി<ുക: ജിഹാ— ഏZവും വലിയ വSതു ഖുറാനിലാy:

DശBി<ുക: ജിഹാ— ഏZവും വലിയ വSതു ഖുറാനിലാy:

െച‰%വാൻ Yശമി:ുക. 18എല$ാവേരാടും സമാധാനമായിരി:ു(തിനു
നി'ൾ:ു കഴിയു(െതല$ാം െച‰%ക vേനഹിതേര, നി'ൾ ആേരാടും
Yപതികാരം െച‰രുR; ൈദവം അവെര ശി•ിJ%െകാHെt. ‘Yപതികാരം
എനി:ുHതാS ഞാൻ പകരം വീt%ം’ എ(ു സർേവശzരൻ അരുൾെച‰%(ു.

Tevbe 9:29*.....േവദ:ാരിൽ

163.*

മതപരമായ കാര67ളിൽ, ബലDപേയാഗവും നിർബ.വും
ഉപേയാഗെhടുRി ഒരി<ലും അനുവദി<ണേമാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / ഇലI ഖുർആൻ

െച‰%വാൻ Yശമി:ുക. 18എല$ാവേരാടും സമാധാനമായിരി:ു(തിനു
നി'ൾ:ു കഴിയു(െതല$ാം െച‰%ക vേനഹിതേര, നി'ൾ ആേരാടും
Yപതികാരം െച‰രുR; ൈദവം അവെര ശി•ിJ%െകാHെt. ‘Yപതികാരം
എനി:ുHതാS ഞാൻ പകരം വീt%ം’ എ(ു സർേവശzരൻ അരുൾെച‰%(ു.

163.*

മതപരമായ കാര67ളിൽ, ബലDപേയാഗവും നിർബ.വും
ഉപേയാഗെhടുRി ഒരി<ലും അനുവദി<ണേമാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / ഇലI ഖുർആൻ

2 തിേമാേRേയാS 2:24-25*.....അവൻ എല$ാവേരാടും

2 തിേമാേRേയാS 2:24-25*.....അവൻ എല$ാവേരാടും

ദയാലുവും േയാഗVനായ Yപേബാധകനും •മാശീലനും ആയിരി:ണം;
Yപതിേയാഗികെള സൗമVമായി തിരു2ുകയും േവണം. 25അവർ

ദയാലുവും േയാഗVനായ Yപേബാധകനും •മാശീലനും ആയിരി:ണം;
Yപതിേയാഗികെള സൗമVമായി തിരു2ുകയും േവണം. 25അവർ

അനുതപിJ് സതVം എെ_(് അറിയുവാൻ ൈദവം ഇടയാ:ിേയ:ാം.

അനുതപിJ് സതVം എെ_(് അറിയുവാൻ ൈദവം ഇടയാ:ിേയ:ാം.

Philemon 14*.....പേ•, താ{ള%െട സ.തം കൂടാെത ഒ(ും

Philemon 14*.....പേ•, താ{ള%െട സ.തം കൂടാെത ഒ(ും

പൂർണ മനേ„ാെട Yപദർശിaിേ:Aതാണേല$ാ.

പൂർണ മനേ„ാെട Yപദർശിaിേ:Aതാണേല$ാ.

------------------------------------------------Bakara 2:256*....മത2ിൽ നിർബ“മില$.
Al-i İmran 3:20.....അവർ കീ”െat% കഴിoാൽ ഉറaായും അവർ

------------------------------------------------Bakara 2:256*....മത2ിൽ നിർബ“മില$.
Al-i İmran 3:20.....അവർ കീ”െat% കഴിoാൽ ഉറaായും അവർ

േനർവഴിയിലായി. അവർ പി_ിരിoു കളoാേലാ അവർ:് (ദിവV

േനർവഴിയിലായി. അവർ പി_ിരിoു കളoാേലാ അവർ:് (ദിവV

Kaf 50:45.....നീ

അവരുെട േമൽ അധികാരം െചലുേ2Aവനല$.
ഖുർആൻ ധരി:ു( ...

Kaf 50:45.....നീ

സ=kം മതെR വിജയരാ<ുcതുവെര വ6ത6Sത
വിശ=ാസ7ളിൽെhmവർെ<തിെര േപാരാടാനും യുBം
െചbാനും ൈദവം ഇc് വിശ=ാസികെള
േDപാŸാഹിhി<ുcുേiാ? (Holy War / Jihad)

സ=kം മതെR വിജയരാ<ുcതുവെര വ6ത6Sത
വിശ=ാസ7ളിൽെhmവർെ<തിെര േപാരാടാനും യുBം
െചbാനും ൈദവം ഇc് വിശ=ാസികെള
േDപാŸാഹിhി<ുcുേiാ? (Holy War / Jihad)

െച‰രുെത(ു ഞാൻ നി–യിJ%. താ{ള%െട ഔദാരVം നിർബ“ംെകാAല$,

സേ•ശം) എ2ിേ:A ബാധVത മാYതേമ നിന:ുH».

164.*

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

െച‰രുെത(ു ഞാൻ നി–യിJ%. താ{ള%െട ഔദാരVം നിർബ“ംെകാAല$,

സേ•ശം) എ2ിേ:A ബാധVത മാYതേമ നിന:ുH».

അവരുെട േമൽ അധികാരം െചലുേ2Aവനല$.
ഖുർആൻ ധരി:ു( ...

164.*

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

േറാമാ 12:17-19*......എല$ാവരും േYശxഠമായി കരുതു(R

േറാമാ 12:17-19*......എല$ാവരും േYശxഠമായി കരുതു(R

െച‰%വാൻ Yശമി:ുക. 18എല$ാവേരാടും സമാധാനമായിരി:ു(തിനു
നി'ൾ:ു കഴിയു(െതല$ാം െച‰%ക vേനഹിതേര, നി'ൾ ആേരാടും
Yപതികാരം െച‰രുR; ൈദവം അവെര ശി•ിJ%െകാHെt. ‘Yപതികാരം
എനി:ുHതാS ഞാൻ പകരം വീt%ം’ എ(ു സർേവശzരൻ അരുൾെച‰%(ു.

െച‰%വാൻ Yശമി:ുക. 18എല$ാവേരാടും സമാധാനമായിരി:ു(തിനു
നി'ൾ:ു കഴിയു(െതല$ാം െച‰%ക vേനഹിതേര, നി'ൾ ആേരാടും
Yപതികാരം െച‰രുR; ൈദവം അവെര ശി•ിJ%െകാHെt. ‘Yപതികാരം
എനി:ുHതാS ഞാൻ പകരം വീt%ം’ എ(ു സർേവശzരൻ അരുൾെച‰%(ു.

സമാധാനമായിരി:ു(തിനും വിശു`ജീവിതം നയി:ു(തിനും
തീYവയRനം െച‰%ക. ഇതുകൂടാെത ആരും സർേവശzരെന ദർശി:ുകയില$

സമാധാനമായിരി:ു(തിനും വിശു`ജീവിതം നയി:ു(തിനും
തീYവയRനം െച‰%ക. ഇതുകൂടാെത ആരും സർേവശzരെന ദർശി:ുകയില$

------------------------------------------------Bakara 2:190-193*.....190. അല$ാഹുവി4െറ മാർഗ2ിൽ യു`ം

------------------------------------------------Bakara 2:190-193*.....190. അല$ാഹുവി4െറ മാർഗ2ിൽ യു`ം

െച‰%ക ... 191. നി'ൾ അവെര എവിെടയായിരു(ാലും അവെര
െകാ(ുകളയുക ... െകാല$%(തിേന:ാൾ ഉപYദവ'െളയും
പീഡനേ2യുെമല$ാം വിഷമകരമാS ... 193. അവേരാ¥ യു`ം െച‰%ക ...
മതം അല$ാഹുവി4 േവAി മാYതമാകു(ു ...

െച‰%ക ... 191. നി'ൾ അവെര എവിെടയായിരു(ാലും അവെര
െകാ(ുകളയുക ... െകാല$%(തിേന:ാൾ ഉപYദവ'െളയും
പീഡനേ2യുെമല$ാം വിഷമകരമാS ... 193. അവേരാ¥ യു`ം െച‰%ക ...
മതം അല$ാഹുവി4 േവAി മാYതമാകു(ു ...

Tevbe 9:29*.....േവദ:ാരിൽ

നി(് അല$ാഹുവിൽ
ഭരേമൽപി:ു(വെര നി'ൾ പരീ•ി:രുR.

Tevbe 9:29*.....േവദ:ാരിൽ

DശBി<ുക: ജിഹാ— ഏZവും വലിയ വSതു ഖുറാനിലാy:

DശBി<ുക: ജിഹാ— ഏZവും വലിയ വSതു ഖുറാനിലാy:

െഹDബായർ 12:14.....എല$ാവേരാടും

െഹDബായർ 12:14.....എല$ാവേരാടും

നി(് അല$ാഹുവിൽ
ഭരേമൽപി:ു(വെര നി'ൾ പരീ•ി:രുR.

165.

ഒരു വ6sി സ=kം മതRിൽ നിc് വിശ=ാസത6ാഗികളായിRീരുകേയാ
അെലIwിൽ അവരുെട മതെR മാZാൻ തീരുമാനി<ുകേയാ
െചtതാൽ അവർ െകാലIെhടുേമാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

165.

ഒരു വ6sി സ=kം മതRിൽ നിc് വിശ=ാസത6ാഗികളായിRീരുകേയാ
അെലIwിൽ അവരുെട മതെR മാZാൻ തീരുമാനി<ുകേയാ
െചtതാൽ അവർ െകാലIെhടുേമാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

െഹDബായർ 3:12–13*.....സേഹാദരേര, ജീവനുH ൈദവെ2

െഹDബായർ 3:12–13*.....സേഹാദരേര, ജീവനുH ൈദവെ2

------------------------------------------------Nisa 4:89*.....എ(ാൽ അവർ പി_ിരിo് കളയുകയാെണ{ിൽ

------------------------------------------------Nisa 4:89*.....എ(ാൽ അവർ പി_ിരിo് കളയുകയാെണ{ിൽ

പരിതVജിJ% പുറംതിരിoുേപാക2:വŸം, അവിശzാസവും ദു•തയുമുH
ഹൃദയം നി'ളിൽ ആർ:ും ഉAാകാതിരി:ുവാൻ സൂ•ിJ%െകാH%ക.
13േനേരമറിJ്, നി'ളിൽ ആരുംതെ( പാപ2ാൽ
വžി:െaടാതിരി:ു(തിനും കഠിന
ഹൃദയമുHവരായി2ീരാതിരി:ു(തിനുംേവAി ‘ഇ(്’ എ(ു വിളി:െaടു(
ദിവസ'ൾ ഉHിടേ2ാളം നാൾേതാറും അേനVാനVം Yപേബാധിaി:ുക

നി'ളവെര പിടികൂടുകയും, അവെര കAുമുtിേയട2ുെവJ്
നി'ളവെര െകാലെaടു2ുകയും െച‰%ക. അവരിൽ നി(് യാെതാരു
മിYതെ2യും സഹായിെയയും നി'ൾ സzീകരിJ% േപാകരുR.

DശBി<ുക:. ഹദീസിൽ നിc് വിശ=ാസത6ാഗികെള<ുറി/് മുഹT—
(റ) നിേവദനം: Dപവാചകൻ (സ) തeെറ ഇƒാമിക മതെR
മാZിമറി/വെന അേhാൾ വധി<ുക. (Sahih Bukhari: Vol. 9,

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

166.

കുടുംബRിനും സുഹൃRു<േളാ അെലIwിൽ
സേഹാദരേനാേടാ ചിലേhാെഴാെ< നിർേ}ശി/ിm0േiാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

പരിതVജിJ% പുറംതിരിoുേപാക2:വŸം, അവിശzാസവും ദു•തയുമുH
ഹൃദയം നി'ളിൽ ആർ:ും ഉAാകാതിരി:ുവാൻ സൂ•ിJ%െകാH%ക.
13േനേരമറിJ്, നി'ളിൽ ആരുംതെ( പാപ2ാൽ
വžി:െaടാതിരി:ു(തിനും കഠിന
ഹൃദയമുHവരായി2ീരാതിരി:ു(തിനുംേവAി ‘ഇ(്’ എ(ു വിളി:െaടു(
ദിവസ'ൾ ഉHിടേ2ാളം നാൾേതാറും അേനVാനVം Yപേബാധിaി:ുക

നി'ളവെര പിടികൂടുകയും, അവെര കAുമുtിേയട2ുെവJ്
നി'ളവെര െകാലെaടു2ുകയും െച‰%ക. അവരിൽ നി(് യാെതാരു
മിYതെ2യും സഹായിെയയും നി'ൾ സzീകരിJ% േപാകരുR.

DശBി<ുക:. ഹദീസിൽ നിc് വിശ=ാസത6ാഗികെള<ുറി/് മുഹT—
(റ) നിേവദനം: Dപവാചകൻ (സ) തeെറ ഇƒാമിക മതെR
മാZിമറി/വെന അേhാൾ വധി<ുക. (Sahih Bukhari: Vol. 9,

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

166.

കുടുംബRിനും സുഹൃRു<േളാ അെലIwിൽ
സേഹാദരേനാേടാ ചിലേhാെഴാെ< നിർേ}ശി/ിm0േiാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

1 േകാറിേkാS 7:13-24.....ഒരു സേഹാദരി:്

1 േകാറിേkാS 7:13-24.....ഒരു സേഹാദരി:്

------------------------------------------------Mujadila 58:22*.....അല$ാഹുവിലും അ_Vദിന2ിലും

------------------------------------------------Mujadila 58:22*.....അല$ാഹുവിലും അ_Vദിന2ിലും

അവിശzാസിയായ ഭർ2ാവുAായിരി:ുകയും അവേളാടുകൂടി
ജീവി:ുവാൻ അയാൾ സ.തി:ുകയും െച‰%െ({ിൽ ആ vYതീ
അയാെള ഉേപ•ിJ%കൂടാ. 14എ_ുെകാെA(ാൽ അവിശzാസിയായ
ഭർ2ാ¤ തെƒ ഭാരV മുഖാ_രം ൈദവ2ിനു സzീകാരVനായി2ീരു(ു
അല$േയാ, വിശzാസിനിയായ ഭാരVേയ, നിെƒ ഭർ2ാവിെന നീ
ര•െപടു2ുേമാ ഇല$േയാ എ(് നിന:് എ'െന അറിയാം?
വിശzാസിയായ ഭർ2ാേവ, നിെƒ ഭാരV:് നീ ര• വരു2ുേമാ ഇല$േയാ
എ(് നിന:് എ'െന അറിയാം

വിശzസി:ു(വെര അല$ാഹുവിലും അവ4െറ ദൂത~ാരിലും വിേരാധം
െവJ%പുലർ2ു(വർ, അവരുെട പിതാ:ൻമാേരാ, മ:േളാ,
സേഹാദരൻമാേരാ, അെല${ിൽ അവരുെട ബ“ു:േളാ ആയിരു(ാൽ
േപാലും നീ വിശzാസികളാവുകയില$.

Taghabun 64:14*.....സതVവിശzാസികേള,

തീർJയായും
നി'ള%െട ഭാരVമാരിലും നി'ള%െട മ:ളിലും നി'
ൾ:് ശYതുവുA്. അതിനാൽ അവെര നി'ൾ സൂ•ിJ% െകാH%ക.
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ഒരു വ6sി സ=kം മതRിൽ നിc് വിശ=ാസത6ാഗികളായിRീരുകേയാ
അെലIwിൽ അവരുെട മതെR മാZാൻ തീരുമാനി<ുകേയാ
െചtതാൽ അവർ െകാലIെhടുേമാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

അവിശzാസിയായ ഭർ2ാവുAായിരി:ുകയും അവേളാടുകൂടി
ജീവി:ുവാൻ അയാൾ സ.തി:ുകയും െച‰%െ({ിൽ ആ vYതീ
അയാെള ഉേപ•ിJ%കൂടാ. 14എ_ുെകാെA(ാൽ അവിശzാസിയായ
ഭർ2ാ¤ തെƒ ഭാരV മുഖാ_രം ൈദവ2ിനു സzീകാരVനായി2ീരു(ു
അല$േയാ, വിശzാസിനിയായ ഭാരVേയ, നിെƒ ഭർ2ാവിെന നീ
ര•െപടു2ുേമാ ഇല$േയാ എ(് നിന:് എ'െന അറിയാം?
വിശzാസിയായ ഭർ2ാേവ, നിെƒ ഭാരV:് നീ ര• വരു2ുേമാ ഇല$േയാ
എ(് നിന:് എ'െന അറിയാം

വിശzസി:ു(വെര അല$ാഹുവിലും അവ4െറ ദൂത~ാരിലും വിേരാധം
െവJ%പുലർ2ു(വർ, അവരുെട പിതാ:ൻമാേരാ, മ:േളാ,
സേഹാദരൻമാേരാ, അെല${ിൽ അവരുെട ബ“ു:േളാ ആയിരു(ാൽ
േപാലും നീ വിശzാസികളാവുകയില$.

Taghabun 64:14*.....സതVവിശzാസികേള,

തീർJയായും
നി'ള%െട ഭാരVമാരിലും നി'ള%െട മ:ളിലും നി'
ൾ:് ശYതുവുA്. അതിനാൽ അവെര നി'ൾ സൂ•ിJ% െകാH%ക.

165.

ഒരു വ6sി സ=kം മതRിൽ നിc് വിശ=ാസത6ാഗികളായിRീരുകേയാ
അെലIwിൽ അവരുെട മതെR മാZാൻ തീരുമാനി<ുകേയാ
െചtതാൽ അവർ െകാലIെhടുേമാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

െഹDബായർ 3:12–13*.....സേഹാദരേര, ജീവനുH ൈദവെ2

െഹDബായർ 3:12–13*.....സേഹാദരേര, ജീവനുH ൈദവെ2

------------------------------------------------Nisa 4:89*.....എ(ാൽ അവർ പി_ിരിo് കളയുകയാെണ{ിൽ

------------------------------------------------Nisa 4:89*.....എ(ാൽ അവർ പി_ിരിo് കളയുകയാെണ{ിൽ

പരിതVജിJ% പുറംതിരിoുേപാക2:വŸം, അവിശzാസവും ദു•തയുമുH
ഹൃദയം നി'ളിൽ ആർ:ും ഉAാകാതിരി:ുവാൻ സൂ•ിJ%െകാH%ക.
13േനേരമറിJ്, നി'ളിൽ ആരുംതെ( പാപ2ാൽ
വžി:െaടാതിരി:ു(തിനും കഠിന
ഹൃദയമുHവരായി2ീരാതിരി:ു(തിനുംേവAി ‘ഇ(്’ എ(ു വിളി:െaടു(
ദിവസ'ൾ ഉHിടേ2ാളം നാൾേതാറും അേനVാനVം Yപേബാധിaി:ുക

നി'ളവെര പിടികൂടുകയും, അവെര കAുമുtിേയട2ുെവJ്
നി'ളവെര െകാലെaടു2ുകയും െച‰%ക. അവരിൽ നി(് യാെതാരു
മിYതെ2യും സഹായിെയയും നി'ൾ സzീകരിJ% േപാകരുR.

DശBി<ുക:. ഹദീസിൽ നിc് വിശ=ാസത6ാഗികെള<ുറി/് മുഹT—
(റ) നിേവദനം: Dപവാചകൻ (സ) തeെറ ഇƒാമിക മതെR
മാZിമറി/വെന അേhാൾ വധി<ുക. (Sahih Bukhari: Vol. 9,

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

166.

കുടുംബRിനും സുഹൃRു<േളാ അെലIwിൽ
സേഹാദരേനാേടാ ചിലേhാെഴാെ< നിർേ}ശി/ിm0േiാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

പരിതVജിJ% പുറംതിരിoുേപാക2:വŸം, അവിശzാസവും ദു•തയുമുH
ഹൃദയം നി'ളിൽ ആർ:ും ഉAാകാതിരി:ുവാൻ സൂ•ിJ%െകാH%ക.
13േനേരമറിJ്, നി'ളിൽ ആരുംതെ( പാപ2ാൽ
വžി:െaടാതിരി:ു(തിനും കഠിന
ഹൃദയമുHവരായി2ീരാതിരി:ു(തിനുംേവAി ‘ഇ(്’ എ(ു വിളി:െaടു(
ദിവസ'ൾ ഉHിടേ2ാളം നാൾേതാറും അേനVാനVം Yപേബാധിaി:ുക

നി'ളവെര പിടികൂടുകയും, അവെര കAുമുtിേയട2ുെവJ്
നി'ളവെര െകാലെaടു2ുകയും െച‰%ക. അവരിൽ നി(് യാെതാരു
മിYതെ2യും സഹായിെയയും നി'ൾ സzീകരിJ% േപാകരുR.

DശBി<ുക:. ഹദീസിൽ നിc് വിശ=ാസത6ാഗികെള<ുറി/് മുഹT—
(റ) നിേവദനം: Dപവാചകൻ (സ) തeെറ ഇƒാമിക മതെR
മാZിമറി/വെന അേhാൾ വധി<ുക. (Sahih Bukhari: Vol. 9,

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

166.

കുടുംബRിനും സുഹൃRു<േളാ അെലIwിൽ
സേഹാദരേനാേടാ ചിലേhാെഴാെ< നിർേ}ശി/ിm0േiാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

1 േകാറിേkാS 7:13-24.....ഒരു സേഹാദരി:്

1 േകാറിേkാS 7:13-24.....ഒരു സേഹാദരി:്

------------------------------------------------Mujadila 58:22*.....അല$ാഹുവിലും അ_Vദിന2ിലും

------------------------------------------------Mujadila 58:22*.....അല$ാഹുവിലും അ_Vദിന2ിലും

അവിശzാസിയായ ഭർ2ാവുAായിരി:ുകയും അവേളാടുകൂടി
ജീവി:ുവാൻ അയാൾ സ.തി:ുകയും െച‰%െ({ിൽ ആ vYതീ
അയാെള ഉേപ•ിJ%കൂടാ. 14എ_ുെകാെA(ാൽ അവിശzാസിയായ
ഭർ2ാ¤ തെƒ ഭാരV മുഖാ_രം ൈദവ2ിനു സzീകാരVനായി2ീരു(ു
അല$േയാ, വിശzാസിനിയായ ഭാരVേയ, നിെƒ ഭർ2ാവിെന നീ
ര•െപടു2ുേമാ ഇല$േയാ എ(് നിന:് എ'െന അറിയാം?
വിശzാസിയായ ഭർ2ാേവ, നിെƒ ഭാരV:് നീ ര• വരു2ുേമാ ഇല$േയാ
എ(് നിന:് എ'െന അറിയാം

വിശzസി:ു(വെര അല$ാഹുവിലും അവ4െറ ദൂത~ാരിലും വിേരാധം
െവJ%പുലർ2ു(വർ, അവരുെട പിതാ:ൻമാേരാ, മ:േളാ,
സേഹാദരൻമാേരാ, അെല${ിൽ അവരുെട ബ“ു:േളാ ആയിരു(ാൽ
േപാലും നീ വിശzാസികളാവുകയില$.

Taghabun 64:14*.....സതVവിശzാസികേള,

തീർJയായും
നി'ള%െട ഭാരVമാരിലും നി'ള%െട മ:ളിലും നി'
ൾ:് ശYതുവുA്. അതിനാൽ അവെര നി'ൾ സൂ•ിJ% െകാH%ക.

അവിശzാസിയായ ഭർ2ാവുAായിരി:ുകയും അവേളാടുകൂടി
ജീവി:ുവാൻ അയാൾ സ.തി:ുകയും െച‰%െ({ിൽ ആ vYതീ
അയാെള ഉേപ•ിJ%കൂടാ. 14എ_ുെകാെA(ാൽ അവിശzാസിയായ
ഭർ2ാ¤ തെƒ ഭാരV മുഖാ_രം ൈദവ2ിനു സzീകാരVനായി2ീരു(ു
അല$േയാ, വിശzാസിനിയായ ഭാരVേയ, നിെƒ ഭർ2ാവിെന നീ
ര•െപടു2ുേമാ ഇല$േയാ എ(് നിന:് എ'െന അറിയാം?
വിശzാസിയായ ഭർ2ാേവ, നിെƒ ഭാരV:് നീ ര• വരു2ുേമാ ഇല$േയാ
എ(് നിന:് എ'െന അറിയാം

വിശzസി:ു(വെര അല$ാഹുവിലും അവ4െറ ദൂത~ാരിലും വിേരാധം
െവJ%പുലർ2ു(വർ, അവരുെട പിതാ:ൻമാേരാ, മ:േളാ,
സേഹാദരൻമാേരാ, അെല${ിൽ അവരുെട ബ“ു:േളാ ആയിരു(ാൽ
േപാലും നീ വിശzാസികളാവുകയില$.

Taghabun 64:14*.....സതVവിശzാസികേള,

തീർJയായും
നി'ള%െട ഭാരVമാരിലും നി'ള%െട മ:ളിലും നി'
ൾ:് ശYതുവുA്. അതിനാൽ അവെര നി'ൾ സൂ•ിJ% െകാH%ക.

167.

സ=kം മന•ാVി<ു വിരുBമാെണwിൽേhാലും ഒരു
വിശ=ാസിയുെട മZ01വെര െകാലIാൻ ൈദവം ആDഗഹി<ുcുേവാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

167.

സ=kം മന•ാVി<ു വിരുBമാെണwിൽേhാലും ഒരു
വിശ=ാസിയുെട മZ01വെര െകാലIാൻ ൈദവം ആDഗഹി<ുcുേവാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

അh. DപവർRന7ൾ 24:16*.....അതുെകാA് ഞാൻ

അh. DപവർRന7ൾ 24:16*.....അതുെകാA് ഞാൻ

മനസാ•ിയുHവനായിരി:ു(തിനു പരമാവധി പരിYശമി:ു(ു..

മനസാ•ിയുHവനായിരി:ു(തിനു പരമാവധി പരിYശമി:ു(ു..

ൈദവേ2ാടും മനുഷVേരാടും എേaാഴും കുQമQ

ൈദവേ2ാടും മനുഷVേരാടും എേaാഴും കുQമQ

1 തിേമാേRേയാS 1:5*.....നാം അവേരാ¥ ആŒാപി:ു(തിെƒ

1 തിേമാേRേയാS 1:5*.....നാം അവേരാ¥ ആŒാപി:ു(തിെƒ

കാപടVമില$ാ2 വിശzാസ2ിൽനി(ും ഉളവാകു( vേനഹമാS.

കാപടVമില$ാ2 വിശzാസ2ിൽനി(ും ഉളവാകു( vേനഹമാS.

വിേരാധമില$. എ(ാൽ ഒരു കാരVം നി'ൾ െവറു:ുകയും
(യഥാർª2ിൽ) അR നി'ൾ:് ഗുണകരമായിരി:ുകയും െച‰ാം.
നി'െളാരു കാരVം ഇ•െaടുകയും (യഥാർª2ിൽ) നി'ൾ:R
േദാഷകരമായിരി:ുകയും െചŠെത(ും വരാം.

വിേരാധമില$. എ(ാൽ ഒരു കാരVം നി'ൾ െവറു:ുകയും
(യഥാർª2ിൽ) അR നി'ൾ:് ഗുണകരമായിരി:ുകയും െച‰ാം.
നി'െളാരു കാരVം ഇ•െaടുകയും (യഥാർª2ിൽ) നി'ൾ:R
േദാഷകരമായിരി:ുകയും െചŠെത(ും വരാം.

ആതV_ിക ല•Vം ശു`ഹൃദയ2ിൽനി(ും നല$ മന„ാ•ിയിൽനി(ും

------------------------------------------------Bakara 2:216*.....യു`ം നി'ൾ ഇ•െaടു(ിെല${ിൽ അതിനു

Enfal 8:17*.....നി'ൾ

അവെര െകാലെaടു2ിയിtില$. പെ•
അല$ാഹുവാS അവെര െകാലെaടു2ിയR. (നബിേയ,) നീ എറിo
സമയ2് നീ എറിoിt%മില$. പെ• അല$ാഹുവാS എറിoR. തൻെറ
ഭാഗ2ു നി(ുH ഗുണകരമായ ഒരു പരീ•ണ2ിലൂെട അല$ാഹു
സതVവിശzാസികെള പരീ•ി:ു(തിനു േവAിയായിരു(ു അR.

DശBി<ുക Cf. Hadith, Sahih Muslim, 4661-4662, Ch. 789.

168.

വ6ത6Sതമായ ആള0കള0െട േനെര േപാരാടുcതും േപാരാടുcതും
അടി†ാനപരമായി എെkwിലുെമാെ< കാണുേമാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഗലാRിയാ 5:19-21.....മനുഷVെƒ

ഖുർആൻ

അധമസzഭാവ2ിെƒ

വVാപാര'ൾ എെ_ല$ാെമ(് എല$ാവർ:ുമറിയാം; കാമാസ’ി,
മാYതമല$, മനുഷVർ ശYതു:ളായി2ീർ(് പരvപരം പടെവt%(ു;

യാേ<ാ‰ 4:1& 8*.....1.

നി'ളിൽ ശSഠയും കലഹവും

എവിെട നി(ു? നി'ള%െട േമാഹ'െള:ുറിേJാ ഇവിെട അവർ
ഇവിെട വരാതിരി:ുേമാ? 8. പാപികേള, ൈകകെള െവടിaാ:ുക

------------------------------------------------Tebve 9:41*..... നി'ള%െട സ…2ും സ_ാന'ള%ം
ൈദവചി_കള%പേയാഗിJ് സമരം െച‰%ക. അതാS നി'ൾ:് ഉ2മം.
നി'ൾ മന„ിലാ:ു(ുെവ{ിൽ.

Ankebut 29:6.....വല$വനും

ആതV_ിക ല•Vം ശു`ഹൃദയ2ിൽനി(ും നല$ മന„ാ•ിയിൽനി(ും

------------------------------------------------Bakara 2:216*.....യു`ം നി'ൾ ഇ•െaടു(ിെല${ിൽ അതിനു

Enfal 8:17*.....നി'ൾ

അവെര െകാലെaടു2ിയിtില$. പെ•
അല$ാഹുവാS അവെര െകാലെaടു2ിയR. (നബിേയ,) നീ എറിo
സമയ2് നീ എറിoിt%മില$. പെ• അല$ാഹുവാS എറിoR. തൻെറ
ഭാഗ2ു നി(ുH ഗുണകരമായ ഒരു പരീ•ണ2ിലൂെട അല$ാഹു
സതVവിശzാസികെള പരീ•ി:ു(തിനു േവAിയായിരു(ു അR.

DശBി<ുക Cf. Hadith, Sahih Muslim, 4661-4662, Ch. 789.
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നി'ൾ മന„ിലാ:ു(ുെവ{ിൽ.

Saf 61:11*....നി'ള%െട

Saf 61:11*....നി'ള%െട

മാർഗ2ിൽ സമരം െച‰%ക. നി'ൾ അറിവുHവരാെണ{ിൽ.

167.

സ=kം മന•ാVി<ു വിരുBമാെണwിൽേhാലും ഒരു
വിശ=ാസിയുെട മZ01വെര െകാലIാൻ ൈദവം ആDഗഹി<ുcുേവാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

നി'ളിൽ ശSഠയും കലഹവും

എവിെട നി(ു? നി'ള%െട േമാഹ'െള:ുറിേJാ ഇവിെട അവർ
ഇവിെട വരാതിരി:ുേമാ? 8. പാപികേള, ൈകകെള െവടിaാ:ുക

Ankebut 29:6.....വല$വനും

സz2ു:ൾെകാAും അല$ാഹുവിൻെറ

അധമസzഭാവ2ിെƒ

വVാപാര'ൾ എെ_ല$ാെമ(് എല$ാവർ:ുമറിയാം; കാമാസ’ി,
മാYതമല$, മനുഷVർ ശYതു:ളായി2ീർ(് പരvപരം പടെവt%(ു;

(അല$ാഹുവിൻെറ മാർഗ2ിൽ)
സമരം െച‰%കയാെണ{ിൽ തൻെറ സz_ം ഗുണ2ിനായി2െ(യാS
അവൻ സമരം െച‰%(R.

ഖുർആൻ

(അല$ാഹുവിൻെറ മാർഗ2ിൽ)
സമരം െച‰%കയാെണ{ിൽ തൻെറ സz_ം ഗുണ2ിനായി2െ(യാS
അവൻ സമരം െച‰%(R.

സz2ു:ൾെകാAും അല$ാഹുവിൻെറ

മാർഗ2ിൽ സമരം െച‰%ക. നി'ൾ അറിവുHവരാെണ{ിൽ.

167.

സ=kം മന•ാVി<ു വിരുBമാെണwിൽേhാലും ഒരു
വിശ=ാസിയുെട മZ01വെര െകാലIാൻ ൈദവം ആDഗഹി<ുcുേവാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

അh. DപവർRന7ൾ 24:16*.....അതുെകാA് ഞാൻ

അh. DപവർRന7ൾ 24:16*.....അതുെകാA് ഞാൻ

മനസാ•ിയുHവനായിരി:ു(തിനു പരമാവധി പരിYശമി:ു(ു..

മനസാ•ിയുHവനായിരി:ു(തിനു പരമാവധി പരിYശമി:ു(ു..

ൈദവേ2ാടും മനുഷVേരാടും എേaാഴും കുQമQ

ൈദവേ2ാടും മനുഷVേരാടും എേaാഴും കുQമQ

1 തിേമാേRേയാS 1:5*.....നാം അവേരാ¥ ആŒാപി:ു(തിെƒ

1 തിേമാേRേയാS 1:5*.....നാം അവേരാ¥ ആŒാപി:ു(തിെƒ

കാപടVമില$ാ2 വിശzാസ2ിൽനി(ും ഉളവാകു( vേനഹമാS.

കാപടVമില$ാ2 വിശzാസ2ിൽനി(ും ഉളവാകു( vേനഹമാS.

------------------------------------------------Bakara 2:216*.....യു`ം നി'ൾ ഇ•െaടു(ിെല${ിൽ അതിനു

------------------------------------------------Bakara 2:216*.....യു`ം നി'ൾ ഇ•െaടു(ിെല${ിൽ അതിനു

Enfal 8:17*.....നി'ൾ

Enfal 8:17*.....നി'ൾ

ആതV_ിക ല•Vം ശു`ഹൃദയ2ിൽനി(ും നല$ മന„ാ•ിയിൽനി(ും

വിേരാധമില$. എ(ാൽ ഒരു കാരVം നി'ൾ െവറു:ുകയും
(യഥാർª2ിൽ) അR നി'ൾ:് ഗുണകരമായിരി:ുകയും െച‰ാം.
നി'െളാരു കാരVം ഇ•െaടുകയും (യഥാർª2ിൽ) നി'ൾ:R
േദാഷകരമായിരി:ുകയും െചŠെത(ും വരാം.
അവെര െകാലെaടു2ിയിtില$. പെ•
അല$ാഹുവാS അവെര െകാലെaടു2ിയR. (നബിേയ,) നീ എറിo
സമയ2് നീ എറിoിt%മില$. പെ• അല$ാഹുവാS എറിoR. തൻെറ
ഭാഗ2ു നി(ുH ഗുണകരമായ ഒരു പരീ•ണ2ിലൂെട അല$ാഹു
സതVവിശzാസികെള പരീ•ി:ു(തിനു േവAിയായിരു(ു അR.

DശBി<ുക Cf. Hadith, Sahih Muslim, 4661-4662, Ch. 789.
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ഇലI / അെത
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വVാപാര'ൾ എെ_ല$ാെമ(് എല$ാവർ:ുമറിയാം; കാമാസ’ി,
മാYതമല$, മനുഷVർ ശYതു:ളായി2ീർ(് പരvപരം പടെവt%(ു;

യാേ<ാ‰ 4:1& 8*.....1.

നി'ളിൽ ശSഠയും കലഹവും

എവിെട നി(ു? നി'ള%െട േമാഹ'െള:ുറിേJാ ഇവിെട അവർ
ഇവിെട വരാതിരി:ുേമാ? 8. പാപികേള, ൈകകെള െവടിaാ:ുക

------------------------------------------------Tebve 9:41*..... നി'ള%െട സ…2ും സ_ാന'ള%ം
ൈദവചി_കള%പേയാഗിJ് സമരം െച‰%ക. അതാS നി'ൾ:് ഉ2മം.
നി'ൾ മന„ിലാ:ു(ുെവ{ിൽ.

Ankebut 29:6.....വല$വനും

ആതV_ിക ല•Vം ശു`ഹൃദയ2ിൽനി(ും നല$ മന„ാ•ിയിൽനി(ും

വിേരാധമില$. എ(ാൽ ഒരു കാരVം നി'ൾ െവറു:ുകയും
(യഥാർª2ിൽ) അR നി'ൾ:് ഗുണകരമായിരി:ുകയും െച‰ാം.
നി'െളാരു കാരVം ഇ•െaടുകയും (യഥാർª2ിൽ) നി'ൾ:R
േദാഷകരമായിരി:ുകയും െചŠെത(ും വരാം.
അവെര െകാലെaടു2ിയിtില$. പെ•
അല$ാഹുവാS അവെര െകാലെaടു2ിയR. (നബിേയ,) നീ എറിo
സമയ2് നീ എറിoിt%മില$. പെ• അല$ാഹുവാS എറിoR. തൻെറ
ഭാഗ2ു നി(ുH ഗുണകരമായ ഒരു പരീ•ണ2ിലൂെട അല$ാഹു
സതVവിശzാസികെള പരീ•ി:ു(തിനു േവAിയായിരു(ു അR.

DശBി<ുക Cf. Hadith, Sahih Muslim, 4661-4662, Ch. 789.

168.

വ6ത6Sതമായ ആള0കള0െട േനെര േപാരാടുcതും േപാരാടുcതും
അടി†ാനപരമായി എെkwിലുെമാെ< കാണുേമാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഗലാRിയാ 5:19-21.....മനുഷVെƒ
യാേ<ാ‰ 4:1& 8*.....1.

------------------------------------------------Tebve 9:41*..... നി'ള%െട സ…2ും സ_ാന'ള%ം
ൈദവചി_കള%പേയാഗിJ് സമരം െച‰%ക. അതാS നി'ൾ:് ഉ2മം.
നി'ൾ മന„ിലാ:ു(ുെവ{ിൽ.

Saf 61:11*....നി'ള%െട

Saf 61:11*....നി'ള%െട

മാർഗ2ിൽ സമരം െച‰%ക. നി'ൾ അറിവുHവരാെണ{ിൽ.

നി'ളിൽ ശSഠയും കലഹവും

എവിെട നി(ു? നി'ള%െട േമാഹ'െള:ുറിേJാ ഇവിെട അവർ
ഇവിെട വരാതിരി:ുേമാ? 8. പാപികേള, ൈകകെള െവടിaാ:ുക

Ankebut 29:6.....വല$വനും

സz2ു:ൾെകാAും അല$ാഹുവിൻെറ

അധമസzഭാവ2ിെƒ

വVാപാര'ൾ എെ_ല$ാെമ(് എല$ാവർ:ുമറിയാം; കാമാസ’ി,
മാYതമല$, മനുഷVർ ശYതു:ളായി2ീർ(് പരvപരം പടെവt%(ു;

(അല$ാഹുവിൻെറ മാർഗ2ിൽ)
സമരം െച‰%കയാെണ{ിൽ തൻെറ സz_ം ഗുണ2ിനായി2െ(യാS
അവൻ സമരം െച‰%(R.

ഖുർആൻ

(അല$ാഹുവിൻെറ മാർഗ2ിൽ)
സമരം െച‰%കയാെണ{ിൽ തൻെറ സz_ം ഗുണ2ിനായി2െ(യാS
അവൻ സമരം െച‰%(R.

സz2ു:ൾെകാAും അല$ാഹുവിൻെറ

മാർഗ2ിൽ സമരം െച‰%ക. നി'ൾ അറിവുHവരാെണ{ിൽ.

169.

ൈദവം മുഹTദിെന േDപാŸാഹിhി<ുേമാ? ഇƒാമിെന
Dപചരിhി<ാൻ അDകമാസsമായ യുB7ൾ ആരംഭി<ാൻ
മുഹTദിe കഴിയുേമാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

169.

ൈദവം മുഹTദിെന േDപാŸാഹിhി<ുേമാ? ഇƒാമിെന
Dപചരിhി<ാൻ അDകമാസsമായ യുB7ൾ ആരംഭി<ാൻ
മുഹTദിe കഴിയുേമാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

േയാഹcാൻ 18:36*.....എെƒ രാജVം ഭൗമികമല$. അ'െന

േയാഹcാൻ 18:36*.....എെƒ രാജVം ഭൗമികമല$. അ'െന

ആയിരുെ({ിൽ എെ( െയഹൂദ~ാർ:്
ഏ<പിJ%െകാടു:ാതിരി:ു(തിനുേവAി എെƒ പടയാളികൾ
േപാരാടുമായിരു(ു. എ(ാൽ എെƒ രാജതzം ഐഹികമല$.”

ആയിരുെ({ിൽ എെ( െയഹൂദ~ാർ:്
ഏ<പിJ%െകാടു:ാതിരി:ു(തിനുേവAി എെƒ പടയാളികൾ
േപാരാടുമായിരു(ു. എ(ാൽ എെƒ രാജതzം ഐഹികമല$.”
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െച‰%(വരുA്. എ(ാൽ അവർ:് യു`2ി4 കൽപന
നൽകെatേaാഴാകെt അൽപം േപെരാഴിJ് (എല$ാവരും)
പിൻമാറുകയാണുAായR. നീ എ_ിനാS ഞ'ൾ:് യു`ം േനരിടു(R?
കുറJ% സമയം മാYതം നീ ഞ'ൾ:് സമയം തരണം തെ(
െച‰%മായിരു(ു. പറയുക: "ഈ േലാകം സുഖമുHതാS. തീർJയായും
പരേലാകമാS സൂ•്മത പാലി:ു(വർ:് കൂടുതൽ ഗുണകരം.

കുറിh്:

ജിഹാ— അെലIwിൽ യുBം എcx ഏZവും വലിയ

വിഷയമാy ഖുർആനിൽ

:Tevbe 9:29 & 123.

172.

മെZാരു വിശ=ാസെR ജന7െള െകാ1യടി<ുകയും
െകാ1ി<ുകയും െചb0cതിനു ൈദവം ഇcു
വിശ=ാസികെള േDപാŸാഹിhി<ുേമാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

അധികാര'േളാടും ശ’ികേളാടും ഈ അ“കാരേലാക2ിെƒ
അധിപതികേളാടും ആകാശ2ിെല ദു•ാ|േസനേയാടുമേYത.

ഞാൻ ആഹzാനം െച‰%(ു,

അതിനാൽ ആദVം ഒ(ാമതായി... 2. നാം ൈദവഭ’ിയിലും

സതVസ“തയിലും സz£വും ശാ_വുമായ ജീവിതം നയിേJ:ാം.

------------------------------------------------Nisa 4:76-77*.....76. അല$ാഹുവിൻെറ മാർഗ2ിൽ യു`ം
െച‰%(വരുA്. എ(ാൽ അവർ:് യു`2ി4 കൽപന
നൽകെatേaാഴാകെt അൽപം േപെരാഴിJ് (എല$ാവരും)
പിൻമാറുകയാണുAായR. നീ എ_ിനാS ഞ'ൾ:് യു`ം േനരിടു(R?
കുറJ% സമയം മാYതം നീ ഞ'ൾ:് സമയം തരണം തെ(
െച‰%മായിരു(ു. പറയുക: "ഈ േലാകം സുഖമുHതാS. തീർJയായും
പരേലാകമാS സൂ•്മത പാലി:ു(വർ:് കൂടുതൽ ഗുണകരം.

കുറിh്:

ജിഹാ— അെലIwിൽ യുBം എcx ഏZവും വലിയ

വിഷയമാy ഖുർആനിൽ

:Tevbe 9:29 & 123.

172.

മെZാരു വിശ=ാസെR ജന7െള െകാ1യടി<ുകയും
െകാ1ി<ുകയും െചb0cതിനു ൈദവം ഇcു
വിശ=ാസികെള േDപാŸാഹിhി<ുേമാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ഉ‹പRി 14:23.....ആകാശവും ഭൂമിയും സൃxടിJ

ഉ‹പRി 14:23.....ആകാശവും ഭൂമിയും സൃxടിJ

പുറhാu 20:15 & 17*.....15.

പുറhാu 20:15 & 17*.....15.

അതVു(തൈദവമായ സർേവശzരേനാടു ഞാൻ സതVം െചŠതിt%A്
നി'ൾ േമാ•ി:രുR. 17.

കൂt%കാര4െറ ഭവനെ2 േമാഹി:രുതു; കൂt%കാര4െറ ഭാരVെയ

…
എേഫേസാS 4:28*.....േമാxടിJിരു(വർ ഇനി അYപകാരം

അതVു(തൈദവമായ സർേവശzരേനാടു ഞാൻ സതVം െചŠതിt%A്
നി'ൾ േമാ•ി:രുR. 17.

കൂt%കാര4െറ ഭവനെ2 േമാഹി:രുതു; കൂt%കാര4െറ ഭാരVെയ

…
എേഫേസാS 4:28*.....േമാxടിJിരു(വർ ഇനി അYപകാരം

േമാഹി:രുതു

േമാഹി:രുതു

െച‰ാെത, ദരിYദെര സഹായി:ുവാൻ വകയുAാകു(തി4 ഉ2മമായ
േജാലിയിൽ ഏർെat് സz_ം ൈകെകാA് അധzാനി:ണം

െച‰ാെത, ദരിYദെര സഹായി:ുവാൻ വകയുAാകു(തി4 ഉ2മമായ
േജാലിയിൽ ഏർെat് സz_ം ൈകെകാA് അധzാനി:ണം

------------------------------------------------Enfal 8:1 & 41*.....1. (നബിേയ,) നിേ(ാടവർ യു`2ിൽ
േനടിയ സz2ു:െളaQി േചാദി:ു(ു. പറയുക: യു`2ിൽ േനടിയ

സz2ു:ൾ അല$ാഹുവിനും അവൻെറ റസൂലിനുമുHതാകു(ു. 41.
നി'ൾ (യു`2ിൽ) േനടിെയടു2 ഏെതാരു വvതുവിൽ നി(ും
അതിൻെറ അžിെലാ(് അല$ാഹുവിനും റസൂലിനും (റസൂലിൻെറ)

171.

ഇ<ാലR് വിശ=ാസികൾ<ായി വിശുB DഗF7ളിൽ
േDപാŸാഹിhി<ുc അരാജകീയവും ആDകമണപരവുമായ
യുBം, വിശ=ാസികൾെ<തിെരയു1 േപാരാmം
എcിവയാേണാ? (Jihad)
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

------------------------------------------------Enfal 8:1 & 41*.....1. (നബിേയ,) നിേ(ാടവർ യു`2ിൽ
േനടിയ സz2ു:െളaQി േചാദി:ു(ു. പറയുക: യു`2ിൽ േനടിയ

സz2ു:ൾ അല$ാഹുവിനും അവൻെറ റസൂലിനുമുHതാകു(ു. 41.
നി'ൾ (യു`2ിൽ) േനടിെയടു2 ഏെതാരു വvതുവിൽ നി(ും
അതിൻെറ അžിെലാ(് അല$ാഹുവിനും റസൂലിനും (റസൂലിൻെറ)

171.

ഇ<ാലR് വിശ=ാസികൾ<ായി വിശുB DഗF7ളിൽ
േDപാŸാഹിhി<ുc അരാജകീയവും ആDകമണപരവുമായ
യുBം, വിശ=ാസികൾെ<തിെരയു1 േപാരാmം
എcിവയാേണാ? (Jihad)

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

എേഫേസാS 6:12*.....നാം േപാരാടു(R മനുഷVേരാടല$,

എേഫേസാS 6:12*.....നാം േപാരാടു(R മനുഷVേരാടല$,

1 തിേമാേRേയാS 2:1-2*.....1.

1 തിേമാേRേയാS 2:1-2*.....1.

അധികാര'േളാടും ശ’ികേളാടും ഈ അ“കാരേലാക2ിെƒ
അധിപതികേളാടും ആകാശ2ിെല ദു•ാ|േസനേയാടുമേYത.

ഞാൻ ആഹzാനം െച‰%(ു,

അതിനാൽ ആദVം ഒ(ാമതായി... 2. നാം ൈദവഭ’ിയിലും

സതVസ“തയിലും സz£വും ശാ_വുമായ ജീവിതം നയിേJ:ാം.

------------------------------------------------Nisa 4:76-77*.....76. അല$ാഹുവിൻെറ മാർഗ2ിൽ യു`ം
െച‰%(വരുA്. എ(ാൽ അവർ:് യു`2ി4 കൽപന
നൽകെatേaാഴാകെt അൽപം േപെരാഴിJ് (എല$ാവരും)
പിൻമാറുകയാണുAായR. നീ എ_ിനാS ഞ'ൾ:് യു`ം േനരിടു(R?
കുറJ% സമയം മാYതം നീ ഞ'ൾ:് സമയം തരണം തെ(
െച‰%മായിരു(ു. പറയുക: "ഈ േലാകം സുഖമുHതാS. തീർJയായും
പരേലാകമാS സൂ•്മത പാലി:ു(വർ:് കൂടുതൽ ഗുണകരം.

കുറിh്:

ജിഹാ— അെലIwിൽ യുBം എcx ഏZവും വലിയ

വിഷയമാy ഖുർആനിൽ

:Tevbe 9:29 & 123.

172.

മെZാരു വിശ=ാസെR ജന7െള െകാ1യടി<ുകയും
െകാ1ി<ുകയും െചb0cതിനു ൈദവം ഇcു
വിശ=ാസികെള േDപാŸാഹിhി<ുേമാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

അധികാര'േളാടും ശ’ികേളാടും ഈ അ“കാരേലാക2ിെƒ
അധിപതികേളാടും ആകാശ2ിെല ദു•ാ|േസനേയാടുമേYത.

ഞാൻ ആഹzാനം െച‰%(ു,

അതിനാൽ ആദVം ഒ(ാമതായി... 2. നാം ൈദവഭ’ിയിലും

സതVസ“തയിലും സz£വും ശാ_വുമായ ജീവിതം നയിേJ:ാം.

------------------------------------------------Nisa 4:76-77*.....76. അല$ാഹുവിൻെറ മാർഗ2ിൽ യു`ം
െച‰%(വരുA്. എ(ാൽ അവർ:് യു`2ി4 കൽപന
നൽകെatേaാഴാകെt അൽപം േപെരാഴിJ് (എല$ാവരും)
പിൻമാറുകയാണുAായR. നീ എ_ിനാS ഞ'ൾ:് യു`ം േനരിടു(R?
കുറJ% സമയം മാYതം നീ ഞ'ൾ:് സമയം തരണം തെ(
െച‰%മായിരു(ു. പറയുക: "ഈ േലാകം സുഖമുHതാS. തീർJയായും
പരേലാകമാS സൂ•്മത പാലി:ു(വർ:് കൂടുതൽ ഗുണകരം.

കുറിh്:

ജിഹാ— അെലIwിൽ യുBം എcx ഏZവും വലിയ

വിഷയമാy ഖുർആനിൽ

:Tevbe 9:29 & 123.

172.

മെZാരു വിശ=ാസെR ജന7െള െകാ1യടി<ുകയും
െകാ1ി<ുകയും െചb0cതിനു ൈദവം ഇcു
വിശ=ാസികെള േDപാŸാഹിhി<ുേമാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ഉ‹പRി 14:23.....ആകാശവും ഭൂമിയും സൃxടിJ

ഉ‹പRി 14:23.....ആകാശവും ഭൂമിയും സൃxടിJ

പുറhാu 20:15 & 17*.....15.

പുറhാu 20:15 & 17*.....15.

അതVു(തൈദവമായ സർേവശzരേനാടു ഞാൻ സതVം െചŠതിt%A്
നി'ൾ േമാ•ി:രുR. 17.

കൂt%കാര4െറ ഭവനെ2 േമാഹി:രുതു; കൂt%കാര4െറ ഭാരVെയ

…
എേഫേസാS 4:28*.....േമാxടിJിരു(വർ ഇനി അYപകാരം

അതVു(തൈദവമായ സർേവശzരേനാടു ഞാൻ സതVം െചŠതിt%A്
നി'ൾ േമാ•ി:രുR. 17.

കൂt%കാര4െറ ഭവനെ2 േമാഹി:രുതു; കൂt%കാര4െറ ഭാരVെയ

…
എേഫേസാS 4:28*.....േമാxടിJിരു(വർ ഇനി അYപകാരം

േമാഹി:രുതു

േമാഹി:രുതു

െച‰ാെത, ദരിYദെര സഹായി:ുവാൻ വകയുAാകു(തി4 ഉ2മമായ
േജാലിയിൽ ഏർെat് സz_ം ൈകെകാA് അധzാനി:ണം

െച‰ാെത, ദരിYദെര സഹായി:ുവാൻ വകയുAാകു(തി4 ഉ2മമായ
േജാലിയിൽ ഏർെat് സz_ം ൈകെകാA് അധzാനി:ണം

------------------------------------------------Enfal 8:1 & 41*.....1. (നബിേയ,) നിേ(ാടവർ യു`2ിൽ
േനടിയ സz2ു:െളaQി േചാദി:ു(ു. പറയുക: യു`2ിൽ േനടിയ

സz2ു:ൾ അല$ാഹുവിനും അവൻെറ റസൂലിനുമുHതാകു(ു. 41.
നി'ൾ (യു`2ിൽ) േനടിെയടു2 ഏെതാരു വvതുവിൽ നി(ും
അതിൻെറ അžിെലാ(് അല$ാഹുവിനും റസൂലിനും (റസൂലിൻെറ)

------------------------------------------------Enfal 8:1 & 41*.....1. (നബിേയ,) നിേ(ാടവർ യു`2ിൽ
േനടിയ സz2ു:െളaQി േചാദി:ു(ു. പറയുക: യു`2ിൽ േനടിയ

സz2ു:ൾ അല$ാഹുവിനും അവൻെറ റസൂലിനുമുHതാകു(ു. 41.
നി'ൾ (യു`2ിൽ) േനടിെയടു2 ഏെതാരു വvതുവിൽ നി(ും
അതിൻെറ അžിെലാ(് അല$ാഹുവിനും റസൂലിനും (റസൂലിൻെറ)

173.
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മRായി 5:39*.....ദു•മനുഷVേനാ¥ എതിർ:രുR; ആെര{ിലും

മRായി 5:39*.....ദു•മനുഷVേനാ¥ എതിർ:രുR; ആെര{ിലും

േറാമാ 12:19-20*.....vേനഹിതേര, നി'ൾ ആേരാടും Yപതികാരം

േറാമാ 12:19-20*.....vേനഹിതേര, നി'ൾ ആേരാടും Yപതികാരം

നിെƒ വലെ2 െചകിt2ടിJാൽ ഇടേ2തുകൂടി തിരിJ%കാണി:ുക.

െച‰രുR; ൈദവം അവെര ശി•ിJ%െകാHെt20‘നിെƒ ശYതുവിനു വിശ:ു(ു
എ{ിൽ ആഹാരം ന<കുക; അവനു ദാഹി:ു(ുെവ{ിൽ കുടി:ുവാൻ
െകാടു:ുക; ദു•ത നിെ( േതാ<പി:രുR; ന~െകാAു തി~െയ കീഴട:ുക..

------------------------------------------------Bakara 2:194*.....ആെര{ിലും ഒരു േതാtം തtിയാൽ നി'െള
അവൻെറ വലംകtി െകാA് വരൂ.

Shura 42:40-41*.....40.

ഒരു തിൻമŠ:ുH Yപതിഫലം
അതുേപാലുH ഒരു തിൻമതതെ(യാകു(ു. 41. ത'ൾ:് േYദാഹം
വരു2ാെത പൂർ2ീകരണം YപാപിJവരാേരാ അവർ:ാS
അൽപവും ശി• നൽകെaടു(R.

നിെƒ വലെ2 െചകിt2ടിJാൽ ഇടേ2തുകൂടി തിരിJ%കാണി:ുക.

െച‰രുR; ൈദവം അവെര ശി•ിJ%െകാHെt20‘നിെƒ ശYതുവിനു വിശ:ു(ു
എ{ിൽ ആഹാരം ന<കുക; അവനു ദാഹി:ു(ുെവ{ിൽ കുടി:ുവാൻ
െകാടു:ുക; ദു•ത നിെ( േതാ<പി:രുR; ന~െകാAു തി~െയ കീഴട:ുക..

------------------------------------------------Bakara 2:194*.....ആെര{ിലും ഒരു േതാtം തtിയാൽ നി'െള
അവൻെറ വലംകtി െകാA് വരൂ.

Shura 42:40-41*.....40.

ഒരു തിൻമŠ:ുH Yപതിഫലം
അതുേപാലുH ഒരു തിൻമതതെ(യാകു(ു. 41. ത'ൾ:് േYദാഹം
വരു2ാെത പൂർ2ീകരണം YപാപിJവരാേരാ അവർ:ാS
അൽപവും ശി• നൽകെaടു(R.

175.*

175.*

സ=kം കര7ളിൽ Dപതികാരം െചb0cതിനായി
വിശ=ാസികെള പരിശുBാMാN േDപാŸാഹിhി<ുേമാ?

സ=kം കര7ളിൽ Dപതികാരം െചb0cതിനായി
വിശ=ാസികെള പരിശുBാMാN േDപാŸാഹിhി<ുേമാ?

നിയമാവർRനം 32:35-36*.....35.

നിയമാവർRനം 32:35-36*.....35.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

Yപതികാരം

എനി:ുHതു, ഞാൻ പകരം വീt%ം. 36. യേഹാവ ത4െറ ജനെ2
നVായം വിധി:ും "എ(ും അരുളിെJŠതവെന നാം
അറിയു(ുവേല$ാ.

േറാമാ 2:1*.....േഹ മനുഷVാ, അപരെന കുQം വിധി:ു( നീ

ആരുതെ( ആയാലും നിെ(:ുറിJ%H വിധിയിൽനി(് നീ എ'െന
ഒഴിoുമാറും

േറാമാ 12:14-18.....അേത, അവെര ശപി:ാെത അവരുെട

അനുYഗഹ2ിനുേവAി Yപാർഥി:ുക. ആെര{ിലും നി'േളാടു േYദാഹം
െചŠതാൽ പകരം േYദാഹി:രുR

------------------------------------------------Bakara 2:179*.....േഹ, മനുഷVാ, നീ ആെരെയ{ിലും
പിൻപQിെ:ാH%ക. നി'ൾ (ആപ2ുകളാൽ) വലയം
െച‰െaടു(ുെവ{ിൽ ഒഴിെക.
Maide 5:45*.....ജീവ4 ജീവൻ, കŸി4 കŸ്, മൂ:ി4 മൂ:്,
െചവി:് െചവി, പല$ി4 പല$്, മുറിവുകൾ:് ത2ുലVമായ YപതിYകിയ
എ(ി'ിെനയാS അതിൽ (െതൗറാ2ിൽ) നാം അവർ:് നിയമമായി
െവJിt%HR.

176.

ത7ള0െട ശDതു<െള ശപി<ാൻ വിശ=ാസികളായ ഒരു നലI
ൈദവം അവെര േDപാŸാഹിhി<ുേമാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

Yപതികാരം

എനി:ുHതു, ഞാൻ പകരം വീt%ം. 36. യേഹാവ ത4െറ ജനെ2
നVായം വിധി:ും "എ(ും അരുളിെJŠതവെന നാം
അറിയു(ുവേല$ാ.

േറാമാ 2:1*.....േഹ മനുഷVാ, അപരെന കുQം വിധി:ു( നീ

ആരുതെ( ആയാലും നിെ(:ുറിJ%H വിധിയിൽനി(് നീ എ'െന
ഒഴിoുമാറും

േറാമാ 12:14-18.....അേത, അവെര ശപി:ാെത അവരുെട

അനുYഗഹ2ിനുേവAി Yപാർഥി:ുക. ആെര{ിലും നി'േളാടു േYദാഹം
െചŠതാൽ പകരം േYദാഹി:രുR

------------------------------------------------Bakara 2:179*.....േഹ, മനുഷVാ, നീ ആെരെയ{ിലും
പിൻപQിെ:ാH%ക. നി'ൾ (ആപ2ുകളാൽ) വലയം
െച‰െaടു(ുെവ{ിൽ ഒഴിെക.
Maide 5:45*.....ജീവ4 ജീവൻ, കŸി4 കŸ്, മൂ:ി4 മൂ:്,
െചവി:് െചവി, പല$ി4 പല$്, മുറിവുകൾ:് ത2ുലVമായ YപതിYകിയ
എ(ി'ിെനയാS അതിൽ (െതൗറാ2ിൽ) നാം അവർ:് നിയമമായി
െവJിt%HR.

176.

ത7ള0െട ശDതു<െള ശപി<ാൻ വിശ=ാസികളായ ഒരു നലI
ൈദവം അവെര േDപാŸാഹിhി<ുേമാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ലൂേ<ാS 6:27-28*.....എ(ാൽ എെƒ Yപേബാധനം േകൾ:ു(വരായ

ലൂേ<ാS 6:27-28*.....എ(ാൽ എെƒ Yപേബാധനം േകൾ:ു(വരായ

നി'െള നി•ി:ു(വർ:ുേവAി Yപാർഥി:ുക.

നി'െള നി•ി:ു(വർ:ുേവAി Yപാർഥി:ുക.

നി'േളാടു ഞാൻ പറയു(ു: നി'ള%െട ശYതു:െള vേനഹി:ുക; നി'െള
േദzഷി:ു(വർ:ു ന~ െച‰%ക; 28നി'െള ശപി:ു(വെര അനുYഗഹി:ുക;

യാേ<ാ‰ 3:10*.....ഒേര വായിൽനി(ു തെ( ഈശzരvതുതിയും
ശാപവും പുറെaടു(ു. എെƒ സേഹാദരേര, ഇR ഉചിതമല$. ..

------------------------------------------------Bakara 2:159*..... അല$ാഹുവി4െറ ശാപം അYകമികള%െട
േമലാകു(ു.

Al-i İmran 3:61*.....നിന:്

അറി¤ വ(ുകിtിയതിനു േശഷം
അവൻെറ (ഈസായുെട) കാരV2ിൽ നിേ(ാ¥ ആെര{ിലും
തർ:ി:ുകയാെണ{ിൽ നീ പറയുക: നി'ൾ വരൂ. ഞ'ള%െട
മ:െളയും, നി'ള%െട മ:െളയും, ഞ'ള%െട vYതീകെളയും
നി'ള%െട vYതീകെളയും നമു:് വിളിJ%കൂtാം. ഞ'ള%ം നി'ള%ം
(കൂടുകയും െച‰ാം. നാം കHം പറയു(വർ തെ(യാS.
അല$ാഹുവിൻെറ േപരിൽ കHം െകtിJമJവരാേരാ അവർ
തെ(യാകു(ു അYകമികൾ.

175.*

സ=kം കര7ളിൽ Dപതികാരം െചb0cതിനായി
വിശ=ാസികെള പരിശുBാMാN േDപാŸാഹിhി<ുേമാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

നി'േളാടു ഞാൻ പറയു(ു: നി'ള%െട ശYതു:െള vേനഹി:ുക; നി'െള
േദzഷി:ു(വർ:ു ന~ െച‰%ക; 28നി'െള ശപി:ു(വെര അനുYഗഹി:ുക;

യാേ<ാ‰ 3:10*.....ഒേര വായിൽനി(ു തെ( ഈശzരvതുതിയും
ശാപവും പുറെaടു(ു. എെƒ സേഹാദരേര, ഇR ഉചിതമല$. ..

------------------------------------------------Bakara 2:159*..... അല$ാഹുവി4െറ ശാപം അYകമികള%െട
േമലാകു(ു.

Al-i İmran 3:61*.....നിന:്

അറി¤ വ(ുകിtിയതിനു േശഷം
അവൻെറ (ഈസായുെട) കാരV2ിൽ നിേ(ാ¥ ആെര{ിലും
തർ:ി:ുകയാെണ{ിൽ നീ പറയുക: നി'ൾ വരൂ. ഞ'ള%െട
മ:െളയും, നി'ള%െട മ:െളയും, ഞ'ള%െട vYതീകെളയും
നി'ള%െട vYതീകെളയും നമു:് വിളിJ%കൂtാം. ഞ'ള%ം നി'ള%ം
(കൂടുകയും െച‰ാം. നാം കHം പറയു(വർ തെ(യാS.
അല$ാഹുവിൻെറ േപരിൽ കHം െകtിJമJവരാേരാ അവർ
തെ(യാകു(ു അYകമികൾ.

175.*

സ=kം കര7ളിൽ Dപതികാരം െചb0cതിനായി
വിശ=ാസികെള പരിശുBാMാN േDപാŸാഹിhി<ുേമാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

നിയമാവർRനം 32:35-36*.....35.

Yപതികാരം
എനി:ുHതു, ഞാൻ പകരം വീt%ം. 36. യേഹാവ ത4െറ ജനെ2
നVായം വിധി:ും "എ(ും അരുളിെJŠതവെന നാം
അറിയു(ുവേല$ാ.

നിയമാവർRനം 32:35-36*.....35.

േറാമാ 2:1*.....േഹ മനുഷVാ, അപരെന കുQം വിധി:ു( നീ

ആരുതെ( ആയാലും നിെ(:ുറിJ%H വിധിയിൽനി(് നീ എ'െന
ഒഴിoുമാറും

േറാമാ 2:1*.....േഹ മനുഷVാ, അപരെന കുQം വിധി:ു( നീ

ആരുതെ( ആയാലും നിെ(:ുറിJ%H വിധിയിൽനി(് നീ എ'െന
ഒഴിoുമാറും

േറാമാ 12:14-18.....അേത, അവെര ശപി:ാെത അവരുെട

അനുYഗഹ2ിനുേവAി Yപാർഥി:ുക. ആെര{ിലും നി'േളാടു േYദാഹം
െചŠതാൽ പകരം േYദാഹി:രുR

------------------------------------------------Bakara 2:179*.....േഹ, മനുഷVാ, നീ ആെരെയ{ിലും
പിൻപQിെ:ാH%ക. നി'ൾ (ആപ2ുകളാൽ) വലയം
െച‰െaടു(ുെവ{ിൽ ഒഴിെക.
Maide 5:45*.....ജീവ4 ജീവൻ, കŸി4 കŸ്, മൂ:ി4 മൂ:്,
െചവി:് െചവി, പല$ി4 പല$്, മുറിവുകൾ:് ത2ുലVമായ YപതിYകിയ
എ(ി'ിെനയാS അതിൽ (െതൗറാ2ിൽ) നാം അവർ:് നിയമമായി
െവJിt%HR.

176.

ത7ള0െട ശDതു<െള ശപി<ാൻ വിശ=ാസികളായ ഒരു നലI
ൈദവം അവെര േDപാŸാഹിhി<ുേമാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

Yപതികാരം
എനി:ുHതു, ഞാൻ പകരം വീt%ം. 36. യേഹാവ ത4െറ ജനെ2
നVായം വിധി:ും "എ(ും അരുളിെJŠതവെന നാം
അറിയു(ുവേല$ാ.

േറാമാ 12:14-18.....അേത, അവെര ശപി:ാെത അവരുെട

അനുYഗഹ2ിനുേവAി Yപാർഥി:ുക. ആെര{ിലും നി'േളാടു േYദാഹം
െചŠതാൽ പകരം േYദാഹി:രുR

------------------------------------------------Bakara 2:179*.....േഹ, മനുഷVാ, നീ ആെരെയ{ിലും
പിൻപQിെ:ാH%ക. നി'ൾ (ആപ2ുകളാൽ) വലയം
െച‰െaടു(ുെവ{ിൽ ഒഴിെക.
Maide 5:45*.....ജീവ4 ജീവൻ, കŸി4 കŸ്, മൂ:ി4 മൂ:്,
െചവി:് െചവി, പല$ി4 പല$്, മുറിവുകൾ:് ത2ുലVമായ YപതിYകിയ
എ(ി'ിെനയാS അതിൽ (െതൗറാ2ിൽ) നാം അവർ:് നിയമമായി
െവJിt%HR.

176.

ത7ള0െട ശDതു<െള ശപി<ാൻ വിശ=ാസികളായ ഒരു നലI
ൈദവം അവെര േDപാŸാഹിhി<ുേമാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

ലൂേ<ാS 6:27-28*.....എ(ാൽ എെƒ Yപേബാധനം േകൾ:ു(വരായ

ലൂേ<ാS 6:27-28*.....എ(ാൽ എെƒ Yപേബാധനം േകൾ:ു(വരായ

നി'െള നി•ി:ു(വർ:ുേവAി Yപാർഥി:ുക.

നി'െള നി•ി:ു(വർ:ുേവAി Yപാർഥി:ുക.

നി'േളാടു ഞാൻ പറയു(ു: നി'ള%െട ശYതു:െള vേനഹി:ുക; നി'െള
േദzഷി:ു(വർ:ു ന~ െച‰%ക; 28നി'െള ശപി:ു(വെര അനുYഗഹി:ുക;

യാേ<ാ‰ 3:10*.....ഒേര വായിൽനി(ു തെ( ഈശzരvതുതിയും
ശാപവും പുറെaടു(ു. എെƒ സേഹാദരേര, ഇR ഉചിതമല$. ..

------------------------------------------------Bakara 2:159*..... അല$ാഹുവി4െറ ശാപം അYകമികള%െട
േമലാകു(ു.

Al-i İmran 3:61*.....നിന:്

അറി¤ വ(ുകിtിയതിനു േശഷം
അവൻെറ (ഈസായുെട) കാരV2ിൽ നിേ(ാ¥ ആെര{ിലും
തർ:ി:ുകയാെണ{ിൽ നീ പറയുക: നി'ൾ വരൂ. ഞ'ള%െട
മ:െളയും, നി'ള%െട മ:െളയും, ഞ'ള%െട vYതീകെളയും
നി'ള%െട vYതീകെളയും നമു:് വിളിJ%കൂtാം. ഞ'ള%ം നി'ള%ം
(കൂടുകയും െച‰ാം. നാം കHം പറയു(വർ തെ(യാS.
അല$ാഹുവിൻെറ േപരിൽ കHം െകtിJമJവരാേരാ അവർ
തെ(യാകു(ു അYകമികൾ.

നി'േളാടു ഞാൻ പറയു(ു: നി'ള%െട ശYതു:െള vേനഹി:ുക; നി'െള
േദzഷി:ു(വർ:ു ന~ െച‰%ക; 28നി'െള ശപി:ു(വെര അനുYഗഹി:ുക;

യാേ<ാ‰ 3:10*.....ഒേര വായിൽനി(ു തെ( ഈശzരvതുതിയും
ശാപവും പുറെaടു(ു. എെƒ സേഹാദരേര, ഇR ഉചിതമല$. ..

------------------------------------------------Bakara 2:159*..... അല$ാഹുവി4െറ ശാപം അYകമികള%െട
േമലാകു(ു.

Al-i İmran 3:61*.....നിന:്

അറി¤ വ(ുകിtിയതിനു േശഷം
അവൻെറ (ഈസായുെട) കാരV2ിൽ നിേ(ാ¥ ആെര{ിലും
തർ:ി:ുകയാെണ{ിൽ നീ പറയുക: നി'ൾ വരൂ. ഞ'ള%െട
മ:െളയും, നി'ള%െട മ:െളയും, ഞ'ള%െട vYതീകെളയും
നി'ള%െട vYതീകെളയും നമു:് വിളിJ%കൂtാം. ഞ'ള%ം നി'ള%ം
(കൂടുകയും െച‰ാം. നാം കHം പറയു(വർ തെ(യാS.
അല$ാഹുവിൻെറ േപരിൽ കHം െകtിJമJവരാേരാ അവർ
തെ(യാകു(ു അYകമികൾ.

177.*

യഹൂദPാെര ശാപRിനു വിേധയരാ<ിേയാ, ഒരു രാDŒം
എc നിലയിൽ നശിhി<െhടുcതിെന<ുറിേ/ാ ൈദവം
കരുതുcുേiാ?
ബൈബിൾ

ജെറമിയാ 31:37*.....

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

177.*

യഹൂദPാെര ശാപRിനു വിേധയരാ<ിേയാ, ഒരു രാDŒം
എc നിലയിൽ നശിhി<െhടുcതിെന<ുറിേ/ാ ൈദവം
കരുതുcുേiാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

മുകളിൽ ആകാശെ2 അള:ാനും താെഴ
ഭൂമിയുെട അടി£ാനം കെA2ാനും കഴിയുേമാ? എ{ിൽ മാYതേമ,
ഇYസാേയലിെƒ സ_തികെള അവരുെട Yപവൃ2ികൾ നിമി2ം
തHി:ളയുകയുH» എ(് അവിടു(് അരുളിെJ‰%(ു.

ജെറമിയാ 31:37*.....

ൈദവം സz_ം ജനെ2 തHി:ളoുേവാ
എ(ു ഞാൻ േചാദി:ു(ു. നി–യമായും ഇല$. ഞാൻ തെ(
ഇYസാേയലVനും അYബഹാമിെƒ വംശജനും െബനVാമീൻ
േഗാYത:ാരനുമാകു(ു. 2േലാകാരംഭ2ിനു മു…ുതെ( താൻ
തിരെoടു2 ജനെ2 ൈദവം ഉേപ•ിJിtില$. േവദYഗ‹2ിൽ
പറയു(R എ_ാെണ(ു നി'ൾ:റിoുകൂേട?

േറാമാ 11:1-2*.....

ൈദവം സz_ം ജനെ2 തHി:ളoുേവാ
എ(ു ഞാൻ േചാദി:ു(ു. നി–യമായും ഇല$. ഞാൻ തെ(
ഇYസാേയലVനും അYബഹാമിെƒ വംശജനും െബനVാമീൻ
േഗാYത:ാരനുമാകു(ു. 2േലാകാരംഭ2ിനു മു…ുതെ( താൻ
തിരെoടു2 ജനെ2 ൈദവം ഉേപ•ിJിtില$. േവദYഗ‹2ിൽ
പറയു(R എ_ാെണ(ു നി'ൾ:റിoുകൂേട?

അല$ാഹു അവെര ശപിJിരി:ു(ു. 89. സതVനിേഷധികൾ:ു

അല$ാഹു അവെര ശപിJിരി:ു(ു. 89. സതVനിേഷധികൾ:ു

േറാമാ 11:1-2*.....

------------------------------------------------Bakara 2:88-89*.....88. അവരുെട സതVനിേഷധം കാരണമായി
അല$ാഹു നരക2ീ ഒരു:ിെവJിt%A്..
Maide 5:12-13*.....12. അല$ാഹു ഇYസായീൽ സ_തികേളാ¥
കരാർ െചŠതിt%Aായിരു(ു. അവർ കരാർ ലംഘിJതിൻെറ
ഫലമായി നാം അവെര ശപി:ുകയും, അവരുെട മന„%കെള നാം
കടു2താ:ി2ീർ:ുകയും െചŠതു.

കുറിh്: ഖുർആനിെല മദീന ഭാഗം 11% യഹൂദവിരു`യാS. ഹിQ്ലറുെട
െമയിൻ കാംŽÆ 7% േപർ മാYതമാS യഹൂദവിരു`രായിരു(ു.

178.

യുBം െചbാൻ കഴിയാRവെര<ാൾ െമ/െhmവരാേണാ
യുBം െചയുനവർ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

മുകളിൽ ആകാശെ2 അള:ാനും താെഴ
ഭൂമിയുെട അടി£ാനം കെA2ാനും കഴിയുേമാ? എ{ിൽ മാYതേമ,
ഇYസാേയലിെƒ സ_തികെള അവരുെട Yപവൃ2ികൾ നിമി2ം
തHി:ളയുകയുH» എ(് അവിടു(് അരുളിെJ‰%(ു.

------------------------------------------------Bakara 2:88-89*.....88. അവരുെട സതVനിേഷധം കാരണമായി
അല$ാഹു നരക2ീ ഒരു:ിെവJിt%A്..
Maide 5:12-13*.....12. അല$ാഹു ഇYസായീൽ സ_തികേളാ¥
കരാർ െചŠതിt%Aായിരു(ു. അവർ കരാർ ലംഘിJതിൻെറ
ഫലമായി നാം അവെര ശപി:ുകയും, അവരുെട മന„%കെള നാം
കടു2താ:ി2ീർ:ുകയും െചŠതു.

കുറിh്: ഖുർആനിെല മദീന ഭാഗം 11% യഹൂദവിരു`യാS. ഹിQ്ലറുെട
െമയിൻ കാംŽÆ 7% േപർ മാYതമാS യഹൂദവിരു`രായിരു(ു.

178.

യുBം െചbാൻ കഴിയാRവെര<ാൾ െമ/െhmവരാേണാ
യുBം െചയുനവർ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

1 സാമുവൽ 30:23-24*.....

എ(ാൽ ദാവീദു പറoു: “എെƒ
സേഹാദര~ാേര അ'െന െച‰രുR. െകാH:ാരായ ന.ുെട ശYതു:ളിൽനി(ു
നെ. ര•ിJ് അവെര ന.ുെട ൈകയിേല<പിJ സർേവശzരനാS അവെയല$ാം
നമു:ു ന<കിയിരി:ു(R; 24നി'ൾ പറയു(തിേനാടു േയാജി:ാൻ ആർ:ു
സാധി:ും; യു`2ിനു േപായവർ:ും സാധനസാമYഗികൾ സൂ•ിJവർ:ും
ഓഹരി ഒരുേപാെല ആയിരി:ണം

1 സാമുവൽ 30:23-24*.....

------------------------------------------------Nisa 4:95*..... അവരുെട ധനംെകാAും േദഹംെകാAും
ൈദവമാ¸†2ിൽ സമരം െച‰%(വെര ഒഴിoിരി:ു(വേര:ാള%ം
കൂടുതലായി അല$ാഹു മഹ2ായ Yപതിഫലം നൽകു(താS. അവരുെട
(സതVനിേഷധികള%െട) കാരV2ി4 നീ ധൃതി കാണി:രുR. ത'ള%െട ധനം
െകാAും േദഹംെകാAും സമരം െച‰%(വെര ഒഴിoിരി:ു(വേര:ാൾ
അല$ാഹു പദവിയിൽ ഉയർ2ിയിരി:ു(ു. എല$ാവർ:ും അല$ാഹു നല$
Yപതിഫലം വാ†ദാനം െചŠതിരി:ു(ു.

------------------------------------------------Nisa 4:95*..... അവരുെട ധനംെകാAും േദഹംെകാAും
ൈദവമാ¸†2ിൽ സമരം െച‰%(വെര ഒഴിoിരി:ു(വേര:ാള%ം
കൂടുതലായി അല$ാഹു മഹ2ായ Yപതിഫലം നൽകു(താS. അവരുെട
(സതVനിേഷധികള%െട) കാരV2ി4 നീ ധൃതി കാണി:രുR. ത'ള%െട ധനം
െകാAും േദഹംെകാAും സമരം െച‰%(വെര ഒഴിoിരി:ു(വേര:ാൾ
അല$ാഹു പദവിയിൽ ഉയർ2ിയിരി:ു(ു. എല$ാവർ:ും അല$ാഹു നല$
Yപതിഫലം വാ†ദാനം െചŠതിരി:ു(ു.

177.*

യഹൂദPാെര ശാപRിനു വിേധയരാ<ിേയാ, ഒരു രാDŒം
എc നിലയിൽ നശിhി<െhടുcതിെന<ുറിേ/ാ ൈദവം
കരുതുcുേiാ?
ബൈബിൾ

ജെറമിയാ 31:37*.....

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

മുകളിൽ ആകാശെ2 അള:ാനും താെഴ

ഭൂമിയുെട അടി£ാനം കെA2ാനും കഴിയുേമാ? എ{ിൽ മാYതേമ,
ഇYസാേയലിെƒ സ_തികെള അവരുെട Yപവൃ2ികൾ നിമി2ം
തHി:ളയുകയുH» എ(് അവിടു(് അരുളിെJ‰%(ു.

േറാമാ 11:1-2*.....

ൈദവം സz_ം ജനെ2 തHി:ളoുേവാ

എ(ു ഞാൻ േചാദി:ു(ു. നി–യമായും ഇല$. ഞാൻ തെ(
ഇYസാേയലVനും അYബഹാമിെƒ വംശജനും െബനVാമീൻ
േഗാYത:ാരനുമാകു(ു. 2േലാകാരംഭ2ിനു മു…ുതെ( താൻ
തിരെoടു2 ജനെ2 ൈദവം ഉേപ•ിJിtില$. േവദYഗ‹2ിൽ
പറയു(R എ_ാെണ(ു നി'ൾ:റിoുകൂേട?

------------------------------------------------Bakara 2:88-89*.....88. അവരുെട സതVനിേഷധം കാരണമായി
അല$ാഹു അവെര ശപിJിരി:ു(ു. 89. സതVനിേഷധികൾ:ു
അല$ാഹു നരക2ീ ഒരു:ിെവJിt%A്..

Maide 5:12-13*.....12.

എ(ാൽ ദാവീദു പറoു: “എെƒ
സേഹാദര~ാേര അ'െന െച‰രുR. െകാH:ാരായ ന.ുെട ശYതു:ളിൽനി(ു
നെ. ര•ിJ് അവെര ന.ുെട ൈകയിേല<പിJ സർേവശzരനാS അവെയല$ാം
നമു:ു ന<കിയിരി:ു(R; 24നി'ൾ പറയു(തിേനാടു േയാജി:ാൻ ആർ:ു
സാധി:ും; യു`2ിനു േപായവർ:ും സാധനസാമYഗികൾ സൂ•ിJവർ:ും
ഓഹരി ഒരുേപാെല ആയിരി:ണം

177.*

യഹൂദPാെര ശാപRിനു വിേധയരാ<ിേയാ, ഒരു രാDŒം
എc നിലയിൽ നശിhി<െhടുcതിെന<ുറിേ/ാ ൈദവം
കരുതുcുേiാ?
ബൈബിൾ

ജെറമിയാ 31:37*.....

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

മുകളിൽ ആകാശെ2 അള:ാനും താെഴ

ഭൂമിയുെട അടി£ാനം കെA2ാനും കഴിയുേമാ? എ{ിൽ മാYതേമ,
ഇYസാേയലിെƒ സ_തികെള അവരുെട Yപവൃ2ികൾ നിമി2ം
തHി:ളയുകയുH» എ(് അവിടു(് അരുളിെJ‰%(ു.

േറാമാ 11:1-2*.....

ൈദവം സz_ം ജനെ2 തHി:ളoുേവാ

എ(ു ഞാൻ േചാദി:ു(ു. നി–യമായും ഇല$. ഞാൻ തെ(
ഇYസാേയലVനും അYബഹാമിെƒ വംശജനും െബനVാമീൻ
േഗാYത:ാരനുമാകു(ു. 2േലാകാരംഭ2ിനു മു…ുതെ( താൻ
തിരെoടു2 ജനെ2 ൈദവം ഉേപ•ിJിtില$. േവദYഗ‹2ിൽ
പറയു(R എ_ാെണ(ു നി'ൾ:റിoുകൂേട?

------------------------------------------------Bakara 2:88-89*.....88. അവരുെട സതVനിേഷധം കാരണമായി
അല$ാഹു അവെര ശപിJിരി:ു(ു. 89. സതVനിേഷധികൾ:ു
അല$ാഹു നരക2ീ ഒരു:ിെവJിt%A്..

അല$ാഹു ഇYസായീൽ സ_തികേളാ¥
കരാർ െചŠതിt%Aായിരു(ു. അവർ കരാർ ലംഘിJതിൻെറ
ഫലമായി നാം അവെര ശപി:ുകയും, അവരുെട മന„%കെള നാം
കടു2താ:ി2ീർ:ുകയും െചŠതു.

Maide 5:12-13*.....12.

െമയിൻ കാംŽÆ 7% േപർ മാYതമാS യഹൂദവിരു`രായിരു(ു.

െമയിൻ കാംŽÆ 7% േപർ മാYതമാS യഹൂദവിരു`രായിരു(ു.

കുറിh്: ഖുർആനിെല മദീന ഭാഗം 11% യഹൂദവിരു`യാS. ഹിQ്ലറുെട

178.

യുBം െചbാൻ കഴിയാRവെര<ാൾ െമ/െhmവരാേണാ
യുBം െചയുനവർ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

1 സാമുവൽ 30:23-24*.....

ഖുർആൻ

എ(ാൽ ദാവീദു പറoു: “എെƒ

സേഹാദര~ാേര അ'െന െച‰രുR. െകാH:ാരായ ന.ുെട ശYതു:ളിൽനി(ു
നെ. ര•ിJ് അവെര ന.ുെട ൈകയിേല<പിJ സർേവശzരനാS അവെയല$ാം
നമു:ു ന<കിയിരി:ു(R; 24നി'ൾ പറയു(തിേനാടു േയാജി:ാൻ ആർ:ു
സാധി:ും; യു`2ിനു േപായവർ:ും സാധനസാമYഗികൾ സൂ•ിJവർ:ും
ഓഹരി ഒരുേപാെല ആയിരി:ണം

------------------------------------------------Nisa 4:95*..... അവരുെട ധനംെകാAും േദഹംെകാAും
ൈദവമാ¸†2ിൽ സമരം െച‰%(വെര ഒഴിoിരി:ു(വേര:ാള%ം
കൂടുതലായി അല$ാഹു മഹ2ായ Yപതിഫലം നൽകു(താS. അവരുെട
(സതVനിേഷധികള%െട) കാരV2ി4 നീ ധൃതി കാണി:രുR. ത'ള%െട ധനം
െകാAും േദഹംെകാAും സമരം െച‰%(വെര ഒഴിoിരി:ു(വേര:ാൾ
അല$ാഹു പദവിയിൽ ഉയർ2ിയിരി:ു(ു. എല$ാവർ:ും അല$ാഹു നല$
Yപതിഫലം വാ†ദാനം െചŠതിരി:ു(ു.

അല$ാഹു ഇYസായീൽ സ_തികേളാ¥
കരാർ െചŠതിt%Aായിരു(ു. അവർ കരാർ ലംഘിJതിൻെറ
ഫലമായി നാം അവെര ശപി:ുകയും, അവരുെട മന„%കെള നാം
കടു2താ:ി2ീർ:ുകയും െചŠതു.

കുറിh്: ഖുർആനിെല മദീന ഭാഗം 11% യഹൂദവിരു`യാS. ഹിQ്ലറുെട

178.

യുBം െചbാൻ കഴിയാRവെര<ാൾ െമ/െhmവരാേണാ
യുBം െചയുനവർ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

1 സാമുവൽ 30:23-24*.....

ഖുർആൻ

എ(ാൽ ദാവീദു പറoു: “എെƒ

സേഹാദര~ാേര അ'െന െച‰രുR. െകാH:ാരായ ന.ുെട ശYതു:ളിൽനി(ു
നെ. ര•ിJ് അവെര ന.ുെട ൈകയിേല<പിJ സർേവശzരനാS അവെയല$ാം
നമു:ു ന<കിയിരി:ു(R; 24നി'ൾ പറയു(തിേനാടു േയാജി:ാൻ ആർ:ു
സാധി:ും; യു`2ിനു േപായവർ:ും സാധനസാമYഗികൾ സൂ•ിJവർ:ും
ഓഹരി ഒരുേപാെല ആയിരി:ണം

------------------------------------------------Nisa 4:95*..... അവരുെട ധനംെകാAും േദഹംെകാAും
ൈദവമാ¸†2ിൽ സമരം െച‰%(വെര ഒഴിoിരി:ു(വേര:ാള%ം
കൂടുതലായി അല$ാഹു മഹ2ായ Yപതിഫലം നൽകു(താS. അവരുെട
(സതVനിേഷധികള%െട) കാരV2ി4 നീ ധൃതി കാണി:രുR. ത'ള%െട ധനം
െകാAും േദഹംെകാAും സമരം െച‰%(വെര ഒഴിoിരി:ു(വേര:ാൾ
അല$ാഹു പദവിയിൽ ഉയർ2ിയിരി:ു(ു. എല$ാവർ:ും അല$ാഹു നല$
Yപതിഫലം വാ†ദാനം െചŠതിരി:ു(ു.

179.

നരകാ ിയിൽ ഏർെhടുcവർ<് ശിV വാ•ദാനം
െചtതുെകാiും, സ=ർഗRിേല<ു1 Dപേവശനം
ഉറh0വരുRുെമc വാ•ദാനെR<ുറി/0ം, ൈദവമാർ‚Rിൽ
അലIാഹു കൂmിേ/ർ<ുകേയാ, മരി<ുകേയാ െചtതവർ<്
Dപതിഫലം നൽകുെമc്, വിശുB DഗF7ൾ യുBെR
േDപാŸാഹിhി<ുcുേiാ? (Jihad)
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

179.

നരകാ ിയിൽ ഏർെhടുcവർ<് ശിV വാ•ദാനം
െചtതുെകാiും, സ=ർഗRിേല<ു1 Dപേവശനം
ഉറh0വരുRുെമc വാ•ദാനെR<ുറി/0ം, ൈദവമാർ‚Rിൽ
അലIാഹു കൂmിേ/ർ<ുകേയാ, മരി<ുകേയാ െചtതവർ<്
Dപതിഫലം നൽകുെമc്, വിശുB DഗF7ൾ യുBെR
േDപാŸാഹിhി<ുcുേiാ? (Jihad)

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

യാേ<ാ‰ 1:20.....മനുഷVെƒ േകാപംമൂലം ൈദവ2ിെƒ നീതി

യാേ<ാ‰ 1:20.....മനുഷVെƒ േകാപംമൂലം ൈദവ2ിെƒ നീതി

യാേ<ാ‰ 4:1& 8*.....നി'ള%െട ഇടയിൽ കലഹ'ള%ം

യാേ<ാ‰ 4:1& 8*.....നി'ള%െട ഇടയിൽ കലഹ'ള%ം

നിർവഹി:െaടു(ില$

ഏQ%മുtലുകള%ം ഉAാകു(R എ_ുെകാA്? നി'ള%െട അവയവ'ളിൽ
േപാരാtം നട2ു( േഭാേഗ€യേല$ അതിനു കാരണം

------------------------------------------------Nisa 4:77....."ഞ'ള%െട നാഥാ! നീ എ_ിനാS ഞ'ൾ:് യു`ം
നിർബ“മാ:ിയR. "പറയുക:" പരമകാരുണികനായ അല$ാഹുവിൽ
ഭരേമൽപി:ുക. "
Fath 48:16*.....പിൻമാറി നി(വരിൽ ഒരു വിഭാഗെ2 പQിയുH
കരാർ അവരുെട മു(ിൽ െവ:ുക. നി'ൾ ബഹുൈദവാരാധകരുെട
കൂt2ിലായിേaാകരുR. നി'ൾ അവേരാ¥ യു`ം െച‰%ക, അെല${ിൽ
അവർ സമർaി:ും ... നി'ൾ മു…് നി'ള%െട പുറേകാt% തിരിoു
കഴിoാൽ അല$ാഹു നി'െള േവദനേയറിയ ശി•െകാA് ശി•ി:ും.

ചരിDതപരമായ സംഭവ7ൾ
180.*

േലാകെR സൃŒി/തിനുേശഷം, മനുഷ6വർഗRിe ഒരു
സുDപധാന മാതൃക െവ<ാൻ ഏഴാം ദിവസം ൈദവം
വിDശമി/0േവാ? (Sabbath or Shabbat)
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

നിർവഹി:െaടു(ില$

ഏQ%മുtലുകള%ം ഉAാകു(R എ_ുെകാA്? നി'ള%െട അവയവ'ളിൽ
േപാരാtം നട2ു( േഭാേഗ€യേല$ അതിനു കാരണം

------------------------------------------------Nisa 4:77....."ഞ'ള%െട നാഥാ! നീ എ_ിനാS ഞ'ൾ:് യു`ം
നിർബ“മാ:ിയR. "പറയുക:" പരമകാരുണികനായ അല$ാഹുവിൽ
ഭരേമൽപി:ുക. "
Fath 48:16*.....പിൻമാറി നി(വരിൽ ഒരു വിഭാഗെ2 പQിയുH
കരാർ അവരുെട മു(ിൽ െവ:ുക. നി'ൾ ബഹുൈദവാരാധകരുെട
കൂt2ിലായിേaാകരുR. നി'ൾ അവേരാ¥ യു`ം െച‰%ക, അെല${ിൽ
അവർ സമർaി:ും ... നി'ൾ മു…് നി'ള%െട പുറേകാt% തിരിoു
കഴിoാൽ അല$ാഹു നി'െള േവദനേയറിയ ശി•െകാA് ശി•ി:ും.

ചരിDതപരമായ സംഭവ7ൾ
180.*

േലാകെR സൃŒി/തിനുേശഷം, മനുഷ6വർഗRിe ഒരു
സുDപധാന മാതൃക െവ<ാൻ ഏഴാം ദിവസം ൈദവം
വിDശമി/0േവാ? (Sabbath or Shabbat)

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

പുറhാu 20:8-10.....ശബ2ുദിവസം വിശു`മായി ആചരി:ാൻ

പുറhാu 20:8-10.....ശബ2ുദിവസം വിശു`മായി ആചരി:ാൻ

േദശ2ു പാർ:ു( പരേദശിയും ഒരു േജാലിയിലും ഏർെaടരുR.

േദശ2ു പാർ:ു( പരേദശിയും ഒരു േജാലിയിലും ഏർെaടരുR.

Yശ`ി:ുക. 9ആറു ദിവസംെകാAു നി'ള%െട േജാലിെയല$ാം െച‰%ക. 10എ(ാൽ
ഏഴാം ദിവസം നി'ള%െട ൈദവമായ സർേവശzരെƒ ശബ2ാകു(ു. അ(്
നീയും നിെƒ പുYത~ാരും പുYതിമാരും ദാസീദാസ~ാരും മൃഗ'ള%ം നി'ള%െട

െഹDബായർ 4:4 &10*.....4ഏഴാം നാളിൽ ൈദവം തെƒ

Yപവർ2ന'ളിൽനി(ു നിവൃ2നായി വിYശമിJ% എ(് ഏഴാം നാളായ
ശബ2ിെനaQി േവദYഗ‹2ിൽ ഒരിട2ു പറയു(ുAേല$ാഒരു
വിYശമാനുഭവം ൈദവ2ിെƒ ജനെ2 കാ2ുനി<:ു(ു

------------------------------------------------Kaf 50:38*.....ആകാശ'ള%ം ഭൂമിയും അവŠ:ിടയിലുHതും
നാം ആറു ദിവസ'ളിൽ സൃ•ിJിരി:ു(ു. യാെതാരു •ീണവും
നെ. ബാധിJിt%മില$.

179.

നരകാ ിയിൽ ഏർെhടുcവർ<് ശിV വാ•ദാനം
െചtതുെകാiും, സ=ർഗRിേല<ു1 Dപേവശനം
ഉറh0വരുRുെമc വാ•ദാനെR<ുറി/0ം, ൈദവമാർ‚Rിൽ
അലIാഹു കൂmിേ/ർ<ുകേയാ, മരി<ുകേയാ െചtതവർ<്
Dപതിഫലം നൽകുെമc്, വിശുB DഗF7ൾ യുBെR
േDപാŸാഹിhി<ുcുേiാ? (Jihad)
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

Yശ`ി:ുക. 9ആറു ദിവസംെകാAു നി'ള%െട േജാലിെയല$ാം െച‰%ക. 10എ(ാൽ
ഏഴാം ദിവസം നി'ള%െട ൈദവമായ സർേവശzരെƒ ശബ2ാകു(ു. അ(്
നീയും നിെƒ പുYത~ാരും പുYതിമാരും ദാസീദാസ~ാരും മൃഗ'ള%ം നി'ള%െട

െഹDബായർ 4:4 &10*.....4ഏഴാം നാളിൽ ൈദവം തെƒ

Yപവർ2ന'ളിൽനി(ു നിവൃ2നായി വിYശമിJ% എ(് ഏഴാം നാളായ
ശബ2ിെനaQി േവദYഗ‹2ിൽ ഒരിട2ു പറയു(ുAേല$ാഒരു
വിYശമാനുഭവം ൈദവ2ിെƒ ജനെ2 കാ2ുനി<:ു(ു

------------------------------------------------Kaf 50:38*.....ആകാശ'ള%ം ഭൂമിയും അവŠ:ിടയിലുHതും
നാം ആറു ദിവസ'ളിൽ സൃ•ിJിരി:ു(ു. യാെതാരു •ീണവും
നെ. ബാധിJിt%മില$.

179.

നരകാ ിയിൽ ഏർെhടുcവർ<് ശിV വാ•ദാനം
െചtതുെകാiും, സ=ർഗRിേല<ു1 Dപേവശനം
ഉറh0വരുRുെമc വാ•ദാനെR<ുറി/0ം, ൈദവമാർ‚Rിൽ
അലIാഹു കൂmിേ/ർ<ുകേയാ, മരി<ുകേയാ െചtതവർ<്
Dപതിഫലം നൽകുെമc്, വിശുB DഗF7ൾ യുBെR
േDപാŸാഹിhി<ുcുേiാ? (Jihad)

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

യാേ<ാ‰ 1:20.....മനുഷVെƒ േകാപംമൂലം ൈദവ2ിെƒ നീതി

യാേ<ാ‰ 1:20.....മനുഷVെƒ േകാപംമൂലം ൈദവ2ിെƒ നീതി

യാേ<ാ‰ 4:1& 8*.....നി'ള%െട ഇടയിൽ കലഹ'ള%ം

യാേ<ാ‰ 4:1& 8*.....നി'ള%െട ഇടയിൽ കലഹ'ള%ം

നിർവഹി:െaടു(ില$

ഏQ%മുtലുകള%ം ഉAാകു(R എ_ുെകാA്? നി'ള%െട അവയവ'ളിൽ
േപാരാtം നട2ു( േഭാേഗ€യേല$ അതിനു കാരണം

------------------------------------------------Nisa 4:77....."ഞ'ള%െട നാഥാ! നീ എ_ിനാS ഞ'ൾ:് യു`ം
നിർബ“മാ:ിയR. "പറയുക:" പരമകാരുണികനായ അല$ാഹുവിൽ
ഭരേമൽപി:ുക. "

Fath 48:16*.....പിൻമാറി

നിർവഹി:െaടു(ില$

ഏQ%മുtലുകള%ം ഉAാകു(R എ_ുെകാA്? നി'ള%െട അവയവ'ളിൽ
േപാരാtം നട2ു( േഭാേഗ€യേല$ അതിനു കാരണം

------------------------------------------------Nisa 4:77....."ഞ'ള%െട നാഥാ! നീ എ_ിനാS ഞ'ൾ:് യു`ം
നിർബ“മാ:ിയR. "പറയുക:" പരമകാരുണികനായ അല$ാഹുവിൽ
ഭരേമൽപി:ുക. "

നി(വരിൽ ഒരു വിഭാഗെ2 പQിയുH
കരാർ അവരുെട മു(ിൽ െവ:ുക. നി'ൾ ബഹുൈദവാരാധകരുെട
കൂt2ിലായിേaാകരുR. നി'ൾ അവേരാ¥ യു`ം െച‰%ക, അെല${ിൽ
അവർ സമർaി:ും ... നി'ൾ മു…് നി'ള%െട പുറേകാt% തിരിoു
കഴിoാൽ അല$ാഹു നി'െള േവദനേയറിയ ശി•െകാA് ശി•ി:ും.

Fath 48:16*.....പിൻമാറി

േലാകെR സൃŒി/തിനുേശഷം, മനുഷ6വർഗRിe ഒരു
സുDപധാന മാതൃക െവ<ാൻ ഏഴാം ദിവസം ൈദവം
വിDശമി/0േവാ? (Sabbath or Shabbat)

േലാകെR സൃŒി/തിനുേശഷം, മനുഷ6വർഗRിe ഒരു
സുDപധാന മാതൃക െവ<ാൻ ഏഴാം ദിവസം ൈദവം
വിDശമി/0േവാ? (Sabbath or Shabbat)

ചരിDതപരമായ സംഭവ7ൾ
180.*

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

നി(വരിൽ ഒരു വിഭാഗെ2 പQിയുH
കരാർ അവരുെട മു(ിൽ െവ:ുക. നി'ൾ ബഹുൈദവാരാധകരുെട
കൂt2ിലായിേaാകരുR. നി'ൾ അവേരാ¥ യു`ം െച‰%ക, അെല${ിൽ
അവർ സമർaി:ും ... നി'ൾ മു…് നി'ള%െട പുറേകാt% തിരിoു
കഴിoാൽ അല$ാഹു നി'െള േവദനേയറിയ ശി•െകാA് ശി•ി:ും.

ചരിDതപരമായ സംഭവ7ൾ
180.*

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

പുറhാu 20:8-10.....ശബ2ുദിവസം വിശു`മായി ആചരി:ാൻ

പുറhാu 20:8-10.....ശബ2ുദിവസം വിശു`മായി ആചരി:ാൻ

േദശ2ു പാർ:ു( പരേദശിയും ഒരു േജാലിയിലും ഏർെaടരുR.

േദശ2ു പാർ:ു( പരേദശിയും ഒരു േജാലിയിലും ഏർെaടരുR.

Yശ`ി:ുക. 9ആറു ദിവസംെകാAു നി'ള%െട േജാലിെയല$ാം െച‰%ക. 10എ(ാൽ
ഏഴാം ദിവസം നി'ള%െട ൈദവമായ സർേവശzരെƒ ശബ2ാകു(ു. അ(്
നീയും നിെƒ പുYത~ാരും പുYതിമാരും ദാസീദാസ~ാരും മൃഗ'ള%ം നി'ള%െട

െഹDബായർ 4:4 &10*.....4ഏഴാം നാളിൽ ൈദവം തെƒ

Yപവർ2ന'ളിൽനി(ു നിവൃ2നായി വിYശമിJ% എ(് ഏഴാം നാളായ
ശബ2ിെനaQി േവദYഗ‹2ിൽ ഒരിട2ു പറയു(ുAേല$ാഒരു
വിYശമാനുഭവം ൈദവ2ിെƒ ജനെ2 കാ2ുനി<:ു(ു

------------------------------------------------Kaf 50:38*.....ആകാശ'ള%ം ഭൂമിയും അവŠ:ിടയിലുHതും
നാം ആറു ദിവസ'ളിൽ സൃ•ിJിരി:ു(ു. യാെതാരു •ീണവും
നെ. ബാധിJിt%മില$.

Yശ`ി:ുക. 9ആറു ദിവസംെകാAു നി'ള%െട േജാലിെയല$ാം െച‰%ക. 10എ(ാൽ
ഏഴാം ദിവസം നി'ള%െട ൈദവമായ സർേവശzരെƒ ശബ2ാകു(ു. അ(്
നീയും നിെƒ പുYത~ാരും പുYതിമാരും ദാസീദാസ~ാരും മൃഗ'ള%ം നി'ള%െട

െഹDബായർ 4:4 &10*.....4ഏഴാം നാളിൽ ൈദവം തെƒ

Yപവർ2ന'ളിൽനി(ു നിവൃ2നായി വിYശമിJ% എ(് ഏഴാം നാളായ
ശബ2ിെനaQി േവദYഗ‹2ിൽ ഒരിട2ു പറയു(ുAേല$ാഒരു
വിYശമാനുഭവം ൈദവ2ിെƒ ജനെ2 കാ2ുനി<:ു(ു

------------------------------------------------Kaf 50:38*.....ആകാശ'ള%ം ഭൂമിയും അവŠ:ിടയിലുHതും
നാം ആറു ദിവസ'ളിൽ സൃ•ിJിരി:ു(ു. യാെതാരു •ീണവും
നെ. ബാധിJിt%മില$.

181.

181.

ൈദവം തൻെറ സ=രൂപRിലും സാദൃശ6Rിലുമാേണാ
മനുഷൃെന സൃŒിചx?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ൈദവം തൻെറ സ=രൂപRിലും സാദൃശ6Rിലുമാേണാ
മനുഷൃെന സൃŒിചx?
ബൈബിൾ

ഖുർആൻ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

ഉ‹പRി 1:26-27*.....ൈദവം അരുളിെJŠതു: “നമു:് ന.ുെട

ഉ‹പRി 1:26-27*.....ൈദവം അരുളിെJŠതു: “നമു:് ന.ുെട

1 േകാറിേkാS 11:7.....പുരുഷൻശിര„%മൂേടAആവശVമില.$ എ_ുെകാെA(ാൽ

1 േകാറിേkാS 11:7.....പുരുഷൻശിര„%മൂേടAആവശVമില.$ എ_ുെകാെA(ാൽ

------------------------------------------------Nisa 4:28*.....എെ_(ാൽ മനുഷVൻ ബലഹീനനായി സൃ•ി:െatവനാS.

------------------------------------------------Nisa 4:28*.....എെ_(ാൽ മനുഷVൻ ബലഹീനനായി സൃ•ി:െatവനാS.

ഛായയിലും സാദൃശV2ിലും മനുഷVെന സൃxടി:ാം. സമുYദ2ിെല
മÁV'ള%െടയും ആകാശ2ിെല പറവകള%െടയും ഭൂമിയിെല മൃഗ'ള%െടയും
ഇഴജ_ു:ള%െടയും സർവജീവജാല'ള%െടയുംേമൽ അവർ:് അധികാരം
ഉAായിരി:െt.” 27ൈദവം തെƒ ഛായയിൽ മനുഷVെന സൃxടിJ%; സz_ം
ഛായയിൽ2െ( അവെര ആണും െപŸ%മായി സൃxടിJ%

ഛായയിലും സാദൃശV2ിലും മനുഷVെന സൃxടി:ാം. സമുYദ2ിെല
മÁV'ള%െടയും ആകാശ2ിെല പറവകള%െടയും ഭൂമിയിെല മൃഗ'ള%െടയും
ഇഴജ_ു:ള%െടയും സർവജീവജാല'ള%െടയുംേമൽ അവർ:് അധികാരം
ഉAായിരി:െt.” 27ൈദവം തെƒ ഛായയിൽ മനുഷVെന സൃxടിJ%; സz_ം
ഛായയിൽ2െ( അവെര ആണും െപŸ%മായി സൃxടിJ%

അവൻൈദവ2ിെƒYപതിബിംബവുംൈദവ2ിെƒേതജ„്Yപതിഫലിaി:ു(വനുമാകു(ു

അവൻൈദവ2ിെƒYപതിബിംബവുംൈദവ2ിെƒേതജ„്Yപതിഫലിaി:ു(വനുമാകു(ു

İbrahim 14:34....തീർJയായും

İbrahim 14:34....തീർJയായും

വളെര ന•ിെകtവനും തെ(.

മനുഷVൻ മഹാ അYകമകാരിയും

വളെര ന•ിെകtവനും തെ(.

മനുഷVൻ മഹാ അYകമകാരിയും

അവൻ നി'െള നി'ള%െട
സz_ം ദ…തികളിൽനി(ും സൃ•ിJ%... അവനു തുലVമായി ഒ(ുമില$
(Yപപž2ിൽ, അവനുമായി ഒ(ും മിAാനാകില$).

Shura 42:11*.....Yസ•ാ¤...

ഏെദൻ േതാmRിൽ നിc് ൈദവം ആദാമിെനയും
ഹŠാെയയും പുറRാ<ിയേhാൾ അവൻ പുരുഷനും
SDതീയും തTിലു1 ശDതുതയുiാകുെമc് Dപഖ6ാപി/0?

ഏെദൻ േതാmRിൽ നിc് ൈദവം ആദാമിെനയും
ഹŠാെയയും പുറRാ<ിയേhാൾ അവൻ പുരുഷനും
SDതീയും തTിലു1 ശDതുതയുiാകുെമc് Dപഖ6ാപി/0?
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ഇവിെട നി(് ഇറ'ിേaാകുകണി'ളിൽ ചിലർ ചിലർ:് ശYതു:ളാകു(ു.

DശBി<ുക: ൈബബിളിൽ ൈദവം YപഖVാപിJ ശYതുത ആദാമിനും
ഹ§ാŠ:ുമിടയിലല$, സാ2ാനും മനുഷVവർഗവും ത.ിലല$.

183.*

DപളയRിeെറ കഥയിൽ േനാഹയുെട പുDതPാരിൽ ഒരാൾ
മു7ിമരി/തിനുേശഷം േനാഹ െപmകം ജൂഡിമലമുകളിൽ
വിDശമി<ാൻ തുട7ിേയാ?
ബൈബിൾ

ഉ‹പRി 7:7.....

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

േനാഹയും ഭാരVയും പുYത~ാരും അവരുെട

183.*

DപളയRിeെറ കഥയിൽ േനാഹയുെട പുDതPാരിൽ ഒരാൾ
മു7ിമരി/തിനുേശഷം േനാഹ െപmകം ജൂഡിമലമുകളിൽ
വിDശമി<ാൻ തുട7ിേയാ?
ബൈബിൾ

ഉ‹പRി 7:7.....

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

േനാഹയും ഭാരVയും പുYത~ാരും അവരുെട

ഭാരVമാരും Yപളയ2ിൽനി(ു ര•െപടാൻ െപtക2ിൽ YപേവശിJ%

ഭാരVമാരും Yപളയ2ിൽനി(ു ര•െപടാൻ െപtക2ിൽ YപേവശിJ%

ഉ‹പRി 8:4 & 18.....

ഉ‹പRി 8:4 & 18.....

ഏഴാംമാസം പതിേനഴാം ദിവസം

െപtകം അരാര2ു പർവത2ിൽ ഉറJ%.

ഉ‹പRി 10:1.....

േനാഹയുെട പുYത~ാരായ േശം, ഹാം, യാെഫ2്

എ(ിവരുെട വംശാവലി: ജലYപളയ2ിനുേശഷം അവർ:് പുYത~ാർ ജനിJ%.

1 പേDതാS 3:20*......

ഏഴാംമാസം പതിേനഴാം ദിവസം

െപtകം അരാര2ു പർവത2ിൽ ഉറJ%.

േനാഹ കaൽ നിർമി:ുകയും വളെര

ഉ‹പRി 10:1.....

േനാഹയുെട പുYത~ാരായ േശം, ഹാം, യാെഫ2്

എ(ിവരുെട വംശാവലി: ജലYപളയ2ിനുേശഷം അവർ:് പുYത~ാർ ജനിJ%.

1 പേDതാS 3:20*......

േനാഹ കaൽ നിർമി:ുകയും വളെര

കുറJ%േപർ, അതായR എt% േപർ മാYതം, Yപളയ2ിൽനി(ു
ര•െപടുകയും െചŠതു..

കുറJ%േപർ, അതായR എt% േപർ മാYതം, Yപളയ2ിൽനി(ു
ര•െപടുകയും െചŠതു..

(കaൽ) അവെരയും െകാA് സžരിJ%െകാAിരി:ുകയാS. നൂ± തൻെറ
മകെന വിളിJ%. അവൻ അകെല ഒരു £ല2ായിരു(ു. എൻെറ
കുoുമകേന, നീ ഞ'േളാെടാaം കയറിെ:ാH%ക. നീ സതVനിേഷധികള%െട
കൂെട ആയിേaാകരുR 43- അവൻ (അല$ാഹു) പറoു: അടു2ു തെ( അവർ
േഖദി:ു(വരായി2ീരും. "െവH2ിൽ നി(് എെ( ര•ി:ു( ഒരു മലയിൽ
ഞാൻ അഭയം േതടു(ു." അേaാെഴല$ാം അവർ:ിടയിൽ തിരമാലകൾ
എഴുേ(Q്, അവൻ മു'ിേaായി. 44. െപtകം അൽ-ജൂദിയിലാെണ(R.

(കaൽ) അവെരയും െകാA് സžരിJ%െകാAിരി:ുകയാS. നൂ± തൻെറ
മകെന വിളിJ%. അവൻ അകെല ഒരു £ല2ായിരു(ു. എൻെറ
കുoുമകേന, നീ ഞ'േളാെടാaം കയറിെ:ാH%ക. നീ സതVനിേഷധികള%െട
കൂെട ആയിേaാകരുR 43- അവൻ (അല$ാഹു) പറoു: അടു2ു തെ( അവർ
േഖദി:ു(വരായി2ീരും. "െവH2ിൽ നി(് എെ( ര•ി:ു( ഒരു മലയിൽ
ഞാൻ അഭയം േതടു(ു." അേaാെഴല$ാം അവർ:ിടയിൽ തിരമാലകൾ
എഴുേ(Q്, അവൻ മു'ിേaായി. 44. െപtകം അൽ-ജൂദിയിലാെണ(R.

അDബാഹാമിനുേമൽ അനുDഗഹം ലഭി<ുെമc വാ•ദRം,
യിSഹാ<ിൻെറ കുലRിലൂെട ഇSമാേയൽ അെലI?

അDബാഹാമിനുേമൽ അനുDഗഹം ലഭി<ുെമc വാ•ദRം,
യിSഹാ<ിൻെറ കുലRിലൂെട ഇSമാേയൽ അെലI?

------------------------------------------------Hud 11:42-44*.....42 പർ§തതുലVമായ തിരമാലകൾ:ിടയിലൂെട അR

184.

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

------------------------------------------------Hud 11:42-44*.....42 പർ§തതുലVമായ തിരമാലകൾ:ിടയിലൂെട അR

184.

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

ഉ‹പRി 16:11-12*....ഇേaാൾ നീ ഗർഭിണിയാS. നിന:ു

ഉ‹പRി 16:11-12*....ഇേaാൾ നീ ഗർഭിണിയാS. നിന:ു

ഉ‹പRി 17:18-21*.....എ(ാൽ അടു2വർഷം ഇേത

ഉ‹പRി 17:18-21*.....എ(ാൽ അടു2വർഷം ഇേത

ഒരു മകൻ ജനി:ും. സർേവശzരൻ നിെƒ േരാദനം േകtതിനാൽ
അവ4 ഇÇമാേയൽ എ(ു േപരിടണം. 12അവൻ ഒരു കാt%കഴുതŠ:ു
സമനായിരി:ും. അവൻ സകല മനുഷVർ:ും എതിരായും എല$ാവരും
അവ4 എതിരായും െപാരുതും. സകല ചാർJ:ാരിൽനി(ും അവൻ
അക(ു ജീവി:ും.”

ഒരു മകൻ ജനി:ും. സർേവശzരൻ നിെƒ േരാദനം േകtതിനാൽ
അവ4 ഇÇമാേയൽ എ(ു േപരിടണം. 12അവൻ ഒരു കാt%കഴുതŠ:ു
സമനായിരി:ും. അവൻ സകല മനുഷVർ:ും എതിരായും എല$ാവരും
അവ4 എതിരായും െപാരുതും. സകല ചാർJ:ാരിൽനി(ും അവൻ
അക(ു ജീവി:ും.”

കാല2് സാറാ Yപസവി:ു( നിെƒ പുYതൻ

കാല2് സാറാ Yപസവി:ു( നിെƒ പുYതൻ

ഇvഹാ:ുമായിtായിരി:ും ഞാൻ എെƒ ഉട…ടി £ാപി:ുക.”

ഇvഹാ:ുമായിtായിരി:ും ഞാൻ എെƒ ഉട…ടി £ാപി:ുക.”

------------------------------------------------Nisa 4:163*..... ഞ'ൾ അYബാഹെ2:ുറിJ%ം

------------------------------------------------Nisa 4:163*..... ഞ'ൾ അYബാഹെ2:ുറിJ%ം

യിÇമാേയലിെന:ുറിJ%ം െവളിപാ¥ നൽകി ...

യിÇമാേയലിെന:ുറിJ%ം െവളിപാ¥ നൽകി ...

Meryem 19:54*..... ഇvമാഈൽ
YപവാചകനാS.

(റ) നിേവദനം: അേ‡ഹം ഒരു

183.*

DപളയRിeെറ കഥയിൽ േനാഹയുെട പുDതPാരിൽ ഒരാൾ
മു7ിമരി/തിനുേശഷം േനാഹ െപmകം ജൂഡിമലമുകളിൽ
വിDശമി<ാൻ തുട7ിേയാ?
ബൈബിൾ

ഉ‹പRി 7:7.....

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

േനാഹയും ഭാരVയും പുYത~ാരും അവരുെട

ഭാരVമാരും Yപളയ2ിൽനി(ു ര•െപടാൻ െപtക2ിൽ YപേവശിJ%

ഉ‹പRി 8:4 & 18.....

ഏഴാംമാസം പതിേനഴാം ദിവസം

െപtകം അരാര2ു പർവത2ിൽ ഉറJ%.

ഉ‹പRി 10:1.....

Meryem 19:54*..... ഇvമാഈൽ
YപവാചകനാS.

(റ) നിേവദനം: അേ‡ഹം ഒരു

183.*

DപളയRിeെറ കഥയിൽ േനാഹയുെട പുDതPാരിൽ ഒരാൾ
മു7ിമരി/തിനുേശഷം േനാഹ െപmകം ജൂഡിമലമുകളിൽ
വിDശമി<ാൻ തുട7ിേയാ?
ബൈബിൾ

ഉ‹പRി 7:7.....

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

േനാഹയും ഭാരVയും പുYത~ാരും അവരുെട

ഭാരVമാരും Yപളയ2ിൽനി(ു ര•െപടാൻ െപtക2ിൽ YപേവശിJ%

ഉ‹പRി 8:4 & 18.....

ഏഴാംമാസം പതിേനഴാം ദിവസം

െപtകം അരാര2ു പർവത2ിൽ ഉറJ%.

േനാഹയുെട പുYത~ാരായ േശം, ഹാം, യാെഫ2്

ഉ‹പRി 10:1.....

േനാഹയുെട പുYത~ാരായ േശം, ഹാം, യാെഫ2്

എ(ിവരുെട വംശാവലി: ജലYപളയ2ിനുേശഷം അവർ:് പുYത~ാർ ജനിJ%.

എ(ിവരുെട വംശാവലി: ജലYപളയ2ിനുേശഷം അവർ:് പുYത~ാർ ജനിJ%.

1 പേDതാS 3:20*......

1 പേDതാS 3:20*......

േനാഹ കaൽ നിർമി:ുകയും വളെര

കുറJ%േപർ, അതായR എt% േപർ മാYതം, Yപളയ2ിൽനി(ു
ര•െപടുകയും െചŠതു..

------------------------------------------------Hud 11:42-44*.....42 പർ§തതുലVമായ തിരമാലകൾ:ിടയിലൂെട അR

(കaൽ) അവെരയും െകാA് സžരിJ%െകാAിരി:ുകയാS. നൂ± തൻെറ
മകെന വിളിJ%. അവൻ അകെല ഒരു £ല2ായിരു(ു. എൻെറ
കുoുമകേന, നീ ഞ'േളാെടാaം കയറിെ:ാH%ക. നീ സതVനിേഷധികള%െട
കൂെട ആയിേaാകരുR 43- അവൻ (അല$ാഹു) പറoു: അടു2ു തെ( അവർ
േഖദി:ു(വരായി2ീരും. "െവH2ിൽ നി(് എെ( ര•ി:ു( ഒരു മലയിൽ
ഞാൻ അഭയം േതടു(ു." അേaാെഴല$ാം അവർ:ിടയിൽ തിരമാലകൾ
എഴുേ(Q്, അവൻ മു'ിേaായി. 44. െപtകം അൽ-ജൂദിയിലാെണ(R.

184.

അDബാഹാമിനുേമൽ അനുDഗഹം ലഭി<ുെമc വാ•ദRം,
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അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

േനാഹ കaൽ നിർമി:ുകയും വളെര

കുറJ%േപർ, അതായR എt% േപർ മാYതം, Yപളയ2ിൽനി(ു
ര•െപടുകയും െചŠതു..

------------------------------------------------Hud 11:42-44*.....42 പർ§തതുലVമായ തിരമാലകൾ:ിടയിലൂെട അR

(കaൽ) അവെരയും െകാA് സžരിJ%െകാAിരി:ുകയാS. നൂ± തൻെറ
മകെന വിളിJ%. അവൻ അകെല ഒരു £ല2ായിരു(ു. എൻെറ
കുoുമകേന, നീ ഞ'േളാെടാaം കയറിെ:ാH%ക. നീ സതVനിേഷധികള%െട
കൂെട ആയിേaാകരുR 43- അവൻ (അല$ാഹു) പറoു: അടു2ു തെ( അവർ
േഖദി:ു(വരായി2ീരും. "െവH2ിൽ നി(് എെ( ര•ി:ു( ഒരു മലയിൽ
ഞാൻ അഭയം േതടു(ു." അേaാെഴല$ാം അവർ:ിടയിൽ തിരമാലകൾ
എഴുേ(Q്, അവൻ മു'ിേaായി. 44. െപtകം അൽ-ജൂദിയിലാെണ(R.

184.

അDബാഹാമിനുേമൽ അനുDഗഹം ലഭി<ുെമc വാ•ദRം,
യിSഹാ<ിൻെറ കുലRിലൂെട ഇSമാേയൽ അെലI?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

ഉ‹പRി 16:11-12*....ഇേaാൾ നീ ഗർഭിണിയാS. നിന:ു

ഉ‹പRി 16:11-12*....ഇേaാൾ നീ ഗർഭിണിയാS. നിന:ു

ഒരു മകൻ ജനി:ും. സർേവശzരൻ നിെƒ േരാദനം േകtതിനാൽ
അവ4 ഇÇമാേയൽ എ(ു േപരിടണം. 12അവൻ ഒരു കാt%കഴുതŠ:ു
സമനായിരി:ും. അവൻ സകല മനുഷVർ:ും എതിരായും എല$ാവരും
അവ4 എതിരായും െപാരുതും. സകല ചാർJ:ാരിൽനി(ും അവൻ
അക(ു ജീവി:ും.”

ഒരു മകൻ ജനി:ും. സർേവശzരൻ നിെƒ േരാദനം േകtതിനാൽ
അവ4 ഇÇമാേയൽ എ(ു േപരിടണം. 12അവൻ ഒരു കാt%കഴുതŠ:ു
സമനായിരി:ും. അവൻ സകല മനുഷVർ:ും എതിരായും എല$ാവരും
അവ4 എതിരായും െപാരുതും. സകല ചാർJ:ാരിൽനി(ും അവൻ
അക(ു ജീവി:ും.”

ഉ‹പRി 17:18-21*.....എ(ാൽ അടു2വർഷം ഇേത

ഉ‹പRി 17:18-21*.....എ(ാൽ അടു2വർഷം ഇേത

കാല2് സാറാ Yപസവി:ു( നിെƒ പുYതൻ

കാല2് സാറാ Yപസവി:ു( നിെƒ പുYതൻ

ഇvഹാ:ുമായിtായിരി:ും ഞാൻ എെƒ ഉട…ടി £ാപി:ുക.”

ഇvഹാ:ുമായിtായിരി:ും ഞാൻ എെƒ ഉട…ടി £ാപി:ുക.”

------------------------------------------------Nisa 4:163*..... ഞ'ൾ അYബാഹെ2:ുറിJ%ം

------------------------------------------------Nisa 4:163*..... ഞ'ൾ അYബാഹെ2:ുറിJ%ം

യിÇമാേയലിെന:ുറിJ%ം െവളിപാ¥ നൽകി ...

യിÇമാേയലിെന:ുറിJ%ം െവളിപാ¥ നൽകി ...

Meryem 19:54*..... ഇvമാഈൽ
YപവാചകനാS.

Meryem 19:54*..... ഇvമാഈൽ
YപവാചകനാS.

(റ) നിേവദനം: അേ‡ഹം ഒരു

(റ) നിേവദനം: അേ‡ഹം ഒരു

185.

കഅ്ബയിൽ ഒരു യാഗം അർhി<ാൻ അDബാഹാം
മ<യിേല<് സjരിേ/ാ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ബൈബിൾ ഇലI / അെത ഖുർആൻ
Ur of the Chaldees (Gen. 11:31; അa. Yപവർ2ന'ൾ 7:2-4)
Haran (Gen. 12:1-4; അa. Yപവർ2ന'ൾ 7:4)
Damascus (Gen. 15:2)
Shechem (Gen. 12:6, 7)
Bethel (Gen. 12:8)
Egypt (Gen. 12:9-20)
Bethel (Gen. 13:1-9)
Hebron (Gen. 13:10-18)
Dan (Gen. 14:1-14)
Hobah (Gen. 14:15, 16)
Salem (Gen. 14:17-21)
Hebron (Gen. 15:1-21; 17:1-27, Gen. 16)
Gerar (Gen. 20:1-18)
Beersheba (Gen. 21:1-34)
Moriah (Gen. 22:1-18)
Hebron (Gen. 23:1-20)

185.

കഅ്ബയിൽ ഒരു യാഗം അർhി<ാൻ അDബാഹാം
മ<യിേല<് സjരിേ/ാ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ബൈബിൾ ഇലI / അെത ഖുർആൻ
Ur of the Chaldees (Gen. 11:31; അa. Yപവർ2ന'ൾ 7:2-4)
Haran (Gen. 12:1-4; അa. Yപവർ2ന'ൾ 7:4)
Damascus (Gen. 15:2)
Shechem (Gen. 12:6, 7)
Bethel (Gen. 12:8)
Egypt (Gen. 12:9-20)
Bethel (Gen. 13:1-9)
Hebron (Gen. 13:10-18)
Dan (Gen. 14:1-14)
Hobah (Gen. 14:15, 16)
Salem (Gen. 14:17-21)
Hebron (Gen. 15:1-21; 17:1-27, Gen. 16)
Gerar (Gen. 20:1-18)
Beersheba (Gen. 21:1-34)
Moriah (Gen. 22:1-18)
Hebron (Gen. 23:1-20)

------------------------------------------------Hajj 22:26*.....ഇ´റാഹീമിനു നാം ആ മ•ിര2ി4െറ £ാനം

------------------------------------------------Hajj 22:26*.....ഇ´റാഹീമിനു നാം ആ മ•ിര2ി4െറ £ാനം

DശBി<ുക: അYബാഹാം ഒരി:ലും മ:യിേല:് േപായിtിെല$(്

DശBി<ുക: അYബാഹാം ഒരി:ലും മ:യിേല:് േപായിtിെല$(്

നിർേദശിJ%. ധർ.നിxഠപാലി:ു(വർ:ുേവAി എ4െറ ഭവനം
ശു`ീകരി:ുക.

നിർേദശിJ%. ധർ.നിxഠപാലി:ു(വർ:ുേവAി എ4െറ ഭവനം
ശു`ീകരി:ുക.

ൈബബിൾ സൂചിaി:ു(ു. െഹേYബാനിെല 175 ആം വയ„ിൽ

ൈബബിൾ സൂചിaി:ു(ു. െഹേYബാനിെല 175 ആം വയ„ിൽ

അേ‡ഹം മരിJ%.

അേ‡ഹം മരിJ%.

186.

അDബാഹാം തൻെറ ഏകജാതനായ മകെന ൈദവRിനു
ബലിയായി അർhി<ാൻ ഒരു<മാേണാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

186.

അDബാഹാം തൻെറ ഏകജാതനായ മകെന ൈദവRിനു
ബലിയായി അർhി<ാൻ ഒരു<മാേണാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

ഉ‹പRി 22:2 & 9-12*.....ൈദവം അരുളിെJŠതു: “നീ

ഉ‹പRി 22:2 & 9-12*.....ൈദവം അരുളിെJŠതു: “നീ

------------------------------------------------Saaffat 37:100-107*.....102. എ(ിt് ആ ബാലൻ

------------------------------------------------Saaffat 37:100-107*.....102. എ(ിt് ആ ബാലൻ

vേനഹി:ു( നിെƒ ഏകപുYതനായ ഇvഹാ:ിെന കൂtിെ:ാA്
േമാറിയാേദശേ2:ു േപാകുക. അവിെട ഞാൻ ക<പി:ു( മലയിൽ
െച(് അവെന എനി:ു േഹാമയാഗമായി അർaി:ുക.”

അേ‡ഹേ2ാെടാaം YപയRനി:ാനുH Yപായെമ2ിയേaാൾ അേ‡ഹം
പറoു: എൻെറ കുoുമകേന! ഞാൻ നിെ( അറു:ണെമ(് ഞാൻ
സzŽന2ിൽ കാണു(ു. അതുെകാA് േനാ:ൂ: നീ എ_ാS
അഭിYപായെaടു(R? അേ‡ഹം പറoു: എൻെറ പിതാേവ,
താ{ൾെ:_ുപQി? അതിനാൽ കൽപി:െaടു( Yപകാരം നി'ൾ
Yപവർ2ി:ുക. 107. അവ(് പകരം ബലിയർaി:ാനായി മഹ2ായ ഒരു
ബലിമൃഗെ2 നാം നൽകുകയും െചŠതു.
Yശ`ി:ുക: ഖുർആനിൽ അYബഹാം യാഗം അർaി:ാൻ േപാകു( മകൻ
ഏതാെണ(് വV’മല$.

185.

കഅ്ബയിൽ ഒരു യാഗം അർhി<ാൻ അDബാഹാം
മ<യിേല<് സjരിേ/ാ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ബൈബിൾ ഇലI / അെത ഖുർആൻ
Ur of the Chaldees (Gen. 11:31; അa. Yപവർ2ന'ൾ 7:2-4)
Haran (Gen. 12:1-4; അa. Yപവർ2ന'ൾ 7:4)
Damascus (Gen. 15:2)
Shechem (Gen. 12:6, 7)
Bethel (Gen. 12:8)
Egypt (Gen. 12:9-20)
Bethel (Gen. 13:1-9)
Hebron (Gen. 13:10-18)
Dan (Gen. 14:1-14)
Hobah (Gen. 14:15, 16)
Salem (Gen. 14:17-21)
Hebron (Gen. 15:1-21; 17:1-27, Gen. 16)
Gerar (Gen. 20:1-18)
Beersheba (Gen. 21:1-34)
Moriah (Gen. 22:1-18)
Hebron (Gen. 23:1-20)

vേനഹി:ു( നിെƒ ഏകപുYതനായ ഇvഹാ:ിെന കൂtിെ:ാA്
േമാറിയാേദശേ2:ു േപാകുക. അവിെട ഞാൻ ക<പി:ു( മലയിൽ
െച(് അവെന എനി:ു േഹാമയാഗമായി അർaി:ുക.”

അേ‡ഹേ2ാെടാaം YപയRനി:ാനുH Yപായെമ2ിയേaാൾ അേ‡ഹം
പറoു: എൻെറ കുoുമകേന! ഞാൻ നിെ( അറു:ണെമ(് ഞാൻ
സzŽന2ിൽ കാണു(ു. അതുെകാA് േനാ:ൂ: നീ എ_ാS
അഭിYപായെaടു(R? അേ‡ഹം പറoു: എൻെറ പിതാേവ,
താ{ൾെ:_ുപQി? അതിനാൽ കൽപി:െaടു( Yപകാരം നി'ൾ
Yപവർ2ി:ുക. 107. അവ(് പകരം ബലിയർaി:ാനായി മഹ2ായ ഒരു
ബലിമൃഗെ2 നാം നൽകുകയും െചŠതു.
Yശ`ി:ുക: ഖുർആനിൽ അYബഹാം യാഗം അർaി:ാൻ േപാകു( മകൻ
ഏതാെണ(് വV’മല$.

185.

കഅ്ബയിൽ ഒരു യാഗം അർhി<ാൻ അDബാഹാം
മ<യിേല<് സjരിേ/ാ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ബൈബിൾ ഇലI / അെത ഖുർആൻ
Ur of the Chaldees (Gen. 11:31; അa. Yപവർ2ന'ൾ 7:2-4)
Haran (Gen. 12:1-4; അa. Yപവർ2ന'ൾ 7:4)
Damascus (Gen. 15:2)
Shechem (Gen. 12:6, 7)
Bethel (Gen. 12:8)
Egypt (Gen. 12:9-20)
Bethel (Gen. 13:1-9)
Hebron (Gen. 13:10-18)
Dan (Gen. 14:1-14)
Hobah (Gen. 14:15, 16)
Salem (Gen. 14:17-21)
Hebron (Gen. 15:1-21; 17:1-27, Gen. 16)
Gerar (Gen. 20:1-18)
Beersheba (Gen. 21:1-34)
Moriah (Gen. 22:1-18)
Hebron (Gen. 23:1-20)

------------------------------------------------Hajj 22:26*.....ഇ´റാഹീമിനു നാം ആ മ•ിര2ി4െറ £ാനം

------------------------------------------------Hajj 22:26*.....ഇ´റാഹീമിനു നാം ആ മ•ിര2ി4െറ £ാനം

നിർേദശിJ%. ധർ.നിxഠപാലി:ു(വർ:ുേവAി എ4െറ ഭവനം
ശു`ീകരി:ുക.

നിർേദശിJ%. ധർ.നിxഠപാലി:ു(വർ:ുേവAി എ4െറ ഭവനം
ശു`ീകരി:ുക.

DശBി<ുക: അYബാഹാം ഒരി:ലും മ:യിേല:് േപായിtിെല$(്

DശBി<ുക: അYബാഹാം ഒരി:ലും മ:യിേല:് േപായിtിെല$(്

ൈബബിൾ സൂചിaി:ു(ു. െഹേYബാനിെല 175 ആം വയ„ിൽ

ൈബബിൾ സൂചിaി:ു(ു. െഹേYബാനിെല 175 ആം വയ„ിൽ

അേ‡ഹം മരിJ%.

186.

അDബാഹാം തൻെറ ഏകജാതനായ മകെന ൈദവRിനു
ബലിയായി അർhി<ാൻ ഒരു<മാേണാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

അേ‡ഹം മരിJ%.

186.

അDബാഹാം തൻെറ ഏകജാതനായ മകെന ൈദവRിനു
ബലിയായി അർhി<ാൻ ഒരു<മാേണാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

ഉ‹പRി 22:2 & 9-12*.....ൈദവം അരുളിെJŠതു: “നീ

ഉ‹പRി 22:2 & 9-12*.....ൈദവം അരുളിെJŠതു: “നീ

vേനഹി:ു( നിെƒ ഏകപുYതനായ ഇvഹാ:ിെന കൂtിെ:ാA്
േമാറിയാേദശേ2:ു േപാകുക. അവിെട ഞാൻ ക<പി:ു( മലയിൽ
െച(് അവെന എനി:ു േഹാമയാഗമായി അർaി:ുക.”

vേനഹി:ു( നിെƒ ഏകപുYതനായ ഇvഹാ:ിെന കൂtിെ:ാA്
േമാറിയാേദശേ2:ു േപാകുക. അവിെട ഞാൻ ക<പി:ു( മലയിൽ
െച(് അവെന എനി:ു േഹാമയാഗമായി അർaി:ുക.”

------------------------------------------------Saaffat 37:100-107*.....102. എ(ിt് ആ ബാലൻ

------------------------------------------------Saaffat 37:100-107*.....102. എ(ിt് ആ ബാലൻ

അേ‡ഹേ2ാെടാaം YപയRനി:ാനുH Yപായെമ2ിയേaാൾ അേ‡ഹം
പറoു: എൻെറ കുoുമകേന! ഞാൻ നിെ( അറു:ണെമ(് ഞാൻ
സzŽന2ിൽ കാണു(ു. അതുെകാA് േനാ:ൂ: നീ എ_ാS
അഭിYപായെaടു(R? അേ‡ഹം പറoു: എൻെറ പിതാേവ,
താ{ൾെ:_ുപQി? അതിനാൽ കൽപി:െaടു( Yപകാരം നി'ൾ
Yപവർ2ി:ുക. 107. അവ(് പകരം ബലിയർaി:ാനായി മഹ2ായ ഒരു
ബലിമൃഗെ2 നാം നൽകുകയും െചŠതു.
Yശ`ി:ുക: ഖുർആനിൽ അYബഹാം യാഗം അർaി:ാൻ േപാകു( മകൻ
ഏതാെണ(് വV’മല$.

അേ‡ഹേ2ാെടാaം YപയRനി:ാനുH Yപായെമ2ിയേaാൾ അേ‡ഹം
പറoു: എൻെറ കുoുമകേന! ഞാൻ നിെ( അറു:ണെമ(് ഞാൻ
സzŽന2ിൽ കാണു(ു. അതുെകാA് േനാ:ൂ: നീ എ_ാS
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സമാധാനവും!

യാെതാരു ഉപകാരേമാ ഉപYദവേമാ െച‰ാ2 വvതു:െള അല$ാഹുവി4
പുറെമ നി'ൾ ആരാധി:ുകയാേണാ? 68. അവർ പറoു: നി'ൾ:്
(വല$തും) െച‰ാനാകുെമ{ിൽ നി'ൾ ഇവെന ചുെtരിJ് കളയുകയും,
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വളർ(േaാൾ അവൾ അവെന രാജകുമാരിയുെട അടു:ൽ െകാAുെച(ു;
അ'െന അവൻ രാജകുമാരിയുെട പുYതനായി വളർ(ു. “ഞാൻ അവെന
െവH2ിൽനി(ു വലിെJടു2ു” എ(ു പറo് അവൾ അവനു േമാശ
എ(ു േപരിt%.

െകാAുേപായി എനി:ുേവAി പാലൂtി വളർ2ുക. അതിനുH ശ…ളം
ഞാൻ തരാം”. ആ vYതീ കുoിെന െകാAുേപായി വളർ2ി. 10കുoു
വളർ(േaാൾ അവൾ അവെന രാജകുമാരിയുെട അടു:ൽ െകാAുെച(ു;
അ'െന അവൻ രാജകുമാരിയുെട പുYതനായി വളർ(ു. “ഞാൻ അവെന
െവH2ിൽനി(ു വലിെJടു2ു” എ(ു പറo് അവൾ അവനു േമാശ
എ(ു േപരിt%.

എSേതർ 3:1*.....ഇവെയല$ാം കഴിoേശഷം

എSേതർ 3:1*.....ഇവെയല$ാം കഴിoേശഷം

അഹേശzേരാÇരാജാ¤ ആഗാഗVനും ഹെ.ദാഥായുെട പുYതനും ആയ
ഹാമാ4 £ാന:യQവും ഉ(തപദവിയും ന<കി; അ'െന സകല
Yപഭു:~ാെര:ാള%ം ഉയർ( £ാനം അയാൾ:ു ലഭിJ%

അഹേശzേരാÇരാജാ¤ ആഗാഗVനും ഹെ.ദാഥായുെട പുYതനും ആയ
ഹാമാ4 £ാന:യQവും ഉ(തപദവിയും ന<കി; അ'െന സകല
Yപഭു:~ാെര:ാള%ം ഉയർ( £ാനം അയാൾ:ു ലഭിJ%

------------------------------------------------Mü'min 40:23-24 & 36-37*.....23. മൂസെയ നാം ന.ുെട

------------------------------------------------Mü'min 40:23-24 & 36-37*.....23. മൂസെയ നാം ന.ുെട

വചന'ളാ:ി, വV’മായ െതളിവുകള%മായി നിേയാഗിJ%. 24. ഫിർഔൻ
പറoു: ഹാമാേന, എനി:് ആ മാർഗ'ളിൽ എ2ാവു( വിധം
എനി:ു േവAി നീ ഒരു ഉ(ത െസൗധം പണിതു തരൂ!

വചന'ളാ:ി, വV’മായ െതളിവുകള%മായി നിേയാഗിJ%. 24. ഫിർഔൻ
പറoു: ഹാമാേന, എനി:് ആ മാർഗ'ളിൽ എ2ാവു( വിധം
എനി:ു േവAി നീ ഒരു ഉ(ത െസൗധം പണിതു തരൂ!

DശBി<ുക: േമാെശയും ഫറേവാനും 1450 ബി.സി. എേ£രിൻെറ

DശBി<ുക: േമാെശയും ഫറേവാനും 1450 ബി.സി. എേ£രിൻെറ

പുvതക2ിൽ ഹാമാ4 1000 വർഷം കഴിo് അഹേശzേരാശിൻെറ
ഭരണകാല2് ജീവിJിരു(ു (486-474).

പുvതക2ിൽ ഹാമാ4 1000 വർഷം കഴിo് അഹേശzേരാശിൻെറ
ഭരണകാല2് ജീവിJിരു(ു (486-474).

191.

ഇDസാേയല6രുെട ആദ6ജാതെന ഈജി¡തിേല<് ൈദവം
അയ/ 10 ബാധകള0െട മരണസമയR് മരണ ദൂതൻ
അവരുെടേമൽ കട<ുcതിെനDപതി ൈദവം അവെര രVി/
െപസഹാ ഉŸവം ഏെZടുേRാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

191.

ഇDസാേയല6രുെട ആദ6ജാതെന ഈജി¡തിേല<് ൈദവം
അയ/ 10 ബാധകള0െട മരണസമയR് മരണ ദൂതൻ
അവരുെടേമൽ കട<ുcതിെനDപതി ൈദവം അവെര രVി/
െപസഹാ ഉŸവം ഏെZടുേRാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

പുറhാu 12:1-24*.....“അ(ുരാYതി ഞാൻ ഈജിŽതിലൂെട

പുറhാu 12:1-24*.....“അ(ുരാYതി ഞാൻ ഈജിŽതിലൂെട

കട(ുേപാകുംഅവിെടയുH മനുഷVരുെടയും മൃഗ'ള%െടയും
കടിoൂൽസ_തികെള ഞാൻ സംഹരി:ും. ഈജിŽതിെല എല$ാ
േദവ~ാരുെടയുംേമൽ ഞാൻ ശി•ാവിധി നട2ും; ഞാൻ സർേവശzരൻ
ആകു(ുഈ ദിവസം നി'ൾ:് ഓർമനാളായിരി:ണം;
സർേവശzരനുേവAിയുH ഉÁവമായി ഈ ദിനം ആചരി:ണം. നി'ള%െട
പിൻതലമുറകൾ എല$ാ:ാല2ും ഈ ക<പന പാലി:ുകയും േവണം

കട(ുേപാകുംഅവിെടയുH മനുഷVരുെടയും മൃഗ'ള%െടയും
കടിoൂൽസ_തികെള ഞാൻ സംഹരി:ും. ഈജിŽതിെല എല$ാ
േദവ~ാരുെടയുംേമൽ ഞാൻ ശി•ാവിധി നട2ും; ഞാൻ സർേവശzരൻ
ആകു(ുഈ ദിവസം നി'ൾ:് ഓർമനാളായിരി:ണം;
സർേവശzരനുേവAിയുH ഉÁവമായി ഈ ദിനം ആചരി:ണം. നി'ള%െട
പിൻതലമുറകൾ എല$ാ:ാല2ും ഈ ക<പന പാലി:ുകയും േവണം

ഉÁവദിവസം ശിഷV~ാർ വ(് േയശുവിേനാ¥ “അേ':ുേവAി

ഉÁവദിവസം ശിഷV~ാർ വ(് േയശുവിേനാ¥ “അേ':ുേവAി

എവിെടയാണു ഞ'ൾ െപസഹാഭ•ണം ഒരുേ:AR” എ(ു േചാദിJ%.

എവിെടയാണു ഞ'ൾ െപസഹാഭ•ണം ഒരുേ:AR” എ(ു േചാദിJ%.

------------------------------------------------Isra 17:101*..... മൂസാŠ:് നാം YപതV•മായ ഒ…തു

------------------------------------------------Isra 17:101*..... മൂസാŠ:് നാം YപതV•മായ ഒ…തു

ദൃ•ാ_'ൾ നൽകുകയുAായി. എ(ിt് ഫിർഔൻ പറoു: േഹ;
മൂസാ, നീ (എൻെറ) ഒരു നി–യYപകാരം ഇതാ വ(ിരി:ു(ു.

ദൃ•ാ_'ൾ നൽകുകയുAായി. എ(ിt് ഫിർഔൻ പറoു: േഹ;
മൂസാ, നീ (എൻെറ) ഒരു നി–യYപകാരം ഇതാ വ(ിരി:ു(ു.

Neml 27:12*.....ഫിർഔൻെറയും

അവൻെറ ജനതയുെടയും
അടുേ2:ുH ഒ…R ദൃ•ാ_'ളിൽ െപtതെYത ഇവ. എ(ാൽ
ന.ുെട ദൃ•ാ_'ൾ അവർ:് വെ(2ിയേaാൾ അവർ പറoു:
ഇതു vപ•മായ ജാലവിദVതെ(യാകു(ു.

Neml 27:12*.....ഫിർഔൻെറയും

യുBRിനു േപായേhാൾ ശൗൽ (തുേലാm്) തeെറ ൈസന6െR
െവ1Rിൽ കുടി/് എ7െന പരീVി/0?

യുBRിനു േപായേhാൾ ശൗൽ (തുേലാm്) തeെറ ൈസന6െR
െവ1Rിൽ കുടി/് എ7െന പരീVി/0?

മRായി 26:17-19*....പുളിaില$ാ2 അa2ിെƒ ഒ(ാം

192.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

മRായി 26:17-19*....പുളിaില$ാ2 അa2ിെƒ ഒ(ാം

അവൻെറ ജനതയുെടയും
അടുേ2:ുH ഒ…R ദൃ•ാ_'ളിൽ െപtതെYത ഇവ. എ(ാൽ
ന.ുെട ദൃ•ാ_'ൾ അവർ:് വെ(2ിയേaാൾ അവർ പറoു:
ഇതു vപ•മായ ജാലവിദVതെ(യാകു(ു.

192.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

Judges 7:2-6*.....

അതനുസരിJ് ഗിെദേയാൻ ജനെ2
ജലാശയ2ിെƒ അടുേ2:് കൂtിെ:ാAുേപായി; “നാെയേaാെല െവHം
ന:ി:ുടി:ു(വെരയും മുt%കു2ിനി(ു െവHം കുടി:ു(വെരയും
ത.ിൽ േവർതിരി:ുക” എ(് അവിടു(ു ഗിെദേയാേനാടു ക<പിJ%.

Judges 7:2-6*.....

------------------------------------------------Bakara 2:247-252*.....247. അവരുെട Yപവാചകൻ അവേരാ¥

------------------------------------------------Bakara 2:247-252*.....247. അവരുെട Yപവാചകൻ അവേരാ¥

DശBി<ുക: ൈബബിളിൽ അR ശൗൽ അല$ാ2തിനാൽ ഗിെദേയാൻ

DശBി<ുക: ൈബബിളിൽ അR ശൗൽ അല$ാ2തിനാൽ ഗിെദേയാൻ

പറoു: "അല$ാഹു ശൗലിെന നി'ള%െടേമൽ രാജാവായി
വാഴിJിരി:ു(ു." 249. ൈസനV'ൾ ൈസനVവുമായി പുറെatേaാൾ
അവൻ പറoു: അല$ാഹു അരുളി: എ4െറ ൈസനV2ി4െറ കൂെട
േപാകാെത ഇരി:രുതു; അതി4െറ അകം മുഴുവനും പീഡിaി:ുമായിരു(ു;
അവരുെട ക‰ിൽ നി(ു യാെതാ(ും ഒഴിoുേപാകയില$.
തൻെറ ൈസനVെ2 െവH2ിൽ കുടിJ് എ'െന പരീ•ിJ%. െശൗൽ
ദാവീദിൻെറ കാല2് 1010 ൽ ജീവിJ% <971 ബി.സി. എ{ിലും
ഗിെദേയാൻ നൂQിനാ<പതു സംവÁരം ജീവിJിരു(ു. 1162 എ.

അെത / ഇലI

പറoു: "അല$ാഹു ശൗലിെന നി'ള%െടേമൽ രാജാവായി
വാഴിJിരി:ു(ു." 249. ൈസനV'ൾ ൈസനVവുമായി പുറെatേaാൾ
അവൻ പറoു: അല$ാഹു അരുളി: എ4െറ ൈസനV2ി4െറ കൂെട
േപാകാെത ഇരി:രുതു; അതി4െറ അകം മുഴുവനും പീഡിaി:ുമായിരു(ു;
അവരുെട ക‰ിൽ നി(ു യാെതാ(ും ഒഴിoുേപാകയില$.
തൻെറ ൈസനVെ2 െവH2ിൽ കുടിJ് എ'െന പരീ•ിJ%. െശൗൽ
ദാവീദിൻെറ കാല2് 1010 ൽ ജീവിJ% <971 ബി.സി. എ{ിലും
ഗിെദേയാൻ നൂQിനാ<പതു സംവÁരം ജീവിJിരു(ു. 1162 എ.

191.

191.

ഇDസാേയല6രുെട ആദ6ജാതെന ഈജി¡തിേല<് ൈദവം
അയ/ 10 ബാധകള0െട മരണസമയR് മരണ ദൂതൻ
അവരുെടേമൽ കട<ുcതിെനDപതി ൈദവം അവെര രVി/
െപസഹാ ഉŸവം ഏെZടുേRാ?
ബൈബിൾ

അതനുസരിJ് ഗിെദേയാൻ ജനെ2
ജലാശയ2ിെƒ അടുേ2:് കൂtിെ:ാAുേപായി; “നാെയേaാെല െവHം
ന:ി:ുടി:ു(വെരയും മുt%കു2ിനി(ു െവHം കുടി:ു(വെരയും
ത.ിൽ േവർതിരി:ുക” എ(് അവിടു(ു ഗിെദേയാേനാടു ക<പിJ%.

ഖുർആൻ

പുറhാu 12:1-24*.....“അ(ുരാYതി ഞാൻ ഈജിŽതിലൂെട
കട(ുേപാകുംഅവിെടയുH മനുഷVരുെടയും മൃഗ'ള%െടയും
കടിoൂൽസ_തികെള ഞാൻ സംഹരി:ും. ഈജിŽതിെല എല$ാ
േദവ~ാരുെടയുംേമൽ ഞാൻ ശി•ാവിധി നട2ും; ഞാൻ സർേവശzരൻ
ആകു(ുഈ ദിവസം നി'ൾ:് ഓർമനാളായിരി:ണം;
സർേവശzരനുേവAിയുH ഉÁവമായി ഈ ദിനം ആചരി:ണം. നി'ള%െട
പിൻതലമുറകൾ എല$ാ:ാല2ും ഈ ക<പന പാലി:ുകയും േവണം

ഇDസാേയല6രുെട ആദ6ജാതെന ഈജി¡തിേല<് ൈദവം
അയ/ 10 ബാധകള0െട മരണസമയR് മരണ ദൂതൻ
അവരുെടേമൽ കട<ുcതിെനDപതി ൈദവം അവെര രVി/
െപസഹാ ഉŸവം ഏെZടുേRാ?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

പുറhാu 12:1-24*.....“അ(ുരാYതി ഞാൻ ഈജിŽതിലൂെട
കട(ുേപാകുംഅവിെടയുH മനുഷVരുെടയും മൃഗ'ള%െടയും
കടിoൂൽസ_തികെള ഞാൻ സംഹരി:ും. ഈജിŽതിെല എല$ാ
േദവ~ാരുെടയുംേമൽ ഞാൻ ശി•ാവിധി നട2ും; ഞാൻ സർേവശzരൻ
ആകു(ുഈ ദിവസം നി'ൾ:് ഓർമനാളായിരി:ണം;
സർേവശzരനുേവAിയുH ഉÁവമായി ഈ ദിനം ആചരി:ണം. നി'ള%െട
പിൻതലമുറകൾ എല$ാ:ാല2ും ഈ ക<പന പാലി:ുകയും േവണം

മRായി 26:17-19*....പുളിaില$ാ2 അa2ിെƒ ഒ(ാം

മRായി 26:17-19*....പുളിaില$ാ2 അa2ിെƒ ഒ(ാം

എവിെടയാണു ഞ'ൾ െപസഹാഭ•ണം ഒരുേ:AR” എ(ു േചാദിJ%.

എവിെടയാണു ഞ'ൾ െപസഹാഭ•ണം ഒരുേ:AR” എ(ു േചാദിJ%.

ഉÁവദിവസം ശിഷV~ാർ വ(് േയശുവിേനാ¥ “അേ':ുേവAി

------------------------------------------------Isra 17:101*..... മൂസാŠ:് നാം YപതV•മായ ഒ…തു

ഉÁവദിവസം ശിഷV~ാർ വ(് േയശുവിേനാ¥ “അേ':ുേവAി

------------------------------------------------Isra 17:101*..... മൂസാŠ:് നാം YപതV•മായ ഒ…തു

ദൃ•ാ_'ൾ നൽകുകയുAായി. എ(ിt് ഫിർഔൻ പറoു: േഹ;
മൂസാ, നീ (എൻെറ) ഒരു നി–യYപകാരം ഇതാ വ(ിരി:ു(ു.

ദൃ•ാ_'ൾ നൽകുകയുAായി. എ(ിt് ഫിർഔൻ പറoു: േഹ;
മൂസാ, നീ (എൻെറ) ഒരു നി–യYപകാരം ഇതാ വ(ിരി:ു(ു.

Neml 27:12*.....ഫിർഔൻെറയും

അവൻെറ ജനതയുെടയും
അടുേ2:ുH ഒ…R ദൃ•ാ_'ളിൽ െപtതെYത ഇവ. എ(ാൽ
ന.ുെട ദൃ•ാ_'ൾ അവർ:് വെ(2ിയേaാൾ അവർ പറoു:
ഇതു vപ•മായ ജാലവിദVതെ(യാകു(ു.

അവൻെറ ജനതയുെടയും
അടുേ2:ുH ഒ…R ദൃ•ാ_'ളിൽ െപtതെYത ഇവ. എ(ാൽ
ന.ുെട ദൃ•ാ_'ൾ അവർ:് വെ(2ിയേaാൾ അവർ പറoു:
ഇതു vപ•മായ ജാലവിദVതെ(യാകു(ു.

Neml 27:12*.....ഫിർഔൻെറയും

യുBRിനു േപായേhാൾ ശൗൽ (തുേലാm്) തeെറ ൈസന6െR
െവ1Rിൽ കുടി/് എ7െന പരീVി/0?

യുBRിനു േപായേhാൾ ശൗൽ (തുേലാm്) തeെറ ൈസന6െR
െവ1Rിൽ കുടി/് എ7െന പരീVി/0?

192.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

192.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

Judges 7:2-6*.....

Judges 7:2-6*.....

------------------------------------------------Bakara 2:247-252*.....247. അവരുെട Yപവാചകൻ അവേരാ¥

------------------------------------------------Bakara 2:247-252*.....247. അവരുെട Yപവാചകൻ അവേരാ¥

DശBി<ുക: ൈബബിളിൽ അR ശൗൽ അല$ാ2തിനാൽ ഗിെദേയാൻ

DശBി<ുക: ൈബബിളിൽ അR ശൗൽ അല$ാ2തിനാൽ ഗിെദേയാൻ

അതനുസരിJ് ഗിെദേയാൻ ജനെ2
ജലാശയ2ിെƒ അടുേ2:് കൂtിെ:ാAുേപായി; “നാെയേaാെല െവHം
ന:ി:ുടി:ു(വെരയും മുt%കു2ിനി(ു െവHം കുടി:ു(വെരയും
ത.ിൽ േവർതിരി:ുക” എ(് അവിടു(ു ഗിെദേയാേനാടു ക<പിJ%.

പറoു: "അല$ാഹു ശൗലിെന നി'ള%െടേമൽ രാജാവായി
വാഴിJിരി:ു(ു." 249. ൈസനV'ൾ ൈസനVവുമായി പുറെatേaാൾ
അവൻ പറoു: അല$ാഹു അരുളി: എ4െറ ൈസനV2ി4െറ കൂെട
േപാകാെത ഇരി:രുതു; അതി4െറ അകം മുഴുവനും പീഡിaി:ുമായിരു(ു;
അവരുെട ക‰ിൽ നി(ു യാെതാ(ും ഒഴിoുേപാകയില$.
തൻെറ ൈസനVെ2 െവH2ിൽ കുടിJ് എ'െന പരീ•ിJ%. െശൗൽ
ദാവീദിൻെറ കാല2് 1010 ൽ ജീവിJ% <971 ബി.സി. എ{ിലും
ഗിെദേയാൻ നൂQിനാ<പതു സംവÁരം ജീവിJിരു(ു. 1162 എ.

അതനുസരിJ് ഗിെദേയാൻ ജനെ2
ജലാശയ2ിെƒ അടുേ2:് കൂtിെ:ാAുേപായി; “നാെയേaാെല െവHം
ന:ി:ുടി:ു(വെരയും മുt%കു2ിനി(ു െവHം കുടി:ു(വെരയും
ത.ിൽ േവർതിരി:ുക” എ(് അവിടു(ു ഗിെദേയാേനാടു ക<പിJ%.

പറoു: "അല$ാഹു ശൗലിെന നി'ള%െടേമൽ രാജാവായി
വാഴിJിരി:ു(ു." 249. ൈസനV'ൾ ൈസനVവുമായി പുറെatേaാൾ
അവൻ പറoു: അല$ാഹു അരുളി: എ4െറ ൈസനV2ി4െറ കൂെട
േപാകാെത ഇരി:രുതു; അതി4െറ അകം മുഴുവനും പീഡിaി:ുമായിരു(ു;
അവരുെട ക‰ിൽ നി(ു യാെതാ(ും ഒഴിoുേപാകയില$.
തൻെറ ൈസനVെ2 െവH2ിൽ കുടിJ് എ'െന പരീ•ിJ%. െശൗൽ
ദാവീദിൻെറ കാല2് 1010 ൽ ജീവിJ% <971 ബി.സി. എ{ിലും
ഗിെദേയാൻ നൂQിനാ<പതു സംവÁരം ജീവിJിരു(ു. 1162 എ.

193.

േയശു േബെRIെഹമിൽ പു‹<ൂmിലാേണാ ജനി/x?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

193.

േയശു േബെRIെഹമിൽ പു‹<ൂmിലാേണാ ജനി/x?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

മി<ാ 5:2*.....േബRലേഹം എYഫാേ2, നീ െയഹൂദാവംശ'ളിൽ

മി<ാ 5:2*.....േബRലേഹം എYഫാേ2, നീ െയഹൂദാവംശ'ളിൽ

മRായി 2:1-11.....േഹേരാദാരാജാവിെƒ കാല2ാS േയശു

മRായി 2:1-11.....േഹേരാദാരാജാവിെƒ കാല2ാS േയശു

െയരൂശേലംനിവാസികള%ം പരിYഭമിJ%.

െയരൂശേലംനിവാസികള%ം പരിYഭമിJ%.

ഏQവും െചറുെത{ിലും ഇYസാേയലിെന ഭരിേ:Aവൻ എനി:ുേവAി
നി(ിൽനി(ു പുറെaടും. അവെƒ ഉ‘ഭവം അതിപുരാതനമായതുതെ(
െയഹൂദVയിെല േബRലേഹമിൽ ജനിJR. േയശുവിെƒ ജനനേശഷം
പൗരvതVേദശ2ുനി(ു േജVാതിശാvYതŒ~ാർ
െയരൂശേലമിെല2ി. ഇതു േകtേaാൾ േഹേരാദാരാജാവും സകല

ഏQവും െചറുെത{ിലും ഇYസാേയലിെന ഭരിേ:Aവൻ എനി:ുേവAി
നി(ിൽനി(ു പുറെaടും. അവെƒ ഉ‘ഭവം അതിപുരാതനമായതുതെ(
െയഹൂദVയിെല േബRലേഹമിൽ ജനിJR. േയശുവിെƒ ജനനേശഷം
പൗരvതVേദശ2ുനി(ു േജVാതിശാvYതŒ~ാർ
െയരൂശേലമിെല2ി. ഇതു േകtേaാൾ േഹേരാദാരാജാവും സകല

ലൂേ<ാS 2:4-16*.....ദാവീദുവംശജനായിരു(തുെകാA് േയാേസഫും

ലൂേ<ാS 2:4-16*.....ദാവീദുവംശജനായിരു(തുെകാA് േയാേസഫും

------------------------------------------------Meryem 19:23*.....23. അ'െന Yപസവേവദന അവെള ഒരു

------------------------------------------------Meryem 19:23*.....23. അ'െന Yപസവേവദന അവെള ഒരു

ഗലീലയിെല നസെറ2് എ( പtണ2ിൽനി(ു െയഹൂദVയിെല
േബRലേഹമിേല:ു േപായി. േബRലേഹംപtണമായിരു(ു ദാവീദിെƒ ജ~£ലം.
തനി:ു വിവാഹനി–യം െചŠതിരു( ഗർഭിണിയായ മറിയമിേനാടുകൂടിയാS
േയാേസÆ േപായR. േബRലേഹമിൽവJ% മറിയമിനു Yപസവസമയമായി. അവൾ
തെƒ സീമ_സ_ാനമായ പുYതെന YപസവിJ%. അവർ:ു താമസി:ുവാൻ
സYത2ിൽ £ലം കിtിയില$. അതുെകാA് മറിയം ശിശുവിെന തുണിയിൽ
െപാതിo് ഒരു കാലിെ2ാഴു2ിെല പുൽെ2ാtിയിൽ കിട2ി

ഈ_aന മര2ിൻെറ അടു2് െകാAു േപായി.

194.

കിഴ<ുനിcു1 മൂcു ’ാനികൾ േബെRIെഹമിെല
മിശിഹായുെട നVDതെR പിkുടരുcതു കiേhാൾ അവർ
കുnിെന േയശുവിെന കെiRി ആരാധനയിൽ ആരാധി/0.
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

ഗലീലയിെല നസെറ2് എ( പtണ2ിൽനി(ു െയഹൂദVയിെല
േബRലേഹമിേല:ു േപായി. േബRലേഹംപtണമായിരു(ു ദാവീദിെƒ ജ~£ലം.
തനി:ു വിവാഹനി–യം െചŠതിരു( ഗർഭിണിയായ മറിയമിേനാടുകൂടിയാS
േയാേസÆ േപായR. േബRലേഹമിൽവJ% മറിയമിനു Yപസവസമയമായി. അവൾ
തെƒ സീമ_സ_ാനമായ പുYതെന YപസവിJ%. അവർ:ു താമസി:ുവാൻ
സYത2ിൽ £ലം കിtിയില$. അതുെകാA് മറിയം ശിശുവിെന തുണിയിൽ
െപാതിo് ഒരു കാലിെ2ാഴു2ിെല പുൽെ2ാtിയിൽ കിട2ി

ഈ_aന മര2ിൻെറ അടു2് െകാAു േപായി.

194.

കിഴ<ുനിcു1 മൂcു ’ാനികൾ േബെRIെഹമിെല
മിശിഹായുെട നVDതെR പിkുടരുcതു കiേhാൾ അവർ
കുnിെന േയശുവിെന കെiRി ആരാധനയിൽ ആരാധി/0.
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

മRായി 2:1-11*.....േഹേരാദാരാജാവിെƒ കാല2ാS േയശു

മRായി 2:1-11*.....േഹേരാദാരാജാവിെƒ കാല2ാS േയശു

നമvകരി:ു(തിനാണു ഞ'ൾ വ(ിരി:ു(R” എ(് അവർ പറoു.
രാജാവു പറoതനുസരിJ് അവർ യാYത തുടർ(ു. അവർ പൂർവദി:ിൽ
കA ന•Yതം അവർ:ു മുേ… നീ'ിെ:ാAിരു(ു. അR ശിശു
കിട(ിരു( £ല2ിനു മുകളിൽ എ2ി നി(ു. 10ന•Yതം കAേaാൾ
അവർ അതV_ം ആന•ഭരിതരായി: 11“അവർ ആ വീtിൽ
YപേവശിJേaാൾ അ.യായ മറിയമിേനാടുകൂടി ശിശുവിെന കAു. ഉടെന
അവർ സാ•ാംഗം വീണു നമvകരിJ%. ത'ള%െട നിേ•പപാYത'ൾ
തുറ(് െപാ(ും കു_ുരു:വും മൂരും കാ”ചവŠ:ുകയും െചŠതു.

നമvകരി:ു(തിനാണു ഞ'ൾ വ(ിരി:ു(R” എ(് അവർ പറoു.
രാജാവു പറoതനുസരിJ് അവർ യാYത തുടർ(ു. അവർ പൂർവദി:ിൽ
കA ന•Yതം അവർ:ു മുേ… നീ'ിെ:ാAിരു(ു. അR ശിശു
കിട(ിരു( £ല2ിനു മുകളിൽ എ2ി നി(ു. 10ന•Yതം കAേaാൾ
അവർ അതV_ം ആന•ഭരിതരായി: 11“അവർ ആ വീtിൽ
YപേവശിJേaാൾ അ.യായ മറിയമിേനാടുകൂടി ശിശുവിെന കAു. ഉടെന
അവർ സാ•ാംഗം വീണു നമvകരിJ%. ത'ള%െട നിേ•പപാYത'ൾ
തുറ(് െപാ(ും കു_ുരു:വും മൂരും കാ”ചവŠ:ുകയും െചŠതു.

െയഹൂദVയിെല േബRലേഹമിൽ ജനിJR. േയശുവിെƒ ജനനേശഷം
പൗരvതVേദശ2ുനി(ു േജVാതിശാvYതŒ~ാർ
െയരൂശേലമിെല2ി. 2“െയഹൂദ~ാരുെട രാജാവു ജനിJിരി:ു(R
എവിെട? അവിടുെ2 ന•Yതം ഞ'ൾ പൂർവദി:ിൽ കAു; അവിടുെ2

------------------------------------------------DശBി<ുക: ഖുറാനിൽ േരഖെaടു2ിയിt%H ഒരു കഥെയാ(ുമില$.

193.

േയശു േബെRIെഹമിൽ പു‹<ൂmിലാേണാ ജനി/x?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

െയഹൂദVയിെല േബRലേഹമിൽ ജനിJR. േയശുവിെƒ ജനനേശഷം
പൗരvതVേദശ2ുനി(ു േജVാതിശാvYതŒ~ാർ
െയരൂശേലമിെല2ി. 2“െയഹൂദ~ാരുെട രാജാവു ജനിJിരി:ു(R
എവിെട? അവിടുെ2 ന•Yതം ഞ'ൾ പൂർവദി:ിൽ കAു; അവിടുെ2

------------------------------------------------DശBി<ുക: ഖുറാനിൽ േരഖെaടു2ിയിt%H ഒരു കഥെയാ(ുമില$.

193.

േയശു േബെRIെഹമിൽ പു‹<ൂmിലാേണാ ജനി/x?
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

മി<ാ 5:2*.....േബRലേഹം എYഫാേ2, നീ െയഹൂദാവംശ'ളിൽ

മി<ാ 5:2*.....േബRലേഹം എYഫാേ2, നീ െയഹൂദാവംശ'ളിൽ

മRായി 2:1-11.....േഹേരാദാരാജാവിെƒ കാല2ാS േയശു

മRായി 2:1-11.....േഹേരാദാരാജാവിെƒ കാല2ാS േയശു

ഏQവും െചറുെത{ിലും ഇYസാേയലിെന ഭരിേ:Aവൻ എനി:ുേവAി
നി(ിൽനി(ു പുറെaടും. അവെƒ ഉ‘ഭവം അതിപുരാതനമായതുതെ(
െയഹൂദVയിെല േബRലേഹമിൽ ജനിJR. േയശുവിെƒ ജനനേശഷം
പൗരvതVേദശ2ുനി(ു േജVാതിശാvYതŒ~ാർ
െയരൂശേലമിെല2ി. ഇതു േകtേaാൾ േഹേരാദാരാജാവും സകല
െയരൂശേലംനിവാസികള%ം പരിYഭമിJ%.

ഏQവും െചറുെത{ിലും ഇYസാേയലിെന ഭരിേ:Aവൻ എനി:ുേവAി
നി(ിൽനി(ു പുറെaടും. അവെƒ ഉ‘ഭവം അതിപുരാതനമായതുതെ(
െയഹൂദVയിെല േബRലേഹമിൽ ജനിJR. േയശുവിെƒ ജനനേശഷം
പൗരvതVേദശ2ുനി(ു േജVാതിശാvYതŒ~ാർ
െയരൂശേലമിെല2ി. ഇതു േകtേaാൾ േഹേരാദാരാജാവും സകല
െയരൂശേലംനിവാസികള%ം പരിYഭമിJ%.

ലൂേ<ാS 2:4-16*.....ദാവീദുവംശജനായിരു(തുെകാA് േയാേസഫും

ലൂേ<ാS 2:4-16*.....ദാവീദുവംശജനായിരു(തുെകാA് േയാേസഫും

------------------------------------------------Meryem 19:23*.....23. അ'െന Yപസവേവദന അവെള ഒരു

------------------------------------------------Meryem 19:23*.....23. അ'െന Yപസവേവദന അവെള ഒരു

ഗലീലയിെല നസെറ2് എ( പtണ2ിൽനി(ു െയഹൂദVയിെല
േബRലേഹമിേല:ു േപായി. േബRലേഹംപtണമായിരു(ു ദാവീദിെƒ ജ~£ലം.
തനി:ു വിവാഹനി–യം െചŠതിരു( ഗർഭിണിയായ മറിയമിേനാടുകൂടിയാS
േയാേസÆ േപായR. േബRലേഹമിൽവJ% മറിയമിനു Yപസവസമയമായി. അവൾ
തെƒ സീമ_സ_ാനമായ പുYതെന YപസവിJ%. അവർ:ു താമസി:ുവാൻ
സYത2ിൽ £ലം കിtിയില$. അതുെകാA് മറിയം ശിശുവിെന തുണിയിൽ
െപാതിo് ഒരു കാലിെ2ാഴു2ിെല പുൽെ2ാtിയിൽ കിട2ി

ഈ_aന മര2ിൻെറ അടു2് െകാAു േപായി.

194.

കിഴ<ുനിcു1 മൂcു ’ാനികൾ േബെRIെഹമിെല
മിശിഹായുെട നVDതെR പിkുടരുcതു കiേhാൾ അവർ
കുnിെന േയശുവിെന കെiRി ആരാധനയിൽ ആരാധി/0.
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

ഗലീലയിെല നസെറ2് എ( പtണ2ിൽനി(ു െയഹൂദVയിെല
േബRലേഹമിേല:ു േപായി. േബRലേഹംപtണമായിരു(ു ദാവീദിെƒ ജ~£ലം.
തനി:ു വിവാഹനി–യം െചŠതിരു( ഗർഭിണിയായ മറിയമിേനാടുകൂടിയാS
േയാേസÆ േപായR. േബRലേഹമിൽവJ% മറിയമിനു Yപസവസമയമായി. അവൾ
തെƒ സീമ_സ_ാനമായ പുYതെന YപസവിJ%. അവർ:ു താമസി:ുവാൻ
സYത2ിൽ £ലം കിtിയില$. അതുെകാA് മറിയം ശിശുവിെന തുണിയിൽ
െപാതിo് ഒരു കാലിെ2ാഴു2ിെല പുൽെ2ാtിയിൽ കിട2ി

ഈ_aന മര2ിൻെറ അടു2് െകാAു േപായി.

194.

കിഴ<ുനിcു1 മൂcു ’ാനികൾ േബെRIെഹമിെല
മിശിഹായുെട നVDതെR പിkുടരുcതു കiേhാൾ അവർ
കുnിെന േയശുവിെന കെiRി ആരാധനയിൽ ആരാധി/0.
ബൈബിൾ

അെത / ഇലI

ഖുർആൻ

മRായി 2:1-11*.....േഹേരാദാരാജാവിെƒ കാല2ാS േയശു

മRായി 2:1-11*.....േഹേരാദാരാജാവിെƒ കാല2ാS േയശു

നമvകരി:ു(തിനാണു ഞ'ൾ വ(ിരി:ു(R” എ(് അവർ പറoു.
രാജാവു പറoതനുസരിJ് അവർ യാYത തുടർ(ു. അവർ പൂർവദി:ിൽ
കA ന•Yതം അവർ:ു മുേ… നീ'ിെ:ാAിരു(ു. അR ശിശു
കിട(ിരു( £ല2ിനു മുകളിൽ എ2ി നി(ു. 10ന•Yതം കAേaാൾ
അവർ അതV_ം ആന•ഭരിതരായി: 11“അവർ ആ വീtിൽ
YപേവശിJേaാൾ അ.യായ മറിയമിേനാടുകൂടി ശിശുവിെന കAു. ഉടെന
അവർ സാ•ാംഗം വീണു നമvകരിJ%. ത'ള%െട നിേ•പപാYത'ൾ
തുറ(് െപാ(ും കു_ുരു:വും മൂരും കാ”ചവŠ:ുകയും െചŠതു.

നമvകരി:ു(തിനാണു ഞ'ൾ വ(ിരി:ു(R” എ(് അവർ പറoു.
രാജാവു പറoതനുസരിJ് അവർ യാYത തുടർ(ു. അവർ പൂർവദി:ിൽ
കA ന•Yതം അവർ:ു മുേ… നീ'ിെ:ാAിരു(ു. അR ശിശു
കിട(ിരു( £ല2ിനു മുകളിൽ എ2ി നി(ു. 10ന•Yതം കAേaാൾ
അവർ അതV_ം ആന•ഭരിതരായി: 11“അവർ ആ വീtിൽ
YപേവശിJേaാൾ അ.യായ മറിയമിേനാടുകൂടി ശിശുവിെന കAു. ഉടെന
അവർ സാ•ാംഗം വീണു നമvകരിJ%. ത'ള%െട നിേ•പപാYത'ൾ
തുറ(് െപാ(ും കു_ുരു:വും മൂരും കാ”ചവŠ:ുകയും െചŠതു.

െയഹൂദVയിെല േബRലേഹമിൽ ജനിJR. േയശുവിെƒ ജനനേശഷം
പൗരvതVേദശ2ുനി(ു േജVാതിശാvYതŒ~ാർ
െയരൂശേലമിെല2ി. 2“െയഹൂദ~ാരുെട രാജാവു ജനിJിരി:ു(R
എവിെട? അവിടുെ2 ന•Yതം ഞ'ൾ പൂർവദി:ിൽ കAു; അവിടുെ2

------------------------------------------------DശBി<ുക: ഖുറാനിൽ േരഖെaടു2ിയിt%H ഒരു കഥെയാ(ുമില$.

െയഹൂദVയിെല േബRലേഹമിൽ ജനിJR. േയശുവിെƒ ജനനേശഷം
പൗരvതVേദശ2ുനി(ു േജVാതിശാvYതŒ~ാർ
െയരൂശേലമിെല2ി. 2“െയഹൂദ~ാരുെട രാജാവു ജനിJിരി:ു(R
എവിെട? അവിടുെ2 ന•Yതം ഞ'ൾ പൂർവദി:ിൽ കAു; അവിടുെ2

------------------------------------------------DശBി<ുക: ഖുറാനിൽ േരഖെaടു2ിയിt%H ഒരു കഥെയാ(ുമില$.

195.

യഥാർ{ ചരിDത സംഭവമാെണc നിലയിൽ, ജൂത
കഥാപാDത7െള എേhാെഴwിലും ഉBരി/ വിശുB
DഗF7ള0െട എഴുRുകാർ ഉേiാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

1 തിേമാേRേയാS 1:4*.....അവർ അ'െന
െച‰ാതിരി:ുവാൻ ആŒാപിേ:Aിയിരി:ു(ു. വിശzാസ2ിലുH
ൈദവികവVവ£ിതിെയ:ാൾ അധികമായി വിവാദപരമായ YപÇന'ൾ
ഉളവാകു(തിനു മാYതേമ അവ ഉപകരി:ുകയുH».

2 തിേമാേRേയാS 4:4.....ത'ള%െട കാതിനു കൗതുകം

ഉളവാ:ു(വ േകൾ:ുവാനുH അഭിലാഷ2ാൽ, സz_ം അഭീ•2ിനു
േചർ( ഉപേദ•ാ:െള അവർ വിളിJ%കൂt%ം.

2 പേDതാS 1:16.....ഞ'ൾ ബു`ിപൂർവം െകtിJമJ ക<പിത

കഥകളിലൂെടയല$ ന.ുെട കർ2ാവായ േയശുYകിvതുവിെƒ ശ’ിെയയും
YപതVാഗമനെ2യും കുറിJ് നി'െള അറിയിJR; YപതVുത ഞ'ൾ
അവിടുെ2 േതജ„ിനു ദൃÅസാ•ികളാS

------------------------------------------------Enfal 8:31*.....ന.ുെട വചന'ൾ അവർ:്
ഓതിേകൾപി:െaടുേ…ാൾ അവർ പറയും: ഇR പൂർ§ികൻമാരുെട
പഴ{ഥകളല$ാെത മെQാ(ുമല$.

DശBി<ുക: കഥാപാYത'ൾ ഉപേയാഗി:ു(R കൂടുതൽ
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197.

309 വർഷമായി അവിെട ഉറ7ി<ിടc ഒരു ഗുഹയിൽ ഏ¢
പുരുഷPാരും നായയും ഉേiാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

197.

309 വർഷമായി അവിെട ഉറ7ി<ിടc ഒരു ഗുഹയിൽ ഏ¢
പുരുഷPാരും നായയും ഉേiാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

1 തിേമാേRേയാS 4:7*....ൈദവവിശzാസ2ിനു

1 തിേമാേRേയാS 4:7*....ൈദവവിശzാസ2ിനു

തീേRാS 1:14*.....

തീേRാS 1:14*.....

വിരു`മായ കിഴവി:ഥകെള നീ പാേട ഉേപ•ി:ണം; ഭ’ിപരമായ
ജീവിതം അഭVസി:ുകയും േവണം.
അതുെകാA് െയഹൂദ~ാരുെട

െകt%കഥകൾേ:ാ, സതVെ2 നിരാകരി:ു(വരുെട ആŒകൾേ:ാ
െചവിെകാടു:ാെത, വിശzാസ2ിെƒ ഭYദമായ അടി£ാന2ിൽ ഉറJ%
നി<:ണെമ(ു കർശനമായി ശാസി:ുക.

------------------------------------------------Kehf 18:9-25*.....9. ഗുഹയുെടയും റഖീമിൻെറയും

വിരു`മായ കിഴവി:ഥകെള നീ പാേട ഉേപ•ി:ണം; ഭ’ിപരമായ
ജീവിതം അഭVസി:ുകയും േവണം.
അതുെകാA് െയഹൂദ~ാരുെട

െകt%കഥകൾേ:ാ, സതVെ2 നിരാകരി:ു(വരുെട ആŒകൾേ:ാ
െചവിെകാടു:ാെത, വിശzാസ2ിെƒ ഭYദമായ അടി£ാന2ിൽ ഉറJ%
നി<:ണെമ(ു കർശനമായി ശാസി:ുക.

------------------------------------------------Kehf 18:9-25*.....9. ഗുഹയുെടയും റഖീമിൻെറയും

ഗൃഹനാഥൻമാർ ന.ുെട ദൃ•ാ_'ളിൽ െപtതാെണ(് നി'ൾ
വിചാരി:ുകയും െച‰%ം. 25. അവർ അവരുെട ഗുഹയിൽ മു(ൂÉ
വർഷം താമസിJ%. അവർ ഒ…തു വർഷം കൂടുതലാ:ുകയും െചŠതു.

ഗൃഹനാഥൻമാർ ന.ുെട ദൃ•ാ_'ളിൽ െപtതാെണ(് നി'ൾ
വിചാരി:ുകയും െച‰%ം. 25. അവർ അവരുെട ഗുഹയിൽ മു(ൂÉ
വർഷം താമസിJ%. അവർ ഒ…തു വർഷം കൂടുതലാ:ുകയും െചŠതു.

DശBി<ുക: ഈ കഥയുെട ഏQവും പഴയ പതിa് േജ:´ ഓÆ

DശBി<ുക: ഈ കഥയുെട ഏQവും പഴയ പതിa് േജ:´ ഓÆ

സറം† (Yകി.വ. 450-521), Yഗിഗറി ഓÆ ടൂർv (538-594 എ ഡി),
"എെഫസസി4െറ ഏ” Wീaർമാർ" എ(ിവയിൽ YപതV•െaടു(ു.

198.

േസാളമൻ യഥാർഥRിൽ പടയാളികെള ഒരു ൈസന6െR
(ജിcുകൾ), മനുഷ6െരയും, പVികെളയും യുBRിൽ
പെwടുhിേ/ാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

സറം† (Yകി.വ. 450-521), Yഗിഗറി ഓÆ ടൂർv (538-594 എ ഡി),
"എെഫസസി4െറ ഏ” Wീaർമാർ" എ(ിവയിൽ YപതV•െaടു(ു.

198.

േസാളമൻ യഥാർഥRിൽ പടയാളികെള ഒരു ൈസന6െR
(ജിcുകൾ), മനുഷ6െരയും, പVികെളയും യുBRിൽ
പെwടുhിേ/ാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

1 തിേമാേRേയാS 4:7....ൈദവവിശzാസ2ിനു വിരു`മായ

1 തിേമാേRേയാS 4:7....ൈദവവിശzാസ2ിനു വിരു`മായ

കിഴവി:ഥകെള നീ പാേട ഉേപ•ി:ണം; ഭ’ിപരമായ ജീവിതം
അഭVസി:ുകയും േവണം

കിഴവി:ഥകെള നീ പാേട ഉേപ•ി:ണം; ഭ’ിപരമായ ജീവിതം
അഭVസി:ുകയും േവണം

ഉളവാ:ു(വ േകൾ:ുവാനുH അഭിലാഷ2ാൽ, സz_ം അഭീ•2ിനു
േചർ( ഉപേദ•ാ:െള അവർ വിളിJ%കൂt%ം.

ഉളവാ:ു(വ േകൾ:ുവാനുH അഭിലാഷ2ാൽ, സz_ം അഭീ•2ിനു
േചർ( ഉപേദ•ാ:െള അവർ വിളിJ%കൂt%ം.

ക<പിത കഥകളിലൂെടയല$ ന.ുെട കർ2ാവായ േയശുYകിvതുവിെƒ
ശ’ിെയയും YപതVാഗമനെ2യും കുറിJ് നി'െള അറിയിJR; YപതVുത
ഞ'ൾ അവിടുെ2 േതജ„ിനു ദൃÅസാ•ികളാS.

ക<പിത കഥകളിലൂെടയല$ ന.ുെട കർ2ാവായ േയശുYകിvതുവിെƒ
ശ’ിെയയും YപതVാഗമനെ2യും കുറിJ് നി'െള അറിയിJR; YപതVുത
ഞ'ൾ അവിടുെ2 േതജ„ിനു ദൃÅസാ•ികളാS.

------------------------------------------------Neml 27:17*..... സുൈലമാ(് േവAി ജി(ിലും മനുഷVരിലും

------------------------------------------------Neml 27:17*..... സുൈലമാ(് േവAി ജി(ിലും മനുഷVരിലും

DശBി<ുക 27: 15-44 ൽ ശേലാേമാൻ രാജാ¤, ഹൂa് േബÃ,

DശBി<ുക 27: 15-44 ൽ ശേലാേമാൻ രാജാ¤, ഹൂa് േബÃ,

2 തിേമാേRേയാS 4:4*.....ത'ള%െട കാതിനു കൗതുകം
2 പേDതാS 1:16*.....ഞ'ൾ ബു`ിപൂർവം െകtിJമJ

പ•ികളിലും െപt തൻെറ ൈസനV'ൾ േശഖരി:െat%. അ'െന
അവരതാ YകമYപകാരം നിർ2െaടു(ു.

േഷബിയുെട രാŒി എ(ിവരുെട കഥയാS എേ£റി4െറ രAാം
െസžിലിൻെറ രAാമെ2 ടാർഗാമിൽ നി(് എടു2 ഒരു കഥ. A.D.
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309 വർഷമായി അവിെട ഉറ7ി<ിടc ഒരു ഗുഹയിൽ ഏ¢
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ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

2 തിേമാേRേയാS 4:4*.....ത'ള%െട കാതിനു കൗതുകം
2 പേDതാS 1:16*.....ഞ'ൾ ബു`ിപൂർവം െകtിJമJ

പ•ികളിലും െപt തൻെറ ൈസനV'ൾ േശഖരി:െat%. അ'െന
അവരതാ YകമYപകാരം നിർ2െaടു(ു.

േഷബിയുെട രാŒി എ(ിവരുെട കഥയാS എേ£റി4െറ രAാം
െസžിലിൻെറ രAാമെ2 ടാർഗാമിൽ നി(് എടു2 ഒരു കഥ. A.D.

197.

309 വർഷമായി അവിെട ഉറ7ി<ിടc ഒരു ഗുഹയിൽ ഏ¢
പുരുഷPാരും നായയും ഉേiാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

1 തിേമാേRേയാS 4:7*....ൈദവവിശzാസ2ിനു

1 തിേമാേRേയാS 4:7*....ൈദവവിശzാസ2ിനു

വിരു`മായ കിഴവി:ഥകെള നീ പാേട ഉേപ•ി:ണം; ഭ’ിപരമായ
ജീവിതം അഭVസി:ുകയും േവണം.

വിരു`മായ കിഴവി:ഥകെള നീ പാേട ഉേപ•ി:ണം; ഭ’ിപരമായ
ജീവിതം അഭVസി:ുകയും േവണം.

തീേRാS 1:14*.....

അതുെകാA് െയഹൂദ~ാരുെട

തീേRാS 1:14*.....

അതുെകാA് െയഹൂദ~ാരുെട

െകt%കഥകൾേ:ാ, സതVെ2 നിരാകരി:ു(വരുെട ആŒകൾേ:ാ
െചവിെകാടു:ാെത, വിശzാസ2ിെƒ ഭYദമായ അടി£ാന2ിൽ ഉറJ%
നി<:ണെമ(ു കർശനമായി ശാസി:ുക.

െകt%കഥകൾേ:ാ, സതVെ2 നിരാകരി:ു(വരുെട ആŒകൾേ:ാ
െചവിെകാടു:ാെത, വിശzാസ2ിെƒ ഭYദമായ അടി£ാന2ിൽ ഉറJ%
നി<:ണെമ(ു കർശനമായി ശാസി:ുക.

------------------------------------------------Kehf 18:9-25*.....9. ഗുഹയുെടയും റഖീമിൻെറയും

------------------------------------------------Kehf 18:9-25*.....9. ഗുഹയുെടയും റഖീമിൻെറയും

DശBി<ുക: ഈ കഥയുെട ഏQവും പഴയ പതിa് േജ:´ ഓÆ

DശBി<ുക: ഈ കഥയുെട ഏQവും പഴയ പതിa് േജ:´ ഓÆ

ഗൃഹനാഥൻമാർ ന.ുെട ദൃ•ാ_'ളിൽ െപtതാെണ(് നി'ൾ
വിചാരി:ുകയും െച‰%ം. 25. അവർ അവരുെട ഗുഹയിൽ മു(ൂÉ
വർഷം താമസിJ%. അവർ ഒ…തു വർഷം കൂടുതലാ:ുകയും െചŠതു.

ഗൃഹനാഥൻമാർ ന.ുെട ദൃ•ാ_'ളിൽ െപtതാെണ(് നി'ൾ
വിചാരി:ുകയും െച‰%ം. 25. അവർ അവരുെട ഗുഹയിൽ മു(ൂÉ
വർഷം താമസിJ%. അവർ ഒ…തു വർഷം കൂടുതലാ:ുകയും െചŠതു.

സറം† (Yകി.വ. 450-521), Yഗിഗറി ഓÆ ടൂർv (538-594 എ ഡി),
"എെഫസസി4െറ ഏ” Wീaർമാർ" എ(ിവയിൽ YപതV•െaടു(ു.

സറം† (Yകി.വ. 450-521), Yഗിഗറി ഓÆ ടൂർv (538-594 എ ഡി),
"എെഫസസി4െറ ഏ” Wീaർമാർ" എ(ിവയിൽ YപതV•െaടു(ു.

േസാളമൻ യഥാർഥRിൽ പടയാളികെള ഒരു ൈസന6െR
(ജിcുകൾ), മനുഷ6െരയും, പVികെളയും യുBRിൽ
പെwടുhിേ/ാ?

േസാളമൻ യഥാർഥRിൽ പടയാളികെള ഒരു ൈസന6െR
(ജിcുകൾ), മനുഷ6െരയും, പVികെളയും യുBRിൽ
പെwടുhിേ/ാ?

198.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

198.

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

1 തിേമാേRേയാS 4:7....ൈദവവിശzാസ2ിനു വിരു`മായ

1 തിേമാേRേയാS 4:7....ൈദവവിശzാസ2ിനു വിരു`മായ

കിഴവി:ഥകെള നീ പാേട ഉേപ•ി:ണം; ഭ’ിപരമായ ജീവിതം
അഭVസി:ുകയും േവണം

കിഴവി:ഥകെള നീ പാേട ഉേപ•ി:ണം; ഭ’ിപരമായ ജീവിതം
അഭVസി:ുകയും േവണം

2 തിേമാേRേയാS 4:4*.....ത'ള%െട കാതിനു കൗതുകം

2 തിേമാേRേയാS 4:4*.....ത'ള%െട കാതിനു കൗതുകം

2 പേDതാS 1:16*.....ഞ'ൾ ബു`ിപൂർവം െകtിJമJ

2 പേDതാS 1:16*.....ഞ'ൾ ബു`ിപൂർവം െകtിJമJ

------------------------------------------------Neml 27:17*..... സുൈലമാ(് േവAി ജി(ിലും മനുഷVരിലും

------------------------------------------------Neml 27:17*..... സുൈലമാ(് േവAി ജി(ിലും മനുഷVരിലും

ഉളവാ:ു(വ േകൾ:ുവാനുH അഭിലാഷ2ാൽ, സz_ം അഭീ•2ിനു
േചർ( ഉപേദ•ാ:െള അവർ വിളിJ%കൂt%ം.
ക<പിത കഥകളിലൂെടയല$ ന.ുെട കർ2ാവായ േയശുYകിvതുവിെƒ
ശ’ിെയയും YപതVാഗമനെ2യും കുറിJ് നി'െള അറിയിJR; YപതVുത
ഞ'ൾ അവിടുെ2 േതജ„ിനു ദൃÅസാ•ികളാS.

ഉളവാ:ു(വ േകൾ:ുവാനുH അഭിലാഷ2ാൽ, സz_ം അഭീ•2ിനു
േചർ( ഉപേദ•ാ:െള അവർ വിളിJ%കൂt%ം.
ക<പിത കഥകളിലൂെടയല$ ന.ുെട കർ2ാവായ േയശുYകിvതുവിെƒ
ശ’ിെയയും YപതVാഗമനെ2യും കുറിJ് നി'െള അറിയിJR; YപതVുത
ഞ'ൾ അവിടുെ2 േതജ„ിനു ദൃÅസാ•ികളാS.

പ•ികളിലും െപt തൻെറ ൈസനV'ൾ േശഖരി:െat%. അ'െന
അവരതാ YകമYപകാരം നിർ2െaടു(ു.

പ•ികളിലും െപt തൻെറ ൈസനV'ൾ േശഖരി:െat%. അ'െന
അവരതാ YകമYപകാരം നിർ2െaടു(ു.

DശBി<ുക 27: 15-44 ൽ ശേലാേമാൻ രാജാ¤, ഹൂa് േബÃ,

DശBി<ുക 27: 15-44 ൽ ശേലാേമാൻ രാജാ¤, ഹൂa് േബÃ,

േഷബിയുെട രാŒി എ(ിവരുെട കഥയാS എേ£റി4െറ രAാം
െസžിലിൻെറ രAാമെ2 ടാർഗാമിൽ നി(് എടു2 ഒരു കഥ. A.D.

േഷബിയുെട രാŒി എ(ിവരുെട കഥയാS എേ£റി4െറ രAാം
െസžിലിൻെറ രAാമെ2 ടാർഗാമിൽ നി(് എടു2 ഒരു കഥ. A.D.

199.

ശബRു തകരാറായതിe ൈദവം ആള0കെള വjിേ/ാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

199.

ശബRു തകരാറായതിe ൈദവം ആള0കെള വjിേ/ാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

1 തിേമാേRേയാS 1:4*.....അവർ അ'െന

1 തിേമാേRേയാS 1:4*.....അവർ അ'െന

െച‰ാതിരി:ുവാൻ ആŒാപിേ:Aിയിരി:ു(ു. വിശzാസ2ിലുH
ൈദവികവVവ£ിതിെയ:ാൾ അധികമായി വിവാദപരമായ YപÇന'ൾ
ഉളവാകു(തിനു മാYതേമ അവ ഉപകരി:ുകയുH».

െച‰ാതിരി:ുവാൻ ആŒാപിേ:Aിയിരി:ു(ു. വിശzാസ2ിലുH
ൈദവികവVവ£ിതിെയ:ാൾ അധികമായി വിവാദപരമായ YപÇന'ൾ
ഉളവാകു(തിനു മാYതേമ അവ ഉപകരി:ുകയുH».

1 തിേമാേRേയാS 4:7*....ൈദവവിശzാസ2ിനു വിരു`മായ

1 തിേമാേRേയാS 4:7*....ൈദവവിശzാസ2ിനു വിരു`മായ

------------------------------------------------Bakara 2:65-66*.....65. നി'ളിൽ നി(് സ´2് (ശ™2്)

------------------------------------------------Bakara 2:65-66*.....65. നി'ളിൽ നി(് സ´2് (ശ™2്)

DശBി<ുക: വിശു` ഖുറാൻ എ( അർഥം തർ¨മ െചŠതതായി

DശBി<ുക: വിശു` ഖുറാൻ എ( അർഥം തർ¨മ െചŠതതായി

കിഴവി:ഥകെള നീ പാേട ഉേപ•ി:ണം; ഭ’ിപരമായ ജീവിതം
അഭVസി:ുകയും േവണം. .

ദിന2ിൽ അതിYകമം കാണിJവെര പQി നി'ളറിoിt%Aേല$ാ. 66. നാം
അവരുെട (പിതാ:ള%െട) കാരVം നിർവഹിJിെല${ിൽ ഇവർ
(അല$ാഹുേവാ¥) പ{ുേചർ:ുമായിരു(ില$. 66. അ'െന അവർ അവരുെട
നിലപാടിൻെറ ദുxഫലം ആസzദിJ%. അവെര അവൻ പിൻപQ%കയും
െചŠതിരി:ു(ു. അവർ:് ഉപേദശം നൽകെatാൽ അവർ ആേലാചി:ു(ില$.

കിഴവി:ഥകെള നീ പാേട ഉേപ•ി:ണം; ഭ’ിപരമായ ജീവിതം
അഭVസി:ുകയും േവണം. .

ദിന2ിൽ അതിYകമം കാണിJവെര പQി നി'ളറിoിt%Aേല$ാ. 66. നാം
അവരുെട (പിതാ:ള%െട) കാരVം നിർവഹിJിെല${ിൽ ഇവർ
(അല$ാഹുേവാ¥) പ{ുേചർ:ുമായിരു(ില$. 66. അ'െന അവർ അവരുെട
നിലപാടിൻെറ ദുxഫലം ആസzദിJ%. അവെര അവൻ പിൻപQ%കയും
െചŠതിരി:ു(ു. അവർ:് ഉപേദശം നൽകെatാൽ അവർ ആേലാചി:ു(ില$.

യൂസÆ അലി വിവരി:ു(ുA്. ഇR ഒരു കഥ മാYതമാS. 34,

യൂസÆ അലി വിവരി:ു(ുA്. ഇR ഒരു കഥ മാYതമാS. 34,

അടി:ുറിa് 79.

അടി:ുറിa് 79.

200.

യഹൂദPാർ<് Dപേത6കമായി പാലSതീൻ േദശം വാ•ദാനം
െചtതിരുേcാ?
ബൈബിൾ

അെത / അെത

200.

യഹൂദPാർ<് Dപേത6കമായി പാലSതീൻ േദശം വാ•ദാനം
െചtതിരുേcാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

അെത / അെത

ഖുർആൻ

എെസ<ിേയൽ 37:21-25*.....ഇYസാേയൽജനം

എെസ<ിേയൽ 37:21-25*.....ഇYസാേയൽജനം

------------------------------------------------Maide 5:20-21*.....20. മൂസാ തൻെറ ജനതേയാ¥ പറo സ•ർഭം

------------------------------------------------Maide 5:20-21*.....20. മൂസാ തൻെറ ജനതേയാ¥ പറo സ•ർഭം

İsra 17:104*..... ഇYസായീൽ

İsra 17:104*..... ഇYസായീൽ

ചിതറിെJെ(2ിയ എല$ാ ദി:ുകളിലുമുH ജനതകള%െട ഇടയിൽനി(്
ഞാൻ അവെര ഒരുമിJ%കൂtി സz_ം േദശ2് എ2ി:ും. 22ഞാൻ അവെര
ആ േദശ2് ഇYസാേയൽപർവതമുകളിൽ ഒരു ജനതയാ:ി2ീർ:ു0.
എെƒ ദാസനായ യാേ:ാബിനു ഞാൻ െകാടു2തും നി'ള%െട
പിതാ:~ാർ പാർ2ിരു(തുമായ േദശ2് അവർ പാർ:ും. അവരുെട
സ_ാനപര…രകൾ എേ(:ും അവിെട വസി:ും. എെƒ ദാസനായ
ദാവീ‘ അവർെ:(ും രാജാവായിരി:ും.

(ഓർ:ുക:) എൻെറ ജന'േള, നി'ളിൽ Yപവാചകൻമാെര
നിേയാഗി:ുകയും, നി'െള രാജാ:ൻമാരാ:ുകയും, മനുഷVരിൽ നി(്
മQാർ:ും നൽകിയിtില$ാ2 പലതും നി'ൾ:് നൽകുകയും
െചŠRെകാA് അല$ാഹു നി'െള അനുYഗഹിJR നി'ൾ ഓർ:ുക. 21.
എൻെറ ജന'േള, നി'ൾ എ_ിനാS നാൽപÁം അല$ാഹു
നി'ൾ:ായി നി–യിJ പുണVഭൂമിയിേല:് േപാവുക.

സ_തികൾ:് ഇYപകാരം നാം േവദYഗ‹ം
നൽകുകയും െചŠതു. തീർJയായും നാം ആ വിശzvതസേഹാദരൻ തെ(.

199.

ശബRു തകരാറായതിe ൈദവം ആള0കെള വjിേ/ാ?
ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ചിതറിെJെ(2ിയ എല$ാ ദി:ുകളിലുമുH ജനതകള%െട ഇടയിൽനി(്
ഞാൻ അവെര ഒരുമിJ%കൂtി സz_ം േദശ2് എ2ി:ും. 22ഞാൻ അവെര
ആ േദശ2് ഇYസാേയൽപർവതമുകളിൽ ഒരു ജനതയാ:ി2ീർ:ു0.
എെƒ ദാസനായ യാേ:ാബിനു ഞാൻ െകാടു2തും നി'ള%െട
പിതാ:~ാർ പാർ2ിരു(തുമായ േദശ2് അവർ പാർ:ും. അവരുെട
സ_ാനപര…രകൾ എേ(:ും അവിെട വസി:ും. എെƒ ദാസനായ
ദാവീ‘ അവർെ:(ും രാജാവായിരി:ും.

(ഓർ:ുക:) എൻെറ ജന'േള, നി'ളിൽ Yപവാചകൻമാെര
നിേയാഗി:ുകയും, നി'െള രാജാ:ൻമാരാ:ുകയും, മനുഷVരിൽ നി(്
മQാർ:ും നൽകിയിtില$ാ2 പലതും നി'ൾ:് നൽകുകയും
െചŠRെകാA് അല$ാഹു നി'െള അനുYഗഹിJR നി'ൾ ഓർ:ുക. 21.
എൻെറ ജന'േള, നി'ൾ എ_ിനാS നാൽപÁം അല$ാഹു
നി'ൾ:ായി നി–യിJ പുണVഭൂമിയിേല:് േപാവുക.

സ_തികൾ:് ഇYപകാരം നാം േവദYഗ‹ം
നൽകുകയും െചŠതു. തീർJയായും നാം ആ വിശzvതസേഹാദരൻ തെ(.

199.

ശബRു തകരാറായതിe ൈദവം ആള0കെള വjിേ/ാ?

ഖുർആൻ

ബൈബിൾ

ഇലI / അെത

ഖുർആൻ

1 തിേമാേRേയാS 1:4*.....അവർ അ'െന

1 തിേമാേRേയാS 1:4*.....അവർ അ'െന

1 തിേമാേRേയാS 4:7*....ൈദവവിശzാസ2ിനു വിരു`മായ

1 തിേമാേRേയാS 4:7*....ൈദവവിശzാസ2ിനു വിരു`മായ

െച‰ാതിരി:ുവാൻ ആŒാപിേ:Aിയിരി:ു(ു. വിശzാസ2ിലുH
ൈദവികവVവ£ിതിെയ:ാൾ അധികമായി വിവാദപരമായ YപÇന'ൾ
ഉളവാകു(തിനു മാYതേമ അവ ഉപകരി:ുകയുH».

െച‰ാതിരി:ുവാൻ ആŒാപിേ:Aിയിരി:ു(ു. വിശzാസ2ിലുH
ൈദവികവVവ£ിതിെയ:ാൾ അധികമായി വിവാദപരമായ YപÇന'ൾ
ഉളവാകു(തിനു മാYതേമ അവ ഉപകരി:ുകയുH».

കിഴവി:ഥകെള നീ പാേട ഉേപ•ി:ണം; ഭ’ിപരമായ ജീവിതം
അഭVസി:ുകയും േവണം. .

കിഴവി:ഥകെള നീ പാേട ഉേപ•ി:ണം; ഭ’ിപരമായ ജീവിതം
അഭVസി:ുകയും േവണം. .

------------------------------------------------Bakara 2:65-66*.....65. നി'ളിൽ നി(് സ´2് (ശ™2്)

------------------------------------------------Bakara 2:65-66*.....65. നി'ളിൽ നി(് സ´2് (ശ™2്)

ദിന2ിൽ അതിYകമം കാണിJവെര പQി നി'ളറിoിt%Aേല$ാ. 66. നാം
അവരുെട (പിതാ:ള%െട) കാരVം നിർവഹിJിെല${ിൽ ഇവർ
(അല$ാഹുേവാ¥) പ{ുേചർ:ുമായിരു(ില$. 66. അ'െന അവർ അവരുെട
നിലപാടിൻെറ ദുxഫലം ആസzദിJ%. അവെര അവൻ പിൻപQ%കയും
െചŠതിരി:ു(ു. അവർ:് ഉപേദശം നൽകെatാൽ അവർ ആേലാചി:ു(ില$.

ദിന2ിൽ അതിYകമം കാണിJവെര പQി നി'ളറിoിt%Aേല$ാ. 66. നാം
അവരുെട (പിതാ:ള%െട) കാരVം നിർവഹിJിെല${ിൽ ഇവർ
(അല$ാഹുേവാ¥) പ{ുേചർ:ുമായിരു(ില$. 66. അ'െന അവർ അവരുെട
നിലപാടിൻെറ ദുxഫലം ആസzദിJ%. അവെര അവൻ പിൻപQ%കയും
െചŠതിരി:ു(ു. അവർ:് ഉപേദശം നൽകെatാൽ അവർ ആേലാചി:ു(ില$.

DശBി<ുക: വിശു` ഖുറാൻ എ( അർഥം തർ¨മ െചŠതതായി

DശBി<ുക: വിശു` ഖുറാൻ എ( അർഥം തർ¨മ െചŠതതായി

യൂസÆ അലി വിവരി:ു(ുA്. ഇR ഒരു കഥ മാYതമാS. 34,

യൂസÆ അലി വിവരി:ു(ുA്. ഇR ഒരു കഥ മാYതമാS. 34,
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