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വിശുദ്ധമോയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ  
1.* 

ബദ്വവ െും െിതയവുും മോറ്റമില്ലോത്തതുമോന ോ? (നല്ഹ്-ഇ 

മഹഫുസ്) 

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

ഏശയ്യോ 40: 8 * ..... പുല്ലുണങ്ങുന്നു, പൂ വാടുന്നു; നമ്മുടട 

ദൈവത്തിന്ടെ വചനമ ാ എമന്നക്ുും നില്നില്കക്ുും 
ചയോഹന്നോൻ 1: 1 * ..... ആൈിയിൽ വചനും ഉണ്ടായിരുന്നു 
വചനും ദൈവമത്താടുകൂടടയായിരുന്നു, വചനും ദൈവും ആയിരുന്നു. 
1 പചഗ്തോസ് 1:23 ..... 23. ടകടുന്ന ബീജത്താല്ല്ല ടകടാത്തതിനാൽ, 

ജീവനുള്ളതുും നില്നില്ക്ുന്നതു ായ ദൈവവചനത്താൽ തമന്ന, നിങ്ങൾ 

വീണ്ടുും ജനിച്ചിരിക്ുന്നു. 
------------------------------------------------- 

Yunus 10:64 * ..... ഇഹമല്ാകത്തുും പരമല്ാകത്തുും നല്ല 
വാർത്തയുണ്ട്. അല്ലാഹുവിൻടെ വചനങ്ങൾക്് യാടതാരു  ാറ്റവു ില്ല. 
അത് തടന്നയാണ്  ഹത്തായ ഭാഗ്യും. 
Kaf 50:29 * ..... എന്നെ വോക്ക്് മോറ്റോൻ പറ്റില്ല 
കുെിപ്പ്: ഇസ്ലാ ിക ചരിത്തത്തിൽ, ഇൗ  വിഷയങ്ങളിൽ ആന്തരിക 
യുദ്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു,  രണ്ട് എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ 
മചാൈയങ്ങൾക്് Mu’tazelites "ഇല്ല" എന്നു പെഞ്ഞു,Ash’arites "അടത" 
എന്നുും . ഇന്ന്  ിക്  ുസ്ലിുംകളുും "അടത" എന്നു പെയുും.                                                             
                                            2.* 
ബൈൈിൾ ബദ്വവ െമോന ന്ന് അുംരീകരിക്ക്ുന്നുചടോ? 
(ചതവിൽ, നസൈൂർ & ഇഞ്ചിൽ) 

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

ചെോമർ 15: 4 * .....  ുൻകാല്ങ്ങളിൽ എഴുതടപ്പട്ടിട്ടുള്ള കാരയങ്ങൾ 

നമ്മുടട പഠനത്തിനു മവണ്ടി എഴുതടപ്പട്ടവയാണ്, നാും 
മവൈപുസ്തകങ്ങളിൽ സഹിഷ്ണുതയില്ുും ആശ്വാസത്താല്ുും ത്പതയാശ് 

ത്പാപിമച്ചക്ാും. 
1 ചകോരിന്ത്യർ 14:37 * ..... താൻ തടന്ന ത്പവാചകമനാ അടല്ലങ്കിൽ 

ആത്മീയമനാ ആകടട്ട എന്ന് ആടരങ്കില്ുും വിചാരിക്ുടന്നങ്കിൽ ഞാൻ 

നിങ്ങൾക്് എഴുതുന്ന കാരയങ്ങൾ കർത്താവിൻടെ കൽപ്പന ആകുന്നു 
എന്ന് അവൻ സമ്മതിക്ുന്നു. 
------------------------------------------------- 

Nisa 4: 136 *...... വിശവസിച്ചവചര, മുമ്പ് െിെക്ക്് 
അവതരിപ്പിക്ക്നപ്പട്ടതില്യുും െിങ്ങൾ വിശവസിക്ക്ുക. 
Ankebut 29:46*....... പെഞ്ഞു: “ െിങ്ങൾ ആർക്ക്് 
അവതരിപ്പിക്ക്നപ്പട്ടതില്ുും ഞങ്ങൾ വിശവസിച്ചിരിക്ക്ുന്നു.” 
Shura 42:15 ....... പെഞ്ഞു: "അല്ലോഹു അവതരിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥത്തിൽ 

ഞോൻ വിശവസിച്ചിരിക്ക്ുന്നു.” 
 

 
 



                 3. 
യഹൂദ്ന്മോരുനെ കോരു യത്തോൽ ബദ്വും ചരഖനപ്പെുത്തിയ 

ബദ്വത്തിന്നെ വ െങ്ങനള ബൈൈിളില്ൂനെ വയക്തമോക്ക്ോൻ 

തീരുമോെിചച്ചോ? 
ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

ചെോമോ 3:1-2*..... 1.അങ്ങടനടയങ്കിൽ ടയഹൂൈന് എന്താണു മ ന്മ? 

അഥവാ പരിമേൈനകർ ുംടകാണ്ട് എന്തു ത്പമയാജനും? 2 .എല്ലാവിധത്തില്ുും 

വളടരയധികും ത്പമയാജന ുണ്ട്, സുംശ്യ ില്ല. ഒന്നാ ത്, ദൈവത്തിടെ 

അരുളപ്പാടുകൾ നല്കകടപ്പട്ടത് ടയഹൂൈന്മാർക്ാണ് 

ചെോമോ 9:4*.....അവർ ദൈവത്തിടെ ജന ായ ഇത്സാമയല്യരാണ്; 

ദൈവും അവടര തടെ പുത്തന്മാരാക്ി; ൈിവയമതജസ്ുും,ഉടമ്പടികളുും, 

നിയ ങ്ങളുും, ആരാധനയുും വാഗ്ൈാനങ്ങളുട ല്ലാും അവർക്ു നല്കകി.  
----------------------------------------------------------------- 

Ankebut 29:27*..... അമേഹത്തിന് (പ തു്തൻ) ഇഷാഖിടനയുും (ടപ ത്തൻ) 

യഅ്ഖൂബിടനയുും നാും ത്പൈാനും ടചയ്യുകയുണ്ടായി. അമേഹത്തിൻടെ 
സന്തതിപരമ്പരയിൽ ത്പവാചകതവവുും മവൈവുും നാും നൽകുകയുും ടചയ്തു. 
Jathiyah 45:16*..... ഇത്സായീൽ സന്തതികൾക്് മവൈത്ഗ്ന്ഥവുും 
വിജ്ഞാനവുും ത്പവാചകതവവുും നാും നൽകുകയുണ്ടായി. വിശ്ിഷ്ട 

വസ്തുക്ളിൽ നിന്ന് അവർക്് ആഹാരും നൽകുകയുും മല്ാകടരക്ാൾ 

അവർക്് നാും മത്ശ്ഷ്ഠത നൽകുകയുും ടചയ്തു. 

4.* 
ബൈൈിളിനല് ഗ്പവോ കന്മോർ ബദ്വും വിളുംൈരും 
ന യ്തനതന്ത്ിെോന ന്നതിന് വയക്തമോയ നതളിവുകളുടോയിരുചന്നോ? 

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

പുെപ്പോട് 10:2*.....ഈജിപ്തിൽ എടന്തല്ലാും അടയാളങ്ങൾ ഞാൻ 

കാട്ടിടയന്നുും ഈജിപ്തുകാടര ഞാൻ എങ്ങടന പരിഹാസവിഷയ ാക്ിടയന്നുും 
നിങ്ങളുടട പുത്തന്മാമരാടു ും പ ത്തന്മാമരാടു ും നിങ്ങൾ പെയണും.  

ചയോഹന്നോൻ 14:11....എടെ ത്പവൃത്തികൾടകാടണ്ടങ്കില്ുും വിശ്വസിക്ുക 

നഹഗ്ൈോയർ 2:4*.....അവരുടട സാക്ഷ്യത്തിനു പുെമ , പല് 

തരത്തില്ുള്ള അടയാളങ്ങളാല്ുും, അതിശ്യത്പവർത്തനങ്ങളാല്ുും 

അദ്ഭുതകർ ങ്ങളാല്ുും, തിരുഹിതത്പകാര ുള്ള പരിശ്ുദ്ധാത്മാവിടെ 

വരങ്ങളാല്ുും ദൈവവുും ഇതിനു സാക്ഷ്യും വഹിക്ുന്നു. 
------------------------------------------------- 

Bakara 2:92.....വയക്ത ായ ടതളിവുകളുും ടകാണ്ട്  ൂസാ 
നിങ്ങളുടട അടുത്ത് വരികയുണ്ടായി. 
Al-i İmran 3:49*..... അല്ലാഹുവിന്ടെ അനു തി ത്പകാരും 
ഞാൻ അന്ധടന കാഴ്ച കാണിക്ുകയുും കുഷ്ഠമരാഗ്ും 
സുഖടപ്പടുത്തുകയുും  രിച്ചവടര ജീവിപ്പിക്ുകയുും ടചയ്യുും. നിങ്ങൾ 

വിശ്വാസികളാടണങ്കിൽ, അത് നിങ്ങൾക്് ഒരു അടയാള ായിരിക്ുും. 
Al-i İmran 3:183*.....എനിക്്  ുമമ്പ എനിക്് ൈൂതൻ ാർ 
വടന്നത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് അത്ഭുതങ്ങളുും, സങ്കീർത്തനങ്ങളുും, 
തിരുടവഴുത്തുകളുും ത്പകാശ്ും നൽകുന്നത്. 
 

 



5.* 
തന്നെ എല്ലോ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളുും മോറ്റത്തിൽ െിന്നുും 
അഴിമതിയിൽ െിന്നുും സുംരക്ഷിക്ക്ോൻ ബദ്വും 
"ആഗ്രഹിക്ക്ുചന്നോ"? (Purpose / Niyet) 

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 
സങ്കീർത്തെങ്ങൾ 12:6-7..... യമഹാവയുടട വചനങ്ങൾ നിർമ്മല് വചനങ്ങൾ 

ആകുന്നു. യമഹാമവ, നീ അവടര കാത്തുടകാള്ളുും; ഈ തല് ുെയിൽനിന്നു 
നീ അവടര എന്നുും സൂക്ഷ്ിക്ുും. 
ഏശയോ 14:24 &26-27*.....24 ഞാൻ തീരു ാനിച്ചതുമപാടല് സുംഭവിക്ുും; 

ഞാനുമേശ്ിച്ചതുമപാടല് അതു നിെമവെുും എന്നിങ്ങടന സർവശ്ക്തനായ 

സർമവശ്വരൻ ശ്പഥും ടചയ്തിരിക്ുന്നു. 26 സർവമല്ാകടത്തയുും 

സുംബന്ധിച്ചുള്ള എടെ നിശ്ചയ ാണിത്. സർവജനതകടളയുും ശ്ിക്ഷ്ിക്ാൻ 

എടെ ദക നീട്ടിയിരിക്ുന്നു. 27.സർവശ്ക്തനായ സർമവശ്വരൻ 

തീരു ാനിച്ചിരിക്ുന്നു, ആരാണ് അതിടന അസാധുവാക്ുക? അവിടുടത്ത 

ദക നീട്ടിയിരിക്ുന്നു. ആരാണതിടന പിന്തിരിപ്പിക്ുക  ത്തായി 
24:35*.....ആകാശ്വുും ഭൂ ിയുും അന്തർധാനും ടചയ്യുും; എന്നാൽ എടെ 

വാക്ുകൾ എമന്നക്ുും നില്നില്കക്ുും. 

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

Hijr 15:9*..... തീർച്ചയായുും നാ ാണ് ആ ഉൽമബാധനും 
അവതരിപ്പിച്ചത്.തീർച്ചയായുും നാും അതിടന 

കാത്തുസൂക്ഷ്ിക്ുന്നതു ാണ്. 

Saffat 37:3 & 7*.....3. ഒരു ഓർമ്മടപ്പടുത്തല്ിനായി വായിക്ണo ... 
7. ൈുർബ്ബല് ായ സകല് പിശ്ാചുക്ളിൽ നിന്നുും നാും സുരക്ഷ്ിതതവും 
കാത്തുസൂക്ഷ്ിക്ുന്നു. 

6.* 
എല്ലോ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളുും മോറ്റത്തിൽ െിന്നുും 
അഴിമതിയിൽെിന്നുും രക്ഷിക്ക്ോൻ ബദ്വത്തിന് കഴിയുചമോ? 
(Power / Kudret) 

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 
ഏശയോ 46:9-10*.....9. ഞാൻ ദൈവ ാകുന്നു. 10. എന്ടെ ആമല്ാചന 
നില്കക്ുന്നു;എടെ ല്ക്ഷ്യങ്ങടളല്ലാും ഞാൻ പൂർത്തീകരിക്ുും. 

മർചക്ക്ോസ് 12:24....മവൈഭാഗ്ങ്ങളുും ദൈവത്തിടെ ശ്ക്തിയുും നിങ്ങൾ 

ത്ഗ്ഹിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുടകാണ്ടമല്ല നിങ്ങൾക്ീ ടതറ്റു പറ്റുന്നത്? 

ല്ൂചക്ക്ോസ് 21:33...ആകാശ്വുും ഭൂ ിയുും നീങ്ങിമപ്പാകുും; പമക്ഷ് എടെ 

വാക്ുകൾ ഒരിക്ല്ുും നീങ്ങിമപ്പാകുകയില്ല. 
ചയോഹന്നോൻ 10:35..... തിരുടവഴുത്്ത തകർക്ാൻ കഴിയില്ല ... 
----------------------------------------------------------------- 

En'am 6:115..... അവന്ടെ വാക്ുകൾ  ാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നുും 
ഇല്ല.Yunus 10:64* ....ബദ്വ വ െത്തിൽ മോറ്റനമോന്നുമില്ല. അത് തനന്നയോണ് 

മഹത്തോയ ഭോരയും. 
Jinn 72:26-28*.....27. അവൻ തൃപ്തിടപ്പട്ട വല്ല ൈൂതന്നുും അവനിമല്ക്് 
ഒരു ിച്ചുകൂട്ടുന്ന ൈിവസും (ത്ശ്മദ്ധയ ാകുന്നു.) എന്നിട്ട താൻ (തൻടെ 
ആത്മാവിടന) അവർ (ൈൂതൻ ാർ) തങ്ങളുടട രക്ഷ്ിതാവിൻടെ ടൈ തയങ്ങൾ 

എത്തിച്ചുടകാടുത്തിട്ടുണ്ട ്എന്ന് അവൻ (അല്ലാഹു) അെിയാൻ മവണ്ടി. 



7.* 
സോത്തോൻ, ഭൂതങ്ങൾ അനല്ലങ്കിൽ മെുഷ്യനര അയച്ചത്, തോൻ 

അയച്ച വിശുദ്ധ തിരുനവഴുത്തുകളുനെ യഥോർത്ഥ 

തിരുനവഴുത്തുകളില്ൂനെ മോറ്റും വരുത്തുന്നത് വഴി തന്നെ 
സവന്ത്ും "ഉചേശയവുും" "ശക്തിയുും" മെികെക്ക്ോൻ ബദ്വും 
അെുവദ്ിക്ക്ുമോയിരുചന്നോ? (Tahrifbi’l-lafz) 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / ഇല്ല ഖുർആൻ 

ഏശയോ 55:11*.....എടെ നാവിൽനിന്ന  ുപുെടപ്പടുന്ന വചനവുും 
അതുമപാടല്യാണ്. അത  ുനിഷ്ഫല് ായി  ടങ്ങി വരികയില്ല. അത് എടെ ല്ക്ഷ്യും 

നിെമവറ്റുും. ഞാൻ ഏല്കപിക്ുന്ന കാരയും വിജയകര ായി നിവർത്തിക്ുും. 
ല്ൂചക്ക്ോസ് 16:17*.....ധർ ശ്ാസ്ത്തത്തിടല് ഒരു വള്ളിമക്ാ 

പുള്ളിമക്ാ  ാറ്റും വരുന്നതിടനക്ാൾ എളുപ്പും ആകാശ്വുും ഭൂ ിയുും 

ഇല്ലാതാകുന്നതായിരിക്ുും.. 

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

Hajj 22:52*.....ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടട  ുമ്പിൽ ഒരു ത്പവാചകടന 
അടല്ലങ്കിൽ ത്പവാചകടന അയച്ചിട്ടില്ല, എന്നാൽ സാത്താൻ ഒരു കാരയും 
ആത്ഗ്ഹിച്ചു. എന്നാൽ പിശ്ാച് കുഴപ്പ ുണ്ടാക്ാൻ അല്ലാഹു 
ഉമേശ്ിക്ുന്നില്ല. എന്നിട്ടുും അല്ലാഹു അവന്ടെ ടതളിവുകടള 
വിവരിച്ചുടകാടുക്ുന്നു. അല്ലാഹു എല്ലാും അെിയുന്നവനാണ്. 

Saffat 37:3 & 7.....3. (വചനും) വായിക്ണും ... 7. 
ൈുർബ്ബല് ായ സകല് പിശ്ാചുക്ളിൽനിന്നുും നാും അതിടന 
സുരക്ഷ്ിതരായി സുംരക്ഷ്ിക്ുന്നു. 
Hakka 69:44-47 & 51*.....44. നമ്മുടട മപരിൽ അമേഹും കള്ളും 
പെഞ്ഞ സന്ദർഭും (ത്ശ്മദ്ധയ ാണ്.) 45. നാും അമേഹടത്ത വല്തു കയറ്റാതാക്ി. 
അവൻ സജീവ ാക്ുകയ ുും ടചയ്തു. നിങ്ങള ടുട കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന ്ഒരാള ുും 
നിങ്ങൾക്ിതിടന ഞങ്ങൾ പങ്കമുചർക്ാതിരുന്നിട്ടില്ല. പര  ായ സതയും.               

8.* 
മെുഷ്യർ വിശുദ്ധ ഖുർആെുകനള വികല്മോക്ക്ിചയോ അനല്ലങ്കിൽ 
അവനര നതറ്റോയി വയോഖയോെിക്ക്ുന്നതില്ൂനെചയോ 
വിവസ്ഗ്തങ്ങളോക്ക്ോൻ സോധിക്ക്ുചമോ? (Tahrifbi’l-ma’na) 

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

തീചത്തോസ് 1:10—11*.....10എടന്തന്നാൽ വഴങ്ങാത്ത ത്പകൃത ുള്ളവരുും 
കഴമ്പില്ലാത്ത സുംഭാഷണത്തിൽ ഏർടപ്പടുന്നവരുും വഞ്ചകരു ായ ധാരാളും 
ആളുകളുണ്ടമല്ലാ; ത്പമതയകിച്ച  ുപരിമേൈനകർ വാൈികൾ. . പഠിപ്പിക്രുതാത്ത കാരയങ്ങൾ 

അധ  ായ ല്ാഭത്തിനുമവണ്ടി പഠിപ്പിച്്ച, കടുുുംബങ്ങടള അവർ വഴിടതറ്റിക്ുന്ന .ു 

------------------------------------------------- 
Ali-İmran 3:78*..... മവൈത്ഗ്ന്ഥത്തിൽ നിന്നുും ഒരു തർക്മ ാ, 
നിങ്ങളുടട ഭാഷയിൽ ഒരു മവൈത്ഗ്ന്ഥവുും വന്നുകിട്ടാടത അല്ലാഹുവിൻടെ 
ൈൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ തർക്ും നടത്തുന്നവടര. അത് നിനക്് മവൈത്ഗ്ന്ഥും 
ടവളിടപ്പടുത്തിത്തന്നുടകാണ്ട്. അവർ പെയുും; അത് അല്ലാഹുവിൻടെ 
പക്ൽ നിന്നുള്ളതാടണന്ന്. എന്നാൽ അത് അല്ലാഹുവിങ്കൽ നിന്നുള്ളതല്ല. 
അവർ അെിഞ്ഞുടകാണ്ട് അല്ലാഹുവിൻടെ മപരിൽ കള്ളും പെയുകയാണ്. 

 
 



9. 
ബദ്വത്തിന്നെ സവഭോവവുും ഗ്പകൃതിയുചെതുമോയ ആചരോപ നത്ത 

തിരുത്തിനയഴുതുകചയോ, ചകെോക്ക്ുകചയോ ന യ്തതോയി 
അവകോശനപ്പെുന്ന വയക്തികൾ ഒന്നുകിൽ ബദ്വും അത് 
അെിഞ്ഞിട്ടിനല്ലചന്നോ, ബദ്വും ഒന്നുും മെസ്സില്ോയിനല്ലചന്നോ 
സൂ ിപ്പിചച്ചോ, അനല്ലങ്കിൽ ബദ്വും ആരോന ചന്നോ ബൈൈിൾ 
മോറ്റിനവചച്ചോ? (El-Alim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir)   

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

ഏശയോ 14:24 & 27*.....24. ഞാൻ തീരു ാനിച്ചതുമപാടല് 

സുംഭവിക്ുും;  27. സർവശ്ക്തനായ സർമവശ്വരൻ തീരു ാനിച്ചിരിക്ുന്നു, 
ആരാണ് അതിടന അസാധുവാക്ുക? 

നഹഗ്ൈോയർ 4:12-13*.....ദൈവത്തിടെ വചനും ജീവനുള്ളതുും, 

ത്പമയാഗ്ക്ഷ് വുും. 
 ------------------------------------------------- 

Baqara 2:20, 255*.....20അല്ലാഹു എല്ലാറ്റിനുും കഴിവുറ്റവനാണ്. 

255. അല്ലാഹു. അവനല്ലാടത യാടതാരു ദൈവവു ില്ല. എടന്നന്നുും 
ജീവിച്ചിരിക്ുന്നവൻ. ഉെക്മ ാ ഉെക്മ ാ അവടന പിടികൂടിയില്ല. 
അവന്ടെ സിുംഹാസനും ആകാശ്ടത്തയുും ഭൂ ിടയയുും  ുൻ വശ്മത്തക്് 
നീട്ടിടക്ാടുക്ുന്നു. 
Nisa 4:158..... അല്ലാഹു എല്ലാും മകൾക്ുകയുും കാണുകയുും ടചയ്യുന്നു. 

10. 
ബൈൈിളിനെ മോറ്റിക്ക്ളചഞ്ഞോ അനല്ലങ്കിൽ ചകെോക്ക്ിയതോന ചന്നോ 
അവകോശനപ്പെുന്നവർ സോത്തോനെ ബദ്വത്തിെു മീനത 
ഉയർത്തിപ്പിെിക്ക്ുന്നതിൽ കുറ്റക്ക്ോരെോന ചന്നോ?(El-Aziz, El-
Galib, El-Jebbar, El-Muktedir) 

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

സങ്കീർത്തെങ്ങൾ 94:7-9*.....ടചവി നല്കകിയ ദൈവും 

മകൾക്ുന്നിടല്ലമന്നാ? കണ്ണു സൃഷ്ടിച്ചവൻ കാണുകയിടല്ലമന്നാ? 

നഹഗ്ൈോയർ 4:12-13*.....12. ദൈവത്തിടെ വചനും 

ജീവനുള്ളതുും, ത്പമയാഗ്ക്ഷ് വുും, 13 ത്പപഞ്ചത്തില്ുള്ള യാടതാരു 

സൃഷ്ടിക്ുും ദൈവത്തിൽനിന്നു  െഞ്ഞിരിക്ുവാൻ സാധയ ല്ല. 
------------------------------------------------- 

Yunus 10:21 ....നമ്മുടട സൂക്തങ്ങൾടക്തിടര ചില് ഗ്ൂഢാമല്ാചനകൾ 

നടക്ുന്നുണ്ട.് 

Hijr 15:9..... തീർച്ചയായുും നാ ാണ് ആ ഉൽമബാധനും 
അവതരിപ്പിച്ചത്. തീർച്ചയായുും നാും അതിടന 
കാത്തുസൂക്ഷ്ിക്ുന്നതു ാണ്. 

Taha 20:5 & 51-52*.....5. പര കാരുണികൻ സിുംഹാസനത്തിൽ 

സ്ഥാപിത ായത് ... 51.  ുൻ തല് ുെകളുടട അവസ്ഥ എമപ്പാഴാണ്? 52. അത് 

എന്ടെ നാഥന്ടെ ത്ഗ്ന്ഥത്തിൽ മരഖടപ്പടുത്തടപ്പട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എന്ടെ നാഥൻ 

ഒട്ട ും പിഴവു പറ്റാത്തവനാണ്. 

 
 



11. 
അവയിൽ  ില്ത് സുംരക്ഷിക്ക്ോൻ ബദ്വും തന്നെ വിശുദ്ധ 

ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക്് ഇരട്ടത്തോപ്പുടോക്ക്ുചമോ? (El-Adl, El-Hadi, El-
Mumim, El-Muksit) 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / ഇല്ല ഖുർആൻ 

സങ്കീർത്തെങ്ങൾ 12:6*.....സർമവശ്വരടെ വാഗ്ൈാനങ്ങൾ 

നിർവയാജ ാണ്.ഏഴു ത്പാവശ്യും ഉല്യിൽ കാച്ചിയ ടവള്ളി മപാടല്യാണവ 

ല്ൂചക്ക്ോസ് 21:33.....ആകാശ്വുും ഭൂ ിയുും നീങ്ങിമപ്പാകുും; 

പമക്ഷ് എടെ വാക്ുകൾ ഒരിക്ല്ുും നീങ്ങിമപ്പാകുകയില്ല. 
------------------------------------------------- 

Tevbe 9:111.....അത് ടത ൊത്തില്ുും സുവിമശ്ഷത്തില്ുും - 
ഖുർആനില്ുും അല്ലാഹുവിന്ടെമ ൽ ഒരു വാഗ്ൈാന ാണ്. 

അല്ലാഹുടവക്ാളധികും തൻടെ കരാർ നിെമവറ്റുന്നവനായി ആരുണ്ട്?  
Hud 11:57..... തീർച്ചയായുും എൻടെ രക്ഷ്ിതാവ് എല്ലാ കാരയവുും 
സുംരക്ഷ്ിച്ച ്മപാരുന്നവനാകുന്നു. 
İbrahim 14:47*..... ആകയാൽ അല്ലാഹു തൻടെ ൈൂ തൻ ാമരാട് ടചയ്ത 
വാഗ്ൈാനും ല്ുംഘിക്ുന്നവനാടണന്ന ്നീ വിചാരിച്ച ്മപാകരുത്. തീർച്ചയായുും 
അല്ലാഹു ത്പതാപിയുും ശ്ിക്ഷ്ാനടപടി ദകടക്ാള്ളുന്നവനു ാണ്. 

Hajj 22:47..... അല്ലാഹു ഒരിക്ല്ുും വാഗ്ൈാനും ല്ുംഘിക്ുകയില്ല. 

12. 
െയോയവിധി ദ്ിവസത്തിൽ ബദ്വും മെുഷ്യവർഗ്ഗനത്ത െയോയും 
വിധിക്ക്ുന്ന സോർവഗ്തികവുും മോറ്റമില്ലോത്തതുും ആയ 

െില്വോരമോച ോ ബദ്വവ െും? (El-Hakem, El-Hakk,   
El-Hafiz, El-Hasib) 

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

ചയോഹന്നോൻ 12:48..... എടന്ന അനാൈരിക്ുകയുും എടെ 

വാക്ുകൾ അവഗ്ണിക്ുകയുും ടചയ്യുന്നവടന വിധിക്ുന്ന ഒന്നുണ്ട്. ഞാൻ 

പെഞ്ഞിട്ടുള്ള വചനും തടന്ന അന്തയനാളിൽ അവടന വിധിക്ുും 

നവളിപോട് 20:12.....  രിച്ചവർ ആബാല്വൃദ്ധും 

സിുംഹാസനത്തിടെ  ുമ്പിൽ നില്കക്ുന്നതുും ഞാൻ കണ്ടു. പുസ്തകങ്ങൾ 

തുെക്ടപ്പട്ടു. ജീവടെ പുസ്തകും എന്ന  ടറ്റാരു പുസ്തകവുും തുെക്ടപ്പട്ടു. 
അവയിൽ എഴുതിയിരുന്നതുമപാടല്  രിച്ചവരുടട 

ത്പവൃത്തികൾടക്ാത്തവണ്ണും അവർ വിധിക്ടപ്പട്ടു 
------------------------------------------------- 

Hijr 15:9-10..... 9. തീർച്ചയായുും അതിൽ നാും ഉദ്മബാധനും 
നൽകിയിട്ട് അതിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്ുന്നു. 10 നിനക്്  ുമ്പ് പല് 

ൈൂതൻ ാടരയുും അവരുടട ജനതയിമല്ക്് നാും നിമയാഗ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
Zumar 39:69-70*....69. (കർമ്മങ്ങളുടട) മരഖടവക്ടപ്പടുകയുും 
ത്പവാചകൻ ാരുും സാക്ഷ്ികളുും ടകാണ്ട് വരടപ്പടുകയുും 
ജനങ്ങൾക്ിടയിൽ സതയത്പകാരും വിധിക്ടപ്പടുകയുും ടചയ്യുും. 
അവമരാട് ഒരു തരിമ്പുും അനീതി കാണിക്ടപ്പടുന്നതല്ല.70. ഓമരാ 
വയക്തിക്ുും താൻ ത്പവർത്തിച്ചതിന്ടെ ത്പതിഫല്ും നൽകടപ്പടുും. 
 

 

 



13.* 
ചവദ്പുസ്തകത്തിന്നെ മനറ്റോരു ഭോരും വിശവസിക്ക്ോൻ 

വിശവോസികൾ അെുവദ്ിച്ചിട്ടുചടോ? 
ബൈബിൾ  ഇല്ല / ഇല്ല ഖുർആൻ 

അപ്പ. ഗ്പവർത്തെങ്ങൾ 20:27.....ദൈവത്തിടെ 

ഉമേശ്യങ്ങൾ ഒന്നുും  െച്ചുവയ്ക്ാടത സ സ്തവുും ഞാൻ നിങ്ങടള 

അെിയിച്ചിട്ടുണ്ടമല്ലാ 

2 തിചമോചത്തചയോസ് 3:16*.....അവ ത്പമബാധനത്തിനുും ശ്ാസനത്തിനുും 
ടതറ്റ  ുതിരുത്തുന്നതിനുും ധാർ ിക പരിശ്ീല്നത്തിനുും ഉപകരിക്ുന്ന .ു  

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

Bakara 2:85*.....നിങ്ങൾ ഒരു മവൈത്ഗ്ന്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്ുകയുും 
 ടറ്റാരുവടന തള്ളിപ്പെയുകയുും ടചയ്യുന്നുമണ്ടാ? 
Bakara 2:136 & 285*....136." ൂസാ, ഈസാ എന്നിവർക്് 
നൽകടപ്പട്ടതില്ുും, സർവ്വ ത്പവാചകൻ ാർക്ുും തങ്ങളുടട 
രക്ഷ്ിതാവിങ്കൽ നിന്ന് നൽകടപ്പട്ടതില്ുും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്ുന്നു. 
285. അവരിൽ ആർക്ിടയില്ുും ഞങ്ങൾ വിമവചനും കൽപിക്ുന്നില്ല. 
നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവില്ുും അവന്ടെ ൈൂതനില്ുും വിശ്വസിക്ുക 
Al-i İmran 3:84 & 119.....84. അവരിൽ ആർക്ിടയില്ും യാടതാരു 
വയതയാസവ ുില്ല. 119. നിങ്ങൾ എല്ലാ മവൈത്ഗ്ന്ഥങ്ങളില്ും വിശ്വസിക്ുകയുും ടചയ്യന്ന.ു 

14. 
വിശവോസികൾ ഇന്ന് തോൻ അയച്ച എല്ലോ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളുും 
വോയിക്ക്ുകയുും അെുസരിക്ക്ുകയുും ന യ്യ നമന്ന് ബദ്വും 
ആഗ്രഹിക്ക്ുന്നുചവോ? 

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

1 തിചമോചത്തചയോസ് 4:15-16..... ഈ കർത്തവയങ്ങൾ 

അനുഷ്ഠിക്ുകയുും അവയ്ക്ുമവണ്ടി നിടന്നത്തടന്ന സ ർപ്പിക്ുകയുും 

ടചയ്യുക. അങ്ങടന ഇതു ൂല്ും നിനക്ുണ്ടാകുന്ന മ ന്മ എല്ലാ  നുഷയരുും 

കാണടട്ട. 16നിടന്നത്തടന്നയുും നിടെ ത്പമബാധനടത്തയുും ത്ശ്ദ്ധിക്ുക. 

അങ്ങടന തുടർന്നാൽ നിടന്നത്തടന്നയുും നിടെ ത്പമബാധനും 

മകൾക്ുന്നവടരയുും നീ രക്ഷ്ിക്ുും. 

2 തിചമോചത്തചയോസ് 2:15.....സതയത്തിടെ വചനും സ ുചിത ായി 
ദകകാരയും ടചയ്യുന്ന ഒര  ുഭൃതയന് ല്ജ്ജിമക്ണ്ട ആവശ്യ ില്ല. അങ്ങടന 

ദൈവസ ക്ഷ്ും അുംഗ്ീകരിക്ടപ്പടുവാൻ അമങ്ങയറ്റും പരിത്ശ് ിക്ുക. 

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

Al-i Imran 3:79.....നിങ്ങളു ടട നിരന്തര ായ പഠനവുും തിരുടവഴുത്തുകളു ടട 
ഉപമൈശ്വുും  ൂ ല്ും അല്ലാഹുവിന്ടെ ആരാധകരായി കഴിയുക. 
ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: മുസ്ലീങ്ങൾ വിശവസിക്ക്ോൻ ആഗ്രഹിക്ക്ുന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങള നുെ 
ഒരു  വോക്ക്ുും അക്ഷരവുും നവളിനപ്പെുത്തുന്നതോണ് 90 ശതമോെും നതൌെോത്്ത, 

നസൈൂർ, ഇഞ്ചിൽ ചമക്ക്പ്പ,് 10 ശതമോെും മോഗ്തചമ ഖുർആൻ െിർമിക്ക്ുകയുള്ളൂ. 
ബൈൈിൾ: വോക്ക്ുകൾ = 783,137 അക്ഷരങ്ങൾ 3,566,480 
ഖുെോൻ: വോക്ക്ുകൾ = 77,934 അക്ഷരങ്ങൾ 326,048 

 
 

 



15. 
ഒരു വയക്തിയുനെ ജീവിതത്തിൽ "അെുഗ്രഹും" ല്ഭിക്ക്ുവോെോയി 
ബദ്വവ െചത്തോെുള്ള അെുസര ും ഗ്പധോെ വയവസ്ഥയോണ്? 

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

െിയമോവർത്തെും 11:26-27..... 26 ഇതാ ഇന്ന  ുഞാൻ നിങ്ങളുടട 
 ുമ്പാടക ഒര  ുഅനുത്ഗ്ഹവുും ശ്ാപവുും വയ്ക്ുന്ന ;ു  27 നിങ്ങളുടട ദൈവ ായ 

സർമവശ്വരടെ കല്കപനകൾ അനുസരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്ൃഹീതരായിരിക്ുും  
െിയമോവർത്തെും 28:13*.....ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങൾക്ു നല്കകുന്ന 

സർമവശ്വരടെ കല്കപനകൾ ത്ശ്ദ്ധാപൂർവും അനുസരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടട 

ദൈവ ായ സർമവശ്വരൻ നിങ്ങൾക്് ജനതകളുടട മനതൃതവും നല്കകുും. 

നിങ്ങളുടട സ്ഥാനും  ുന്നില്ായിരിക്ുും; പിന്നിൽ ആയിരിക്ുകയില്ല. 
നിങ്ങൾക്് എന്നുും പുമരാഗ്തി ഉണ്ടാകുും; അമധാഗ്തി സുംഭവിക്ുകയില്ല. 

െിയമോവർത്തെും 30:19.....നിങ്ങൾക്ു തിരടഞ്ഞടുക്ാൻ 

തക്വിധും ജീവനുും  രണവുും അനുത്ഗ്ഹവുും ശ്ാപവുും നിങ്ങളുടട  ുമ്പിൽ 

ഇമപ്പാൾ ഞാൻ വച്ചിരിക്ുന്നു. ജീവിമക്ണ്ടതിനു ജീവടന തിരടഞ്ഞടുക്ുക; 

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

Bakara 2:2-4*.....2. ഇത് മവൈത്ഗ്ന്ഥ ാണ്. അതിൽ 

ഭയടപ്പടുന്നവർക്ുള്ള  ാർഗ്ൈർശ്ന ാണ് അത്. 3. ആർ വിശ്വസിക്ുകയുും 
ടചയ്യുന്നു... 4. നിങ്ങൾക്്  ുമ്പ് അവതരിപ്പിക്ടപ്പട്ട ത്ഗ്ന്ഥും 
പരമല്ാകത്തിൽ വിശ്വാസ ുള്ളവരടത്ത അവർ. 5. അവർ തങ്ങളുടട 
നാഥന്ടെ മനർവഴിയില്ാണ്. അവരാണ് വിജയുംവരിച്ചവർ.            

                16.* 
ബൈൈിളിനെ വോയിക്ക്ോെുും അെുസരിക്ക്ോെുും 
വിസമ്മതിക്ക്ുന്നവർ യഥോർഥത്തിൽ ഒരു വിശവോസിയല്ലോത്ത 

ശോപത്തിൻന െ ശോപത്തിൽ കഴിയുചമോ? (Kâfir) 
ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

ജനെമിയോ 11:3*.....ഈ ഉടമ്പടിയിടല് വയവസ്ഥകൾ 

പാല്ിക്ാത്തവൻ ശ്പിക്ടപ്പട്ടവൻ 

നഹഗ്ൈോയർ 12:25-29*.....25. അരുളിടച്ചയ്യുന്നവടന 
നിരസിക്ാതിരിപ്പാൻ മനാക്ുവിൻ. 29. എന്തുടകാടണ്ടന്നാൽ, നമ്മുടട 

ദൈവും സുംഹരിക്ുന്ന അഗ്നിയാണമല്ലാ. 
------------------------------------------------- 

A’raf 7:36 & 40-49*.....36. എന്നാൽ നമ്മുടട ൈൃഷ്ടാന്തങ്ങടള 
നിമഷധിച്ചു തള്ളുകയുും, അവയുടട മനടര അഹങ്കാരും നടിക്ുകയുും 
ടചയ്യുന്നതടത്ത. അവരാണ് നരകാവകാശ്ികൾ. അവർ അതിൽ 

നിതയവാസികളായിരിക്ുും. 40. നമ്മുടട ൈൃഷ്ടാന്തങ്ങടള നിമഷധിച്ചു 
തള്ളുകയുും, അവയുടട മനടര അഹങ്കാരും നടിക്ുകയുും ടചയ്യുന്നതാമരാ 
അവരാണ് നരകാവകാശ്ികൾ. 41. അവരുടട താവളും നരക ാണ്. 

Ankebut 29: 46-47*.....46. മവൈത്ഗ്ന്ഥും നൽകടപ്പട്ടവമര, നിങ്ങളുടട 
പക്ല്ുള്ള മവൈടത്ത തള്ളിപ്പെയുകയുും ടചയ്യുക. 47. നമ്മുടട 
ൈൃഷ്ടാന്തങ്ങടള തള്ളിപ്പെയുന്നത് സതയനിമഷധികടള കളിയാക്ുന്നതാണ്. 

 
 



17. 
തിരുനവഴുത്തുകളുനെ കോചെോൻ നവളിപോെിൻനെ പുസ്തകത്തിൻനെ 
അവസോെചത്തോനെ അെച്ച  ുപ ടൂ്ടിയതോയി അുംരീകരിച്ചിട്ടുചടോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

നവളിപോട് 22:18-19*.....ഈ ത്ഗ്ന്ഥത്തിടല് ത്പധാന വചസ്ുകൾ 

മകൾക്ുന്ന എല്ലാവർക്ുും ഞാൻ  ുന്നെിയിപ്പു നല്കകുന്നു: ആടരങ്കില്ുും 

ഇവമയാട് എടന്തങ്കില്ുും കൂട്ടിമച്ചർത്താൽ അങ്ങടനയുള്ളവന് ഈ 

പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള  ഹാ ാരികൾ ദൈവും വരുത്തുും. 19ഈ 

ത്പവചനത്ഗ്ന്ഥത്തിടല് വചനങ്ങളിൽനിന്ന് ഏടതങ്കില്ുും 

എടുത്തുകളയുന്നവനിൽനിന്ന് ഇതിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള 

ജീവവൃക്ഷ്ത്തിടെയുും വിശ്ുദ്ധനഗ്രത്തിടെയുും ഓഹരിയുും 

എടുത്തുകളയുും.  

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

Al-i İmran 3:19-20*.....19. യഥാർത്ഥ  തും അല്ലാഹുവിങ്കൽ 

 ാത്ത ാകുന്നു. പൂർവ്വമവൈികൾ വയക്ത ായ ടതളിവുകൾ 

സവീകരിച്ചമശ്ഷും തങ്ങൾക്് തടന്ന അവർ മവൈത്ഗ്ന്ഥും നൽകടപ്പട്ടു. 20. 
അവർ കീഴ്ടപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉെപ്പായുും അവർ മനർവഴിയില്ായി.    

                             18.* 
ബൈൈിളിൽ മുമ്പ് ചരഖനപ്പെുത്തനപ്പട്ടചപോനല് ബദ്വവ െനമന്ന 

െില്യിൽ ഖുർആൻ ക ക്ക്ോക്ക്നപ്പചെടതിന് അത് 
 രിഗ്തഗ്രന്ഥവുമോയി പൂർ മോയി ചയോജിച്ചതോച ോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

1 ചകോെിചന്ത്ോസ് 14:32-33*.....ത്പവാചകന്മാരുടട ആത്മാവ് 

അവർക്് അധീന ാണ്. 33സ ാധാനും ഇല്ലാതാക്ുവാനല്ല, അവ 

നില്നിർത്തുവാനാണ് ദൈവും ഇേിക്ുന്നത് 

രല്ോത്തിയോ 1:8.....എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങമളാടു 
ത്പസുംഗ്ിച്ചതിൽനിന്നു വയതയസ്ത ായ ഒരു സുവിമശ്ഷും നിങ്ങമളാടു 
ത്പസുംഗ്ിക്ുന്നത് ഞങ്ങൾ തടന്ന ആയാല്ുും സവർഗ്ത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു 
 ാല്ാഖ ആയാല്ുും ശ്പിക്ടപ്പട്ടവൻ ആകുന്നു. 

2 ചയോഹന്നോൻ 1:9.....ത്കിസ്തുവിടെ ത്പമബാധനത്തിൽ 

മവരൂന്നി നില്കക്ാടത  ുമന്നാട്ടു മപാകുന്നവൻ ദൈവും ഉള്ളവനല്ല. 
ത്കിസ്തുവിടെ ത്പമബാധനത്തിൽ നില്നില്കക്ുന്നവന് പിതാവുും പുത്തനുും 

ഉണ്ടായിരിക്ുും  
------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:85* ..... ഇസ്ലാ ല്ലാടത  ടറ്റാന്നുും  തും 
സവീകരിക്ാത്ത ഒരാൾ അത് സവീകരിക്ടപ്പടുകയില്ല. അവൻ 

പരമല്ാകത്തിൽ നഷ്ടടപ്പട്ടവനായിത്തീരുും. 
Ahzab 33:40....... ുഹമ്മദ് നബി ഒരു  നുഷയനുും പിതാവല്ല, 
 െിച്ച് അവൻ ദൈവൈൂതനുും ത്പവാചകന്മാരുടട  ുത്ൈയു ാണ്. 
 

 

 
 

 



19. 
ബൈൈിളിൽ അെങ്ങിയിരിക്ക്ുന്ന അെിസ്ഥോെപരമോയ 

സിദ്ധോന്ത്വുും  രിഗ്തപരമോയ അവയക്തതയുും ഖുർആൻ 

ഉൾനക്ക്ോള്ളുന്നുചടോ? 
ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

1 ചയോഹന്നോൻ 2:22-24*..... 23 പുത്തടന നിമഷധിക്ുന്നവൻ 

പിതാവിടനയുും നിമഷധിക്ുന്നു. പുത്തടന സവീകരിക്ുന്നവന് 

പിതാവു ുണ്ട്.. 24  ആൈി ുതൽ നിങ്ങൾ മകട്ടത് നിങ്ങളിൽ നിവസിക്ടട്ട. 

ആൈി ുതൽ മകട്ടത് നിങ്ങളിൽ നിവസിക്ുടന്നങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുത്തനില്ുും 

പിതാവില്ുും നിവസിക്ുും 

2 ചയോഹന്നോൻ 1:9.....ത്കിസ്തുവിടെ ത്പമബാധനത്തിൽ മവരൂന്നി 
നില്കക്ാടത  ുമന്നാട്ട  ുമപാകുന്നവൻ ദൈവും ഉള്ളവനല്ല. ത്കിസ്തുവിടെ 

ത്പമബാധനത്തിൽ നില്നില്കക്ുന്നവന് പിതാവുും പുത്തനുും ഉണ്ടായിരിക്ുും.  
----------------------------------------------------- 

Shura 26: 196-197*.....196. അതു പൂർവ്വകാല്ത്തു തമന്ന വിമവകും 
ഉണ്ടാകുും. 197. ഇത്സായീൽ സന്തതികളിടല് പണ്ഡിതൻ ാർക്് അത് അെിയാും 
എന്ന കാരയും ഇവർക്് (അവിശ്വാസികൾക്്) ഒരു ൈൃഷ്ടാന്ത ായിരിക്ുന്നിമല്ല? 
Fussilat 41:43.....ത്പവാചകൻ പെഞ്ഞു: "നിങ്ങൾക്്  ുമ്പുതടന്ന 

ൈൂതൻ ാർക് ് ുമ്പു പെഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാരയവുും നിങ്ങമളാട് പെഞ്ഞിട്ടില്ല. 

Shura 42:15*......അല്ലാഹു അവതരിപ്പിച്ച ത്ഗ്ന്ഥത്തിൽ ഞാൻ 

വിശ്വസിക്ുന്നു ... ന ുക്് തമ്മിൽ യാടതാരു വാൈവുും ഉണ്ടാകാതിരിക്ടട്ട. 

20.* 
ബൈൈിളിൽ "ഗ്പച ോദ്െും" അനല്ലങ്കിൽ "നവളിപോട്" 
എന്ന ഖുരോന് സമോെമോയ ആശയമോച ോ?  

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

2 തിചമോചത്തചയോസ് 3:16*.....അവ ത്പമബാധനത്തിനുും 

ശ്ാസനത്തിനുും ടതറ്റു തിരുത്തുന്നതിനുും ധാർ ിക പരിശ്ീല്നത്തിനുും 

ഉപകരിക്ുന്നു. 

2 പചഗ്തോസ് 1:20-21*.....മവൈത്ഗ്ന്ഥത്തില്ുള്ള ഒര  ുത്പവചനവുും 
ആർക്ുും സവയും വയാഖയാനിക്ാവുന്നതടല്ലന്ന ്ഒന്നാ ത  ു

 നസ്ില്ാക്ണും. 21എടന്തന്നാൽ ഒര  ുത്പവചനവുും ഒരിക്ല്ുും  നുഷയബുദ്ധിയുടട 
ത്പമചാൈനത്താൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല. പിടന്നമയാ, ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള 

പരിശ്ുദ്ധാത്മാവിടെ നിമയാഗ്ത്പകാരും  നുഷയർ ത്പവചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്   

------------------------------------------------- 
Nisa 4:163*.....നാും അത് അവതരിപ്പിച്ചതുമപാടല്, നിങ്ങളുടടമ ൽ 

അവതരിപ്പിച്ചത് ... മയശ്ു ... മസാള നുും, ... 
En’ am 6:19 & 93.....16. അല്ലാഹു എനിക്ുും നിങ്ങൾക്ുും ഇടയിൽ 

സാക്ഷ്ി നിൽക്ുന്നു, ഈ ഖുർആൻ എനിക്് ത്പമചാൈനും നൽകിയിട്ടു ുണ്ട്, 
ഞാടനാരിക്ല്ുും നിങ്ങമളാടടാപ്പും  ുന്നെിയിപ്പ് നൽകാും. 93. അല്ലാഹുവിന്ടെ 
മപരിൽ കള്ളും ടകട്ടിച്ച ച്ചവമനമയാ, "ഞാൻ മബാധനും കിട്ടിയവമന"ക്ാളുും 
 ിഥയയായവമനക്ാൾ കടുത്ത അത്ക ി ആരുണ്ട?് 

 

 



21. 
യഹൂദ്ൻമോർചക്ക്ോ ഗ്കിസ്തയോെികൾചക്ക്ോ ബദ്വത്തിന്നെ 
വ െമോയി ഖുർആൻ അുംരീകരിക്ക്ുചമോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

െിയമോവർത്തെും 18:20-22*.....20. എന്നാൽ ഒര  ുത്പവാചകൻ 

ഞാൻ കല്കപിക്ാടത എടെ നാ ത്തിൽ ത്പവചിക്ുകമയാ  റ്റ  ുമൈവന്മാരുടട 
നാ ത്തിൽ ത്പവചിക്ുകമയാ ടചയ്താൽ അയാൾ  രിക്ണും.  22.ത്പവാചകൻ 

തന്നിഷ്ടത്പകാരും സുംസാരിച്ചതാണ്; നിങ്ങൾ അയാടള ഭയടപ്പമടണ്ടതില്ല. 

ഏശയോ 8:20*.....“സർമവശ്വരടെ ത്പമബാധനും ത്ശ്ദ്ധിക്ുക! 

ആഭിചാരകർക്് ടചവി ടകാടുക്രുത്. അവരുടട വാക്ുകൾ നിനക്് ഒരു 
നന്മയുും ദകവരുത്തുകയില്ല.” 
------------------------------------------------- 

Shu’ara 26:196-197......196. ഇത് പഴയ ആളുകളുടട 
മവൈപുസ്തകത്തില്ാണ്. 197. ഇത്സായീൽ സന്തതികളിടല് 

പണ്ഡിതൻ ാർക്് അത് അെിയാും എന്ന കാരയും ഇവർക്് 
(അവിശ്വാസികൾക്്) ഒരു ൈൃഷ്ടാന്ത ായിരിക്ുന്നിമല്ല? 

22. 
അല്ലോഹു തന്നെ വ െങ്ങൾ െേോക്ക്ി അനല്ലങ്കിൽ 
അവര ിചക്ക്ട ആവശയും ഉടോകുചമോ? (Mensuh & Nesih) 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

സങ്കീർത്തെങ്ങൾ 89:34*.....ഞാൻ എടെ ഉടമ്പടി 
ല്ുംഘിക്ുകയില്ല,എടെ വാഗ്ൈാനത്തിൽനിന്നു പിൻ ാെുകയില്ല. 

ല്ൂചക്ക്ോസ് 16:17.....ധർ ശ്ാസ്ത്തത്തിടല് ഒരു വള്ളിമക്ാ 

പുള്ളിമക്ാ  ാറ്റും വരുന്നതിടനക്ാൾ എളുപ്പും ആകാശ്വുും ഭൂ ിയുും 

ഇല്ലാതാകുന്നതായിരിക്ുും. 
ചയോഹന്നോൻ 10:35*.....മവൈല്ിഖിതും ഒരിക്ല്ുും 

അഴിവില്ലാത്തതാണമല്ലാ.  
------------------------------------------------- 

Bakara 2:106*.....െോും ഏനതങ്കില്ുും ഒരു വോകയും ഉചപക്ഷിക്ക്ുകചയോ 
അതിനെ മെക്ക്ോതിരിക്ക്ുകചയോ ന യ്തോൽ, െോും അതിനെ നമച്ചനപ്പട്ടചതോ 
അതുചപോല്ുള്ളചതോ മോറ്റി സ്ഥോപിക്ക്ുകയോന ങ്കിൽ. െിെക്ക്െിയിചല്ല, 
അല്ലോഹു എല്ലോ കോരയങ്ങൾക്ക്ുും കഴിവുറ്റവെോന ന്ന് െിങ്ങൾക്ക്െിയിചല്ല? 
Ra'd 13:39*.....അല്ലാഹു താൻ ഉമേശ്ിക്ുന്നതിടന  ായ്ച്ചുകളയുന്നു. 
അവനിേിക്ുന്നത് നില്നിർത്തുകയുും ടചയ്യുന്നു. എല്ലാറ്റിനുും ആധാര ായ 

 ൂല്ത്പ ാണും അവന്ടെ അടുത്താണുള്ളത്. 
Nahl 16:101*..... ടറ്റാരു ഇെക്ത്തില്ുും നാും ഒരു മവൈത്ഗ്ന്ഥും 
അവതരിച്ച് കിട്ട ും. അല്ലാഹുവാകടട്ട താൻ അവതരിപ്പിക്ുന്നതിടനപ്പറ്റി 
നല്ലവണ്ണും അെിയുന്നവനാണ് താനുും - അവർ പെയുും: നീ ടകട്ടിച്ച ച്ചു 
പെയുന്നവൻ  ാത്ത ാകുന്നു എന്ന്. 
İsra 17:86*.....തീർച്ചയായുും നാും ഉമേശ്ിച്ചിരുന്നുടവങ്കിൽ നിനക്് നാും 
നൽകിയ സമന്ദശ്ും നാും പിൻവല്ിക്ു ായിരുന്നു. 

 
 



23.* 
ഖുർആൻ "ചല്ോകങ്ങളുനെ െോഥെിൽ" െിന്ന് ഇെങ്ങനപ്പെുകയുും ഒരു 
കൂട്ടും ഭൂതങ്ങൾ അുംരീകരിക്ക്ുകയുും ന യ്തിരുനന്നങ്കിൽ അത് 
ബദ്വത്തിൽെിന്നുള്ള ഒരു െല്ല സൂ െയോയിരിക്ക്ുചമോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ചയോഹന്നോൻ 14:30*.....ഈ മല്ാകത്തിടെ അധിപതി വരുന്നു. 

എങ്കില്ുും അവന് എടെമ ൽ ഒരധികാരവു ില്ല. . 
2 ചകോെിചന്ത്ോസ് 4:3—4*.....3. ഞങ്ങൾ ത്പസുംഗ്ിക്ുന്ന 

സുവിമശ്ഷും  െഞ്ഞിരിക്ുടന്നങ്കിൽ, ... 4. ഈ മല്ാകത്തിടല് 

ദൈവങ്ങൾ വിശ്വസിക്ാത്തവരുടട  നസ്് അന്ധ ാക്ിയിരിക്ുന്നു ... 
------------------------------------------------- 

Fatih 1:2.....സ്തുതി സർവ്വമല്ാക പരിപാല്കനായ അല്ലാഹുവിന്നാക  ു
Yunus 10:37.....മല്ാകത്തിനു മല്ാകരക്ഷ്ിതാവായ അല്ലാഹുവിനു പുെട  
അല്ലാഹുവിന് പുെട  ഖുർആനില്ുും  റ്റ ുും ടകട്ടിച്ച ച്ചവയ്ക്ാനാവില്ലായിരുന്നു. 
Ahkaf 46:29-30..... 29. ജിന്നുകളുടട കൂട്ടത്തില്ുള്ള ഒരു സുംഘടത്ത 

ഞങ്ങൾ ടകാണ്ടുവന്നിട്ട  ുണ്ട്. അവർ ഖുർആൻ മകൾക്ാതിരിക്ാനാണ് 

അത്. 30. അതിനു  ുമ്പു വരുന്നതിടന ശ്രിടവക്ുന്നതാണിത്. അത് 

സതയത്തിമല്ക്ുും മനരായ പാതയിമല്ക്ുും നയിക്ുന്നു.        

24. 
അത് സോത്തോെിൽ െിന്നുള്ളതോന ന്ന് ആവർത്തിച്ച് 
െിചഷ്ധിക്ക്ോൻ ഒരു വിശുദ്ധ പുസ്തകും ആവശയമോച ോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

മത്തോയി 7:15-20*.....വയാജത്പവാചകന്മാടര സൂക്ഷ്ിച്ചുടകാള്ളുക. 16 

അവരുടട ഫല്ങ്ങൾടകാണ്ട ്നിങ്ങൾക് ്അവടര തിരിച്ചെിയാും 

ചയോഹന്നോൻ 8:44-49*.....44. പിശ്ാച് ആണ് നിങ്ങളുടട 

പിതാവ്. നിങ്ങളുടട പിതാവിടെ ൈുർമ ാഹും നിെമവറ്റുവാൻ നിങ്ങൾ 

ഇേിക്ുന്നു. അവൻ ആൈി ുതൽ ടകാല്പാതകി ആയിരുന്നു. അവൻ 

ഒരിക്ല്ുും സതയത്തിടെ പക്ഷ്ത്തു നിന്നിട്ടില്ല. എടന്തന്നാൽ അവനിൽ 

സതയ ില്ല.. 46. ഞാൻ പാപിയാടണന്ന് എടന്ന മബാധയടപ്പടുത്തുവാൻ 

നിങ്ങളിൽ ആർക്ു കഴിയുും? 

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

Nahl 16:98*.....നീ ഖുർആൻ പാരായണും ടചയ്യുമമ്പാൾ 

ശ്പിക്ടപ്പട്ട പിശ്ാചിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിൽ അഭയും മതടുക. 

Sebe 34:8 & 46*.....8. അല്ലാഹുവിൻടെ മപരിൽ അയാൾ കള്ളും 
ടകട്ടിച്ച ച്ചതാമണാ അതല്ല അയാൾക്ു ത്ഭാന്തുമണ്ടാ? (നബിമയ,) പെയുക: 

നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടട പങ്കാളിടയ പിന്തുടരുകമയാ, 
Tekvir 81:22 & 25*.....22. അല്ല, നിങ്ങളുടട അനുചരന്മാർ 
(ത്ഭാന്തൻ) ത്ഭാന്തനാണ്. 25. ശ്പിക്ടപ്പട്ട പിശ്ാചിൻടെ വാക്് ഇതാണ്. 

കുെിപ്പ്: ടഹ.  ുഹമ്മദ് പിശ്ാചാടണന്നു പെഞ്ഞമപ്പാൾ പല്മപ്പാഴുും 
അമേഹും നിമഷധിക്ുകയായിരുന്നു: 15: 6-7, 23:70, 37:36, 
44:14, 51: 50-52, 68:51. 
 
 



അല്ലോഹുവുും ബദ്വവുും 
25.* 

"ഏക" സതയബദ്വും മോഗ്തമോന ന്ന യഹ ദൂ്ന്മോര ുും, ഗ്കിസ്തയോെികളു ും, 
മുസ്ലീങ്ങളു ും വിശവസിക്ക്ുന്നത്? (Vahdet-i Vüjüd)           

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

െിയമോവർത്തെും 6:4*.....യിത്സാമയമല്, മകൾക്; യമഹാവ 

നമ്മുടട ദൈവ ാകുന്നു; യമഹാവ ഏകൻ തമന്ന. 

എചഫചസോസ് 4:4-6......ഒരു കർത്താവ് ... 6. എല്ലാവരുടടയുും 
ദൈവ ായ സർവ്വവുും പിതാവുും ഏകനാണ് … 

1 തിചമോചത്തചയോസ് 2:5-6.....ദൈവും ഏകൻ തമന്ന... 

യോചക്ക്ോബ് 2:19.....ദൈവും ഏകൻ എന്നു നീ വിശ്വസിക്ുന്നു; 
------------------------------------------------- 

Bakara 2:163.....െിങ്ങളുനെ ബദ്വും ഏകബദ്വമോണ്. 

അവെല്ലോനത യോനതോരു ബദ്വവുമില്ല. 
Nisa 4:87 & 171*.....87.അല്ലാഹു! അവനല്ലാടത യാടതാരു 
ദൈവവു ില്ല. 171. അല്ലാഹു. അവനല്ലാടത ദൈവ ില്ല.              
Maide 5:73ബദ്വും ഏകെോണ് 
Nahl 16:22 & 51.....നിങ്ങളുടട ദൈവും ഏകദൈവ ാണ് ... 

51. നിങ്ങൾ രണ്ടു ദൈവങ്ങടള എടുക്രുത് 
Kasas 28:70....അവൻ അല്ലാഹുവാണ്. അവനല്ലാടത യാടതാരു ദൈവവ ുില്ല. 
İhlas 112:1.....പെയുക: അവനാകുന്നു അല്ലാഹു.' 

26.* 
ബൈൈിളിൽ കോ ുന്ന ബദ്വത്തിന്നെ 
രു വിചശഷ്ങ്ങളുമോയി ൈന്ധനപ്പട്ട് ഖുർആെിൽ കോ ുന്ന 

ബദ്വത്തിന്നെ സവഭോവത്തിന്നെയുും 
സവഭോവവിചശഷ്ങ്ങനളയോച ോ? (Esmaül-Husna) 

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

ഏശയോ 40:28*.....ഭൂ ിയുടട അെുതികടള നിർ ിച്ച 

സർമവശ്വരൻ നിതയനായ ദൈവ ാകുന്നു എന്നു നീ മകട്ടിട്ടിമല്ല? 

നിനക്െിഞ്ഞുകൂമട? അവിടുന്നു ക്ഷ്ീണിക്മയാ തളരുകമയാ ടചയ്യുന്നില്ല. 
അവിടുടത്ത  മനാഗ്തും ആർക്ാണെിയാവുന്നത്?  

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

Bakara 2:255*.....അല്ലാഹു! അവനല്ലാടത ദൈവ ില്ല. അവൻ 

എടന്നന്നുും ജീവിച്ചിരിക്ുന്നവൻ. എല്ലാറ്റിടനയുും പര കാരുണികനായ 

അല്ലാഹു സിുംഹാസനസ്ഥനായിരിക്ുന്നു. അവടന സ്തുതിപ്പിന്. 

അവൻ ഉന്നതനുും  ഹാനു ടത്ത. 

Hashr 59:23*.....അവനല്ലാടത മവടൊരു ദൈവ ില്ല. അവൻ 

സർവ്വശ്ക്തനായ കർത്താവ്, പരിശ്ുദ്ധൻ, വിശ്വാസത്തിന്ടെ സുംരക്ഷ്കന്; 

ഗ്ാർഡിയൻ, സർവ്വശ്ക്തൻ, സർവ്വശ്ക്തൻ ... 
 
 

 



27. 
ബൈൈിളിന്നെ "ബദ്വും" ഉും "ഖുർആെിന്നെയുും" 
ബദ്വവുും ഒന്നു തനന്നയോച ോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

പുെപ്പോട് 3:14.....ദൈവും അരുളിടച്ചയ്തു: 
“ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ തടന്ന. ഞാനാകുന്നവൻ തടന്ന, എടന്ന നിങ്ങളുടട 

അടുക്മല്ക്് അയച്ചിരിക്ുന്നു എന്നു ഇത്സാമയൽജനമത്താടു പെയുക... 
1 ചയോഹന്നോൻ 5:20*.....മയശ്ുത്കിസ്തു. അവൻ 

സതയദൈവവുും നിതയജീവനുും ആകുന്നു.  

2 ചയോഹന്നോൻ 1:9*.....ത്കിസ്തുവിടെ ത്പമബാധനത്തിൽ മവരൂന്നി 
നില്കക്ാടത  ുമന്നാട്ട  ുമപാകുന്നവൻ ദൈവും ഉള്ളവനല്ല. ത്കിസ്തുവിടെ 

ത്പമബാധനത്തിൽ നില്നില്കക്ുന്നവന് പിതാവുും പുത്തനുും ഉണ്ടായിരിക്ുും.  
------------------------------------------------- 

Ankebut 29:46*.....മവൈത്ഗ്ന്ഥും നൽകടപ്പട്ടവമരാട് നീ പെയുക: നിങ്ങൾ 

ഞങ്ങൾക് ്അവതരിപ്പിക്ടപ്പട്ടതില്ുും നിങ്ങൾക് ്അവതരിപ്പിക്ടപ്പട്ടതില്ുും 
ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്ുന്നു. ഞങ്ങളുടട ദൈവവുും നിങ്ങളുടട ദൈവവുും 
ഒരുവനാകുന്നു. ഞങ്ങൾ അവന് കീഴ്ടപട്ടവരു ാകുന്നു. 

28. 
ബദ്വത്തിന്നെ െിതയവുും മോറ്റമില്ലോത്തതുമോയ െോമും 
"യചഹോവ" ആച ോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

പുെപ്പോട് 3:15*.....ദൈവും മ ാശ്മയാടു വീണ്ടുും പെഞ്ഞു: 
“അത്ബഹാ ിടെയുും ഇസ്ഹാക്ിടെയുും യാമക്ാബിടെയുും ദൈവ ായ 

സർമവശ്വരൻ എടന്ന നിങ്ങളുടട അടുക്ൽ അയച്ചിരിക്ുന്നു എന്ന് 
ഇത്സാമയൽജനമത്താടു പെയണും. ഇതാണ് എടെ ശ്ാശ്വതനാ ും; 

തല് ുെതല് ുെയായി ഞാൻ ഈ മപരിൽ അെിയടപ്പടുും.  

ഏശയോ 26:4.....സർമവശ്വരനായ ദൈവും ശ്ാശ്വത ായ 

അഭയ ാകയാൽ സർമവശ്വരനിൽ എന്നുും ആത്ശ്യിക്ുവിൻ. 

ചയോഹന്നോൻ 8:58*.....58. മയശ്ു ത്പതിവചിച്ചു: “ഞാൻ 

ഉെപ്പിച്ചു പെയുന്നു, അത്ബഹാ ിനു  ുമ്പുതടന്ന ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.”.  
------------------------------------------------- 

A'raf 7:180.....അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവുും ഉത്ത  ായ നാ ങ്ങൾ ഉണ്ട്. 
അതിനാൽ ഇവടന നിങ്ങൾ വിളിക്ുക. അതിനാൽ ആ മപരുകളിൽ അവടന 
നിങ്ങൾ വിളിച്ചുടകാള്ളുക, അവൻടെ മപരുകളിൽ ക തൃ്തി ും 
കാണിക്ുന്നവടര നിങ്ങൾ വിട്ടുകളയുക. 

Isra 17:110*.....നബിമയ,) പെയുക: നിങ്ങൾ അല്ലാഹു എന്ന് 
വിളിച്ചുടകാള്ളുക. അടല്ലങ്കിൽ െഹ്മാൻ എന്ന ്വിളിച്ചുടകാള്ളുക. 

ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: ദൈവത്തിൻടെ സവിമശ്ഷവുും നിതയവു ായ നാ ത്തില്ുള്ള 

"യമഹാവ" എന്ന വാക്് ദബബിളിൽ 6,823 തവണ ഉപമയാഗ്ിക്ുന്നുണ്ട്, 
പമക്ഷ് ഖുർആനിടല് ദൈവത്തിന്ടെ 99 മപരുകളിൽ  99 ൽ ഒരുംഗ്വുും 
കാണുന്നില്ല.  Cf. Taha 20:8, Rahman 55:78 &Hashr 59:24. 
 

 



29. 
ബദ്വത്തിന്നെ പരിശുദ്ധമോയതിനെക്ക്ുെിച്ചുള്ള വിശുദ്ധ 

ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വല്ലതുമുചടോ?  (el-Kuddus) 
ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

ഏശയോ 6:3.....സർവശ്ക്തനായ സർമവശ്വരൻ പരിശ്ുദ്ധൻ, 

പരിശ്ുദ്ധൻ,പരിശ്ുദ്ധൻ; അവിടുടത്ത  ഹത്തവും ഭൂ ിയിടല്ങ്ങുും 

നിെഞ്ഞിരിക്ുന്നു 

ഏശയോ 40:25.....എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടന്ന ആമരാടു 
താരത യടപ്പടുത്തുന്നു? ഞാൻ ആർക്ു സൈൃശ്നാണ്, എന്നു 
പരിശ്ുദ്ധനായവൻ മചാൈിക്ുന്നു 

ഏശയോ 57:15*.....അനുതപിക്ുന്നവടെ ഹൃൈയത്തിനുും വിനീതടെ 

ആത്മാവിനുും നവദചതനയും പകരാൻ ഞാൻ അവമരാടടാത്തു പാർക്ുന്നു 

ചയോഹന്നോൻ 17:11.....അവിടുടത്ത സന്നിധിയിമല്ക്ു ഞാൻ 

വരുന്നു.  

നവളിപോട് 4:8*.....പരിശ്ുദ്ധൻ, പരിശ്ുദ്ധൻ, പരിശ്ുദ്ധൻ, 

സർവ്വശ്ക്തനായ കർത്താവ് പരിശ്ുദ്ധൻ. 

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

Hashr 59:23* അല്ലോഹു. അവെല്ലോനത ചവനെ ബദ്വമില്ല. അവൻ 

സർവ്വശക്തെോയ കർത്തോവ്, പരിശുദ്ധൻ ... 

Jum’a 62:1*.....ആകോശത്തില്ുും ഭൂമിയില്ുും ഉള്ളനതല്ലോും അല്ലോഹുവിനെ, 
പരിശുദ്ധൻ, ഗ്പതോപിയുും യുക്തിമോെുമോയ ബദ്വനത്ത മഹതവനപ്പെുത്തുന്നു. 

ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: ഈ ഗ്ണങ്ങൾ ഖുർആനിൽ രണ്ടു തവണ  ാത്തമ  
കാണടപ്പടുന്നുടണ്ടങ്കില്ുും, ദബബിളിൽ 450-ല്ധികും തവണ കടണ്ടത്തിയിട്ടണ്ട.് 

30. 
ബദ്വത്തിന്നെ സവഭോവത്തിന്നെയുും ഗ്പകൃതിയുചെയുും 
കൂട്ടത്തിൽ, ബദ്വും തനന്നത്തോൻ "പിതോവ്" എന്ന് 
നവളിനപ്പെുത്തുന്നുചടോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 
ഏശയോ 63:16*....എങ്കില്ുും അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടട പിതാവാകുന്നു.... 
മത്തോയി 5:45 & 48.....സവർഗ്ഗസ്ഥെോയ െിങ്ങളുനെ പിതോവിന്നു 
പ ഗു്തന്മോരോയി തീചരടതിന്നു തചന്ന; 

ചയോഹന്നോൻ 8:41.....ഞങ്ങൾക്ക്ു ഒരു പിതോചവയുള്ളു; ബദ്വും തചന്ന 

എന്നു പെഞ്ഞു.  
------------------------------------------------- 
En'am 6:101..... ആകാശ്ങ്ങളുടടയുും ഭൂ ിയുടടയുും നിർ ാതാവാണവൻ. 

അവന്ന് എങ്ങടന ഒരു സന്താന ുണ്ടാകുും? അവടന്നാരു കൂട്ടുകാരിയു ില്ലമല്ലാ? 
എല്ലാ വസ്തുക്ടളയുും അവൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. 

Furkan 25:2..... അവൻ സന്താനടത്ത സവീകരിച്ചിട്ടില്ല. അവന്ടെ 
അധികാരും അവനിേിക്ുന്നതല്ല. 
Jinn 72:3*..... നമ്മുടട കർത്താവിൻടെ  ഹതവും ഉന്നതൻ എന്നു 
ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്ുന്നു. ഭാരയമയാ  ക്മളാ എടുക്രുത്. 

 

 

 



31.* 
ബദ്വത്തിന്  അഹങ്കോരവുമോച ോ ബദ്വത്തിൻനെ ഗ്പശസ്തി? 
(el-Mütekebbir) 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

സങ്കീർത്തെങ്ങൾ 101:5.....അയൽക്ാരടനതിടര ഏഷണി 
പെയുന്നവടന ഞാൻ നശ്ിപ്പിക്ുും ഗ്ർവുും അഹുംഭാവവുും ഉള്ളവടന 

ഞാൻ ടപാെുപ്പിക്ുകയില്ല. 
സുഭോഷ്ിതങ്ങൾ 6:16-17*.....ആെു കാരയങ്ങൾ സർമവശ്വരൻ 

ടവെുക്ുന്നു ഏഴാ ടതാന്നുകൂടി അവിടുന്നു മേേ ായി കരുതുന്നു 

ഗ്ർവുപൂണ്ട കണ്ണുകളുും... 
ഏശയോ 57:15.....ഉന്നതവുും വിശ്ുദ്ധവു ായ സ്ഥല്ത്തു ഞാൻ 

വസിക്ുടന്നങ്കില്ുും അനുതപിക്ുന്നവടെ ഹൃൈയത്തിനുും വിനീതടെ 

ആത്മാവിനുും നവദചതനയും പകരാൻ ഞാൻ അവമരാടടാത്ത  ുപാർക്ുന്നു. 
1 ചയോഹന്നോൻ 2:16*.....ഇവടയല്ലാും മല്ാകത്തിനുള്ളവയമത്ത. 

മല്ാകത്തിനുള്ളത് പിതാവിൽനിന്നുള്ളതല്ല 
------------------------------------------------- 

Hashr 59:23*.....അവനല്ലാടത മവടൊരു ദൈവ ില്ല. അവൻ 

സർവ്വശ്ക്തനായ കർത്താവ്, പരിശ്ുദ്ധൻ, വിശ്വാസത്തിന്ടെ 
സുംരക്ഷ്കന്; അവൻ സകല് സുംഗ്തികൾക്ുും കഴിവുറ്റവനമല്ലാ. 

32.* 
ബദ്വത്തിന്നെ സവഭോവത്തിന്നെയുും ഗ്പകൃതിയുചെയുും 
രു ങ്ങളിൽ ഒന്നോയ ബദ്വും തനന്ന "രക്ഷകനെ" തനന്ന 

നവളിനപ്പെുത്തുന്നുചടോ? 
ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

ഏശയോ 43:3 & 11*.....3. ഞാനാണ് നിടെ സർമവശ്വരൻ. 

ഇത്സാമയല്ിടെ പരിശ്ുദ്ധനുും നിടെ രക്ഷ്കനുും ഞാൻ തടന്ന. 11 ഞാൻ, 

ഞാനാകുന്നു സർമവശ്വരൻ. ഞാനല്ലാടത മവടൊരു രക്ഷ്കനില്ല 

ല്ൂചക്ക്ോസ് 2:11*.....ൈാവീൈിടെ പട്ടണത്തിൽ കർത്താവായ 

മയശ്ുത്കിസ്തു എന്ന രക്ഷ്കൻ നിങ്ങൾക്ായി പിെന്നിരിക്ുന്നു.. 
തീചത്തോസ് 2:10-13.....10. എല്ലാ കാരയങ്ങളില്ുും നമ്മുടട 

രക്ഷ്കനായ ദൈവത്തിടെ … 13. നമ്മുടട  മഹാന്നതനായ ദൈവവുും 

രക്ഷ്കനു ായ മയശ്ുത്കിസ്തു 

തീചത്തോസ് 3:4-6.....4. നമ്മുടട രക്ഷ്കനായ ദൈവും ... 6. നമ്മുടട 
രക്ഷ്കനായ മയശ് തു്കിസ്തുവില് ടൂട അവിടുന്ന ്നടമ്മ ഏടറ്റടുക്ുന്നു. 

യൂദ്ോ 1:25.....നമ്മുടട രക്ഷ്കനായ ഏക ബദ്വും 
------------------------------------------------- 

ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: ദൈവും ഒരു "രക്ഷ്കന" എന്ന വിമശ്ഷണും ദബബിളിൽ 39 

തവണ കടണ്ടത്തി, പമക്ഷ് ഖുർആനിൽ അത് കടണ്ടത്താനായില്ല. 

 
 



33.* 
ബദ്വും തനന്നത്തോൻ വിളിച്ചെിയിക്ക്ുന്ന 

വിശുദ്ധപുസ്തകങ്ങളിൽആദ്യനത്ത വയക്തിയിൽ െമ്മൾ "െമ്മൾ" 
എന്നു പെയുചമോ?   

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

ഉല്പത്തി 1:26*.....ന ുക്് നമ്മുടട ഛായയില്ുും 

സാൈൃശ്യത്തില്ുും  നുഷയടന സൃഷ്ടിക്ാും...  
ഉല്പത്തി 11:6-7.....നാും ടചന്ന് അവരുടട ഭാഷ ഭിന്നിപ്പിക്ാും. 

പിന്നീടവർ അമനയാനയും  നസ്ില്ാക്ുകയില്ലമല്ലാ. … 
ചയോഹന്നോൻ 17:11*.....അവിടുടത്ത സന്നിധിയിമല്ക്ു ഞാൻ 

വരുന്നു. പരിശ്ുദ്ധപിതാമവ, നാും ഒന്നായിരിക്ുന്നതുമപാടല് അവരുും 

ഒന്നാകുന്നതിന് അവിടുന്ന് എടന്ന ഏല്കപിച്ചവടരടയല്ലാും അവിടുടത്ത 

നാ ത്തിൽ കാത്തുടകാള്ളണമ . 

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

Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72*.....ഞങ്ങൾ നിടന്ന സൃഷ്ടിച്ചു, 
നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്ുന്നിമല്ല? 58. നിങ്ങളാമണാ അത്  ുളപ്പിച്ചു 
വളർത്തുന്നത്. 59. നിങ്ങളാമണാ അത് സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്ുന്നത്. അതല്ല, 
നാ ാമണാ സൃഷ്ടികർത്താവ്? 

İnsan 76:23.....തീർച്ചയായുും നാും നിനക്് ഈ ഖുർആനിടന 
അൽപാൽപ ായി അവതരിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്ുന്നു. 

34.* 
ഗ്തിതവത്തിന്നെ ആശയും സവീകോരയമോച ോ? (പിതോവ്, പുഗ്തൻ 

& പരിശുദ്ധോത്മോവ്) 
ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

ഉല്പത്തി 11:6-7....നാും ടചന്ന് അവരുടട ഭാഷ ഭിന്നിപ്പിക്ാും. 

പിന്നീടവർ അമനയാനയും  നസ്ില്ാക്ുകയില്ലമല്ലാ … 
മത്തോയി 28:18-19*.....അതുടകാണ്ടു നിങ്ങൾ മപായി എല്ലാ 

ജനതകടളയുും ശ്ിഷയന്മാരാക്ുക; പിതാവിടെയുും പുത്തടെയുും 

പരിശ്ുദ്ധാത്മാവിടെയുും നാ ത്തിൽ അവടര സ്നാപനും ടചയ്യു   
എചഫചസോസ് 4:4-6*.....4ഒരു ആത്മാവ്... 5. ഒരു കർത്താവ്... 

6. എല്ലാവരുടടയുും ദൈവ ായ സർവ്വവുും പിതാവുും ഒന്നാകുന്നു. 
------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:64*.....ന ുക്് അവനു പങ്കാളിയില്ല 
Nisa 4:171..... ർയമ ,  െിയത്തിന്ടെ പുത്തനായ മയശ്ു, ദൈവൈൂതൻ 

 ാത്ത ായിരുന്നില്ല ... " ൂന്നു" എന്ന് പെയുക. നിർത്തുക! അത് നിങ്ങൾക്് 
ഗ്ുണകരും തടന്നയാകുന്നു. അല്ലാഹു ഏകനായ ദൈവും  ാത്ത ാണ്. ഒരു 
 കടന ത്പസവിക്ാനാണവൻ പുണയും ത്പാപിക്ുന്നത്. 
Maide 5:72-73.....72  ർയ ിൻടെ  കൻ  സീഹ് തടന്നയാണ് 

അല്ലാഹു എന്ന് പെഞ്ഞവർ തീർച്ചയായുും 
അവിശ്വാസികളായിരിക്ുന്നു. 73. അല്ലാഹു  ൂവരിൽ ഒരാളാണ്. 
 

 
 



35.* 
ചയശു നതനറ്റോന്നു ന യ്യുന്നതിൽ നതറ്റോയ എനന്ത്ങ്കില്ുും 
ആചരോപ മുന്നയിച്ചിട്ടുചടോ, തോൻ നതറ്റു ന യ്ത ഒരു കോരയും 
മെച്ചുനവക്ക്ോൻ ചയശു ബദ്വചത്തോട് െു  പെയുചമോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ചയോഹന്നോൻ 8:46*.....ഞാൻ പാപിയാടണന്ന് എടന്ന 

മബാധയടപ്പടുത്തുവാൻ നിങ്ങളിൽ ആർക്ു കഴിയുും? ഞാൻ പെയുന്നതു 
സതയും ആടണങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തുടകാണ്ട് എടന്ന വിശ്വസിക്ുന്നില്ല? 

തീചത്തോസ് 1:2.....ഒരിക്ല്ുും വയാജും പെയാത്ത ദൈവും 

യുഗ്ാരുംഭത്തിനു ുമ്പ് വാഗ്ൈാനും ടചയ്തതുും അവിടുടത്ത വചനത്തിൽ 

യഥാകാല്ും ടവളിടപ്പടുത്തിയതു ാണ് ഈ ത്പതയാശ്. 
1 പചഗ്തോസ് 2:21-23*.....അവിടുന്ന് ഒരു പാപവുും ടചയ്തില്ല; 

അവിടുടത്ത അധരങ്ങളിൽ ഒരു വഞ്ചനയുും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. . 
------------------------------------------------- 

Ma’ida 5:116....."അല്ലോഹു സുബ്ഹോെവുതോല് പെഞ്ഞു:" എെിക്ക്ുും 
എന്നെ മോതോവിെുും അല്ലോഹുനവക്ക്ൂെോനത രടു ബദ്വങ്ങനള പിെിച്ച് 
നവക്ക്ുകയോച ോ? െീ പെയുക: െിങ്ങൾ ആരോധിച്ചു നകോടിരിക്ക്ുക. 
എെിക്ക്് പെയോൻ പോെില്ലോത്തത് എന്ത്ോന ന്ന് എെിക്ക്െിയില്ലോയിരുന്നു. 
ഞോൻ അത് പെഞ്ഞോൽ െിങ്ങൾക്ക്െിയില്ല. എന്നെ മെസ്സില്ുള്ളത് 
എന്ത്ോന ന്ന് െിങ്ങൾക്ക്െിയോും, െിങ്ങളുനെ മെസ്സില്ുള്ളത് അെിയില്ല.  

36.* 
ബദ്വും തന്നെ മഹത്തോയ ശക്തി ഗ്പകെമോക്ക്ുന്നത് അനല്ലങ്കിൽ 

വിരല്െയോളങ്ങൾ മെുഷ്യ  രിഗ്തത്തിൽ വിരൽ ൂടുന്ന ഒരു 
വിദ്ൂര, സുതോരയബദ്വമോച ോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

പുെപ്പോട് 13:21*.....അവർക്് രാവുും പകല്ുും യാത്ത 

ടചയ്യാനാകുുംവിധും അവടര നയിച്ചുടകാണ്ട് പകൽ മ ഘസ്തുംഭത്തില്ുും 

അവർക്് ടവളിച്ചും പകർന്നുടകാണ്ടു രാത്തി അഗ്നിസ്തുംഭത്തില്ു ായി 

സർമവശ്വരൻ അവർക്ു  ുമമ്പ ടപായ്ടക്ാണ്ടിരുന്നു. 
പുെപ്പോട് 16:9-10.....സർമവശ്വരടെ സന്നിധിയിമല്ക്ു 
വരികഅമപ്പാൾ സർമവശ്വരടെ മതജസ്് മ ഘത്തിൽ അവർക്് ൈൃശ്യ ായി.  

1 സോമുവൽ 12:16.....നിങ്ങളു ടട കൺ ുമ്പിൽ അവിടുന്ന  ുത്പവർത്തിക്ാൻ 

മപാകുന്ന  ഹാകാരയും കാണാൻ നിങ്ങൾ നില്കക്ുന്നിടത്ത  ുതടന്ന നില്കക്ുവിൻ.  

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

En'am 6:37-38*.....37. ഇവൻനെ ചമൽ ഇവൻനെ രക്ഷിതോവിങ്കൽ 

െിന്ന് ഏനതങ്കില്ുും ദ്ൃഷ്ടോന്ത്ും ഇെക്ക്നപ്പെോത്തനതന്ത്ോണ് എന്നവർ 
ച ോദ്ിക്ക്ുന്നു. പെയുക: തീർച്ചയോയുും അല്ലോഹു ദ്ൃഷ്ടോന്ത്ും ഇെക്ക്ുവോൻ 
കഴിവുള്ളവെോണ്. പനക്ഷ അവരിൽ അധികചപരുും (കോരയും) 
മെസ്സില്ോക്ക്ുന്നില്ല. 38. ചവദ്ഗ്രന്ഥത്തിൽ മൂസോനയ െോും െിചയോരിച്ചിട്ടില്ല. 
Tevbe 9:30-31*......30.അല്ലോഹ് ... 31. അവർ അവെുമോയി 
ൈന്ധനപ്പട്ടിരിക്ക്ുന്നതിനെക്ക്ോൾ ചഗ്ശഷ്ഠെോണ്. 

 
 



37. 
ഭൂമിയിനല് ആളുകചളോട് ബദ്വും തനന്നത്തോൻ 

നവളിനപ്പെുത്തിയിട്ടുചടോ? (Theophany or Ru’yetullah) 
ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

പുെപ്പോട് 33:11 & 18-23*.....11. യമഹാവ മ ാടശ്മയാടു 
 ുഖാ ുഖ ായി സുംസാരിച്ചു. 18. നിന്ടെ മതജസ്ു എനിക്ു കാണിച്ചു 
തമരണമ  എന്നു പെഞ്ഞു. 23. നീ എന്ടെ പിൻ ഭാഗ്ും കാണുും; 
എന്ടെ  ുഖമ ാ കാണാവതല്ല എന്നുും യമഹാവ അരുളിടച്ചയ്തു. 

സുംഖൃ 12:7-8.....7 അവയക്ത ായല്ല, സ്പഷ്ട ായുും 

അഭി ുഖ ായുും ഞാൻ അവമനാടു സുംസാരിക്ുന്നു. സർമവശ്വരടെ രൂപും 

അവൻ കണ്ടിരിക്ുന്നു;  
------------------------------------------------- 

En'am 6:103*.....വിഷൻ അത് അവടന  നസ്ില്ാക്ുന്നില്ല ... 
A'raf 7:143*..... ൂസാ, താങ്കടളടന്ന കാമണണ്ടതിനുും എടന്ന 

കാണിച്ചുടകാടുക്ുക. അവൻ പെഞ്ഞു: നിങ്ങൾ എടന്ന കാണുകയില്ല. 
Hajj 22:63.....തീർച്ചയായുും അല്ലാഹ  ുനയജ്ഞനുും സൂക്്ഷ് ജ്ഞനു ാകുന്ന .ു 

Lokman 31:16.....തീർച്ചയായുും അല്ലാഹ  ുനയജ്ഞനുും സൂക്്ഷ് ജ്ഞാനിയു ാകുന്ന.ു 

ത്ശ്ദ്ധിക്ുക: ദബബിളിടല്  റ്റ  ുദൈവശ്ാസ്ത്തജ്ഞന്മാർ: ഉല്കപത്തി 12:7-
9; ഉല്കപത്തി 18:1-33; ഉല്കപത്തി 32:22-30; പുെപ്പാട് 3:2-4:17; പുെപ്പാട് 
24:9-11; നിയ ാവർത്തനും 31:14-15; മജാബ് 38-42. 

38.* 
ബദ്വവ െമോയ ബദ്വവ െത്തിൽെിന്നു ചവർനപെുത്തിയ 

ഇക്ക്ോല്ത്ത് ബദ്വും ചെരിട്ട് സുംസോരിക്ക്ുന്നുചടോ? 
ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

Joel 2:28*.....പിന്നീട് ഇതു സുംഭവിക്ുും: എല്ലാവരുടടയുുംമ ൽ 

എടെ ആത്മാവിടന ഞാൻ പകരുും. നിങ്ങളുടട പുത്തന്മാരുും പുത്തി ാരുും 

ത്പവചിക്ുും; നിങ്ങളുടട വൃദ്ധന്മാർ സവപ്നങ്ങൾ കാണുും.... 
1 ചകോെിചന്ത്ോസ് 14:1-4, 24-31.....1. സ്മനഹടത്ത അനുഗ് ിക്ുക, 

ആത്മീയ ൈാനങ്ങൾ ആത്ഗ്ഹിക്ുക, നിങ്ങൾ ത്പവചനത്തിന് മവണ്ടി 
ത്പാർത്ഥിക്ുക. 4. സഭടയ ത്പവചിക്ുന്നവനാണ് അവൻ ... 24. എന്നാൽ 

എല്ലാവരു ും ത്പവചിക്ുകയുും, വിശ്വസിക്ാത്ത ഒരാൾ, അടല്ലങ്കിൽ അയാടളപ്പറ്റി 
മബാധവാന്മാരായാൽ അവൻ ശ്ിക്ഷ്ിക്ടപ്പടുകയുും ടചയ്താൽ എല്ലാവരുടടയുും 
വിധി  ു ഴുവന ുും അവൻ വിധിച്ചിരിക്ുന്നു. 25. അവന്ടെ ഹൃൈയരഹസയങ്ങള ുും 
ടവളിടപ്പട്ട വര ുും; അങ്ങടന അവൻ  ുഖും കുത്തിപ്പെഞ്ഞു ദൈവടത്ത 

ആരാധിക്ുും. ദൈവും നിങ്ങള ടുട ഹൃൈയത്തിൽ ഉടണ്ടന്ന ്അെിയിക്ുക. 

എല്ലാവരു ും പഠിപ്പാനുും എല്ലാവർക്ുും ത്പമബാധനും ല്ഭിപ്പാനു ായി നിങ്ങൾക്ു 
എല്ലാവർക്ുും ഔമരാരുത്തനായി ത്പവചിക്ാ മല്ലാ. 
------------------------------------------------- 

Tevbe 9:31.....അവൻ പെഞ്ഞു... 
Shura 42:51*.....ഒരു ദൈവൈൂതടന (ൈൂതൻ) ഒരു ടവളിപാടിടനമയാ 
പിന്നിൽ നിന്ന്  െയാതിരിക്ുന്നതിമനാ അടല്ലങ്കിൽ ഒരു ൈൂതടന അയച്ചതിമനാ 
അല്ലാത്ത യാടതാരു  നുഷയമനാടു ും അല്ലാഹു സുംസാരിക്ുന്നതല്ല. 
 

 



39.* 
അെന്ത്മോയ ബദ്വും മെുഷ്യനര "ബദ്വമക്ക്ൾ" എന്നു 
വിളിക്ക്നപ്പെുന്നവചരോനെോപ്പും പരസ്പര സ്ചെഹചത്തോനെയുള്ള 

ൈന്ധും പുല്ർത്തുന്നുചടോ? 
ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

Hosea 1:10*.....“നിങ്ങൾ എടെ ജന ല്ല എന്നു പെടഞ്ഞങ്കില്ുും 

നിങ്ങൾ ജീവിക്ുന്ന ദൈവത്തിടെ  ക്ൾ എന്നു പെയുന്ന സ യും വരുന്നു.”  
രല്ോത്തിയോ 4:6.....പുത്തടെ ആത്മാവിടന ദൈവും നമ്മുടട 

ഹൃൈയങ്ങളിമല്ക്് അയച്ചതിൽനിന്ന് നിങ്ങൾ അവിടുടത്ത 

പുത്തന്മാരാടണന്നു ടതളിയുന്നു...  

1 ചയോഹന്നോൻ 3:1-2.....കാണുക, നാും ദൈവത്തിടെ  ക്ൾ 

എന്നു വിളിക്ടപ്പടുവാൻ പിതാവ് എത്ത വല്ിയ സ്മനഹ ാണു ന ുക്് 
നല്കകിയിരിക്ുന്നത്ത്പിയടപ്പട്ടവമര, നാും ദൈവത്തിടെ  ക്ളാകുന്നു.  
------------------------------------------------- 

Maide 5:18*.....യഹൂൈരുും ത്കിസ്തയാനികളുും പെഞ്ഞു: ഞങ്ങൾ 

അല്ലാഹുവിൻടെ  ക്ളുും അവന്ന് ത്പിയടപ്പട്ടവരു ാകുന്നു എന്ന്. 
(നബിമയ,) പെയുക: പിടന്ന എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടട കുറ്റങ്ങൾക്് അല്ലാഹു 
നിങ്ങടള ശ്ിക്ഷ്ിക്ുന്നത്? നിങ്ങൾ ടകട്ടിച്ച ച്ച് പെയുന്നവർ  ാത്ത ാകുന്നു. 
ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക:  നുഷയർക്് ദൈവത്തിൻടെ പുത്തന്മാരാകുവാൻ 

കഴിയുട ന്ന് ഖുർആൻ നിമഷധിക്ുന്ന സ യത്ത്  നുഷയനുും  നുഷയനു 
വളടര അടുത്തതായി പെയടപ്പട്ടിരിക്ുന്നു: Cf. Enfal 8:24; Hud 
11:90 & 92; & Kaf 50:16. 

40.* 
ബദ്വസ്ചെഹും െിരുപോധികചമോ? (el-Vedud) 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

ചെോമോ 5:8*.....എന്നാൽ നാും പാപികളായിരിക്ുമമ്പാൾത്തടന്ന 

ത്കിസ്തു ന ുക്ുമവണ്ടി  രിച്ചു. അങ്ങടന ദൈവും നമമ്മാടുള്ള സ്മനഹും 

ത്പകട ാക്ിയിരിക്ുന്നു. 

എചഫചസോസ് 2:4-5.....എന്നാൽ അനുസരണമക്ടിനാൽ 

ആത്മീയ ായി  രിച്ചവരായിരുന്ന നടമ്മ, തടെ അതിരറ്റ കാരുണയവുും 

നമമ്മാടുള്ള അളവറ്റ സ്മനഹവുും നി ിത്തും, ത്കിസ്തുവിമനാടുകൂടി 

1 ചയോഹന്നോൻ 4:8-10*.....ദൈവും സ്മനഹ ാണ്. 10. നാും ദൈവടത്ത 

സ്മനഹിച്ചതല്ല, അവൻ നടമ്മ സ്മനഹിച്ച  ുതന്ടെ പതു്തടന നമ്മടുട പാപങ്ങൾക്  ു

ത്പായശ്ചിത്തും ആകുവാൻ അയച്ചതു തമന്ന സാക്ഷ്ാൽ സ്മനഹും ആകുന്ന .ു 

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

Bakara 2:195 & 276*.....195. തീർച്ചയായുും നന്മ 

ടചയ്യുന്നവടര അല്ലാഹു ഇഷ്ടടപ്പടുന്നു. 276.  ഹാവഞ്ചകനുും 
അധർമ്മകാരിയു ായ ഒരാടളയുും അല്ലാഹു ഇഷ്ടടപ്പടുകമയ ഇല്ല. 
Al-i İmran 3:57 & 159*.....57. അത്ക ികടള അല്ലാഹു 
ഇഷ്ടടപ്പടുന്നില്ല. 169. തന്നിൽ ഭരമ ല്കപിക്ുന്നവടര അല്ലാഹു ഇഷ്ടടപ്പടുന്നു. 
Rum 30:45..... തീർച്ചയായുും അല്ലാഹു സതയനിമഷധികടള ഇഷ്ടടപ്പടുന്നില്ല. 

 
 



41.* 
ബദ്വും തന്നെ അെിമകചളോ എന്ന െില്യിൽ വിശവോസികനള 
ചെോക്ക്ുന്നുചടോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ചയോഹന്നോൻ 15:15*.....ഇനിയുും നിങ്ങടള ൈാസന്മാടരന്ന ്ഞാൻ 

വിളിക്ുന്നില്ല; യജ ാനൻ ടചയ്യുന്നത് എന്താടണന്ന  ുൈാസൻ അെിയുന്നില്ലമല്ലാ. 
എടെ പിതാവിൽനിന്ന  ുമകട്ടടതല്ലാും ഞാൻ നിങ്ങടള അെിയിച്ചിരിക്ുന്നു. 
1 പചഗ്തോസ് 2:5 & 9-10*.....5. നിങ്ങള ുും ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ 

എന്ന നില്യിൽ ഒരു ആത്മീയ ആല്യവുും, ഒരു വിശ്ുദ്ധ ടപ മരാഹിതയവുും, 
ആത്മീയബല്ികൾ അർപ്പിക്ുവാൻ, മയശ് തു്കിസ്തു  ുഖാന്തര ുള്ള 

ദൈവത്തിനു സവീകാരയ ായ ആത്മീയ യാഗ്ങ്ങള ുും അർപ്പിക്ടപ്പടുന്നു. 9. 
നിങ്ങൾ തിരടഞ്ഞടുത്തിരിക്ുന്ന ഒരു തല് ുെയാണ് രാജകീയ 

പുമരാഹിതവർഗ്ഗും. ജാതികൾക്ു അവന്ടെ ജനസ ൂഹും ആർ? 10.  ുടമ്പ 

നിങ്ങൾ ജന ല്ലാത്തവർ; ഇമപ്പാമഴാ ദൈവത്തിന്ടെ ജനും; 
------------------------------------------------- 

Zulmer 39:16*......അല്ലോഹ  ുതന്നെ അെിമകനള ഭയനപ്പെുത്തുന്ന ഘെകമോണ് 

ഇത്. ആകയോൽ എൻനെ ദ്ോസൻമോചര, െിങ്ങൾ എനന്ന സൂക്ഷിക്ക്ുവിൻ. 
Shura 42:19*.....ദൈവും തന്ടെ അടി കടള സ്മനഹിക്ുന്നു 

42.* 
ബദ്വും ജെത്തിന്നെ ഇെയിൽ യോനതോരു ഗ്പചയോജെവുും 
കോ ിക്ക്ുന്നില്ല. 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

മർചക്ക്ോസ് 12:14.....“ഗ്ുമരാ, അങ്ങ  ുസതയസന്ധനുും ആടരയുും 
ഭയടപ്പടാത്തവനുും ആടണന്നുും, അതുടകാണ്ട ്അങ്ങ ്ആരുടടയുും  ുഖും മനാക്ാടത 

ദൈവത്തിടെ  ാർഗ്ും സതയ ായി ഉപമൈശ്ിക്ുന്ന  ുഎന്നുും ഞങ്ങൾക്െിയാും;  
രല്ോത്തിയോ 3:28*.....അതുടകാണ്ട,് യൂൈടനമന്നാ യൂമൈതരടനമന്നാ, 
അടി ടയമന്നാ സവതത്ന്തടനമന്നാ, പുരുഷടനമന്നാ സ്ത്തീടയമന്നാ ഉള്ള മഭൈ ില്ല. 
നിങ്ങടളല്ലാവരുും ത്കിസ്തുമയശ്ുവില്ുള്ള ഐകയത്തിൽ ഒന്നാകുന്ന .ു 

എചഫചസോസ് 6:9*.....നിങ്ങളുടടയുും അവരുടടയുും യജ ാനൻ 

സവർഗ്ത്തില്ുണ്ടമല്ലാ. അവിടുന്ന് ആരുടടയുും  ുഖും മനാക്ാടത ഒമര 

 ാനൈണ്ഡത്താൽ എല്ലാവടരയുും വിധിക്ുന്നു. 
------------------------------------------------- 

En'am 6:165*.....അവനാണ് നിങ്ങടള ഭൂ ിയിൽ 

പിന്തുടർച്ചാവകാശ്ികളാക്ിയത്. നിങ്ങളിൽ ചില്ടര ചില്ടരക്ാൾ 

പൈവികളിൽ അവൻ ഉയർത്തുകയുും ടചയ്തിരിക്ുന്നു. 
Nahl 16:71 & 75*.....71. അല്ലാഹു നിങ്ങളിൽ ചില്ർക്്  റ്റു 
ചില്ടരക്ാൾ ചില് അനുത്ഗ്ഹങ്ങൾ കൂടുതല്ായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 75. 
അവർ തുല്യരാകുമ ാ? 
Ahzab 33:50..... ത്പവാചകമനാ! നിടന്ന നാും നിന്ടെ ഭാരയ ാരാക്ിയിരിക്ുന്ന .ു 

നിങ്ങളിൽ സതയവിശ്വാസികളു ണ്്ട. വിശ്വാസികൾ  ാത്ത ാകുന്ന .ു 

കുെിപ്പ്:Cf. Hadith: Mishkatul-Masabih, Vol. 3, p. 117 & Bukhari Vol. 1, no. 
28 & 301; Vol. 2, no 161. 

 
 



43.* 
ബദ്വും ഗ്പചതയകിച്ചുും  ില് പോപികനള നവെുക്ക്ുകയുും 
െരകത്തിൽ  ില്നര അയയ്ക്ക്ുകയുും ന യ്യുന്നുചടോ?? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

എനസക്ക്ിചയൽ 18:23 & 32*.....23. ൈുഷ്ടന്ടെ  രണത്തിൽ 

എനിക്ു അല്കപട ങ്കില്ുും താല്കപരയും ഉമണ്ടാ? ൈുഷ്ടന്ടെ  രണത്തിൽ 

അല്ല, ൈുഷ്ടൻ തന്ടെ വഴി വിട്ടുതിരിഞ്ഞു ജീവിക്ുന്നതിൽ അമത്ത 

എനിക്ു ഇഷ്ട ുള്ളടതന്നു യമഹാവയായ കർത്താവിന്ടെ അരുളപ്പാടു; 

2 പചഗ്തോസ് 3:9*.....ചില്ർ കരുതുന്നതുമപാടല്, തടെ വാഗ്ൈാനും 

നിെമവറ്റുവാൻ കർത്താവു കാല്വിളുംബും വരുത്തുകയില്ല. എന്നാൽ 

ആരുും നശ്ിച്ചുമപാകാടത, എല്ലാവരുും അനുതപിച്ച് പാപത്തിൽനിന്നു 
പിൻതിരിയണട ന്ന് അവിടുന്ന് ആത്ഗ്ഹിക്ുന്നതുടകാണ്ട് നിങ്ങമളാടു 
ൈീർഘകാല്ും ക്ഷ് ിക്ുന്നു. 
------------------------------------------------- 

Maide 5:41*.....അവർക്വിടട ഉമേശ്ിക്ുന്നടതന്തുും അല്ലാഹു 
അവരുടട  നസ്ുകൾക്് ടവളിടപ്പടുത്തില്ല. 
A’raf 7:179.....ജിന്നുകളിൽ നിന്നുും  നുഷയരിൽ നിന്നുും ധാരാളും 
മപടര നാും നരകത്തിന് മവണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ല, പടക്ഷ് അവർ 
കൂടുതൽ മ ാശ് ാണ്! 

44. 
ബദ്വും "െല്ല", "തിന്മ" എന്നിവയുനെ സൃഷ്ടിയുനെ ഗ്സഷ്ടോവുും 
 ുമതല് ഏനറ്റെുക്ക്ുന്നവെുമോച ോ? (Hayır & Sher) 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ജനെമിയോ 29:11*.....തിന്മയ്ക്ല്ല മക്ഷ് ത്തിന  ുമവണ്ടി, നിങ്ങൾടക്ാര  ു

ശ്ഭഭാവിയുും ത്പതയാശ്യുും ഉണ്ടാകുന്നതിനുമവണ്ടിതടന്ന എന്ന സർമവശ്വരൻ അരുളിടച്ചയ്യന്ന. 

യോചക്ക്ോബ് 1:13*.....പരീക്ഷ്ിക്ടപ്പടുമമ്പാൾ ഞാൻ ദൈവത്താൽ 

പരീക്ഷ്ിക്ടപ്പടുന്നു എന്നു ആരുും പെയരുതു. ദൈവും മൈാഷങ്ങളാൽ 

പരീക്ഷ്ിക്ടപ്പടാത്തവൻ ആകുന്നു; താൻ ആടരയുും പരീക്ഷ്ിക്ുന്നതു ില്ല. 
------------------------------------------------- 

Bakara 2:26.....അല്ലാഹു ജനങ്ങടള വഴിപിഴപ്പിക്ുന്നു. 
Nisa 4:78*.....അവർ വല്ല നീചവൃത്തിയുും ടചയ്ടതങ്കില്ല്ലാടത. 

എന്നാൽ അല്ലാഹുവിന് പുെട യുള്ളവടരപ്പറ്റി ത്പസ്താവിക്ടപ്പട്ടാമല്ാ 
അമപ്പാഴതാ അവർ സന്തുഷ്ടചിത്തരാകുന്നു. 
Maide 5:14*.....നമ്മൾ "ത്കിസ്തയാനികളാണ്" എന്ന് പെയുന്നവരാണ് 

നമ്മൾ അവരിൽ ശ്ത്തുതയുും വിമൈവഷവുും വളർത്തുന്നത്. 

Enbiya 21:35*.....ഒരു പരീക്ഷ്ണും എന്ന നില്യിൽ തിൻ  
നൽകിടക്ാണ്ടുും നൻ  നൽകിടക്ാണ്ടുും നിങ്ങടള നാും പരിമശ്ാധിക്ുന്നതാണ്. 

ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: ദബബിളിൽ ദൈവും  നുഷയടന ബാധിക്ുന്ന വിപത്്ത 

അടല്ലങ്കിൽ ൈു രന്തും (ധാർമ്മിക തിന്മയല്ല) അനുവൈിക്ുന്ന സ്ഥല്ങ്ങൾ 

ഉണ്ട:്Isa. 45:7, Jer. 4:6 & Amos 3:6. എന്നാൽ സാത്താടന 
തിന്മയുടട സൃഷ്ടാടവന്ന നില്യിൽ കാണുന്നു: Jn. 8:44, 1 Jn. 3:8. 
 

 

 



45. 
അവനര എല്ലോവനരയുും ഏറ്റവുും വല്ിയ "തഗ്ന്ത്ും" അനല്ലങ്കിൽ 
"കർക്ക്ശക്ക്ോരൻ" എന്ന് വിചശഷ്ിപ്പിക്ക്നട്ടയോച ോ? (Makara) 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ഹൈക്ക്ുക്ക്് 1:13.....ൈുഷ്ടൻ തടന്നക്ാൾ നീതി ാനായവടന 

നശ്ിപ്പിക്ുന്നതു കണ്ട് അങ്ങു   നും ൈീക്ഷ്ിക്ുന്നതുും എന്ത്? . 

മിക്ക്ോ 2:1*.....മത്ൈാഹും ചിന്തിക്ുകയുും പുല്രുമമ്പാൾ 

ദകക്രുത്തുള്ളതിനാൽ അവസരും പാർത്ത് അതു നടപ്പാക്ുകയുും 

ടചയ്യുന്നവർക്ു ഹാ ൈുരിതും!. 

സഖെിയോ 8:17*.....നിങ്ങൾ അപരടനതിടര തിന്മ 

ആമല്ാചിക്രുത്. കള്ളസ്തയും ടചയ്യാൻ താൽപരയടപ്പടരുത്. ഇവടയല്ലാും 

ഞാൻ ടവെുക്ുന്നു എന്ന് അവിടുന്നു അരുളിടച്ചയ്യുന്നു.”  
------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:54.....അല്ലാഹുവുും തത്ന്തും ത്പമയാഗ്ിച്ചു. 
അല്ലാഹുവുും തത്ന്തും ത്പമയാഗ്ിച്ചു. അല്ലാഹു നന്നായി തത്ന്തും 
ത്പമയാഗ്ിക്ുന്നവനാകുന്നു. 
Ra’d 13:42*.....എന്നാൽ  ു ഴുവൻ തത്ന്തവ ുും അല്ലാഹുവിന്നാണുള്ളത്. 

Neml 27:50.....അതിനാൽ അവർ (ശ്ിക്ഷ്യ്ക്്) ഹാജരാക്ടപ്പടുക 

തടന്ന ടചയ്തു. 

ത്ശ്ദ്ധിക്ുക: ദബബിളിൽ 'ഗ്ൂഢാമല്ാചന', 'ഗ്ൂഢതത്ന്തങ്ങൾ' 

എന്നിവടയ തിന്മയായി കാണുന്നതായി കാണുന്നു. ഈ ത്പവർത്തനങ്ങൾ 

സാത്താടന മത്പരിപ്പിച്ചത് ദൈവ ല്ല.:Cf. ഉല്കപത്തി 3:1, എസ്മതർ 9:25, 
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 21:11 & 36:4, സുഭാഷിതങ്ങൾ 1:30,2 Cor. 11:13-15, Eph. 

6:11, 1 പമത്താസ് 5:8-9, 2 മയാഹന്നാൻ 1:7. 

46. 
വയതയസ്ത വിശവോസങ്ങളിൽനപ്പട്ടവരുനെ ഇെയിൽ ശഗ്തുതയുും 
വിചദ്വഷ്വുും ഗ്പകെിപ്പിക്ക്ുന്നതിെുള്ള ഉത്തരവോദ്ി ബദ്വമോച ോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ജനെമിയോ 29:11*.....തിന്മയ്ക്ല്ല മക്ഷ് ത്തിനു മവണ്ടി, 
നിങ്ങൾടക്ാരു ശ്ുഭഭാവിയുും ത്പതയാശ്യുും ഉണ്ടാകുന്നതിനുമവണ്ടിതടന്ന 

എന്നു സർമവശ്വരൻ അരുളിടച്ചയ്യുന്നു. 

ഹൈക്ക്ുക്ക്് 1:13.....ൈുഷ്ടൻ തടന്നക്ാൾ നീതി ാനായവടന 

നശ്ിപ്പിക്ുന്നതു കണ്ട് അങ്ങു   നും ൈീക്ഷ്ിക്ുന്നതുും എന്ത്. 
------------------------------------------------- 

Nisa 4:88...... അല്ലാഹു പിഴപ്പിച്ചവടര നിങ്ങൾ 

മനർവഴിയില്ാക്ാൻ ഉമേശ്ിച്ചിരിക്ുകയാമണാ? അല്ലാഹു വല്ലവടനയുും 
ൈുർ ാർഗ്ത്തില്ാക്ിയാൽ നിങ്ങൾക്് ഞാൻ വഴിപിഴവില്ുും 
ബുദ്ധിശ്ൂനയതയില്ു ായിരുന്നു. 
Maide 5:14*....."െോും ഗ്കിസ്തയോെികളോണ്" എന്നു പെയുന്നവരുമുട്. 
അവരുനെ ഇെയിൽ ശഗ്തുതയുും വിചദ്വഷ്വുും ഉ ർത്തുന്നു. 
Maide 5:64*.....ജൂതന്മാർ... പുനരുത്ഥാന ൈിനുംവടര നാും അവരുടട 
ഇടയിൽ ശ്ത്തുതയുും വിമൈവഷവുും ത്പകടിപ്പിച്ചിട്ടണ്ട്. 
 
 



47.* 
 ില് മെുഷ്യരുനെ ഹൃദ്യങ്ങനള കഠിെമോക്ക്ോെുും 
വഴിനതറ്റിക്ക്ോെുമുള്ള ഉചേശയമോച ോ ഇത്? 

                  ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 
 

മത്തോയി 18:11-14*.....11.  നുഷയപ തു്തൻ വഴിടതറ്റിക്ടപ്പടു ും, 
നഷ്ടടപ്പട്ടവടയ രക്ഷ്ിക്ുവാനായിട്ടാണ് വന്നത് ... അവരിൽ ഒരാൾ വഴി 
ടതറ്റിമപ്പായാൽ ... 14. എന്നിട്ട ുും സവർഗ്സ്ഥനായ നിങ്ങളുടട പിതാവിന്ടെ 
ഇഷ്ടും അല്ല, അവ നശ്ിച്ച മുപാകുും. 

1 തിചമോചത്തചയോസ് 2:3-4*.....എല്ലാ  നുഷയരുും 
രക്ഷ്ിക്ടപ്പടണട ന്നുും സതയും അെിയണട ന്നുും അവിടുന്ന ്ആത്ഗ്ഹിക്ുന്ന .ു  

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

Baqara 2:7, 15 & 26*......അല്ലാഹു അവരുടട  നസ്ുും 
അവരുടട മകൾവിശ്ക്തിയുട ല്ലാും  ുത്ൈയിട്ടിരിക്ുന്നു. 15. അല്ലാഹു 
അവടര പരിഹസിക്ുകയാണ്. അവരുടട വിമൈവഷത്തിൽ അന്ധ ായി 
അല്ഞ്ഞ അവർ അവടര വിട്ടുമപാകുന്നു. 26. അല്ലാഹു പല്ടരയുും 
വഴിടതറ്റിക്ുന്നു.Nisa 4:119..തീർച്ചയായുും ഞാൻ അവരിമല്ക്് 
വഴിപിഴവില്ുും കഴിയാും. പിടന്ന, ഞാൻ അവടര മ ാചിപ്പിക്ുും. 
A’raf 7:186.....വല്ലവടനയുും അല്ലാഹു പിഴവില്ാക്ുന്ന പക്ഷ്ും 
അവന്ന് വഴി കാട്ടാൻ ആരു ില്ല. അവൻ അവടര അന്ധനായ നില്യിൽ 

തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു… 

48. 
ബദ്വത്തിന്നെ സവഭോവവുും മൃരതൃഷ് ചമോ അനല്ലങ്കിൽ 

സോമയതചയോ? 
ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

സുംഖൃ 23:19.....അവിടുന്ന് അരുളിടച്ചയ്യുന്നതു 
ടചയ്യാതിരിക്ുമ ാ?വാഗ്ൈാനും ടചയ്യുന്നതു നിവർത്തിക്ാതിരിക്ുമ ാ? 

സങ്കീർത്തെങ്ങൾ 119:90.....നിന്ടെ വിശ്വസ്തത തല് ുെതല് ുെമയാളും ഇരിക്ുന്ന ;ു. 

മല്ോക്ക്ി 3:6.....സർമവശ്വരനായ ഞാൻ  ാറ്റ ില്ലാത്തവനാണ്; ... 

2 തിചമോചത്തചയോസ് 2:13*.....നാും 
അവിശ്വസ്തരായിത്തീർന്നാല്ുും അവൻ വിശ്വസ്തനായി പാർക്ുുംന്നു; 
അവൻ തടന്നത്താൻ നിമഷധിക്ുകയില്ല. 

തീചത്തോസ് 1:2*.....ദൈവും തിരടഞ്ഞടുത്തവരുടട വിശ്വാസവുും 

ദൈവഭക്തിയിമല്ക്ു നയിക്ുന്ന സതയത്തിടെ ... 

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

Hud 11:106-107*.....106. ഏറ്റവുും നിർഭാഗ്യവാനായിട്ടുള്ളവൻ 

അതിടന (നരകത്തിൽ) എരിയുകയുും ടചയ്യുും. 107. നിൻടെ 
രക്ഷ്ിതാവ് ഉമേശ്ിച്ചടതാഴിടക. തീർച്ചയായുും നിൻടെ രക്ഷ്ിതാവ് താൻ 

ഉമേശ്ിക്ുന്നത് തികച്ചുും നടപ്പില്ാക്ുന്നവനാകുന്നു. 
Hajj 22:14*.....തീർച്ചയായുും അല്ലാഹു താൻ ഉമേശ്ിക്ുന്നത് 

ത്പവർത്തിക്ുന്നു. 
Fatir 35:8.....അല്ലാഹു താൻ ഉമേശ്ിക്ുന്നവടര വഴിപിഴപ്പിക്ുകയുും 
താൻ ഉമേശ്ിക്ുന്നവടര മനർവഴിയില്ാക്ുകയുും ടചയ്യുന്നതാണ്. 

 



49.* 
അല്ലോഹുവിന് പുെനമ തെിക്ക്് അൽപുംചപൽപിക്ക്ുന്ന 

ഗ്പമോ ും വില്ക്ക്നപ്പട്ടതോകുന്നു? 
ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

പുെപ്പോട് 20:2-5*.....നിന്ടെ ദൈവ ായ കർത്താവ് ഞാനാണ് 

... 3. നിനക്ു അനയദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്യില്ല. 5. നീ 
അവടരത്തമന്ന വണങ്ങുകയില്ല, മസവിക്രുത്; യമഹാവയായ ഞാൻ 

അവർക്ുും ദൈവ ാകുന്നു; 

െിയമോവർത്തെും 5:7-9..... 7. എനിക്ു നിടന്നത്തമന്ന ആരാധിക്മയാ 
അനയമൈവന്മാർക്ു ഉണ്ടാകയില്ല. 9. നിന്ടെ ദൈവ ായ യമഹാവ എന്ന ഞാന് 
തീക്ഷ്ണതയുള്ള ദൈവും ആകുന്നു; നീ അവര്കക്ുുംത്തര രുളി;. 

നവളിപോട് 22:8-9*.....ഞാൻ കാണുകയുും മകൾക്ുകയുും 
ടചയ്തമപ്പാൾ അവ കാണിച്ചുതന്ന  ാല്ാഖടയ ത്പണ ിക്ുന്നതിനായി സാഷ്ടാുംഗ്ും 
വീണ .ു 9എന്നാൽ  ാല്ാഖ എമന്നാടു  പെഞ്ഞ :ു “അങ്ങടന ടചയ്യരുത്! ഞാൻ 

താങ്കളുടടയുും താങ്കളുടട സമഹാൈരരായ ത്പവാചകരുടടയുും ഈ പുസ്തകത്തിടല് 

വചനങ്ങൾ അനുസരിക്ുന്നവരുടടയുും സഹഭൃതയനമത്ത. 
------------------------------------------------- 

İsra 17:23*.....തടന്നയല്ലാടത നിങ്ങൾ ആരാധിക്രുടതന്നുും, 
 ാതാപിതാക്ൾക്് നൻ ടചയ്യണട ന്നുും നിൻടെ രക്ഷ്ിതാവ് 

വിധിച്ചിരിക്ുന്നു. 
Zariyat 51:56*.....ജിന്നുകടളയുും  നുഷയടരയുും എനിക്ു 
വഴിടപ്പട്ടു ജീവിക്ാനല്ലാടത ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. 

50.* 
ബദ്വും തന്നെ എല്ലോ െിതയദ്ൂതന്മോർക്ക്ുും എതിരോയി ഒരു 
കൽപ്പെ പുെനപ്പെുവിചച്ചോ? "െിങ്ങൾ ആദ്മിനെ 
വിധിക്ക്ുവിൻ" എന്നു പെഞ്ഞു? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ഏശയോ 14:12-14*.....12. മഹ, ല്ൂമക്ാഫർ ... നീ നിന്ടെ 
ഹൃൈയത്തിൽ ടവച്ചിരിക്ുന്നു ... ഞാൻ എന്ടെ സിുംഹാസനും 
ദൈവത്തിന്ടെ നക്ഷ്ത്തങ്ങൾക്ു  ീടത മവക്ുും ... 14. ഞാൻ അതയുന്നതമനാടു  
സ നാകുും "എന്നമല്ലാ നീ ഹൃൈയത്തിൽ പെഞ്ഞതു..  

എനസക്ക്ിചയൽ 28:11-19*.....ജനതകളുടട ഇടയിൽ നിടന്ന 

അെിയുന്നവടരല്ലാും നിടന്ന കണ്ട് അമ്പരക്ുും. ഭയാനക ായ 

ഒരവസാനത്തിൽ നീ എത്തിയിരിയിരിക്ുന്നു; നീ എമന്നക്ു ായി നശ്ിക്ുും. 
------------------------------------------------- 

Bakara 2:31-34*.....34. നിങ്ങൾ ആൈ ിന് സാഷ്ടാുംഗ്ും ത്പണ ിക്ുക എന്്ന 

നാും  ല്ക്ുകമളാട് പെഞ്ഞ സന്ദർഭും (ത്ശ്ദ്ധിക്ുക). അവർ ത്പണ ിച്ച ;ു ഇബ്ലീസ് ഒഴിടക. 
İsra 17:61-65*.....61 നിങ്ങൾ ആൈ ിന് ത്പണാ ും ടചയ്യുക 

എന്ന് നാും  ല്ക്ുകമളാട് പെഞ്ഞ സന്ദർഭും (ത്ശ്ദ്ധിക്ുക). അവർ 
ത്പണ ിച്ചു; ഇബ്ലീടസാഴിടക.അവൻ പെഞ്ഞു: നീ കളി ണ്ണിനാൽ 

സൃഷ്ടിച്ചവന്ന് ഞാൻ ത്പണാ ും ടചയ്യുകമയാ? 

 
 

 



പരിശുദ്ധോത്മോവ്, 

മോല്ോഖ,പിശോ ുകളുും സോത്തോെുും 
51.* 

"പരിശുദ്ധോത്മോവ്" ബദ്വമോയി അുംരീകരിക്ക്നപ്പചട്ടോ?  
(Ruh-ül Kudüs) 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

സങ്കീർത്തെങ്ങൾ 139:7.....അങ്ങടയ ഒളിച്ചു ഞാൻ എവിടട 

മപാകുും? തിരുസന്നിധിവിട്ടു ഞാൻ എവിമടക്് ഓടുും?. 

ചയോഹന്നോൻ 4:24.....ദൈവും ആത്മാവാകുന്നു; ദൈവടത്ത 

ആരാധിക്ുന്നവർ ആത്മാവില്ുും സതയത്തില്ുും ആരാധിക്ണും.”.” 

അപ്പ. ഗ്പവർത്തെങ്ങൾ 5:3-4*.....3. സാത്താൻ 

നിങ്ങളുടട ഹൃൈയടത്ത പരിശ്ുദ്ധാത്മാവിമനാട് നുണപെഞ്ഞത് 

എന്തിനാണ്? 4.  നുഷയമരാട് വയാജ ല്ല, ദൈവത്തിനായുള്ള.  

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

Bakara 2:87 & 253*.....87.  ർയ ിന്ടെ  കൻ  സീഹ് 

ഈസാക്ു നാും വയക്ത ായ ൈൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നൽകുകയുും, 
പരിശ്ുദ്ധാത്മാവ്  ുമഖന അമേഹത്തിന് നാും പിൻബല്ും നൽകുകയുും 
ടചയ്തിട്ടുണ്ട്. 
Note: ദബബിളിൽ 113 സ്ഥല്ങ്ങളുണ്ട്. അവിടട പരിശ്ുദ്ധാത്മാവ് 

ദൈവ ാടണന്നു ചിത്തീകരിച്ചിരിക്ുന്നു. 

52.* 
"പരിശുദ്ധോത്മോവ്" സൃഷ്ടിക്ക്ോൻ ശക്തി ഉചടോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

ഉല്പത്തി 1:1-2.....ആൈിയിൽ ദൈവും ആകാശ്വുും 

ഭൂ ിയുും സൃഷ്ടിച്ചു. 2ഭൂ ി രൂപരഹിതവുും ശ്ൂനയവുും ആയിരുന്നു. 

ചജോബ് 26:13*.....തന്ടെ ആത്മാവില്ൂടട അവൻ ആകാശ്ടത്ത 

അല്ങ്കരിച്ചിരിക്ുന്നു ... 
ചജോബ് 33:4*.....ദൈവത്തിന്ടെ ആത്മാവു എടന്ന സൃഷ്ടിച്ചു; 
സർവ്വശ്ക്തന്ടെ ശ്വാസും എനിക്ു ജീവടന തരുന്നു. 
സങ്കീർത്തെങ്ങൾ 104:30..... നീ നിന്ടെ ആത്മാവിടന 
അയയ്ക്ുന്നു, അവ സൃഷ്ടിക്ടപ്പട്ടിരിക്ുന്നു ... 
------------------------------------------------- 

Maide 5:110, 116 & 118*.....110.  ർയ ിന്ടെ പുത്തനായ 

മയശ്ുവാകടട്ട, പരിശ്ുദ്ധാത്മാവിനാൽ (ഗ്ത്ബിമയൽ), ഞാൻ നിടന്ന 

ശ്ക്തീകരിച്ചു. തീർച്ചയായുും നീ തടന്നയാണ് അൈൃശ്യകാരയങ്ങൾ 

അെിയുന്നവൻ. 118 നീ തടന്നയാകുന്നു ത്പതാപിയുും യുക്തി ാനുും. 
Meryem 19:17-19.....നമ്മുടട ആത്മാവിമല്ക് ്(ഗ്ത്ബിമയൽ) നാും 
അയച്ച :ു "ഞാനാണ് നിന്ടെ നാഥന്ടെ ൈൂതൻ 

 

 

 
 



53. 
"പരിശുദ്ധോത്മോവ്" ആച ോ ദ്ൂതൻ "രഗ്ൈിചയൽ" 

ഒന്നുതനന്നയോച ോ? 
ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ല്ൂചക്ക്ോസ് 1:11-35*.....11. ൈൂതൻ പെഞ്ഞു: ടസഖരയാവ് ... 

നിൻടെ ഭാരയ എല്ിസബത്്ത നിനക് ്ഒരു  കടന ത്പസവിക്ുും. നീ അവന്ടെ 
മപര്ക മയാഹന്നാൻ എന്നു വിളിക്ണും. 15. അവൻ പരിശ്ുദ്ധാത്മാവിനാൽ 

നിെയണും. അമ്മയുടട ഗ്ർഭും ുതൽ വഹിക്ടപ്പട്ട  ൈൂതൻ ത്പതിവചിച്ചു: 
“ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നില്കക്ുന്ന ഗ്ത്ബിമയല്ാണ്. ഈ സദ്വാർത്ത 

നിടന്ന അെിയിക്ുന്നതിനു ദൈവും എടന്ന അയച്ചിരിക്ുന്നു.   

ചയോഹന്നോൻ 4:24.....ദൈവും ഒരു ആത്മാവാണ്. 
------------------------------------------------- 

Bakara 2:87 & 98*.....87.  ർയ ിന്ടെ  കൻ  സീഹ് ഈസായ്ക്് 
നാും വയക്ത ായ ൈൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നൽകുകയുും, പരിശ്ുദ്ധാത്മാവ്  ുമഖന 
അമേഹത്തിന് നാും പിൻബല്ും നൽകുകയുും ടചയ്തിട്ടണ്ട്. (നബിമയ,) 

പെയുക: നീടയത്ത പരിശ്ുദ്ധൻ! അവന്ടെ  ല്ക്ുകളില്ുും 
ത്പവാചകന്മാരില്ുും, ഗ്ത്ബിമയൽ,  ീഖാമയൽ, 

ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: ഇസ്ലാും ഉള്ളിൽ ഗ്ത്ബിമയൽ ൈൂതൻ എന്ന നില്യിൽ 

ടപാതുവായി ചിത്തീകരിച്ചിരിക്ുന്നു.                     

                        54.* 
"പരിശുദ്ധോത്മോവ്" ബദ്വത്തിനെതിനര ദ്ൂഷ് ും പെയുന്നതുും 
പോപക്ഷമയില്ലോത്തതുമോയ ഏക പോപമോച ോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

മത്തോയി 12:31-32*.....അതുടകാണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങമളാടു 
പെയുന്നു:  നുഷയടെ ഏതു പാപവുും ദൈവൈൂഷണവുും ക്ഷ് ിക്ടപ്പടുും; 

എന്നാൽ പരിശ്ുദ്ധാത്മാവിടനതിടരയുള്ള ൈൂഷണും 

ക്ഷ് ിക്ടപ്പടുകയില്ല. 32 നുഷയപുത്തടനതിടര ആടരങ്കില്ുും എടന്തങ്കില്ുും 

പെഞ്ഞാൽ ക്ഷ് ിക്ടപ്പടുും. പമക്ഷ്, പരിശ്ുദ്ധാത്മാവിന് എതിടര 

എടന്തങ്കില്ുും പെഞ്ഞാൽ ഈ യുഗ്ത്തിമല്ാ വരുവാനുള്ള യുഗ്ത്തിമല്ാ 

ക്ഷ് ിക്ടപ്പടുകയില്ല. 
------------------------------------------------- 

Nisa 4:48, 116 & 168*.....48. തമന്നാട് 
പങ്കുമചർക്ടപ്പടുന്നത് അല്ലാഹു ഒരിക്ല്ുും ടപാെുക്ുകയില്ല. അല്ലാഹു 
പങ്കുമചർക്ുന്ന കാരയത്തിൽ അല്ലാഹു ഒരിക്ല്ുും ടപാെുത്തുകയില്ല. 
ആർ അല്ലാഹുമവാട് പങ്കുമചർക്ുന്നുമവാ അവൻ ബഹുൈൂരും പിഴച്ചു 
മപായിരിക്ുന്നു. 168. നിമഷധിച്ചു തള്ളുകയുും, പിന്തിരിഞ്ഞു 
കളയുകയുും ടചയ്തവരാമരാ അവർക്് അല്ലാഹു 
ടപാെുത്തുടകാടുക്ുകമയ ഇല്ല. അവടര അവൻ മനർവഴിയിമല്ക്് 
നയിക്ുന്നതു ല്ല. 

 
 
 
 



55. 
പരിശുദ്ധോത്മോവിനെകുെിച് ഗ്രന്ഥും എന്ത്് ഗ്പോധോെയും െൽകുന്നു? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

ചെോമോ 1:11.....നിങ്ങളുടട ദസ്ഥരയത്തിനായി എടന്തങ്കില്ുും 

ആത്മീയവരും നല്കകുവാൻ ഞാൻ അഭിവാഞ്ഛിക്ുന്നു.. 
ചെോമോ 8:9.....ദൈവത്തിടെ ആത്മാവ് യഥാർഥ ായി നിങ്ങളിൽ 

വസിക്ുടന്നങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാപസവഭാവത്തിന  ുവിമധയരല്ല; ദൈവാത്മാവിന  ു

വിമധയരമത്ത. ത്കിസ്തുവിടെ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ ത്കിസ്തുവിനുള്ളവനല്ല. 
1 ചകോെിചന്ത്ോസ് 2:13-16*.....ആത്മീയ കാരയങ്ങൾ 

ആത്മീയ ായി താരത യടപ്പടുത്തുന്നതു പരിശ്ുദ്ധാത്മാവ് ഉപമൈശ്ിക്ുന്ന 

വാക്ുകളില്ാണ് നാും സുംസാരിക്ുന്നത് ... 15. ആത്മികമനാ 
സകല്ടത്തയുും വിമവചിക്ുന്നു; 

യൂദ്ോ 18-19*.....ഭക്തിവിരുദ്ധ ായ അധ വികാരങ്ങടള 

അനുസരിക്ുന്ന ധർ നിന്ദകർ അന്തയകാല്ത്ത് ഉണ്ടാകുട ന്ന് അവർ 

നിങ്ങമളാടു പെഞ്ഞുവമല്ലാ. 19ഇങ്ങടനയുള്ളവർ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്ുന്നവരുും 

മല്ാകടത്തയുും അതിടെ സുഖാനുമഭാഗ്ങ്ങടളയുും കാുംക്ഷ്ിക്ുന്നവരുും 

പരിശ്ുദ്ധാത്മരഹിതരുും ആകുന്നു. . 
------------------------------------------------- 

İsra 17:85*.....ആത്മാവിടനപ്പറ്റി അവർ നിമന്നാട് മചാൈിക്ുന്നു. 
പെയുക: ആത്മാവ് എന്ടെ നാഥന്ടെ വരുതിയില്ുള്ള കാരയ ാണ്. 

വിജ്ഞാനത്തിൽനിന്ന് വളടര കുെമച്ച നിങ്ങൾക്് നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. 

56.* 
ബദ്വത്തിന്നെ "പരിശുദ്ധോത്മോവ്" അവിശവസെീയമോുംവിധും 
ആത്മീക ദ്ോെങ്ങൾ െൽകുചമോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

ചയോഹന്നോൻ 20:21-22..... 21. അവൻ എടന്ന അയച്ചതുമപാടല് 
ഞാനുും നിങ്ങടള അയയ്ക്ുന്നു. 22. അവൻ അവരുടടമ ൽ ഊതി 
അവമരാട്, നിങ്ങൾ പരിശ്ുദ്ധാത്മാവിടന സവീകരിക്ുക.. 

അപ്പ. ഗ്പവർത്തെങ്ങൾ 1:8.....നിങ്ങൾ ശ്ക്തിത്പാപിച്ച്, 
ടയരൂശ്മല് ില്ുും ടയഹൂൈയയിൽ എല്ലായിടത്തുും ശ് രയയില്ുും എന്നല്ല 
ഭൂ ിയുടട അെുതിവടരയുും എടെ സാക്ഷ്ികളായിത്തീരുും.” 

1 ചകോെിചന്ത്ോസ് 12:1, 4-11 & 13*.....1. സമഹാൈരന്മാമര, 
ആത്മികവരങ്ങടളക്ുെിച്ചു നിങ്ങൾ അെിവില്ലാത്തവരായിരിക്ില്ല. 7. 
ആത്മാവിന്ടെ ത്പകാശ്നും ഓമരാ  നുഷയനുും ത്പമയാജനടപ്പടു ും. 13. ഒരു 
ആത്മാവിനാൽ നാും എല്ലാവരുും ഏകശ്രീര ായി ജ്ഞാനമത്താടട നാും 
യഹൂൈമനാ ത്ഗ്ീക്ുകാരാടണമന്നാ, നാും അടി കമളാ സവതത്ന്തമയാ 
ആയിടക്ാള്ളടട്ട; എല്ലാവരുും ഒമര ആത്മാവിടന പാനുംടചയ്തു. 
------------------------------------------------- 

ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: ആത്മീയവഴികമളാ പരിശ്ുദ്ധാത്മാവിന്ടെ 
വാസസ്ഥാനമ ാ ഖുർആനിൽ പരാ ർശ്ിക്ുന്നില്ല. 
 

 

 



57. 
ഒരു വിശവോസിയുനെ കയ്യിൽ െിന്ന് ബകപിെിച്ച് ആത്മീയ 

സമ്മോെങ്ങൾ മനറ്റോന്നിചല്ക്ക്് പകർത്തോെോകുചമോ? 
ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

1 തിചമോചത്തചയോസ് 4:14-15*......സഭാ ുഖയന്മാരുടട 

ദകവയ്പിൽകൂടിയുും ത്പവചനത്തിൽകൂടിയുും നിനക്ു നല്കകടപ്പട്ട 

കൃപാവരും അവഗ്ണിക്രുത്. 15ഈ കർത്തവയങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്ുകയുും 

അവയ്ക്ുമവണ്ടി നിടന്നത്തടന്ന സ ർപ്പിക്ുകയുും ടചയ്യുക. അങ്ങടന 

ഇതു ൂല്ും നിനക്ുണ്ടാകുന്ന മ ന്മ എല്ലാ  നുഷയരുും കാണടട്ട  

2 തിചമോചത്തചയോസ് 1:6......അതിനാൽ എടെ 

ദകവയ്പില്ൂടട നിനക്ു ല്ഭിച്ച കൃപാവരും ഉേീപിപ്പിക്ണട ന്നു ഞാൻ 

നിടന്ന അനുസ് രിപ്പിക്ുന്നു. 

നഹഗ്ൈോയർ 6:1-2.....1ത്കിസ്തുവിന്ടെ ഉപമൈശ്ത്തിന്ടെ 
തത്തവങ്ങൾ വിട്ടുകളഞ്ഞ് ന ുക്് പൂർണതയിമല്ക്് മപാകാും, വീണ്ടുും 
വീണ്ടുും അടിത്തെയിടുകയു രുത്. 2. ദകകളിടല് കിടക്ുന്നു...  
------------------------------------------------- 

ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: ആത്മീയ സമ്മോെങ്ങൾ ഗ്പ രിപ്പിക്ക്ുന്നതിെോയി 
ബകകളിനല് ബകപ്പത്തിനയക്ക്ുെിച്ച് ഖുർആെിൽ യോനതോരു 
പരോമർശവുമില്ല. Cf. Rom. 1:11, 2 Thess. 2:8 & 1 Tim. 4:14-16. 

58. 
ചയശുവിന്നെ അെുരോമികനള, ചയശുവിന്നെ ആത്മോവിന്നെ 
ശക്തിയോൽ വസിക്ക്ുന്ന അചത അത്ഭുതങ്ങൾ ന യ്യോൻ 

കഴിവുള്ളവെോച ോ? 
ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

ല്ൂചക്ക്ോസ് 10:17*..... ആ എഴുപത്തിരണ്ടുമപർ 

ആഹ്ലാൈപൂർവും തിരിച്ചു വന്നു പെഞ്ഞു: “ഗ്ുമരാ, അവിടുടത്ത നാ ത്തിൽ 

ഭൂതങ്ങൾമപാല്ുും ഞങ്ങൾക്ു കീഴടങ്ങുന്നു.. 

ചയോഹന്നോൻ 14:12*..... എന്നിൽ വിശ്വസിക്ുന്നവൻ ഞാൻ 

ടചയ്യുന്ന ത്പവൃത്തികൾ ടചയ്യുും; ഞാൻ പിതാവിടെ അടുക്ൽ 

മപാകുന്നതുടകാണ്ട് അവടയക്ാൾ വല്ിയ ത്പവൃത്തികളുും ടചയ്യുും.  

അപ്പ. ഗ്പവർത്തെങ്ങൾ 6:8..... അനന്തരും സ്ടതഫാടനാസ് 

കൃപയുും ശ്ക്തിയുും നിെഞ്ഞവനായി ജനത്തിൽ വല്ിയ അത്ഭുതങ്ങളുും 
അടയാളങ്ങളുും ടചയ്തു. 
അപ്പ. ഗ്പവർത്തെങ്ങൾ 8:6..... ഫില്ിടപ്പാസ് ടചയ്ത 

അടയാളങ്ങടള പുരുഷാരങ്ങൾ മകൾക്യുും കാൺകയുും ടചയ്കയാൽ 

അവൻ പെയുന്നതു ഏക നമസ്ാടട ത്ശ്ദ്ധിച്ചുടകാണ്ടിരുന്നു. 
------------------------------------------------- 

ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: മയശ്ുവിനു മശ്ഷും ഏടതങ്കില്ുും വയക്ത ായ 

അത്ഭുതങ്ങൾ ടചയ്യുന്ന ആടരങ്കില്ുും ഖുർആനില്ൂടട മരഖകളില്ല. 
 

 

 



59. 
ബദ്വോത്മോവിന്നെ ശക്തിയില്ൂനെ അജ്ഞോതഭോഷ്യിചല്ോ 
ഭോഷ്യിചല്ോ സുംസോരിക്ക്ുന്നതിനല്  ില് ദ്ോെങ്ങൾ ബദ്വും 
െൽകുചെോ?               

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

1 ചകോെിചന്ത്ോസ് 14:2 & 5*.....അനയഭാഷകളിൽ 

സുംസാരിക്ുന്നവൻ  നുഷയമരാടല്ല, ദൈവമത്താടമത്ത സുംസാരിക്ുന്നത്; 

അവൻ ആത്മാവിടെ ത്പമചാൈനത്താൽ നിഗ്ൂഢസതയങ്ങൾ 

സുംസാരിക്ുന്നു. 
ചെോമോ 8:26-27*.....അതുമപാടല്തടന്ന, നമ്മുടട ബല്ഹീനതയിൽ 

ആത്മാവ  ുനടമ്മ സഹായിക്ുന്ന .ു എങ്ങടനയാണ  ുത്പാർഥിമക്ണ്ടടതന്ന  ുന ുക് ്

അെിഞ്ഞുകൂടടങ്കില്ുും ആത്മാവ് വാക്ുകൾ കൂടാടതയുള്ള ഞരക്ത്താൽ 

ന ുക്ുമവണ്ടി ദൈവത്തിടെ അടുക്ൽ നിമവൈനും നടത്തുന്നു. 27ദൈവത്തിടെ 

ജനത്തിനുമവണ്ടി, അവിടു ടത്ത ഹിതത്പകാരും, ആത്മാവു തിരുസന്നിധിയിൽ 

ത്പാർഥിക്ുന്ന .ു  നുഷയഹൃൈയങ്ങൾ കാണുന്നവനായ ദൈവും ആത്മാവിടെ 

ചിന്ത എന്താകുന്ന  ുഎന്ന ്അെിയുകയുും ടചയ്യുന്നു 
------------------------------------------------- 

ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: അനയഭാഷകളിൽ സുംസാരിക്ുന്നതിടന കുെിച്ചു 
യാടതാരു സൂചനയുും ഖുർആനിൽ ഇല്ല. 

60.* 
പിശോ ിന്നെ ദ്ോസന്മോരോൽ ബദ്വദ്ൂതൻമോരുും പിശോ ുക്ക്ളുും 
ഗ്പകെമോയ വയതയോസമുചടോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

മത്തോയി 25:41*.....നില്കക്ുന്നവമരാട് ഇത്പകാരും പെയുും: 

‘ശ്പിക്ടപ്പട്ടവമര, എടന്ന വിട്ട് പിശ്ാചിനുും അവടെ ൈൂതന്മാർക്ു ായി 
ഒരുക്ിയിരിക്ുന്ന നിതയാഗ്നിയിമല്ക്ു മപാകൂ. 
നവളിപോട് 12:9*.....9. മല്ാകും  ുഴുവടനയുും വഞ്ചിക്ുന്ന 

പിശ്ാചുും സാത്താനുും എന്ന പഴയ പാമ്പിടന  ഹാനായ  ഹാസർപ്പും 
പുെത്താക്ി. അവടന ഭൂ ിയിമല്ക്ു തള്ളിക്ളഞ്ഞു; അവന്ടെ 
ൈൂതന്മാടരയുും അവമനാടു  കൂടട തള്ളിക്ളഞ്ഞു. 
------------------------------------------------- 

Jinn 72:1—16*.....1. (നബിമയ,) പെയുക: ജിന്നുകളിൽ 

നിന്നുള്ള ഒരു സുംഘും ഖുർആൻ ത്ശ്ദ്ധിച്ചു മകൾക്ുകയുണ്ടായി എന്ന് 
എനിക്് ൈിവയമബാധനും നൽകടപ്പട്ടിരിക്ുന്നു. എന്നിട്ടവർ (സവന്തും 
സ ൂഹമത്താട്) പെഞ്ഞു: തീർച്ചയായുും അത്ഭുതകര ായ ഒരു 
ഖുർആൻ ഞങ്ങൾ മകട്ടിരിക്ുന്നു. 2. അത് സൻ ാർഗ്ത്തിമല്ക്് വഴി 
കാണിക്ുന്നു. അതു ടകാണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിൽ വിശ്വസിച്ചു. ഞങ്ങൾ 

ഞങ്ങളുടട നാഥമനാട് പങ്കുമചർക്ുന്നവരായിരുന്നില്ല എന്ന് 
പെയുന്നതാരാണ്? 11. ഞങ്ങളുടട കൂട്ടത്തിൽ സൈവൃത്തരായവരുും 
അവരില്ുണ്ട്. ഞങ്ങളതിൽനിന്ന് അകന്നുനിൽക്ുന്നവരുും. ഞങ്ങൾ 

വയതയസ്ത ായ നിയ ങ്ങളുള്ള വിഭാഗ്ങ്ങളാണ് ... 

 
 



61. 
സോത്തോൻ അെുതപിച്ച് െന്മ ഗ്പോപിക്ക്ോൻ സോദ്ധയതയുചടോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / ഇല്ല ഖുർആൻ 

നവളിപോട് 12:9*.....മല്ാകും  ുഴുവടനയുും വഞ്ചിക്ുന്ന പിശ്ാചുും 
സാത്താനുും എന്ന പഴയ പാമ്പിടന  ഹാനായ  ഹാസർപ്പും പുെത്താക്ി. 
അവടന ഭൂ ിയിമല്ക്ു തള്ളിക്ളഞ്ഞു; അവന്ടെ ൈൂതന്മാടരയുും അവമനാടു  
കൂടട തള്ളിക്ളഞ്ഞു..  
നവളിപോട് 20:10.....അവടര വഴിടതറ്റിച്ച പിശ്ാച്,  ൃഗ്വുും 

വയാജത്പവാചകനുും കിടക്ുന്ന ഗ്ന്ധകടപ്പായ്കയിമല്ക്് എെിയടപ്പടുും. 

അവർ അവിടട രാപകൽ നിതയയാതന അനുഭവിക്ുും. 
------------------------------------------------- 

Bakara 2:208*......സാത്താൻടെ കാൽ ുട്ടുകളിൽ നടക്രുത്. 

തീർച്ചയായുും അവൻ നിങ്ങൾക്് ത്പതയക്ഷ്ശ്ത്തുവാകുന്നു. 
Yusuf 12:5*.....സാത്താൻ  നുഷയന് ഒരു തുെന്ന ശ്ത്തുവാണ്. 

Zukhruf 43:36-39.....36. തീർച്ചയായുും നാും പരീക്ഷ്ണും 
നടത്തുന്നവൻ, പര കാരുണികനായ ദൈവ നൻ യ്ക്് നാും ഒരു 
ൈൃഷ്ടാന്തും ടകാണ്ടുവന്നിരിക്ുന്നു. 39. (അവമരാട് പെയടപ്പടുും:) 
തീർച്ചയായുും അത് നിങ്ങൾക്ുള്ള ത്പതിഫല് ാകുന്നു. ഇന്ന് നിങ്ങൾ 

അവിശ്വസിച്ചിരുന്നതിൻടെ ഫല് ായി ശ്ിക്ഷ്ിക്ുക. 

ശ്ിക്ഷ്യിൽ പങ്കാളികളാണവർ. 

62. 
 ില് "ഭൂതങ്ങൾ" അെുതപിക്ക്ോെുും െല്ലതു ന യ്യോെുും 
കഴിയുചമോ?  (Jinn) 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

യൂദ്ോ 6-7*.....ങ്ങളുടട പൈവി കാത്തുസൂക്ഷ്ിക്ാടത സവന്തും 
വാസസ്ഥല്ും വിട്ടുമപായ  ാല്ാഖ ാടര  ഹാൈിവസത്തിടല് വിധിക്ായി 
എമന്നക്ുും ബന്ധനസ്ഥരായി അന്ധകാരത്തിൽ 

സൂക്ഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നു. 7മസാമൈാ ുും മഗ്ാമ ാൊയുും അവടയമപ്പാടല് 

അസാന്മാർഗ്ികതയില്ുും സവവർഗ്രതിയില്ുും  ുഴുകിയ 

പരിസരനഗ്രങ്ങളുും നിതയാഗ്നിയുടട ശ്ിക്ഷ്യ്ക്ു വിമധയ ായി. അങ്ങടന 

അവ എല്ലാവർക്ുും ൈൃഷ്ടാന്ത ായിത്തീർന്നിരിക്ുന്നു. 
------------------------------------------------- 

Jinn 72:1, 11, 13 & 14*.....1. ജിന്നുകളുടട കൂട്ടത്തില്ുള്ള 

ഒരു സുംഘും എനിക്ു വടന്നത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവർ പെഞ്ഞു. 
അവർ പെഞ്ഞു: ഞങ്ങൾ അത്ഭുതകര ായ ഒരു ഖുർആൻ മകട്ടു. 11. 
ഞങ്ങളിൽ സൈവൃത്തരിൽ ടപട്ട ഒരു സ ൂഹ ുണ്ട്. അത്തയുും ൈൂരും. 13. 
ഞങ്ങൾ സൻ ാർഗ്ും മകട്ടമപ്പാൾ അതിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു. തന്ടെ 
നാഥനിൽ വിശ്വസിക്ുന്നവൻ മത്ൈാഹവുും മത്ൈാഹവുും ഭയടപ്പടുന്നില്ല. 
14. അല്ലാഹുവിന് കീടഴാതുങ്ങിടക്ാണ്ടിരിക്ുന്ന ചില്ർ ഉണ്ട്. 
ഞങ്ങടള നീ അത്ക ികളായ ജനങ്ങളുടട കൂട്ടത്തില്ാക്രുമത. 

 

 

 

 

 



63.* 
ഭൂതങ്ങളിൽെിന്നു ഭൂതങ്ങനള പുെത്തോക്ക്ുന്നതിനെപ്പറ്റി 
വിശുദ്ധ ല്ിഖിതങ്ങളുചടോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

മത്തോയി 9:33.....ഭൂതടത്ത ഇെക്ിയമപ്പാൾ ആ  ൂകൻ 

സുംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. എല്ലാവരുും ആശ്ചരയപരതത്ന്തരായി. “ഇത്സാമയല്ിൽ 

ഇതുമപാടല് ഒരിക്ല്ുും കണ്ടിട്ടില്ലമല്ലാ!” എന്നവർ പെഞ്ഞു.. 

മത്തോയി 17:18.....പിന്നീട് മയശ്ു ഭൂതടത്ത ശ്ാസിച്ചു; ഭൂതും ആ 

ബാല്നിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമപായി. തൽക്ഷ്ണും അവൻ സുഖുംത്പാപിച്ചു 

മർചക്ക്ോസ് 1:25-26*..... ിണ്ടരുത്, അവടന വിട്ടു മപാകൂ” എന്നു 
മയശ്ു ൈുരാത്മാവിമനാട് ആജ്ഞാപിച്ചു. അമപ്പാൾ അയാടള കഠിന ായി 
ഉല്ച്ച് ഉച്ചത്തിൽ അല്െിടക്ാണ്ട് ആ ൈുരാത്മാവ് വിട്ടുമപായി. എല്ലാവരുും 

ആശ്ചരയപരതത്ന്തരായി 

ല്ൂചക്ക്ോസ് 4:35*.....മയശ്ു ൈുഷ്ടാത്മാവിടന ശ്ാസിച്ചുടകാണ്ട്: 
“ ിണ്ടരുത്! ഈ  നുഷയടന വിട്ടു പുെത്തുമപാകൂ!” എന്നു പെഞ്ഞു. 
ൈുഷ്ടാത്മാവ് അവടന അവരുടട  ധയത്തിൽ തള്ളിയിട്ടമശ്ഷും ഒരുപത്ൈവവുും 

വരുത്താടത അവടന വിട്ടു മപായി. 
------------------------------------------------- 

ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: ആളുകളിൽനിന്നു ഭൂതങ്ങടള എെിയുന്നതിടനക്ുെിച്ച് 
ഖുർആൻ യാടതാരു സൂചനയുും ഇല്ല. എന്നാൽ ദബബിളിടല് 

ഭൂതങ്ങടള പുെത്താക്ുന്നതിടന കുെിച്ച് 89 വാകയങ്ങൾ ഉണ്ട്. 

64. 
വഞ്ചെയുനെ സോത്തോൻനെ ശക്തി ൈല്ഹീെചെോ 
ഫല്ഗ്പദ്മല്ലോത്തചതോ ആയി  ിഗ്തീകരിക്ക്നപ്പട്ടിട്ടുചടോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ല്ൂചക്ക്ോസ് 4:6*.....ഈ സകല് അധികാരവുും ത്പതാപവുും ഞാൻ 

താങ്കൾക്ു നല്കകാും ഇവടയല്ലാും എടന്ന ഏല്കപിച്ചിരിക്ുന്നു; എനിക്ു 
 നസ്ുള്ളവന് ഇവ ടകാടുക്ുന്നു  

2 ചകോെിചന്ത്ോസ് 4:3—4.....3. ഞങ്ങളുടട സുവിമശ്ഷും 
 െഞ്ഞിരിക്ുടന്നങ്കിൽ ... 4. ഈ മല്ാകത്തിടല് ദൈവങ്ങൾ 

വിശ്വസിക്ാത്തവരുടട  നസ്് അന്ധ ാക്ിയിരിക്ുന്നു. 
------------------------------------------------- 
Nisâ 4:76*..... തീർച്ചയായുും പിശ്ാചിന്ടെ തത്ന്തും ൈുർബല് ാണ്. 

İbrahim 14:22.....സാത്താൻ പെയുും ... എനിക്് നിടന്ന 

വിളിക്ാൻ നിനക്ു യാടതാരു അധികാരവു ില്ല 
Nahl 16:98.... ഖുർആൻ ഓതിമക്ൾപ്പിച്ചാൽ, പിശ്ാചിൽനിന്നു 
ശ്പിക്ടപ്പട്ട പിശ്ാചിൽ നിന്നുും അല്ലാഹുവിൽ അഭയും മതടുക.  
Shu'arâ 26:210-211*.....210. അത് വടന്നത്തുന്നില്ല. 211. 
അത് അവർക്ുണ്ട്, അത് അവരുടട ദകകളില്ല്ല. 
 

 
 



65.* 
സോത്തോൻ ഈ ചല്ോകത്തിനല് രോജകുമോരചെോ 
ഭര ോധികോരിചയോ ആന ന്ന് കരുതുന്നുചടോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

ല്ൂചക്ക്ോസ് 4:5-6.....പിന്നീടു പിശ്ാച് ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥല്മത്തക്് 
മയശ്ുവിടന കൂട്ടിടക്ാണ്ടുമപായി; ക്ഷ്ണമനരുംടകാണ്ടു മല്ാകത്തിടല് 

സകല് രാജയങ്ങളുും കാണിച്ചുടകാടുത്തു. 6“ഈ സകല് അധികാരവുും 

ത്പതാപവുും ഞാൻ താങ്കൾക്ു നല്കകാും; ഇവടയല്ലാും എടന്ന 

ഏല്കപിച്ചിരിക്ുന്നു; എനിക്ു  നസ്ുള്ളവന് ഇവ ടകാടുക്ുന്നു 

ചയോഹന്നോൻ 12:31.....ഈ മല്ാകത്തിടെ നയായവിധി 
ഇമപ്പാൾത്തടന്നയാകുന്നു. മല്ാകത്തിെ അധിപതി ഇമപ്പാൾ പുെത്തു 
തള്ളടപ്പടുും...  
ചയോഹന്നോൻ 14:30*.....എടന്തന്നാൽ ഈ മല്ാകത്തിടെ 

അധിപതി വരുന്നു. എങ്കില്ുും അവന് എടെമ ൽ ഒരധികാരവു ില്ല... 
2 ചകോെിചന്ത്ോസ് 4:3-4*.....3.എന്നോൽ ഞങ്ങളുനെ 
സുവിചശഷ്ും മെഞ്ഞിരിക്ക്ുന്നു എങ്കിൽ െശിച്ചുചപോകുന്നവർക്ക്ചഗ്ത 
മെഞ്ഞിരിക്ക്ുന്നു. 4 ബദ്വഗ്പതിമയോയ ഗ്കിസ്തുവിന്നെ ചതജസ്സുള്ള 

സുവിചശഷ്ത്തിന്നെ ഗ്പകോശെും ചശോഭിക്ക്ോതിരിപ്പോൻ ഈ 

ചല്ോകത്തിന്നെ ബദ്വും അവിശവോസികളുനെ മെസ്സു കുരുെോക്ക്ി.  
----------------------------------------------------------------- 

Nisa 4:76.....പിശാചിന്റെ കുതനത്്രം ദുരബ്ലമാകുന്നു. 

ഗ്കിസ്തുവുും  മുഹമ്മദ്ുും 
66.* 

ഗ്കിസ്തു ഒരു കെയകയിൽ െിന്ന് ജെിച്ചതോയി അുംരീകരിച്ചുചവോ?   
ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

ഏശയോ 7:14*.....കനയക ഗ്ർഭും ധരിച്ച് ഒരു പുത്തടന 

ത്പസവിക്ുും, ദൈവും നമമ്മാടുകൂടട എന്നർഥ ുള്ള ഇമ്മാനുമവൽ എന്ന 

മപരിൽ അവൻ അെിയടപ്പടുും. 
മത്തോയി 1:18*.....മയശ്ുവിടെ  ാതാവായ  െിയവുും 

മയാമസഫുും തമ്മിൽ വിവാഹനിശ്ചയും ടചയ്തിരുന്നു. അവർ ഒരു ിച്ചു 
മചരുന്നതിനു  ുമ്പ്  െിയും പരിശ്ുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗ്ർഭും 

ധരിച്ചിരിക്ുന്നതായി കാണടപ്പട്ടു 
------------------------------------------------- 

Meryem 19:16-22*.....16. അമപ്പാൾ അവൾ പെഞ്ഞു: "എനിടക്ങ്ങടന 
ഒരു  ആൺകുട്ടിയുണ്ടാവണും? എടന്ന ഒരു  നുഷയനുും സ്പർശ്ിച്ചിട്ടില്ല. 21. 
അവൻ (അല്ലാഹു) പെഞ്ഞു: അങ്ങടന തടന്ന. നിന്ടെ നാഥൻ പെയുന്നു: "ഇത് 

എനിക് ്എളുപ്പ ുള്ള കാരയ ാണ്." 22.  നുഷയർക് ്ഒരു  ൈൃ ഷ്ടാന്തവുും 
താക്ീതുകള ുും നാും ഉണ്ടാക്ിടകാടുക്ുവാനുും മവണ്ടിയടത്ത അത്.. 

Enbiya 21:91*..... അങ്ങടന അവളിൽ നമ്മുടട ആത്മാവിൽ നിന്ന് 
നാും ഊതുകയുും, അവടളയുും അവളുടട  കടനയുും നാും മല്ാകർക് ്

ൈൃഷ്ടാന്ത ാക്ുകയുും ടചയ്തു. 
 

 

 



67.* 
ഗ്കിസ്തു പോപരഹിതെോന ന്ന് വിശവസിച്ചിട്ടുചടോ? 

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

മർചക്ക്ോസ് 1:24..... മയശ്ു ... ദൈവത്തിന്ടെ പരിശ്ുദ്ധൻ. 

ചയോഹന്നോൻ 7:18.....തടന്ന അയച്ചവന്ടെ  ഹതവും 
അമനവഷിക്ുന്നവൻ സതയവാൻ ആകുന്നു; നീതിമകടു അവനിൽ ഇല്ല. 
ചയോഹന്നോൻ 8:46*.....അമപ്പാൾ നഥാനിമയൽ മചാൈിച്ചു: 
“നസടെമത്താ? അവിടടനിന്നു വല്ല നന്മയുും ഉണ്ടാകുമ ാ? 

2 ചകോെിചന്ത്ോസ് 5:21.....പാപരഹിതനായ ത്കിസ്തുവിടന 

ദൈവും ന ുക്ുമവണ്ടി പാപ ാക്ിത്തീർത്തു. ... 

1 പചഗ്തോസ്2:21-22.....21. അവൻ പാപും ടചയ്തിട്ടില്ല; 
അവന്ടെ വായിൽ വഞ്ചന ഒന്നുും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 
------------------------------------------------- 

Bakara 2:253*.....  ർയ ിന്ടെ പുത്തനായ  െിയടയ നാും 
വയക്ത ായ അടയാളങ്ങൾ നൽകി, പരിശ്ുദ്ധാത്മാവുടകാണ്ട ്അവടന 
ബല്ടപ്പടുത്തി. 
Meryem 19:19*..... അവന് പെഞ്ഞു; "ഞാൻ നിന്ടെ നാഥന്ടെ 
ൈൂതനാണ്. ശ്ുഭവാർത്ത അെിയിക്ുന്നവനുും." 

68.* 
ഗ്കിസ്തുവിന് അമോെുഷ്ിക ജ്ഞോെവുും അെിവുും 
ഉടോയിരുന്നതോയി അുംരീകരിക്ക്നപ്പട്ടിട്ടുചടോ? 

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

മത്തോയി 9:4.....അവരുടട  മനാഗ്തും  നസ്ില്ാക്ിടക്ാണ്ട് മയശ്ു 
മചാൈിച്ച :ു “നിങ്ങളുടട ഹൃൈയത്തിൽ ൈുഷ്ടവിചാരും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുടകാണ്ട്? 

ചയോഹന്നോൻ 7:45-46*.....നിങ്ങൾ അവടന 
ടകാണ്ടുവരാഞ്ഞടതന്ത്? ഉമൈയാഗ്സ്ഥർ ... 46. ആ  നുഷയടനമപ്പാടല് 
ഒരാൾ സുംസാരിച്ചിട്ടില്ല...  

ചയോഹന്നോൻ 16:30*..... ഇമപ്പാൾ ഞങ്ങൾക്ു മബാധയ ായി. 
അങ്ങു ദൈവത്തിടെ അടുക്ൽനിന്നു വന്നു എന്നു ഞങ്ങൾ 

വിശ്വസിക്ുകയുും ടചയ്യുന്നു.”  
------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:45-48*.....45.  ിശ്ിഹാ, മയശ്ു ... 
ദൈവമത്താട് അടുക്ുന്നവരിൽ ഒരാൾ. 48. അവൻ തിരുടവഴുത്തുും 
സാക്ഷ്യവുും, അവൻ ടത ൊത്തുും ഇഞ്ചീല്ുും പഠിപ്പിക്ുും.. 
Zuhruf 43:63*..... അല്ലാഹുവിന്ടെ പര ാധികാരത്തിന്ടെ 
വയക്ത ായ ടതളിവുകൾ വന്നമപ്പാൾ അമേഹും പെഞ്ഞു: "ഞാൻ 

നിങ്ങൾക്് വിമവകവുും കാണിച്ചുതന്നു. നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചുടകാണ്ടിരുന്ന 

കാരയങ്ങളിൽ ചില്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്് വിവരിച്ചുതരാൻ മവണ്ടിയടത്ത. 

അതിനാൽ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിടന സൂക്ഷ്ിക്ുകയുും എടന്ന 

അനുസരിക്ുകയുും ടചയ്യുവിൻ. 

 
 

 



69.* 
അത്ഭുതങ്ങൾ ഗ്പവർത്തിക്ക്ോെുും മരിച്ചവനര ജീവൻ 
െൽകോെുും ഗ്കിസ്തുവിന് അമോെുഷ്ിക ശക്തി ഉനടന്നു 
അുംരീകരിച്ചിട്ടുചടോ? 

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

മർചക്ക്ോസ് 1:40-45.....40. ഒരു  കുഷ്ഠമരാഗ്ി അവിടട 
വന്നിരുന്നുടവങ്കിൽ, എടന്ന ശ്ുദ്ധനാക്ാൻ കഴിയുും. നീ ശ്ുദ്ധ ാക എന്നു പെഞ്ഞ ;ു 

മർചക്ക്ോസ് 6:48.....അവൻ കടല്ില്ൂടട നടക്ുന്നു … 

ചയോഹന്നോൻ 11:14-44*.....14. മയശ്ു പെഞ്ഞു: ല്ാസർ 
 രിച്ചുമപായി. 25. മയശ്ു അവമളാടു പെഞ്ഞു: ഞാൻ 

പുനരുത്ഥാനവുും ജീവനുും ആകുന്നു. 43. അവൻ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു 
പെഞ്ഞു: ല്ാസമെ, പുെത്തുവരിക. 44.  രിച്ചവൻ പുെത്തുവന്നു; 
------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:45-50*.....45.  ശ്ീഹ - മയശ്ു 49. അല്ലാഹുവിന്ടെ 
അനു തി ത്പകാരും ഞാൻ അന്ധമരാട് കാഴ്ച കാണിക്ുകയുും കുഷ്ഠമരാഗ്ും 
സുഖടപ്പടുത്തുകയുും  രിച്ചവടര ജീവിപ്പിക്ുകയുും ടചയ്യ ുും … 
Maide 5:110*.....ജന്മനാ കുരുടനായവടനയുും 
രക്തസാക്ഷ്ിടയയുും ഞാൻ ശ്ാസിച്ചു; എന്ടെ അനു തിമയാടട നീ 
 രണടപ്പട്ടവടര ജീവിതത്തിമല്ക്് തിരിച്ചുടകാണ്ടുവന്നു. 

ത്ശ്ദ്ധിക്ുക: ഇഞ്ചിൽ മയശ്ുവിടനപ്പറ്റി 37 അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ട്. 

70.* 
എല്ലോ മെുഷ്യരിൽെിന്നുും വിശവോസവുും അെുസര വുും 
പോല്ിക്ക്ോൻ ഗ്കിസ്തുവിന് അവകോശമുചടോ? 

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

മത്തോയി 23:10*.... ഒരുവൻതടന്നയാണ് നിങ്ങള ടുട ഗ്രു , ത്കിസ്തു. 

ചയോഹന്നോൻ 14:15, 21-24*.....നിങ്ങൾ എടന്ന സ്മനഹിക്ുന്നടുവങ്കിൽ 

എന്ടെ കല്കപനകടള ത്പ ാണിക്ുവിൻ ... 21. എന്ടെ കൽപ്പനകൾ അവൻ 

ത്പ ാണിച്ച  ുഅവടയ സൂക്ഷ്ിക്ുന്നു. 23. എടന്ന സ്മനഹിക്ുന്നവൻ എന്ടെ 
വാക് ്പാല്ിക്ുും. എന്ടെ വാക്ുകൾ കാത്തു സൂക്ഷ്ിക്ുന്നില്ല ... 
------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:50 & 55*.....50. നിൻടെ രക്ഷ്ിതാവിങ്കൽ നിന്ന് 
ഒരു ൈൃഷ്ടാന്തും ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്ുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങൾ 

അവടന സൂക്ഷ്ിക്ുകയുും എടന്ന അനുസരിക്ുകയുും ടചയ്യുവിൻ. 55. 

നിങ്ങടള ഉയിർടത്തഴുമന്നൽപിച്ചതുും ഇബ്ൊഹീ ിടന അമേഹത്തിന്ടെ 
 ാർഗ്ത്തിമല്ക്് ക്ഷ്ണിക്ുന്നതുും എടന്ന ൊഞ്ചിടയടുക്ുന്നു. 
Zuhruf 43:61 & 63*.....61. രണ്ടാ ടത്ത ആഴ്ചവരുന്നു ആ 

അന്തയസ യത്തിൻടെ അടയാള ായിരിക്ുും. അതിനാൽ അതിടന 
(അന്തയസ യടത്ത) പ്പറ്റി നിങ്ങൾ സുംശ്യിച്ചു മപാകരുത്. എടന്ന 

നിങ്ങൾ പിന്തുടരുക. ഇതാകുന്നു മനരായ പാത. 63. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ു 
ജ്ഞാനും നൽകിയിരിക്ുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുടവ 

സൂക്ഷ്ിക്ുകയുും, എടന്ന അനുസരിക്ുകയുും ടചയ്യുവിൻ 
 

 

 



71.* 
ചയശുഗ്കിസ്തു "മിശിഹോ" ആയിട്ടോണ് 

അെിയനപ്പട്ടിരിക്ക്ുന്നത് എന്ന് സവീകരിക്ക്ുചമോ? (the 
Anointed One) 

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

മത്തോയി 26:63-64..... 63 നീ ത്കിസ്തുവാടണന്നു ഞങ്ങമളാടു 
പെയുക. 64. മയശ്ു അവമനാടു "ഞാൻ ആകുന്നു; 

ചയോഹന്നോൻ 1:41*.....ഞങ്ങൾ  ിശ്ിഹാടയ കടണ്ടത്തിയിരിക്ുന്ന .ു” 

‘ ിശ്ിഹ’ എന്നതിന  ു‘ത്കിസ്ത ’ു അഥവാ ‘അഭിഷിക്തൻ’ എന്നർഥും 

ചയോഹന്നോൻ 4:25-26*.....ആ സ്ത്തീ മയശ്ുവിമനാട്: “ത്കിസ്ത  ുഎന്ന  ു

വിളിക്ടപ്പടുന്ന  ിശ്ിഹാ വരുട ന്ന ്എനിക്െിയാും; അവിടു ന്ന  ുവരുമമ്പാൾ 

സ സ്തവുും ഞങ്ങൾക് ്ഉപമൈശ്ിച്ചുതരുും” എന്ന  ുപെഞ്ഞ .ു 26മയശ്  ുഉത്തര രുളി: 
“നിമന്നാടു  സുംസാരിക്ുന്ന ഞാൻ തടന്നയാണ  ു ിശ്ിഹാ. 
------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:45*..... ത്പവാചകൻ (സ) പെഞ്ഞു: "എന്ടെ നാഥൻ 

എനിക്്  ാർഗ്ൈർശ്നും നൽകുും. 
Nisa 4:171-172*.....171-  ർയ ിന്ടെ  കൻ  സീഹ് ഈസാ 
അല്ലാഹുവിന്ടെ ൈൂതനുും  ാത്ത ാകുന്നു. 172.  ിശ്ിഹാ 
അല്ലാഹുവിൻടെ അടി യായിരിക്ുന്നതല്ല. 
ത്ശ്ദ്ധിക്ുക: പുതിയനിയ ത്തിൽ " ിശ്ിഹാ" എമന്നാ "ത്കിസ്തു" 
എമന്നാ 558 തവണ ഉപമയാഗ്ിക്ടപ്പട്ടു. " ിശ്ിഹാ" എന്ന വാക്ിന് 

ത്കിസ്തുവിടന സൂചിപ്പിക്ാനായി 11 തവണ ഉപമയാഗ്ിക്ാെുണ്ട്.       
 

                      72.* 
ഗ്കിസ്തുവിനെ ബദ്വവ െും എന്ന് 
പരോമർശിക്ക്നപ്പട്ടിരിക്ക്ുന്നുചവോ? (Logos / Kalimullâh) 

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

ചയോഹന്നോൻ 1:1-3 & 14*.....ആൈിയിൽത്തടന്ന വചന ുണ്ടായിരുന്ന .ു 

വചനും ദൈവമത്താടുകൂടി ആയിരുന്ന .ു വചനും ദൈവ ായിരുന്ന .ു 2ആ വചനും 
ആൈിയിൽത്തടന്ന ദൈവമത്താടുകൂടി ആയിരുന്ന .ു 3വചനും  ുഖാന്തര ാണ് സകല്വുും 
ഉണ്ടായത്; സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്നുുംതടന്ന വചനടത്ത കൂടാടത ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവിടു ടത്ത 

മതജസ് ്പിതാവിൽനിന്നുള്ള ഏകജാതടെ മതജസ്ായി ഞങ്ങൾ ൈർശ്ിച്ച  ു

..നവളിപോട് 19:13-16*.....ദൈവത്തിടെ വചനും’ എന്നാണ് 

അവിടുടത്ത നാ ും. രാജാധിരാജനുും കർത്താധികർത്താവുും ആയവൻ എന്ന 

നാ ും ആമല്ഖനും ടചയ്തിരിക്ുന്നു 
------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:39*..... അല്ലാഹു നിനക്് മവൈവുും സന്താനവുും 
നൽകിയിരിക്ുന്നു. അവനാകുന്നു ത്പതാപിയുും യുക്തി ാനുും. 
Al-i İmran 3:45*..... ത്പവാചകൻ (സ) പെഞ്ഞു: "എന്ടെ നാഥൻ 

എനിക് ് ാർഗ്ൈർശ്നും നൽകുും. തീർച്ചയായുും അത് അല്ലാഹുവിന് 
ഉത്ത  ായതാകുന്നു. 
 

 

 



73.* 
ഗ്കിസ്തു ജെിക്ക്ുന്നതിെുമുമ്പു് ബദ്വവ െമോയി മുൻകൂട്ടി 
ഉടോയിരുന്നതോയി അുംരീകരിക്ക്നപ്പട്ടിട്ടുചടോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

ഏശയോ 9:6*.....ന ുക്ു ഒരു ശ്ിശ്ു ജനിച്ചിരിക്ുന്നു; അവന്നു 
എരിവു വരുത്തുും; അതയുന്നതനായ ദൈവും അവമനാ എമന്നക്ുും ഇരിക്ുും. 

മിക്ക്ോ 5:2*.....ഏറ്റവുും ടചെുടതങ്കില്ുും ഇത്സാമയല്ിടന 

ഭരിമക്ണ്ടവൻ എനിക്ുമവണ്ടി നിന്നിൽനിന്നു പുെടപ്പടുും. അവടെ 

ഉദ്ഭവും അതിപുരാതന ായതുതടന്ന 

ചയോഹന്നോൻ 8:58.....മയശ്ു അവമരാടു : ആമ ൻ, ആമ ൻ, ഞാൻ 

നിങ്ങമളാടു പെയുന്ന :ു അത്ബാഹാും ജനിച്ചതിന്ന  ു ുമമ്പ ഞാൻ ഉണ്ട  ുഎന്ന  ുപെഞ്ഞ .ു 

നഹഗ്ൈോയർ 13:8.....മയശ്ുത്കിസ്തു ഇന്നടല്യുും ഇന്നുും എന്നുും 
എമന്നക്ുും നില്നിൽക്ുന്നതല്ല. 
നവളിപോട് 1:1 & 8.....1. മയശ്ുത്കിസ്തുവിന്ടെ ടവളിപ്പാട് ... 8. 
ഞാൻ ആൽഫയുും ഒമ ഗ്യുും ആണ്, ആരുംഭവുും അവസാനവുും, കർത്താവ് 

പെയുന്നു, ആരാണവൻ, ആരാണ്, വരാനിരിക്ുന്നവൻ 
------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:59*.....ദൈവവു ായുള്ള മയശ്ുവിന്ടെ 
സാൈൃശ്യും ആൈാ ിൻടെ സാൈൃശ്യ ാകുന്നു. അല്ലാഹു ആൈ ിടന 
 ണ്ണിൽനിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു. പിടന്ന അതിമനാട് "ഉണ്ടാവുക" എന്ന് 
കൽപിച്ചു. അമേഹും അങ്ങടന ടചയ്തു. 

74.* 
ചയശുഗ്കിസ്തുവിന്നെ മെുഷ്യോവതോരത്തിൽ ഒരു 
മെുഷ്യശരീരത്തിെോയുള്ള ബദ്വത്തിൻനെ െിതയമോയ 
വ െമോന ന്ന് അുംരീകരിക്ക്നപ്പട്ടിട്ടുചടോ? (Kenosis or Hûlul) 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

മത്തോയി 1:18-24.....ഇതാ കനയക ഗ്ർഭും ധരിച്ച് ഒരു പുത്തടന 

ത്പസവിക്ുും; അവൻ ദൈവും നമമ്മാടുകൂടി എന്നർഥ ുള്ള ‘ഇമ്മാനുമവൽ’ 

എന്നു വിളിക്ടപ്പടുും” എന്നു ത്പവാചകൻ  ുഖാന്തരും ദൈവും 

അരുളിടച്ചയ്തതു നിെമവെുന്നതിന് ഇവടയല്ലാും സുംഭവിച്ചു.. 

ചയോഹന്നോൻ 1:1 & 14.....1. ആൈിയിൽ വചനും ഉണ്ടായിരുന്നു 
... 14. വചനും ജഡ ായി തീർന്നു, നമ്മുടട ഇടയിൽ വസിച്ചു. 

ഫില്ിപ്പി 2:5-8*.....5. ദൈവും രൂപവത്കരിച്ചവൻ ആരാണ്? 7. 

 നുഷയരൂപത്തിൽ  നുഷയടനമപ്പാടല് അവൻ തടന്നത്താൻ താഴ്ത്തി ... 

നകോചളോചസോസ് 1:3 & 15.....3. കർത്താവായ മയശ്ുത്കിസ്തു ... 
15. അൈൃശ്യനായ ദൈവത്തിൻടെ ത്പതിോയ ആരാണ്? 

1 തിചമോചത്തചയോസ് 3:16*.....ദൈവും ജഡത്തിൽ ത്പതയക്ഷ്നായിരുന്നു. 
------------------------------------------------- 

Maide 5:17*..... ർയ ിൻടെ  കൻ  സീഹ് തടന്നയാണ് അല്ലാഹു 
എന്ന് പെഞ്ഞവർ തീർച്ചയായുും അവിശ്വാസികളായിരിക്ുന്നു. എന്നാൽ 

അല്ലാഹു ഉമേശ്ിക്ുന്നത് ടചയ്യുന്നു. 
 

 



75.* 
ഗ്കിസ്തു "ദ്ിവയൻ" അനല്ലങ്കിൽ മോുംസത്തിൽ ബദ്വും 
ആന ന്നത് സവീകരിക്ക്ുചമോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

ചയോഹന്നോൻ 1:1 & 14..... 1. ആൈിയിൽ വചനും 
ഉണ്ടായിരുന്നു; വചനും ദൈവമത്താടുകൂടട ആയിരുന്നു; വചനും ദൈവും 
ആയിരുന്നു. 14. വചനും ജഡ ായി തീർന്നു, കൃപയുും സതയവുും 
നിെഞ്ഞവനായി നമ്മുടട ഇടയിൽ പാർത്തു. 

ചയോഹന്നോൻ 5: 17-18.....17. ചയശു പെഞ്ഞു: എന്നെ പിതോവ് 

ഇതുവനരയുും ഗ്പവർത്തിക്ക്ുന്നു, ഞോൻ ഗ്പവർത്തിക്ക്ുന്നു. 18. അവൻ ... 
ബദ്വും ... പിതോവ്, അവൻ ബദ്വവുമോയി തുല്യെോയിത്തീരുകയുും ന യ്തു. 

ചയോഹന്നോൻ 10: 25-33.....25. എന്നെ പിതോവിന്നെ െോമത്തിൽ 

ഞോൻ ന യ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾ എനന്നക്ക്ുെിച്ചു സോക്ഷയും പെയുന്നു. 30. 
ഞോെുും എന്നെ പിതോവുും ഒന്നോകുന്നു. 

നകോനല്ോസ്സയർ 2: 8-9*.....8. കുഞ്ഞിന് ... 9. അവെു 
ബദ്വത്തിന്നെ സർവ്വ സമ്പൂർണ്ണതയുും ശോരീരികമോയി വസിക്ക്ുന്നു. 
------------------------------------------------- 

Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118*.....17. നിശ്ചയ ായുും 
അല്ലാഹുവാണ്  സീഹ് 

Zuhruf 43:57-59*.....57.  ർയ ിൻടെ  കൻ ഈസാ 
അല്ലാഹുവിങ്കമല്ക്ുള്ള  ാർഗ് ടത്ത. 59. അമേഹും നമ്മുടട ഒരു ൈാസൻ 

 ാത്ത ാകുന്നു. അമേഹത്തിന് നാും ഉൈാഹരണങ്ങൾ നൽകുകയുും ടചയ്തു. 
ത്ശ്ദ്ധിക്ുക: ദബബിൾ മയശ്ുവിടന മയശ്ുവിടന "ദൈവും" എന്ന് 367 
ത്പാവശ്യും ചിത്തീകരിക്ുന്നു. 

76.* 
ഗ്കിസ്തു ചല്ോകനത്ത സൃഷ്ടിച്ചത് അുംരീകരിക്ക്ുചമോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

എചഫചസോസ് 3:9.....എല്ലാറ്റിടെയുും ത്സഷ്ടാവായ ദൈവും 

പൂർവയുഗ്ങ്ങളിൽ ഈ രഹസയും  െച്ചുവച്ചിരുന്നു.  

നകോനല്ോസ്സയർ 1: 13-20*.....അവന്നെ ഗ്പിയപുഗ്തന്നെ 
രോജയും ... 15. അവൻ അദ്ൃശയെോയ ബദ്വത്തിന്നെ ഗ്പതിരൂപമോണ്. 

16. അവൻ സകല്വുും സൃഷ്ടിച്ചു, അവൻ സകല്വുും സൃഷ്ടിച്ചു, 
ഭൂമിയില്ോണ് ... 

എഗ്ൈോയർ 1: 1-2 & 10-12*.....1. ബദ്വും... 2. ഈ 

അന്ത്യെോളുകളിൽ അവന്നെ പ ഗു്തൻ ഞങ്ങചളോെു  സുംസോരിച്ചു... അവെോൽ 

ചല്ോകും അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു... 10. ഭൂമിയുനെ അെിസ്ഥോെമിരിക്ക്ുന്നു. 
-------------------------------------------------

Maide 5:75, 116 & 118*.....75  ർയ ിൻടെ  കൻ  സീഹ് 

ഒരു ദൈവൈൂതൻ  ാത്ത ാകുന്നു...  
Zuhruf 43:59*.....75  െിയത്തിന്ടെ  കനായ  സീഹ് ഒരു 
ദൈവൈൂതൻ  ാത്ത ാകുന്നു. 
 

 



77.* 
ഗ്കിസ്തുവുും ബദ്വവുും മെുഷ്യെുും തമ്മില്ുള്ള ഏക 
ഇെത്തോവുന്നവെോന ന്ന് ഗ്കിസ്തു അുംരീകരിച്ചതോച ോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

ചയോഹന്നോൻ 14:6*.....മയശ്ു  െുപടി പെഞ്ഞു: “വഴിയുും 

സതയവുും ജീവനുും ഞാൻ തടന്നയാണ്; എന്നില്ൂടടയല്ലാടത ആരുും 

പിതാവിടെ അടുക്ൽ എത്തുന്നില്ല 

അപ്പ. ഗ്പവർത്തെങ്ങൾ 4:12*.....ആ കല്ലാണ് ഈ മയശ്ു. 
 ടറ്റാരുവനില്ുും രക്ഷ്യില്ല. ന ുക്ു രക്ഷ് ത്പാപിക്ുവാൻ ആകാശ്ത്തിടെ 

കീഴിൽ  ടറ്റാരു നാ വുും  നുഷയർക്ു നല്കകടപ്പട്ടിട്ടില്ല.” 

1 തിചമോചത്തചയോസ് 2:5-6*.....5.ദൈവും ഏകനുും ദൈവവുും 
 നുഷയനുും തമ്മില്ുള്ള ഒരു ഇടനില്ക്ാരനുും,  നുഷയനായ 

മയശ് തു്കിസ്തുവിനുും, 6. എല്ലാവർക്ുും മവണ്ടി ഒരു  െുവില്യായിത്തീർന്നു. 
------------------------------------------------- 

Bakara 2:48*.....ഒരാൾക്ുും  ടറ്റാരാൾക്ു മവണ്ടി ഒരു 
ഉപകാരവുും ടചയ്യുവാൻ പറ്റാത്ത, ഒരാളിൽ നിന്നുും ഒരു ത്പായശ്ചിത്തവുും 
സവീകരിക്ടപ്പടാത്ത, ഒരാൾക്ുും ഒരു ശ്ുപാർശ്യുും ത്പമയാജനടപ്പടാത്ത, 

ആർക്ുും ഒരു സഹായവുും ല്ഭിക്ാത്ത ഒരു ൈിവസടത്ത (നയായവിധിയുടട 
ൈിവസടത്ത) നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്ിക്ുകയുും ടചയ്യുക. 

Yunus 10:3*.....അല്ലാഹ  ുഅല്ലാടത ഒരു  ദൈവവു ില്ല. 
Zümer39:44..... ദ്ധയസ്ഥത പൂർണ ായുും ദൈവത്തിന്ടെ 
ശ്ക്തിയില്ാണ്. 

                           78.* 

ഗ്കിസ്തു ബദ്വപുഗ്തെോന ന്ന് വിശവസിച്ചിട്ടുചടോ? 
ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

മത്തോയി 16:16.....അവിടുന്ന് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിടെ പുത്തനായ 

ത്കിസ്തു ആകുന്നു” എന്നു ശ്ിമ ാൻ പമത്താസ് പെഞ്ഞു 

ല്ൂചക്ക്ോസ് 1:32 & 35*.....32. അവൻ വല്ിയവൻ ആകുും; 
അതയുന്നതന്ടെ പ തു്തൻ എന്നു വിളിക്ടപ്പടു ും. 35. നിടന്ന ജനിപ്പിക്ുന്നതായ 

പുണയപ്പണിക്hip ദൈവത്തിൻടെ പുത്തൻ എന്നു വിളിക്ടപ്പടു ും.. 
ചയോഹന്നോൻ 1:29-34.....29. മയാഹന്നാൻ മയശ്ുവിടന 
കണ്ടു. അങ്ങടന ഞാൻ കാണുകയുും ഇവൻ ദൈവപുത്തൻ തമന്ന എന്നു 
സാക്ഷ്യും പെകയുും ടചയ്തിരിക്ുന്നു. 
------------------------------------------------- 

Tevbe 9:30-31*.....31 അല്ലാഹു അവടര നശ്ിപ്പിക്ടട്ട. അവർ 
എത്ത കടുത്ത യാഥാർഥയ ായിരിക്ുന്നു! അവർ പങ്കുമചർക്ുന്നതിടനല്ലാും 
അവൻ അതീതനായിരിക്ുന്നു. 
ത്ശ്ദ്ധിക്ുക: മയശ്ു "ദൈവപുത്തൻ" ആടണന്ന് ചിത്തീകരിക്ുന്ന ദബബിളിടല് 
92 വാകയങ്ങളുണ്ട് cf. En’am 6:101, Furkan 25:2, Zuhruf 
43:81 & Jinn 72:3. 

 

 

 

 



79. 
"ബദ്വപുഗ്തൻ" എന്ന പദ്ും ഉപചയോരിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ 

ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ബല്ുംരിക സുംയമത്തിൽ െിന്നു ജെിച്ച ഒരു 
നഭൌതികപുഗ്തൻനെ അർഥത്തില്ോണ് അത് ഉപചയോരിക്ക്ുന്നത്? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ല്ൂചക്ക്ോസ് 1:26-35*.....27. കനയകയുടട മപര്ക  െിയും 
ആയിരുന്നു. 35. പരിശ്ുദ്ധാത്മാവ് നിന്ടെ മ ൽ വരുും; അതയുന്നതൻടെ 
ശ്ക്തി നിന്ടെ മ ൽ ആവസിക്ുും. ആകയാൽ ഉത്ഭവിക്ുന്ന വിശ്ുദ്ധത്പജ 
ദൈവപുത്തൻ എന്നു വിളിക്ടപ്പടുും. 

1 ചയോഹന്നോൻ 5:20*..... നാും സതയദൈവമത്താട്, അവിടുടത്ത 

പുത്തനായ മയശ്ുത്കിസ്തുവിമനാടുതടന്ന ഏകീഭവിച്ചിരിക്ുന്നു; 
അവിടുന്നാണ് സതയസവരൂപൻ; അവിടുന്നാണ് നിതയജീവനുും.  

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

En'am 6:101*.....ആകാശ്ങ്ങളുടടയുും ഭൂ ിയുടടയുും 
നിർ ാതാവാണവൻ. അവന്ന് എങ്ങടന ഒരു സന്താന ുണ്ടാകുും? അവടന്നാരു 
കൂട്ടുകാരിയു ില്ലമല്ലാ? എല്ലാ വസ്തുക്ടളയുും അവൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. 

Jinn 72:3*.....അവൻ വിശ്വസിക്ുന്നു ... അവൻ ഭാരയമയാ 
 കമനാ കൂട്ടമയാ അല്ല.            

80. 
ത്കിസ്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആളുകളാൽ ആരാധിച്ചിരുന്നു, 
അവരുടട ആരാധന സാധുവാടണന്ന് അവൻ സമ്മതിമച്ചാ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

മത്തോയി 28:9-10*.....അവടര അഭിവാൈനും ടചയ്തു. അവർ 

അടുത്തു ടചന്ന് അവിടുടത്ത പാൈങ്ങൾ ടതാട്ടു ന സ്കരിച്ചു. 10മയശ്ു 
അവമരാട്: “ഭയടപ്പമടണ്ടാ; നിങ്ങൾ മപായി  
ചയോഹന്നോൻ 9:35-38.....35. നീ ദൈവപുത്തടന 
വിശ്വസിക്ുന്നുമവാ? 38. കർത്താമവ ഞാൻ വിശ്വസിക്ുന്നു. അവൻ 

അവടന ആരാധിച്ചു. 

മയാഹന്നാൻ 20: 28-29*.....28. മതാ സ്  െുപടി പെഞ്ഞു: എന്ടെ 
കർത്താവുും എന്ടെ ദൈവവുും. 29. മയശ്ുവിടന കാണാടത 
അനുത്ഗ്ഹിക്ടപ്പട്ടവർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്ുന്നു. 

ഫില്ിപ്പിയർ 2: 10-11.....10. മയശ്ുവിന്ടെ നാ ത്തിൽ എല്ലാ 
 ുട്ടുകളുും കുനിയുന്നു ... 11. എല്ലാ നാവുും ഏറ്റുപെയുന്നു മയശ്ു ത്കിസ്തു 
കർത്താവാണ് 
-------------------------------------------------  

Maide 5:116 & 118*..... ർയ ിൻടെ  കൻ ഈസാ, അല്ലാഹുവിന് 
പുെട  എടന്നയുും, എൻടെ  ാതാവിടനയ ുും ദൈവങ്ങളാക്ിടക്ാള്ളുവിൻ. 

"അല്ലാഹുടവക് ടൂാടത എടന്നയുും എന്ടെ  ാതാവിടനയുും ആരാധയരാക്ുവിൻ" 

എന്ന ്നീയാമണാ ജനങ്ങമളാട് പെഞ്ഞത്? "അമപ്പാൾ അമേഹും പെയുും:" നീ എത്ത 
പരിശ്ുദ്ധൻ! എനിക് ്ഒട്ട ും അവകാശ് ിടല്ലന്ന ്പെയാൻ എനിക്ാവില്ലായിരുന്നു. 
118 നീ തടന്നയാകുന്നു ത്പതാപിയുും യുക്തി ാനുും. 
 

 



81.* 
ഗ്കിസ്തുവിന്നെ പോപങ്ങൾ ഗ്കിസ്തുവിചെോട് ക്ഷമിക്ക്ുവോൻ സോധിക്ക്ചുമോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

മർചക്ക്ോസ് 2:5-7 & 10-11*.....അവരുടട വിശ്വാസും കണ്ടിട്ട മയശ്  ു

ആ മരാഗ്ിമയാട്: “ കമന, നിടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷ് ിച്ചിരിക്ുന്ന ”ു എന്ന  ുപെഞ്ഞു 
എന്നാൽ ഭൂ ിയിൽ  നുഷയപുത്തന  ുപാപങ്ങൾ ടപാെുക്ുവാൻ 

അധികാര ുടണ്ടന്ന  ുഞാൻ ടതളിയിച്ചുതരാും.” 11അനന്തരും മയശ്  ുആ 

പക്ഷ്വാതമരാഗ്ിമയാട്, “എഴുമന്നറ്റ  ുകിടക്ടയടുത്ത  ുനിടെ വീട്ടിമല്ക്  ുമപാകുക  
ല്ൂചക്ക്ോസ് 5:20.....മയശ്ു അവരുടട വിശ്വാസും കണ്ടമപ്പാൾ 

“സ്മനഹിതാ, നിടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷ് ിക്ടപ്പട്ടിരിക്ുന്നു” എന്നു പെഞ്ഞു.. 
ല്ൂചക്ക്ോസ് 7:48.....അവൻ പെഞ്ഞു ... നിന്ടെ പാപങ്ങൾ 

മ ാചിക്ടപ്പട്ടിരിക്ുന്നു. 

അപ്പ. ഗ്പവർത്തെങ്ങൾ 10:43*.....തന്നിൽ വിശ്വസിക്ുന്ന 

ഏടതാരുവനുും അവിടുടത്ത നാ ും  ൂല്ും പാപമ ാചനും ല്ഭിക്ുട ന്നതിന് 

എല്ലാ ത്പവാചകന്മാരുും സാക്ഷ്യും വഹിക്ുന്നു. 

അപ്പ. ഗ്പവർത്തെങ്ങൾ 13:38.....അതുടകാണ്ട് സമഹാൈരമര, 

ഇത് അെിഞ്ഞുടകാള്ളുക: ഈ മയശ്ു  ുഖാന്തരും പാപമ ാചനത്തിടെ 

സമന്ദശ്ും നിങ്ങടള അെിയിച്ചിരിക്ുന്നു.  

1 ചയോഹന്നോൻ 2:12.....എടെ കുഞ്ഞു ക്മള, ത്കിസ്തുവിടെ 

നാ ത്തിൽ നിങ്ങളുടട പാപങ്ങൾ ക്ഷ് ിക്ടപ്പട്ടിരിക്ുന്നതുടകാണ്ടു ഞാൻ 

നിങ്ങൾക്് എഴുതുന്നു.  
------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:135*.....അല്ലാഹുവല്ലാത്തവടര  ാത്തും അവൻ 

പാപമ ാചനും നടത്തുന്നു. 
Maide 5:75*..... സീഹ് ഒരു ദൈവൈൂതൻ  ാത്ത ാകുന്നു... 

82. 
മര ത്തിെുും െരകത്തിെുും ഗ്കിസ്തുക്ക്ു തോചക്ക്ോല്ുനടന്ന് 
അതു അുംരീകരിച്ചിട്ടുചടോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

ല് ചൂക്ക്ോസ് 12:5....ടകാന്നമശ്ഷും നരകത്തിമല്ക്ു തള്ളിക്ളയുവാൻ 

അധികാര ുള്ളവടന ഭയടപ്പടുക . 

നവളിപോട് 1:1-18*.....1. മയശ് തു്കിസ്തുവിന്ടെ ടവളിപ്പാട് ... 8 ഞാൻ 

അല്കഫയുും ഒമ ഗ്യുും ആകുന്ന  ുഎന്ന  ുമപർ പെയുന്നു, 8 "ഞാൻ ആകുന്ന  ുഎന്നുും 
ഇരിക്ുന്നവനുും ഇരുന്നവനുും വരുന്നവനു ായ യമഹാമവ, എടന്നമപ്പാടല് 
ആകടട്ട" എന്ന  ുയമഹാവയുടട അരുളപ്പാടു . കണ്ണ  ുഅഗ്നിജവാല്മപാടല് 
നീയായിരുന്നുവമല്ലാ. 17. ഞാൻ ആൈയനുും അന്തയനുും ആകുന്നു; 18. ഞാൻ 

ജീവിക്ുന്നവനാകുന്ന ;ു ഞാൻ  രിടച്ചങ്കില് ുും ഇതാ എടന്നമന്നക്ുും ജീവിക്ുന്ന .ു 

 രണത്തിടെയുും നരകത്തിടെയുും താമക്ാല്ുകൾ എടെ ദകയില്ുണ്്ട 
------------------------------------------------- 

Zuhruf 43:59*..... ർയ ിൻടെ  കൻ  സീഹ് ഈസാടയ ഞങ്ങൾ 

മകാന്നിരിക്ുന്നു എന്നവർ പെഞ്ഞതിനാല്ുും (അവർ ശ്പിക്ടപ്പട്ടിരിക്ുന്നു. 
 

 



83.* 
ഗ്കിസ്ത  ുചല്ോകത്തിൻനെ "രക്ഷ" അുംരീകരിക്ക്ുചമോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

നയശയ്യോവ് 43: 11-13 .....11. ഞോൻ, ഞോൻ തചന്ന യചഹോവ, ഞോെല്ലോനത 
മനറ്റോരു രക്ഷകെുും ഇല്ല. 13. ഞോൻ തനന്ന. 

ല്ൂനക്ക്ോസ് 2:11....."കർത്തോവോയ ഗ്കിസ്തു എന്ന കർത്തോവിൻനെ 
രക്ഷകെോയ ദ്ോവീദ്ിൻനെ െരരത്തിൽ െിങ്ങൾ ഇന്ന് ജെിച്ചിരിക്ക്ുന്നു. 
ചയോഹന്നോൻ 4:42*.....ഇത് തീർച്ചയോയുും ചല്ോകത്തിൻനെ രക്ഷകെോയ 

ഗ്കിസ്തു ആയിരിക്ക്ുനമന്ന് െിങ്ങൾക്ക്െിയോും. 
തീനത്തോസ് 1:4.....പിതോവോയ ബദ്വത്തിങ്കൽെിന്നുും െമ്മുനെ രക്ഷിതോവോയ 

ഗ്കിസ്തുചയശുവിങ്കൽ െിന്നുും, െിെക്ക്ു കൃപയുും സമോധോെവുും ഉടോകനട്ട. 
തീനത്തോ 3: 4-6.....എന്നോൽ െമ്മുനെ രക്ഷകെോയ ബദ്വത്തിന്നെ ദ്യയുും 
സ്ചെഹവുും ... 6. െമ്മുനെ രക്ഷകെോയ ചയശുഗ്കിസ്തുവില്ൂനെ അവിെുന്ന് 
െമ്മിൽ സമൃദ്ധമോയി ന ോരിഞ്ഞു. 
1 ചയോഹ. 4:14*.....പിതോവ് പുഗ്തനെ ചല്ോകത്തിന്നെ രക്ഷകെോയി 
അയനച്ചന്നു സോക്ഷയനപ്പെുത്തി െോും സോക്ഷയും െൽകിയിരിക്ക്ുന്നു. 
------------------------------------------------- 

Nisa 4:171*..... ർയ ിന്ടെ  കൻ  സീഹ് ഈസാ 
അല്ലാഹുവിൻടെ ൈൂതനുും,...  

84.* 
ഗ്കിസ്തുവില്ുള്ള രക്ഷകനെന്ന വിശവോസവുും ചല്ോർഡുും 
വിശവസിക്ക്ുന്നത് െിതയജീവൻ ഗ്പോപിക്ക്ോെുള്ള ഏക മോർഗ്ഗമോച ോ?    

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

ചയോഹന്നോൻ 3:16 & 36.....തടെ ഏകജാതനായ പുത്തനിൽ 

വിശ്വസിക്ുന്നവർ ആരുും നശ്ിച്ചുമപാകാടത അനശ്വരജീവൻ 

ത്പാപിമക്ണ്ടതിന് ആ പുത്തടന നല്കകുവാൻ തക്വണ്ണും ദൈവും മല്ാകടത്ത 

അത്ത ാത്തും സ്മനഹിച്ചു. പുത്തടന അനുസരിക്ാത്തവൻ ജീവൻ 

ത്പാപിക്ുകയില്ല; എടന്തന്നാൽ അവൻ ദൈവമകാപത്തിനു വിമധയനാണ്. 

ചയോഹന്നോൻ 14:6*.....മയശ്  ു െുപടി പെഞ്ഞ :ു “വഴിയുും സതയവുും 
ജീവനുും ഞാൻ തടന്നയാണ്; എന്നില്ൂടടയല്ലാടത ആരുും പിതാവിടെ അടുക്ൽ 

എത്തുന്നില്ല 

അപ്പ. ഗ്പവർത്തെങ്ങൾ 4:10-12*.....10. ത്കിസ്തുമയശ്ുവിൻടെ 
നാ ും... 12.  ടറ്റാരു കാരയത്തിൽ രക്ഷ്യില്ല; നാും രക്ഷ്ിക്ടപ്പടുവാൻ 

ആകാശ്ത്തിൻ കീഴിൽ  നുഷയരുടട ഇടയിൽ നല്കകടപ്പട്ട മവടൊരു  നാ വുും ഇല്ല. 
------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:19& 85*.....19. അല്ലാഹുവിങ്കല്ുള്ള  തും 
അല്ലാഹുവിന്  ാത്ത ാകുന്നു. 85. ഇസ്ലാും (ദൈവത്തിനുള്ള ആത്മാർപ്പണും) 
അല്ലാത്തതിടന ആടരങ്കില്ുും  ത ായി ആത്ഗ്ഹിക്ുന്ന പക്ഷ്ും അത് അവനിൽ 

നിന്ന് ഒരിക്ല്ുും സവീകരിക്ടപ്പടുന്നതല്ല. പരമല്ാകത്തിൽ അവൻ നഷ്ടക്ാരിൽ 
ടപട്ടവനു ായിരിക്ുും. 

ത്ശ്ദ്ധിക്ുക: മയശ്ു മല്ാകടത്ത രക്ഷ്കനായി ചിത്തീകരിക്ുന്ന 200-ല്ധികും 
വാകയങ്ങളുണ്ട്. 
 

 



85.* 
ചല്ോകത്തിന്നെ പോപങ്ങൾക്ക്ുചവടി ഒരു പോപപരിഹോരമോയി 
ഗ്കിസ്തുവിന്നെ രക്തും ന ോരിഞ്ഞത് സവീകരിക്ക്ുചമോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

ഏശയോ 53:5-12.....അവൻ അനുഭവിച്ച ശ്ിക്ഷ് ന ുക്ു രക്ഷ് 

നല്കകി. അവൻ ഏറ്റ അടിയുടട ക്ഷ്തങ്ങളാൽ നാും സ ഖയും 

ത്പാപിച്ചു.നമ്മുടട അകൃതയങ്ങളുും സർമവശ്വരൻ അവടെമ ൽ ചു ത്തി.  

ചയോഹന്നോൻ 1:29*.....അമപ്പാൾ അമേഹും പെഞ്ഞു: “ഇതാ, 

മല്ാകത്തിടെ പാപഭാരും ചു ന്നു നീക്ുന്ന ദൈവത്തിടെ കുഞ്ഞാട്. 
1 ചകോെിചന്ത്ോസ് 15:3-4.....എടന്ന ഭരമ ല്കപിച്ച 

പര ത്പധാന ായ കാരയും ഞാൻ നിങ്ങടള ഏല്കപിച്ചു. ആ സമന്ദശ്ും ഇതാണ്: 

തിരുടവഴുത്തുകളിൽ കാണുന്നതുമപാടല് ത്കിസ്തു നമ്മുടട 

പാപങ്ങൾക്ുമവണ്ടി  രിക്ുകയുും സുംസ്കരിക്ടപ്പടുകയുും ടചയ്തു 
------------------------------------------------- 

En’am 6:164*..... ഏടതാരാളുും ടചയ്ത് ടവക്ുന്നതിൻടെ 
ഉത്തരവാൈിത്തും അയാൾക്്  ാത്ത ായിരിക്ുും. ഭാരും ചു ക്ുന്ന 

യാടതാരാളുും  ടറ്റാരാളുടട പാപഭാരും ചു ക്ുകയില്ല. 
Nejm 53:38*.... പാപഭാരും ചു ക്ുന്ന യാടതാരാള ുും  ടറ്റാരാളുടട ഭാരും 
വഹിക്ുകയില്ല. 

86. 
ചയശു മരിക്ക്ുനമന്ന് ഗ്പവോ കർ ബൈൈിളിൽ പെഞ്ഞിട്ടുചടോ? 

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

സങ്കീർത്തെങ്ങൾs 16:10.....അവിടുന്ന് എടന്ന പാതാളത്തിൽ 

തള്ളുകയില്ല. അവിടു ടത്ത ഭക്തടന  രണഗ്ർത്തത്തിമല്ക് ്അയയ്ക്ുകയില്ല. 

ഏശയോ 53:1-12*....ബല്വാന്മാമരാടു കൂടി അവൻ ടകാള്ള പങ്കിടു ും. 
അവൻ തടെ ത്പാണടന  രണത്തിന് ഏല്കപിച്ചുടകാടുക്ുകയുും സവയും 
പാപികളുടട കൂടട എണ്ണടപ്പടു കയുും ടചയ്തുവമല്ലാ. അങ്ങടന അമനകരുടട 
പാപഭാരും അവൻ ചു ന്ന .ു അതിത്ക ക്ാർക്ുമവണ്ടി  ധയസ്ഥത വഹിച്ചു 

.ദ്ോെിചയൽ 9:26*.....വരുവാനിരിക്ുന്ന ശ്ക്തനായ ത്പഭുവിടെ പട നഗ്രവുും 
വിശ്ദ്ധ ന്ദിരവുും നശ്ിപ്പിക്ുും. ഒരു  ത്പളയമത്താടുകൂ ടി അത് അവസാനിക്ുും. അതിടെ 

അന്തയമത്താളും യുദ്ധും ഉണ്ടായിരിക്ുും. വിനാശ്ും നിശ്ചയിക്ടപ്പട്ടിരിക്ുന്ന .ു  

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

Al-i İmran 3:55*.....അല്ലാഹു പെഞ്ഞു: മഹ; ഞാൻ നിടന്ന 

 രിപ്പിക്ുകയുും, എനിക്് വഴി കാണിച്ചുതരികയുും, സൽകർമ്മങ്ങൾ 

ത്പവർത്തിക്ുകയുും ടചയ്തവമരാട് തീർച്ചയായുും നീ 
 നഃത്പയാസത്തില്ാകുകയുും ടചയ്യുക. 

Meryem 19:30 & 33*.....30. അവൻ എനിക്് മവൈത്ഗ്ന്ഥും 
നൽകുകയുും എടന്ന അവൻ ത്പവാചകനാക്ുകയുും ടചയ്തിരിക്ുന്നു. 33. 
ഞാൻ ജനിച്ച ൈിവസവുും  രിക്ുന്ന ൈിവസവുും ജീവമനാടട 
എഴുമന്നൽപിക്ടപ്പടുന്ന ൈിവസവുും എൻടെ മ ൽ ശ്ാന്തി ഉണ്ടായിരിക്ുും. 
 

 

 



87. 
തോൻ യഹൂദ്ന്മോർ നകോല്ലുനമന്ന് ചയശു മുൻകൂട്ടിപ്പെഞ്ഞിരുചന്നോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

മത്തോയി 16:21*.....താൻ ടയരൂശ്മല് ിമല്ക്  ുമപാമകണ്ടതാടണന്നുും 
ടയഹൂൈത്പ ാണികളിൽനിന്നുും പുമരാഹിത ുഖയന്മാരിൽനിന്നുും 
 തപണ്ഡിതന്മാരിൽനിന്നുും വളടരയധികും പീഡനങ്ങൾ സഹിക്ുകയുും 
വധിക്ടപ്പടുകയുും  ൂന്നാുംനാൾ ഉയിർടത്തഴുമന്നല്കക്ുകയുും 
ടചമയ്യണ്ടതാടണന്നുും അന്നു ുതൽ മയശ്  ുവയക്ത ാക്ുവാൻ തുടങ്ങി. 
ചയോഹന്നോൻ 10:11 & 15*.....ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു. നല്ല 
ഇടയൻ ആടുകൾക്ുമവണ്ടി തടെ ത്പാണൻ ടവടിയുന്നു.  

ചയോഹന്നോൻ 12:32-33.....ഞാൻ ഭൂ ിയിൽനിന്ന് 
ഉയർത്തടപ്പടുമമ്പാൾ എല്ലാവടരയുും എന്നിമല്ക്് 
ആകർഷിക്ുും. 33തനിക്ു സുംഭവിക്ുവാൻ മപാകുന്ന  രണും 

എങ്ങടനയുള്ളതായിരിക്ുും എന്നു സൂചിപ്പിക്ുവാനമത്ത മയശ്ു ഇതു 

പെഞ്ഞത്. 
------------------------------------------------- 

ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: ജൂതന്മോർ തോൻ നകോല്ലനപ്പെുനമന്ന് ചയശു പെഞ്ഞിട്ടുള്ള 

സൂക്തങ്ങനളോന്നുും ഖുർആെിൽ ഇല്ല. 

88.* 
ഗ്കൂശിൽ ഗ്കിസ്തു ശോരീരികമോയി മരിക്ക്ുന്നതോയുും 
മരിച്ചവരിൽെിന്നു തോൻ എഴുചന്നറ്റവെോയതുനകോടുും അതു 
സവീകരിച്ചതോച ോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

മത്തോയി 27:50.....മയശ്ു വീണ്ടുും ഉച്ചത്തിൽ 

നില്വിളിച്ചുടകാണ്ടു ത്പാണൻ ടവടിഞ്ഞു. 

മർചക്ക്ോസ് 15:37.....മയശ്  ുഉച്ചത്തിൽ നില്വിളിച്ച  ുത്പാണൻ ടവടിഞ്ഞു 

ല്ൂചക്ക്ോസ് 24:44 & 46*.....അനന്തരും മയശ്ു അവമരാട് 

അരുൾടചയ്തു: “മ ാശ്യുടട നിയ സുംഹിതയില്ുും ത്പവാചകന്മാരുടട 

ത്ഗ്ന്ഥങ്ങളില്ുും സങ്കീർത്തനങ്ങളില്ുും എടന്നക്ുെിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളടതല്ലാും 

പൂർത്തിയാമകണ്ടിയിരിക്ുന്നു എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടടകൂടട 

ഉണ്ടായിരുന്നമപ്പാൾ പെഞ്ഞതാണമല്ലാ.” 

ചയോഹ. 19:30 .....ചയശു പെഞ്ഞു, "അത് പൂർത്തിയോയി. അവൻ 

തല് കുെിച്ചു മണ്ണിൽ വീ ു; 
1 നകോരിന്ത്യർ 15: 3-4*.....3. തിരുനവഴുത്തുകളെുസരിച്ച് 
െമ്മുനെ പോപങ്ങൾക്ക്ുചവടി ഗ്കിസ്തു മരിച്ചു. 4. അവൻ 

സുംസ്കരിക്ക്നപ്പട്ടു എന്നുും വീടുും ഉയിർനത്തഴുചന്നറ്റു എന്നുും 
------------------------------------------------- 

Nisa 4:157*.....അവർ അവടന ടകാന്നുകളയുകയില്ല. 
ത്കൂശ്ിച്ചിട്ടു ില്ല. അവർ ആശ്യക്ുഴപ്പത്തില്ാവുകയാണുണ്ടായത്. 

അതിടനപ്പറ്റി സുംശ്യത്തിൽ തടന്നയായവർ അതിൽ 

സുംശ്യാല്ുക്ളായിരുന്നു. ഊഹാമപാഹടത്ത പിന്തുടരുന്നതല്ലാടത അവർക്് 
അമതപ്പറ്റി ഒന്നു െിയില്ല. അവർ അവടന ടകാന്നുകളകയില്ല. 
 



89.* 
ഗ്കിസ്തു ഇന്നു ജീവിച്ചിരിക്ക്ുന്നുനവന്നുും വീടുും വരുനമന്നുും 
അവൻ അുംരീകരിക്ക്ുന്നുചവോ? 

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

ചയോഹന്നോൻ 14:2-3*.....ഇല്ലായിരുടന്നങ്കിൽ നിങ്ങൾക്് ഒരു 
വാസസ്ഥല്ും ഒരുക്ുവാൻ മപാകുന്നു എന്നു ഞാൻ 

പെയു ായിരുന്നുമവാ? 3ഞാൻ എവിടട ആയിരിക്ുന്നുമവാ, അവിടട 

നിങ്ങളുും ഉണ്ടായിരിമക്ണ്ടതിന് ഞാൻ മപായി സ്ഥല്ും ഒരുക്ിയമശ്ഷും 

വീണ്ടുും വന്ന് നിങ്ങടള കൂട്ടിടക്ാണ്ടുമപാകുും. 

നവളിപ്പോട് 2:25.....എന്നോൽ ഇചപ്പോൾ െിങ്ങൾക്ക്ുള്ളത്, ഞോൻ 
വരുന്നതുവനര ചെോനമ്പെുക്ക്ുക ... 
നവളിപ്പോട് 22: 12,20*......ഇതോ, ഞോൻ ചവരും വരുന്നു; എന്നെ 
ഗ്പതിഫല്ും എന്നെ പക്ക്ൽ ഉടു; ഓചരോരുത്തന്നു അവെവന്നെ 
ഗ്പവൃത്തിക്ക്ു ചയോരയമോയതു തചന്ന. 20. ഞോൻ ചവരും വരുന്നു; 
ആചമൻ. കർത്തോവോയ ചയശുചവ, വചര ചമ! 
------------------------------------------------- 

Nisa 4:158*.....അല്ലാഹു അമേഹടത്ത 

തന്നിമല്ക്ുയർത്തുകയാണുണ്ടായത്.   

Zuhruf 43:61*.....അന്തയസ യത്തിൻടെ അടയാള ല്ലാടത  ടറ്റാന്നു ായി 
താങ്കടള ഞങ്ങൾ (ഒരാളിമല്ക്)് തിരിച്ചയക്ടപ്പട്ടിരിക്ുന്നു. അതിനാൽ നീ 
സുംശ്യാല്ുക്ളുടട കൂട്ടത്തിൽ ടപട്ട മപാകരുത്. 

ത്ശ്ദ്ധിക്ുക: ത്കിസ്തുവിന്ടെ രണ്ടാും വരവിടനക്ുെിച്ച് ദബബിൾയിൽ 

73 ത്പ ാണങ്ങൾ ഉണ്ട്. Cf. Bukhari Vol. 4, No. 657. 

90.* 
മുഹമ്മദ് വരുന്നതിന്നെ "മുൻകൂട്ടി" അനല്ലങ്കിൽ "മുൻകൂട്ടി 
പെയുക" ന യ്യുന്ന ചവദ്പുസ്തകങ്ങളുചടോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

മത്തോയി 24:11 & 26*.....11. കള്ളഗ്പവോ കന്മോർ പല്രുും വന്ന ്അചെകനര 
വഴിനതറ്റിക്ക്ുും... 26. അചപ്പോൾ അവൻ െിങ്ങചളോട്, 'അവൻ മരുഭൂമിയിൽ 

എചന്നോനെോപ്പും െിൽക്ക്ുും' എന്നു പെഞ്ഞോൽ െിങ്ങൾ വിശവസിക്ക്ുകയില്ല. 
ചയോഹന്നോൻ 5:31*.....ഞോൻ എനന്നക്ക്ുെിച്ചു സോക്ഷയും 
പെഞ്ഞിരിക്ക്ുനന്നങ്കിൽ എന്നെ സോക്ഷയും സതയമല്ല. 
2 നകോരിന്ത്യർ 13: 1*...... രചടോ മൂചന്നോ സോക്ഷികളുനെ വോയിൽ 

എല്ലോ വോക്ക്ുകളുും സ്ഥോപിക്ക്നപ്പെുും. 
------------------------------------------------- 

A’raf 7:157*.....തങ്ങളുടട പക്ല്ുള്ള ടത ൊത്തില്ുും 
ഇൻജീല്ില്ുും മരഖടപ്പടുത്തടപ്പട്ടതായി അവർക്് കടണ്ടത്താൻ കഴിയുന്ന 

ആ അക്ഷ്രജ്ഞാന ില്ലാത്ത ത്പവാചകനായ ദൈവൈൂതടന ( ുഹമ്മദ് 
നബിടയ) പിൻപറ്റുന്നവർക്് ആ കാരുണയും മരഖടപ്പടുത്തുന്നതാണ്.  

Saf 61:6*.....മയശ്ു പെഞ്ഞു... ഞാൻ നിങ്ങൾക്ുള്ള ദൈവൈൂ തനാണമല്ലാ, 
ടത ൊത്തിൽ നിന്ന ്എന്ടെ  ുമ്പിമല്ക് ്അവതരിപ്പിക്ടപ്പട്ടതുും, എടന്ന 

അനുഗ് ിച്ച എന്ടെ ഒരു  ദൈവൈൂതൻ സൈവാർത്ത അെിയിക്ുന്നത ുും, അഹ്മദ് 
എന്നുമപരുള്ള ദൈവൈൂതടനക്ുെിച്ച ുും ഞാൻ ഉെച്ചുവിശ്വസിക്ുന്നു. 
 

 



91.* 
ബദ്വത്തിൻനെ എഴുതനപ്പട്ട ചരഖകനള അെിയിക്ക്ോൻ മുഹമ്മദ്ിനെ 
ഒരു ഗ്പവോ കെോയി െിയമിക്ക്ോൻ ചയോരയതയുള്ളവർ 
ആയിരുനന്നങ്കിൽ, ഒരു യഹൂദ്െോയിരിചക്ക്ടതോയിരുചന്നോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

ചയോഹന്നോൻ 4:22....രക്ഷ നയഹൂദ്ന്മോരുനെ ഇെയിൽ െിന്നചല്ലോ 
വരുന്നതു. 

ചെോമോ 3:1-2*.....എന്നോൽ നയഹൂദ്ന്നു എന്ത്ു വിചശഷ്ത? അല്ല, 
പരിചേദ്െയോൽ എന്ത്ു ഗ്പചയോജെും? 2 സകല്വിധത്തില്ുും വളനര ഉടു; 
ഒന്നോമതു ബദ്വത്തിന്നെ അരുളപ്പോെുകൾ അവരുനെ പക്ക്ൽ 
സമർപ്പിച്ചിരിക്ക്ുന്നതു തചന്ന. 

ചെോമോ 9:4*.....അവർ യിത്സാമയല്യർ; പ തു്തതവവുും മതജസ്ുും 
നിയ ങ്ങളുും നയായത്പ ാണവുും ആരാധനയുും വാഗ്ൈത്തങ്ങളുും അവർക്ുള്ളവ; 

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

A’raf 7:157-158*.....157. ത്പവാചകമനയുും പിൻപറ്റുന്നവടരയുും 
ത്പവാചകമനയുും പിൻപറ്റുന്നവടരയുും പിൻപറ്റുന്നവരുും. 158. അതിനാൽ 

അല്ലാഹുവില്ുും അവന്ടെ ൈൂതനില്ുും വിശ്വസിക്ുവിൻ. 

Shura 42:52*.....52. അത്പകാരും തടന്ന നിനക്് നാും നമ്മുടട 
കൽപനയാൽ ഒരു ദചതനയവത്തായ സമന്ദശ്ും മബാധനും ടചയ്തിരിക്ുന്നു. 
മവൈപുസ്തകും എന്താടണന്ന് നിനക്െിയില്ലായിരുന്നു. 

92. 
ഒരു ഗ്പവോ കെോന ന്നതിന് ഗ്പവോ കന്നെ ഒരു സോധുതയുള്ള 

പരീക്ഷ ചമോ അനല്ലങ്കിൽ ഗ്പവോ കതവചമോ ആന ന്നതിന്നെ 
മുഹമ്മദ്ിന്നെ സവയപരിചശോധെ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ചയോഹന്നോൻ 5:31 & 36*.....31 ഞോൻ എനന്നക്ക്ുെിച്ച  ുസോക്ഷയും 
പെഞ്ഞോൽ എന്നെ സോക്ഷയും സതയമോകുന്നില്ല. 36. ഞോൻ ന യ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾ 
തചന്ന, പിതോവ  ുഎനന്ന അയച്ച  ുഎന്നു എനന്നക്ക്ുെിച്ച  ുസോക്ഷീകരിക്ക്ുന്ന .ു 

1 നകോരിന്ത്യർ 14: 32-33.....32. ഗ്പവോ കന്മോരുനെ ആത്മോക്ക്ള് 
ഗ്പവോ കന്മോരുനെ െിയഗ്ന്ത് ത്തില്ോണ്. 33 ബദ്വും കല്ക്ക്ത്തിന്നെ ബദ്വമല്ല 
സമോധോെത്തിന്നെ ബദ്വമചഗ്ത. 
2 നകോരിന്ത്യർ 13:1*...... രചടോ മൂചന്നോ സോക്ഷികളുനെ വോയിൽ എല്ലോ 
വോക്ക്ുകളുും സ്ഥോപിക്ക്നപ്പെു ും. 
------------------------------------------------- 

Nisa 4:79....(നബിമയ,) നിടന്ന നാും  നുഷയരിമല്ക്ുള്ള ൈൂ തനായിട്ടാണ് 

നിമയാഗ്ിച്ചിരിക്ുന്നത്. സാക്ഷ്ിയായിട്ട അല്ലാഹു തടന്ന  തി. 
Rad 13:43*.....സതയനിമഷധികൾ...  "നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്ടെ 
ൈൂതനാണമല്ലാ." പെയുക: "അല്ലാഹുവാണ് അതി നുഭവിക്ുന്നവര്ക: എനിക്ുും 
നിനക്ു ിടയിൽ സാക്ഷ്ിയായി അല്ലാഹു  തി. 
Fetih 48:28*.....അവനാണ് സൻ ാർഗ്വുും സതയ തവു ായി തൻടെ 
ൈൂതടന അയച്ചവൻ. എല്ലാ  തടത്തയുും അത് അതിജയിക്ുന്നതാക്ാൻ 

മവണ്ടി. സാക്ഷ്ിയായി അല്ലാഹു  തി. 
 

 



93.* 
ചയശുവിന്നെയുും മറ്്റ ഗ്പവോ കന്മോരുനെയുും സചേശത്തിന് 
മുഹമേിന്നെ സചേശും പരിഭോഷ്നപ്പെുത്തച ോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ഏശയോ 8:20*.....ആഭിചാരകർക്് ടചവി ടകാടുക്രുത്. 

അവരുടട വാക്ുകൾ നിനക്് ഒരു നന്മയുും ദകവരുത്തുകയില്ല.” 
1 നകോരിന്ത്യർ 14: 32-33*......32. ത്പവാചകന്മാരുടട ആത്മാക്ള് 
ത്പവാചകന്മാരുടട നിയത്ന്തണത്തില്ാണ്. 33 ദൈവും കല്ക്ത്തിന്ടെ ദൈവ ല്ല 
സ ാധാനത്തിന്ടെ ദൈവ മത്ത. 
1 ചയോഹന്നോൻ 5:20....ദൈവപ തു്തൻ ... മയശ്ുത്കിസ്തു ആകുന്നുടവന്ന ്

ന ുക്െിയാും. ഇതാണ് സതയദൈവും ... 
------------------------------------------------- 

Shu’ara 26:192-197*.....192. തീർച്ചയായുും ഇത് 

മല്ാകരക്ഷ്ിതാവിങ്കൽ നിന്ന് അവതരിപ്പിക്ടപ്പട്ടതാകുന്നു. 196. 
തീർച്ചയായുും അത്  ുൻഗ്ാ ികളുടട മവൈത്ഗ്ന്ഥങ്ങളില്ുണ്ട് 197. 
ഇത്സായീൽ സന്തതികളിടല് പണ്ഡിതൻ ാർക്് അത് അെിയാും എന്ന 

കാരയും ഇവർക്് (അവിശ്വാസികൾക്്) ഒരു ൈൃഷ്ടാന്ത ായിരിക്ുന്നിമല്ല? 
Fussilet 41:43*.....നബിമയ, നിനക്്  ുമ്പുണ്ടായിരുന്ന 

ൈൂതൻ ാമരാട് പെയടപ്പട്ടതല്ലാത്ത ഒന്നുും നിമന്നാട് പെയടപ്പടുന്നില്ല. 
Shura 42:15.....പെയുക: അല്ലാഹു അവതരിപ്പിച്ച ഏത് ത്ഗ്ന്ഥത്തില്ുും 
ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്ുന്നു. ഞങ്ങൾക്ിടയിൽ യാടതാരു സുംശ്യവു ില്ല. 

94.* 
മുഹമ്മദ് െൈിയുനെയുും മറ്റു ഗ്പവോ കന്മോരുനെയുും 
അദ്ഭുതങ്ങൾ വിശദ്ീകരിക്ക്ുവോൻ മുഹമ്മദ്ിന് അമോെുഷ് 

അധികോരമുചടോ? 
ബൈബിൾ  ഇല്ല / ഇല്ല ഖുർആൻ 

ചയോഹന്നോൻ 5:36*.....ഞോൻ ന യ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾ പിതോവ് എനന്ന 

അയച്ചതോയി െിങ്ങൾ എനന്നക്ക്ുെിച്ചു സോക്ഷയും പെയുന്നു. 
ചയോഹന്നോൻ 14:11*.....വളനര ഗ്പവൃത്തിക്ക് ്ചവടി എനന്ന വിശവസിക്ക്ൂ. 
------------------------------------------------- 

En’am 6:37-38*.....37. ഇവൻടെ മ ൽ ഇവൻടെ രക്ഷ്ിതാവിങ്കൽ 

നിന്ന് ഏടതങ്കില്ുും ൈൃഷ്ടാന്തും ഇെക്ടപ്പടാത്തടതന്താണ് എന്നവർ 
മചാൈിക്ുന്നു. പെയുക: തീർച്ചയായുും അല്ലാഹു ൈൃഷ്ടാന്തും ഇെക്ുവാൻ 

കഴിവുള്ളവനാണ്. 38. ത്ഗ്ന്ഥത്തിൽ നാും യാടതാന്നുും വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടില്ല. 
Yunus 10:20*.....ഇവൻടെ മ ൽ ഇവൻടെ രക്ഷ്ിതാവിങ്കൽ 

നിന്ന് ഏടതങ്കില്ുും ൈൃഷ്ടാന്തും ഇെക്ടപ്പടാത്തടതന്താണ് എന്നവർ 
മചാൈിക്ുന്നു. നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്ുക. ഞാനുും നിങ്ങമളാടടാപ്പും 
കാത്തിരിക്ാും. 
ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: മയശ്ുവുും  റ്റ് ത്പവാചകന്മാരുും ദബബിളിടല് 157 

മരഖകളിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ മരഖടപ്പടുത്തുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ ഇവയ്ക്് 
സ ാന ായ ഒന്നുും ടഹസ്ിന്ടെ കാരയത്തിൽ മരഖടപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. 
 ുഹമ്മദ് നബി ഖുർആനിൽ. 

 
 



95.* 
ചയശുവിെുും മറ്റ് ഗ്പവോ കന്മോർക്ക്ുും തുല്യമോയ ഭോവും 
"ഗ്പവ ിക്ക്ുക" അനല്ലങ്കിൽ "മുൻകൂട്ടിപ്പെയുക" എന്ന 

മുഹമ്മദ്ിന് ഒരു ഗ്പോവ െിക ദ്ോെും ഉചടോ? 
ബൈബിൾ  ഇല്ല / ഇല്ല ഖുർആൻ 

െിയമോവർത്തെും 18:22*.....ഒരു ത്പവാചകൻ അവിടുടത്ത 

നാ ത്തിൽ ത്പവചിച്ചിട്ട അത  ുസുംഭവിക്ാതിരിക്ുകമയാ 
യാഥാർഥയ ാകാതിരിക്ുകമയാ ടചയ്താൽ അത  ുസർമവശ്വരടെ അരുളപ്പാടല്ല. 

ത്പവാചകൻ തന്നിഷ്ടത്പകാരും സുംസാരിച്ചതാണ്; നിങ്ങൾ അയാടള ഭയടപ്പമടണ്ടതില്ല. 
1 സോമുവൽ 9:9*.....“പണ്ട് ഇത്സാമയല്ിൽ സർമവശ്വരഹിതും 

അെിയാൻ മപാകുമമ്പാൾ ‘ന ുക്ു ൈർശ്കടെ അടുക്ൽ മപാകാും’ എന്നു 
പെഞ്ഞിരുന്നു; ത്പവാചകടന അന്നു ൈർശ്കൻ എന്നാണു 

വിളിച്ചിരുന്നത്.”ഏശയോ 41:22*.....അവർ അവ ടകാണ്ടുവന്ന് 
എന്തു സുംഭവിക്ാൻ മപാകുന്നു എന്നു പെയടട്ട...അടല്ലങ്കിൽ 

വരാനിരിക്ുന്ന കാരയങ്ങൾ നമമ്മാടു ത്പസ്താവിക്ുക 
------------------------------------------------- 

En’am 6:50*.....പെയുക: അല്ലാഹുവിൻടെ ഖജനാവുകൾ 

എൻടെ പക്ല്ുടണ്ടന്ന് ഞാൻ നിങ്ങമളാട് പെയുന്നില്ല. അൈൃശ്യകാരയും 
ഞാൻ അെിയുകയു ില്ല. 
Ahkaf 46:9*.....നാടള എന്തു സുംഭവിക്ുും എന്ന് എനിക്െിയില്ല, 
അടല്ലങ്കിൽ എന്ത് സുംഭവിക്ുും എന്ന് എനിക്െിയില്ല. എനിക്് മബാധനും 
നൽകടപ്പടുന്നതിടന പിൻപറ്റുക  ാത്ത ാണ് ഞാൻ ടചയ്യുന്നത്. 

96. 
അഗ്ൈഹോും ബദ്വും എചപ്പോനഴങ്കില്ുും കബ്ബയിൽ കെുത്ത കല്ല് 
 ുുംൈിക്ക്ുന്ന മുഹമ്മദ് ഹുബസൻ മഅ്മൂദ്നെ 
അപമോെിക്ക്ുകചയോ അനല്ലങ്കിൽ മറ്റു അെബ് പുെജോതീയ 

ചദ്വന്മോനര ൈഹുമോെിക്ക്ുകചയോ ന യ്ചതോ? 
ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

പുെപ്പോട് 20: 3-5.....െിങ്ങൾക്ക്് മുമ്പ് മറ്റു ബദ്വങ്ങനളോന്നുും 
ഉടോയിരിക്ക്രുത്... 5. െീ സവയും കുമ്പിെരുത് 

1 രോജോക്ക്ന്മോർ 19:18*.....എന്നോൽ യിഗ്സോചയല്ിൽ 

ഏഴോയിരുംചപനര ഞോൻ ൈിനല്യോമിന്നു വേെും ന ോല്ലുചമ്പോൾ അവനെ 
മുഷ്ടി ുരുട്ടി  ത്തുചപോയി. 
2 നകോരി. 6:16*..... പിനന്ന ബദ്വത്തിന്നെ ആല്യത്തിൽ 

വിഗ്രഹങ്ങചളോെു ച ർന്നു െിൽക്ക്ുന്നു?  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:158*.....തീർച്ചയായുും സഫായുും  ർവയുും 
 തചിഹ്നങ്ങളായി അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ചതിൽ ടപട്ടതാകുന്നു. അതിനാൽ 

ആരാമണാ ഹജ്ജിടന പള്ളിയിൽ നിർ ിക്ുകമയാ ന സ്ക്രിക്ടപ്പടു കമയാ 
ടചയ്യുന്നത്? അവയ്ക്ിടയിൽ ഒരു നടപടിയുും ഉണ്ടായിരിക്ുകയില്ല. 
Nejm 53:18-20.....19. ല്ാത്തടയയുും ഉസ്ടയയുും പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച  ു

മനാക്ിയിട്ട മണ്ടാ? 20. മവടെ  ൂന്നാ തായുള്ള  നാത്തടയ പറ്റിയുും. 



97. 
മുഹമ്മദ് ഒരു സോധോര  മെുഷ്യെോന ന്ന് 
വിശവസിക്ക്നപ്പെുന്നു. അവൻ മോെസോന്ത്രനപ്പെുകയുും 
പോപങ്ങൾക്ക്് ക്ഷമോപ ും ആവശയനപ്പെുകയുും ന യ്യുന്നു. 

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

സഭോഗ്പസുംരകൻ 7:20*.....20ഒരിക്ല്ുും പാപും ടചയ്യാടത നന്മ 

 ാത്തും ടചയ്യുന്ന ഒരു നീതി ാനുും ഭൂ ുഖത്തില്ല; തീർച്ച.  
മത്തോയി 3:2 & 8.....2 രാജയത്തിന്ടെ അര നയുും അവന്ടെ 
ഭൃതയന്മാരുും ആകുന്നുവമല്ലാ. 8  ാനസാന്തരത്തിന്നു മയാഗ്യ ായ ഫല്ും കായ്പിൻ. 

 ത്തായി 9: 12-13 .....മയശ്ു... ഞാൻ നീതി ാന്മാടര അല്ല, പാപികടള 
 ാനസാന്തരത്തിമല്ക്ു വരുവാൻ വന്നതാണ്. 

1 മയാഹന്നാൻ 1:8.....നാും പാപും ടചയ്തിട്ടിടല്ലന്നു പെയുന്നാൽ നാും 
സവയും വഞ്ചിക്ുന്നു, സതയും നമ്മിൽ ഇല്ല 
------------------------------------------------- 

Nisa 4:106.....നിങ്ങൾ അല്ലാഹുമവാട് പാപമ ാചനും മതടുകയുും 
ടചയ്യുക. 

Yusuf 12:53*..... ഞാൻ ഒരിക്ല്ുും എന്ടെ സവന്തും കുറ്റമബാധും 
ഏടറ്റടുക്ുന്നില്ല,  നുഷയന്ടെ ആത്മാവ് തീർച്ചയായുും തിന്മക്ുമവണ്ടിയാണ്. 

Muhammad 47:19.....നിന്ടെ ടതറ്റുകൾ ക്ഷ് ിക്ുക. 

കുെിപ്പ്: Hz.Muhammad തന്ടെ സവന്ത രക്ഷ്യിൽ ഉെപ്പില്ല: Cf. Ahkaf 
46:9; Hadith: Bukhari Vol. 5 no. 266 & 234-236. 

98. 
മുഹമ്മദ്ിന്നെ അവസോെനത്ത ഗ്പവോ കന്മോരിനല്ോരോളോയി 
കരുതനപ്പെുന്നുചടോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

നവളിപ്പോട് 1: 1, 8 & 17*..... 1. ചയശുഗ്കിസ്തുവിന്നെ നവളിപ്പോട് 
... 8.. ഞോൻ ആരോന ന്നുും ആരോണ്, ബദ്വും. ചപെിക്ക്ട; അമപ്പാൾ 

വല്ുംദക എടെമ ൽ വച്ചുടകാണ്ട് അവിടുന്ന് ഇത്പകാരും അരുൾടചയ്തു: 
“ഭയടപ്പമടണ്ടാ, ഞാൻ ആൈയനുും അന്തയനുും ആകുന്നു. 
നവളിപ്പോട് 22:13, 16 & 20*.....13., ആദ്ിതയവുും അവസോെവുും, 
ആദ്യവുും അവസോെവുും ... 16. ഞോൻ ... ഗ്പഭോതവുും ഗ്പഭോതവുമോയ 

െക്ഷഗ്തും .. 20. ഞോൻ ചവരും വരോും. കർത്തോവോയ ചയശുചവ, വചര ചമ! 
------------------------------------------------- 

Ahzab 33:40*.....  ുഹമ്മദ് നിങ്ങളിൽ ഒരാളുടടയുും പിതാവല്ല,  െിച്ച ്

അവൻ ദൈവൈൂതനുും ത്പവാചകരുടട  ു ത്ൈയുും ആകുന്നു. അല്ലാഹു ഏത് 

കാരയടത്തപറ്റിയുും അെിയുന്നവനാകുന്നു. 
Fatih 48:28*..... അവനാണ് സൻ ാർഗ്വുും സതയ തവു ായി തൻടെ 
ൈൂതടന അയച്ചവൻ. എല്ലാ  തടത്തയുും അത് അതിജയിക്ുന്നതാക്ാൻ 

മവണ്ടി. സാക്ഷ്ിയായി അല്ലാഹു  തി. 

ത്ശ്ദ്ധിക്ുക: മയശ്ു  ടങ്ങിവരുട ന്ന് ത്പതീക്ഷ്ിക്ടപ്പടുന്നു. Hz.  ുഹമ്മദ് 
അങ്ങടനയല്ല. 
 

 

 



മെുഷ്യെുും പോപവുും  
99. 

ആദ്ോമുും ഹവ്വോയുും പോപും ന യ്തചപ്പോൾ, മെുഷ്യെുും ബദ്വവുും 
തമ്മിൽ അെിസ്ഥോെമോയ ചവർപിരിയൽ ഉടോക്ക്ിയത് 
പോപത്തിചന്മല്ുള്ള ബദ്വത്തിന്നെ െയോയവിധിയിൽ െിന്നുും 
രക്ഷിക്ക്നപ്പചെട ഒരു ആവശയമോയിത്തീർന്നത് നകോടോച ോ?                

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

ഉല്പത്തി 2:16-17.....അവിടുന്ന ് നുഷയമനാടു  പെഞ്ഞ :ു “ഈ 

മതാട്ടത്തില്ുള്ള ഏത  ുവൃക്ഷ്ത്തിടെയുും ഫല്ും യമഥഷ്ടും നിനക് ്

ഭക്ഷ്ിക്ാും. 17എന്നാൽ നന്മതിന്മകടളക്ുെിച്ചുള്ള അെിവ് നല്കകുന്ന വൃക്ഷ്ത്തിടെ 

ഫല്ും നീ തിന്നരുത്. അത  ുതിന്നുന്ന നാളിൽ നീ നിശ്ചയ ായുും  രിക്ുും.” 

ചെോമോ 5:12-19*.....ഏക  നുഷയൻ  ുഖാന്തരും പാപവുും 

പാപും ൂല്ും  രണവുും മല്ാകത്തിൽ ത്പമവശ്ിച്ചു. എല്ലാവരുും പാപും 

ടചയ്തതിനാൽ  രണും സകല്  നുഷയരില്ുും വയാപിച്ചു.  
------------------------------------------------- 

Bakara 2:35-38*.....35. നാും പെഞ്ഞു: ആൈമ , ഈ വൃക്ഷ്ടത്ത 

നിങ്ങൾ സ ീപിച്ച  ുമപാകരുത്. 37. അമപ്പാൾ ആൈും തന്ടെ നാഥനിൽ നിന്ന ്

ചില് വചനങ്ങൾ സവീകരിക്ുന്നു. അമേഹത്തിൻടെ രക്ഷ്ിതാവ് അമേഹമത്താട് 
സുംസാരിക്ുകയുും ടചയ്തമപ്പാൾ. അവൻ ഏടെ ടപാെുക്ുന്നവനാണ്. 

100. 
"പോപഗ്പകൃതി" നകോട് ജെിക്ക്ുന്നതിനെപ്പറ്റി 
ചവദ്പുസ്തകങ്ങളുചടോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

ഏശയോ 64:6*.....ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുും അശ്ുദ്ധരായിത്തീർന്നിരിക്ുന്ന .ു 

ഞങ്ങളുടട സൽത്പവൃത്തികൾ കെപുരണ്ട വസ്ത്തുംമപാടല്യായിരിക്ുന്ന .ു 

ഞങ്ങടളല്ലാും ഇല്മപാടല് വാടിമപ്പാകുന്ന .ു അകൃതയും നി ിത്തും ഞങ്ങൾ കാറ്റ  ു

പെത്തിടക്ാണ്ട  ുമപാകുന്ന കരിയില് മപാടല്യായിത്തീർന്നിരിക്ുന്നു 
നജനെമിയ 13:23.....എചതയോപയക്ക്ോരൻ തന്നെ നതോല്ിചയോ 
പുള്ളിപ്പുല്ിചയോ മോറ്റോൻ കഴിയുചമോ? എന്നോൽ ചദ്ോഷ്ും ന യവോൻ 

ശീല്ിച്ചിരിക്ക്ുന്ന െിങ്ങൾക്ക്ുും െന്മ ന യവോൻ കഴിയുും. 
നജനെമിയ 17:9.....ഹൃദ്യും എല്ലോറ്റിനെക്ക്ോളുും വഞ്ചകെുും ദ്ുഷ്ടത 
െിെഞ്ഞവെുമോകുന്നു; ആർക്ക്െിയോും? 
ചെോമോ 3:23..... എല്ലോവരുും പോപും ന യ്തു ബദ്വചതജസ്സു 
ഇല്ലോത്തവരോയിത്തീർന്നു. 
------------------------------------------------- 

Taha 20:122*..... അനന്തരും അമേഹത്തിൻടെ രക്ഷ്ിതാവ് 

അമേഹടത്ത ഉൽകൃഷ്ടനായി ടതരടഞ്ഞടുക്ുകയുും, അമേഹത്തിൻടെ 
പശ്ചാത്താപും സവീകരിക്ുകയുും,  ാർഗ്ൈർശ്നും നൽകുകയുും ടചയ്തു. 
Tin 95:4.....തീർച്ചയോയുും മെുഷ്യനെ െോും ഏറ്റവുും െല്ല 
ഘെെചയോെു കൂെി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്ക്ുന്നു. 
ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: "യഥോർത്ഥ പോപത്തിന്നെ" തത്തവനത്ത ഇസ്ലോും െിചഷ്ധിക്ക്ുന്ന .ു 

 

 

 



101. 
പോപും ന യ്ത ഗ്പവോ കന്മോരുചടോ?  (മയശ്ു ഒഴിടക) 

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

സങ്കീർത്തെങ്ങൾ 130:3.....സർമവശ്വരാ, അവിടു ന്ന ്

അകൃതയങ്ങളുടട കണക്  ുസൂക്ഷ്ിച്ചാൽ, തിരു ുമ്പിൽ നില്കക്ാൻ ആർക്  ു

കഴിയുും? 

സുഭോഷ്ിതങ്ങൾ 20:9.....എടെ ഹൃൈയും ഞാൻ 

ടവടിപ്പാക്ിയിരിക്ുന്നു പാപും വിട്ട് ഞാൻ നിർമ്മല്നായിരിക്ുന്നു 
എന്ന് ആർക്ു പെയാൻ കഴിയുും? 

സഭോഗ്പസുംരകൻ 7:20.....ഒരിക്ല്ുും പാപും ടചയ്യാടത 

നന്മ  ാത്തും ടചയ്യുന്ന ഒരു നീതി ാനുും ഭൂ ുഖത്തില്ല; തീർച്ച. 

ചെോമോ 3:10*.....നീതി ാൻ ആരു ില്ല..  

1 ചയോഹന്നോൻ 1:8.....ന ുക്  ുപാപും ഇടല്ലന്ന  ുനാും പെയുടന്നങ്കിൽ, 

നടമ്മത്തടന്ന വഞ്ചിക്ുന്ന ;ു സതയും നമ്മിൽ ഇടല്ലന്ന  ുസ്പഷ്ടും.. 
------------------------------------------------- 

Yusuf 12:53..... ഞാൻ ഒരിക്ല്ുും സവന്തും മപരിൽ കുറ്റടപ്പടുത്തുന്നില്ല, 
 നുഷയന്ടെ ആത്മാവ് തീർച്ചയായുും തിന്മക്ു വഴിയാകുന്നു. 
İbrahim 14:34....തീർച്ചയോയുും മെുഷ്യൻ വഞ്ചകൻ തനന്ന... 

Nahl 16:61*..... അല്ലാഹു  നുഷയടര അവരുടട അത്ക ും  ൂല്ും 
(ഉടനടി) പിടികൂടിയിരുടന്നങ്കിൽ ഭൂ ുഖത്ത് യാടതാരു ജന്തുടവയുും 
അവൻ വിമട്ടക്ു ായിരുന്നില്ല. 
Shu’ara 26:82.....ത്പതിഫല്ത്തിന്ടെ നാളിൽ എന്ടെ പാപങ്ങൾ 

ടപാെുത്തുതരുട ന്ന് ഞാൻ ത്പതീക്ഷ്ിക്ുന്നു. 
Muhammad 47:19.....നിങ്ങളുടട ടതറ്റിന് മവണ്ടി ക്ഷ് ിക്ുക. 

102. 
ചയശുവിന്നെ അമ്മയോയ മെിയചയോ ദ്ിവയസചന്ത്ോഷ്ും ഉള്ളതോയി 
ക ക്ക്ോക്ക്ി അവൾ ബദ്വമഹതവമോയി െമസ്കരിക്ക് ചമോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / ഇല്ല ഖുർആൻ 

ഏശയോ 42:8*.....എടെ  ഹത്തവും  റ്റാർക്ുും നല്കകുകയില്ല. 

എനിക്ുള്ള സ്തുതി ടകാത്തുവിത്ഗ്ഹങ്ങൾക്ു പങ്കുവയ്ക്ുകയില്ല. 

ചയോഹന്നോൻ 2:3-5*.....3. അവിടട വീഞ്ഞു തികയാടത 

വന്നതിനാൽ മയശ്ുവിടെ അമ്മ മയശ്ുവിടെ അടുക്ൽ ടചന്ന് “അവർക്് 
വീഞ്ഞില്ല” എന്നു പെഞ്ഞു. അമപ്പാൾ മയശ്ു: “സ്ത്തീമയ, ഇതിൽ എനിക്ുും 

നിങ്ങൾക്ുും എന്തുകാരയും? എടെ സ യും ഇതുവടരയുും ആയിട്ടില്ല” എന്നു 
പെഞ്ഞു മയശ്ുവിടെ അമ്മ പരിചാരകമരാട്: “മയശ്ു പെയുന്നത് 

എന്തായാല്ുും അതു നിങ്ങൾ ടചയ്യുക” എന്നു പെഞ്ഞു. 
------------------------------------------------- 

İsra 17:23*.....തടന്നയല്ലാടത നിങ്ങൾ ആരാധിക്രുടതന്നുും, 
 ാതാപിതാക്ൾക് ്നൻ ടചയ്യണട ന്നുും നിൻടെ രക്ഷ്ിതാവ് വിധിച്ചിരിക്ുന്നു. 
Zariyat 51:56*..... ജിന്നുകടളയുും  നുഷയടരയുും എനിക്ു 
വഴിടപ്പട്ടു ജീവിക്ാനല്ലാടത ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. 

 



103. 
ഒരു മെുഷ്യന്നെ പോപും അവനെ വിശുദ്ധബദ്വത്തിൽ െിന്നുും 
ചവർനപെുത്തുന്നുചവോ, അചതോ പോപത്തിന്നെ ശിക്ഷയോയി 
െരകത്തിൽ ചപോകുന്നത് കുറ്റവോളിയോന ന്ന് മെസ്സില്ോക്ക്ോൻ 

കഴിയുചമോ? 
ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

എനസക്ക്ിചയൽ 18:4.....തടെ അപരാധും ൂല്ും അയാൾ  രിക്ുും.. 

ല്ൂചക്ക്ോസ് 12:5*.....ടകാന്നമശ്ഷും നരകത്തിമല്ക്ു 
തള്ളിക്ളയുവാൻ അധികാര ുള്ളവടന ഭയടപ്പടുക എന്നു ഞാൻ 

നിങ്ങൾക്ു  ുന്നെിയിപ്പു നല്കകുന്നു. അമത, ആ ദൈവടത്തത്തടന്ന 

ഭയടപ്പടുക. 

നവളിപോട് 20:13—15*.....സ ുത്ൈും അതില്ുള്ള  രിച്ചവടര 

ഏല്കപിച്ചുടകാടുത്തു.  രണവുും പാതാളവുും അത്പകാരും ടചയ്തു. ഓമരാ 

വയക്തിക്ുും സവന്തും ത്പവൃത്തികൾക്് അനുമയാജയ ായ വിധി 
ഉണ്ടാവുകയുും ടചയ്തു. 
------------------------------------------------- 

A’raf 7:41*..... അവർ നരകത്തീയിടല് കട്ടില്ുകളിൽ 

ചാരിയിരിക്ുന്നവരായിരിക്ുും. അവരുടട മ ൽ തടന്നയായിരിക്ടട്ട ഹീന ായ 

കാല്മക്ട്. അത്പകാര ാണ് ഞങ്ങൾ അത്ക ികൾക് ്ത്പതിഫല്ും നൽകുന്നത്. 
Yunus 10:27*..... ൈുരാചാരത്തിൽ നിന്ന് വില്ക്ുകയുും 
ടചയ്യുന്നവരടത്ത അവർ (സൂക്ഷ്് ത പാല്ിക്ുന്നവർ). അവർ 
നരകാവകാശ്ികളാണ്. അവരതിൽ സ്ഥിരവാസികളായിരിക്ുും. 

104.* 
പരിശുദ്ധെോയ ബദ്വും ന െിയ പോപങ്ങൾ രൌരവമോയി 
എെുക്ക്ുന്നുചടോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

മത്തോയി 12:36*..... നുഷയർ പെയുന്ന ഓമരാ വയർഥവാക്ിനുും 

നയായവിധിനാളിൽ സ ാധാനും പെമയണ്ടതായി വരുട ന്നു ഞാൻ 

നിങ്ങമളാടു പെയുന്നു 

1 ചകോെിചന്ത്ോസ് 5:6*.....നിങ്ങളുടട ആത്മത്പശ്ുംസ നന്നല്ല! 
അല്കപും പുളിച്ച ാവ് പിണ്ഡടത്ത  ുഴുവൻ പുളിപ്പിക്ുട ന്നുള്ള ടചാല്ല് 
നിങ്ങൾക്െിയാ മല്ലാ 

യോചക്ക്ോബ് 2:10..... നിയ ങ്ങളിടല്ാന്നു ല്ുംഘിക്ുന്നവൻ 

നിയ ും ആസകല്ും ല്ുംഘിക്ുന്നവനായിത്തീരുന്നു 
------------------------------------------------- 

Ahzab 33:5*..... നിങ്ങൾ അത്ശ്ദ്ധമയാടട ടചയ്ത ടതറ്റുകൾക്് 
നിങ്ങൾടക്ാരു പാപവു ില്ല, എന്നാൽ നിങ്ങളുടട ഹൃൈയത്തിന്ടെ 
ഉമേശ്യട ല്ലാും നിങ്ങൾടക്ാരു പാപ ായിരിക്ുും.. 
Nejm 53:31-32*..... അവർ (അധർമ്മത്തിൽ)  ുഴുകിയത് 

മപാടല് നിങ്ങളുും  ുഴുകി. നിങ്ങളിൽ ചില്ർ ഏറ്റവുും അവശ് ായ 

ത്പായത്തിമല്ക്് തള്ളടപ്പടുന്നു;. 

 
 



105.* 
ഒരു കള്ളൻനെ ബകകൾ മുെിച്ചുകളയുന്നതു ശരിയോച ോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

പുെപ്പോട് 22:1-4*.....ഒരുത്തൻ ഒരു കാളടയമയാ ഒരു 
ആടിടനമയാ മ ാഷ്ടിച്ചു അെുക്ുകയാകടട്ട വില്ക്ുകയാകടട്ട ടചയ്താൽ 

അവൻ ഒരു കാടളക്ു അഞ്ചു കാളടയയുും, ഒരു ആടിന്നു നാല്ു 
ആടിടനയുും പകരും ടകാടുമക്ണും. 4. കവർച്ചക്ാരന്ടെ കയ്യിൽ നീ 
കുറ്റും ചു ത്തുും;... അവൻ ഇരട്ട തിരിച്ചു നൽകുും ... 
സദ്ൃശവോകയങ്ങൾ 6:30-31*......30. കള്ളൻ വിശ്ന്നിട്ടു 
വിശ്പ്പടക്ുവാൻ  ാത്തും കട്ടാൽ ആരുും അവടന നിരസിക്ുന്നില്ല. 31 
അവടന പിടികിട്ടിയാൽ അവൻ ഏൽപിക്ുും 
ല്ൂചക്ക്ോസ് 6:35-36.....35. എന്നാൽ നിങ്ങളുടട ശ്ത്തുക്ടള 
സ്മനഹിക്ുകയുും നന്മ ടചയ്യുകയുും കടും ടകാടുക്ുകയുും ടചയ്യാും. 
നിങ്ങളുടട ത്പതിഫല്ും വളടര വല്ുതായിരിക്ുും. 36. അങ്ങടന 
നിങ്ങളുടട പിതാവു  നസ്ല്ിവുള്ളവൻ ആകുന്നതുമപാടല് നിങ്ങളുും 
 നസ്ല്ിവുള്ളവർ ആകുവിൻ. 

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

Maide 5:38*..... മ ാഷ്ടിക്ുന്നവൻടെയുും മ ാഷ്ടിക്ുന്നവൻടെയുും 
ദകകൾ  ുെിച്ചുകളയടട്ട. അവർ സമ്പാൈിച്ചതിന്നുള്ള ത്പതിഫല്വുും, 
അല്ലാഹുവിങ്കൽ നിന്നുള്ള  ാതൃകാപര ായ ശ്ിക്ഷ്യു ാണത്. 

106. 
ഒരു വിശവോസി തങ്ങനളത്തനന്ന രക്ഷിക്ക്ോൻ മറ്റുള്ളവനര 
െു പെയുകചയോ വഞ്ചിക്ക്ുകചയോ ന യ്യോെുചടോ?  
(Taqiyya or Kitman) 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

സുഭോഷ്ിതങ്ങൾ 6:16-17..... 16. ഈ ആെു കാരയങ്ങള ുും യമഹാവ 

ടവെുക്ുന്നു ... അവടന ടവെുക്ുന്നു ... 17. വയാജ ായ ഒരു നാവ് ... 

നസഫെയോവു 3:13 * ..... യിത്സാമയല്ിൽ മശ്ഷിപ്പുള്ളവർ നീതിമകടു  
ത്പവർത്തിക്യില്ല; മഭാഷകുപെകയു ില്ല; ചതിവുള്ള നാവു അവരുടട 
വായിൽ ഉണ്ടാകയില്ല; 
നവളിപ്പോെു 21: 8 & 27 * ..... 8. എന്നാൽ ... എല്ലാ 
കള്ളത്പവാചകന്മാരുും, തീയുും ഗ്ന്ധകവുും ടകാണ്ട് കത്തുന്ന തടാകത്തിൽ 

പങ്കുമചരുും. 27. ഒരിക്ല്ുും ത്പമവശ്ിക്ില്ല .. അവൻ നുണ പെയുന്നതാണ്.  
------------------------------------------------- 

Bakara 2:225*..... മബാധപൂർവ്വ ല്ലാത്ത നിങ്ങള ടുട ശ്പഥങ്ങള ടുട 
മപരിൽ അവൻ നിങ്ങടള പിടിക ടൂുകയില്ല. 
Tahrim 66:2*..... നിങ്ങളുടട ശ്പഥങ്ങൾ ല്ുംഘിക്ുന്നതിനുള്ള 

ത്പായശ്ചിത്തും അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്് നിഷിദ്ധ ാക്ിയിരിക്ുന്നു. 
കുെിപ്പ്:  Taqiyya = സതയ മല്ല പെയൂ. 
        Kitman  =  അവഗ്ണനമയാടട കള്ളും പെയുക 

 

 

 



107. 
സവവർരസുംചഭോരും ഒരു പോപമോയി ക ക്ക്ോക്ക്നപ്പട്ടിരിക്ക്ുന്നത് 
വില്ക്ക്നപ്പട്ടതുും അപല്പിച്ചതുമോച ോ? 

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

ചല്വൃർ 18:22.....സ്ത്തീയുടടകൂടട എന്നമപാടല് പുരുഷമനാടടാത്തു 
ശ്യിക്രുത്. അത് മേേ ാകുന്നു. . 
ചല്വൃർ 20:13*.....സ്ത്തീമയാടടന്നമപാടല് പുരുഷനു ായി ഒരുവൻ 

ശ്യിച്ചാൽ അത് നിന്ദയ ാണ്. രണ്ടു മപടരയുും വധിക്ണും. അവർ തടന്ന 

ശ്ിക്ഷ്യ്ക്് ഉത്തരവാൈികൾ.  
ചെോമോ 1:26-27*.....സ്ത്തീകള ുും സവാഭാവിക മഭാഗ്ത്തിൽ ഏർടപ്പടാടത 

ത്പകൃതിവിരുദ്ധ ായ ത്പവൃത്തികളിമല്ർടപ്പടു ന്ന .ു  അതിടെ ഫല് ായി തങ്ങളുടട 

ൈുഷ്ത്പവൃത്തികൾക് ്അർഹ ായ ശ്ിക്ഷ് അവർ സവയും വരുത്തിവച്ചിരിക്ുന്നു. 
------------------------------------------------- 

A’raf 7:80-81*.....80. മല്ാത്ത്! അമേഹും തൻടെ ജനതമയാട് 
പെഞ്ഞ സന്ദർഭും: നിങ്ങൾ കണ്ടെിഞ്ഞു ടകാണ്ട് നീചവൃത്തി 
ടചയ്യുകയാമണാ? 81. സ്ത്തീകടള വിട്ട് പുരുഷൻ ാരുടട അടുത്ത് തടന്ന 

നിങ്ങൾ കാ വികാരമത്താടട ടചല്ലുന്നു. നിങ്ങൾ തീർത്തുും തുല്ഞ്ഞ 

ജനും തടന്ന. 

Neml 27:54-55*....54. നിങ്ങൾ അത്ശ്ദ്ധയിൽ കഴിയുകയു ാമണാ ?. 
55. നിങ്ങൾ സ്ത്തീകടള ടവല്ലുവിളിക്ുന്നുമണ്ടാ? 

                                108. 
രർഭേിഗ്ദ്വുും നകോല്പോതകവുും വില്ക്ക്നപ്പട്ടതുും 
അപല്പിക്ക്ുന്നതുമോയ പോപങ്ങളോയിട്ടോച ോ കരുതനപ്പെുന്നത്? 

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

ഉല്പത്തി 9:6-7*...... നുഷയൻ സൃഷ്ടിക്ടപ്പട്ടത് ദൈവത്തിടെ 

ഛായയില്ാണ്; അതുടകാണ്ട്  നുഷയരക്തും ടചാരിയുന്നവടെ രക്തവുും 

 നുഷയനാൽതടന്ന ടചാരിയടപ്പടണും. 7നിങ്ങൾ 

സന്താനസ ൃദ്ധിയുള്ളവരായി ഭൂ ിയിൽ നിെയുവിൻ 

പുെപ്പോട് 21:12.....ഒരുവടന അടിച്ചുടകാല്ലുന്നവന് വധശ്ിക്ഷ്  

നല്കകണും 

സുഭോഷ്ിതങ്ങൾ 6:16-17*.....16. ഈ ആെു കാരയങ്ങള ുും 
യമഹാവ ടവെുക്ുന്നു ... അവടന ടവെുക്ുന്നു ... 17. വയാജ ായ ഒരു 
നാവ് … 

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

Maide 5:32.... ഒരാൾ  നുഷയടന ടകാല്ലുന്ന പക്ഷ്ും ഭൂ ിയിൽ 

കുഴപ്പ ുണ്ടാക്ുന്നതില്ുും, അല്ലാഹു  നുഷയരില്ല്ലാടത ഉപരിമല്ാകടത്ത 

നശ്ിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 
İsra 17:31*.....ൈരിത്ൈന്ടെ ഭീഷണത്തി നിൻടെ സന്തതിടയ ടകാല്ലരുത്. 

നാ ാണ് അവർക്ുും നിങ്ങൾക്ുും ഉപജീവനും നൽകുന്നത്. അവടര 
ടകാല്ലുന്നത് തീർച്ചയായുും ഭീ  ായ അപരാധ ാകുന്നു. 

 
 

 



109.* 
"സത്ഗ്പവൃത്തികൾ" ന യ്യുചമ്പോൾ പോപത്തിെുള്ള ശിക്ഷ 

െശിപ്പിക്ക്നപ്പെുചമോ? (Sevap) 
ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ചെോമോ 3:28*.....അങ്ങടന, ഒരു  നുഷയൻ നീതീകരിക്ടപ്പട്ടതിനാൽ 

നയായത്പ ാണത്തിന്ടെ ത്പവൃത്തികടളാഴിടക വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്ടപ്പടുന്ന .ു 

രല്ോത്തിയോ 3:11.....എന്നാൽ നയായത്പ ാണത്താൽ ആരുും 
ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്ടപ്പടുന്നില്ല എന്നതു സ്പഷ്ടും; "നീതി ാൻ 

വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്ുും" എന്നമല്ലാ ഉള്ളതു. 
യോചക്ക്ോബ് 2:10...... നയായത്പ ാണും  ുഴുവൻ ത്പ ാണിക്ു 
ന്നതിനുമശ്ഷവുും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവൻ കുറ്റ ാമരാപിക്ുകയുും ടചയ്താൽ 

അവൻ എല്ലാവരുടടയുും കുറ്റക്ാരനാണ്. 

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

Hud 11:114....തീർച്ചയായുും സൽകർമ്മങ്ങൾ ൈുഷ്കർമ്മങ്ങടള നീക്ികളയുന്നതാണ്. 

Ankebut 29:7*....വിശ്വസിക്ുകയുും സൽകർമ്മങ്ങൾ 

ത്പവർത്തിക്ുകയുും ടചയ്തവരാമരാ അവരുടട തിൻ കൾ അവരിൽ 

നിന്ന് നാും  ായ്ച്ചുകളയുക തടന്ന ടചയ്യുും. 
Nejm 53:32....ആടരങ്കില്ുും ൈുർ ാർഗ്ത്തില്ാക്ുകയുും, വഞ്ചന 
പുല്ർത്തുകയുും, കക്ഷ്ികളായി പിന്തിരിഞ്ഞു കളയുകയുും 
ടചയ്തവരാമരാ അവർക്് ഇഹമല്ാകത്ത് നാും നല്ല താ സടസ കരയും 
ഏർടപടുത്തിടകാടുക്ുകതടന്ന ടചയ്യുും. 

രക്ഷ  

110. 
ഒരോൾ ഒരു "ഗ്കിസ്തയൻ" അനല്ലങ്കിൽ "മുസ്ലീും" ആയി 
ജെിക്ക്ുന്നത്? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ചയോഹന്നോൻ 1:12-13*.....തടെ നാ ത്തിൽ വിശ്വസിക്ുന്ന 

എല്ലാവർക്ുും ദൈവത്തിടെ  ക്ൾ ആകുവാനുള്ള അധികാരും അവിടു ന്നു 
നല്കകി. 13അവിടു ന്ന  ുജനിച്ചത്  നുഷയരക്തത്തിൽ നിന്നല്ല; ദല്ുംഗ്ിക 

മത്പരണയാല്ുും പുരുഷടെ ഇേയാല്ുും അല്ല; ത്പതയുത, ദൈവത്തിൽ നിന്നമത്ത. 

 ചയോഹന്നോൻ 3:5.....മയശ്ു ഉത്തര രുളി: “ഞാൻ ഉെപ്പിച്ചു 
പെയുന്നു: ഒരുവൻ ജല്ത്തില്ുും ആത്മാവില്ുുംകൂടി ജനിക്ുന്നിടല്ലങ്കിൽ 

ദൈവരാജയത്തിൽ ത്പമവശ്ിക്ുവാൻ സാധയ ല്ല. 
------------------------------------------------- 

Kâfirûn 109:1-6*.....1. പെയുക: "സതയനിമഷധികമള, 
നിങ്ങളിടല്ാരാൾ നിങ്ങളുടട  തത്തിമല്ക്്. 
ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: ദബബിളിമനാടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ത്കിസ്തയാനിക്് 
ജനിക്ാനാവില്ല. ദൈവാത്മാവിനാൽ വീണ്ടുും ജനനും ത്പാപിക്ുന്നവർ 
ദൈവരാജയും അവകാശ് ാക്ുകതടന്ന ടചയ്യുും. ഇസ്ലാ ിടല് ഒരു  ുസ്ലീും 
പിതാവിൽ ജനിക്ുന്ന ഒരാൾ ജനനത്താൽ ഒരു  ുസ്ലീും ആയി സവയും  ാെുന്നു. 
 

 

 



111.* 
ഒരു വയക്തിയുനെ രക്ഷോസുംഘും ഉചടോ? 
അവരുനെ െല്ല ഗ്പവൃത്തികൾ ന യ്യോൻ?  (Ameller) 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ചെോമോ 4:2..... അഗ്ൈോഹോും ഗ്പവൃത്തിയോൽ െീതീകരിക്ക്നപ്പട്ട  എങ്കിൽ 
അവന്നു ഗ്പശുംസിപ്പോൻ സുംരതി ഉടു; 
എടഫസയർ 2:8-9*.....8. കൃപയോല്ചല്ലോ വിശവോസും മൂല്ും െിങ്ങൾ 
രക്ഷിക്ക്നപ്പട്ടിരിക്ക്ുന്നത്. അതിന്നുും െിങ്ങൾ കോര മല്ല; ബദ്വത്തിന്നെ 
ദ്ോെമചഗ്തയോകുന്നു. ആരുും ഗ്പശുംസിക്ക്ോതിരിപ്പോൻ ഗ്പവൃത്തികള ുും കോര മല്ല. 
തീനത്തോസ് 3:4-5*.....െോും ന യ്ത െീതിഗ്പവൃത്തികളോല്ല്ല, 
കരു ോസമ്പന്നെോയ ബദ്വും െനമ്മ രക്ഷിച്ച ,ു പുെരുത്ഥോെും ഗ്പോപിക്ക്ുകയുും 
പരിശുദ്ധോത്മോവിനെ പുതുക്ക്ുകയുും ന യ്തു. െമ്മുനെ രക്ഷകെോയ 
ചയശ ഗു്കിസ്തുവില് നൂെ െമ്മിൽ സമൃദ്ധമോയി ന ോരിചയ ചമ. 
------------------------------------------------- 

Hud 11:114*....തീർച്ചയായുും സൽകർമ്മങ്ങൾ ൈുഷ്കർമ്മങ്ങടള 
നീക്ികളയുന്നതാണ്. 

Ankebut 29:7*.....വിശ്വസിക്ുകയുും സൽകർമ്മങ്ങൾ 

ത്പവർത്തിക്ുകയുും ടചയ്തവരാമരാ അവരുടട തിൻ കൾ അവരിൽ 

നിന്ന് നാും  ായ്ച്ചുകളയുക തടന്ന ടചയ്യുും. അവർ ത്പവർത്തിച്ച് 
ടകാണ്ടിരുന്നതിൽ ഏറ്റവുും നല്ലതിനുള്ള ത്പതിഫല്ും അവർക്് നാും 
നൽകുന്നതു ാണ്.            

112. 
പോപത്തിന്നെ ശിക്ഷയിൽെിന്നു ബദ്വും രക്ഷ ഗ്പദ്ോെും 
ന യ്യുന്നത് എല്ലോയ്ചപോഴുും രക്തപോതകത്തിന്നെ മെുവില്നയ 

ആഗ്ശയിച്ചിരിക്ക്ുന്നുചവോ?  (Kefaret) 
ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

ചല്വൃർ 17:11......മോുംസത്തിന്നെ ജീവൻ രക്തത്തിൽ അല്ല; 
യോരപീഠത്തിചന്മൽ െിങ്ങൾക്ക്ചുവടി ഗ്പോയശ്ചിത്തും കഴിപ്പോൻ ഞോൻ അത  ു

െിങ്ങൾക്ക്  ുതന്നിരിക്ക്ുന്ന ;ു രക്തമചല്ലോ ജീവൻ മൂ ല്മോയി ഗ്പോയശ്ചിത്തും ആകുന്നതു. 

എഗ്ൈോയർ 9:12 & 22*.....12. തന്നെ സവന്ത്മോയ രക്തത്തോൽ ... െമുക്ക് ്

െിതയമോയ വീനടെുപ്പ  ുല്ഭിച്ച .ു 22. മിക്ക്വോെു ും എല്ലോ വസ്തുക്ക്ളു ും 
രക്തത്തോൽ ശുദ്ധീകരിക്ക്നപ്പട്ടതചഗ്ത, രക്തും ന ോരിഞ്ഞിട്ടല്ലോനത രക്തഗ്സോവും ഇല്ല. 
------------------------------------------------- 

Bakara 2:48*.... ഒരാൾക്ുും  ടറ്റാരാൾക്ു മവണ്ടി ഒരു 
ഉപകാരവുും ടചയ്യുവാൻ പറ്റാത്ത, ഒരാളിൽ നിന്നുും ഒരു 
ത്പായശ്ചിത്തവുും സവീകരിക്ടപ്പടാത്ത, ഒരാൾക്ുും ഒരു ശ്ുപാർശ്യുും 
ത്പമയാജനടപ്പടാത്ത, ആർക്ുും ഒരു സഹായവുും ല്ഭിക്ാത്ത ഒരു 
ൈിവസടത്ത (നയായവിധിയുടട ൈിവസടത്ത) നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്ിക്ുകയുും 
ടചയ്യുക. 

Hajj 22:37*.....( അവയുടട  ാുംസമ ാ രക്തമ ാ 
അല്ലാഹുവിങ്കൽ എത്തുന്നമതയില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങളുടട 
ധർമ്മനിഷ്ഠയാണ് അവങ്കൽ എത്തുന്നത്. 

 
 



113. 
ബദ്വത്തിന്നെ കുഞ്ഞോെിൻനെ ൈല്ിപീഠത്തിന്നെ 
ഗ്പോയശ്ചിത്തമോയ വിശവോസത്തില്ൂനെ കൃപയോൽ മോഗ്തും 
രക്ഷിക്ക്നപ്പെുവോൻ കഴിയുചമോ? (ചയശുഗ്കിസ്തു) 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

ചയോഹന്നോൻ 1:29.....“ഇതാ, മല്ാകത്തിടെ പാപഭാരും ചു ന്നു 

നീക്ുന്ന ദൈവത്തിടെ കുഞ്ഞാട്. .  
ചെോമോ 3:24-28*.....ദൈവും തടെ സ ജനയ കൃപാവരത്താൽ 

 നുഷയടര കുറ്റ റ്റവരായി അുംഗ്ീകരിക്ുന്നു.  നുഷയവർഗ്ടത്ത 

വീടണ്ടടുക്ുന്ന ത്കിസ്തുമയശ്ുവിടെ രക്ഷ്കത്പവർത്തനത്തിൽകൂടിയാണ് 

അതു നിർവഹിക്ുന്നത്. 25,26 നുഷയടെ പാപപരിഹാരത്തിനുള്ള 

 ാർഗ് ായിത്തീരുന്നതിന് ദൈവും ത്കിസ്തുമയശ്ുവിടന നിമയാഗ്ിച്ചു 

എചഫചസോസ് 1:7*.....അവന്ടെ രക്തത്താൽ പാപമ ാചനവുും തന്ടെ 
ഔഹരിക്ായിട്ടമത്ത. പാപങ്ങളു ടട മ ാചനടത്തത്പതി ന ുക്  ുരക്ഷ് ല്ഭിച്ചിരിക്ുന്ന .ു 

എചഫസയർ 2:8.....കൃപയാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷ്ിക്ടപ്പടുന്നു 
------------------------------------------------ 
En’am 6:164.....ഏടതാരാളുും ടചയ്ത് ടവക്ുന്നതിൻടെ 
ഉത്തരവാൈിത്തും അയാൾക്്  ാത്ത ായിരിക്ുും. ഭാരും ചു ക്ുന്ന 

യാടതാരാള ുും  ടറ്റാരാളുടട പാപഭാരും ചു ക്ുകയില്ല. 
İsra 17:15*.....പാപഭാരും ചു ക്ുന്ന യാടതാരാള ുും  ടറ്റാരാളുടട 
ഭാരും വഹിക്ുകയില്ല. 
Nejm 53:38*....പാപഭാരും ചു ക്ുന്ന യാടതാരാള ുും  ടറ്റാരാളുടട ഭാരും 
വഹിക്ുകയില്ല.. 

114. 
ചയശുഗ്കിസ്തുവിന്നെ സുവിചശഷ്ും ചകൾക്ക്ുകയുും 
മെസ്സില്ോക്ക്ുകയുും ന യ്യുന്നതിെുും, ചല്ോകും രക്ഷകെോയ 

മിശിഹോ ആയിരിക്ക്ുവോൻ ബദ്വും അവനെ 
അയച്ചതോന ന്നുും വിശവസിക്ക്ുന്നതിെുചവടി െിതയജീവൻ 

ചെെോൻ ഒരു വയക്തിക്ക്് അത് ആദ്യും ആവശയമോച ോ? 
ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

ചെോമോ 10:9-10 & 17*.....മയശ്  ുകർത്താവാകുന്ന  ുഎന്്ന അധരുംടകാണ്്ട 

ഏറ്റപെയുകയുും ദൈവും അവിടുടത്ത  രിച്ചവരുടട ഇടയിൽനിന്്ന ഉയിർപ്പിച്ച  ുഎന്്ന 

ഹ ൈൃയത്തിൽ വിശ്വസിക്ുകയുും ടചയ്താൽ ദൈവും നിടന്ന 

രക്ഷ്ിക്ുും. 10ഹ ൈൃയുംടകാണ്ട  ുവിശ്വസിക്ുന്നതു ൂ ല്ും ദൈവും നടമ്മ അുംഗ്ീകരിക്ുന്ന ;ു 

അധരുംടകാണ്്ട ഉദ്മഘാഷിക്ുന്നതു ൂ ല്ും ദൈവും നടമ്മ രക്ഷ്ിക്ുകയുും ടചയ്യുന്ന .ു  
------------------------------------------------- 

Bakara 2:119-120*.....119. (നബിമയ,) നിനക്് സതയവുും ടകാണ്ട ്

വന്നിരിക്ുകയാണ്. സമന്താഷവാർത്ത അെിയിക്ുന്നവനുും താക്ീത് 

നൽകുന്നവനു ായിടക്ാണ്ടല്ലാടത നിടന്ന നാും അയച്ചിട്ടില്ല. 120. അവരുടട 
സതയനിമഷധും കാരണ ായി നീ തൃപ്തിടപ്പടുന്നതല്ല. പെയുക: 

അല്ലാഹുവിന്ടെ  ാർഗ്ൈർശ്ന ാണ് യഥാർത്ഥ  ാർഗ്ൈർശ്നും. 

 
 



115.* 
ചയശുഗ്കിസ്തുവിന്നെ രക്ഷകൻ എന്ന െില്യില്ുള്ള 

വിശവോസവുും അതു സവീകരിചച്ചോ? ഒരു വയക്തിയുനെ 
പോപങ്ങൾ ക്ഷമിക്ക്നപ്പെുകയുും െിതയജീവൻ 

ഗ്പോപിക്ക്ുവോെുള്ള ഏക മോർരും ബദ്വും മോഗ്തമോച ോ? 
ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

ചയോഹന്നോൻ 11:25*.....മയശ്ു അവമളാട് അരുൾടചയ്തു: 
“ഞാൻ തടന്നയാണു പുനരുത്ഥാനവുും ജീവനുും. 26എന്നിൽ 

വിശ്വസിക്ുന്നവൻ  രിച്ചാല്ുും ജീവിക്ുും. 

ചയോഹന്നോൻ 14:6.....വഴിയുും സതയവുും ജീവനുും ഞാൻ തടന്നയാണ്; 

എന്നില്ൂടടയല്ലാടത ആരുും പിതാവിടെ അടുക്ൽ എത്തുന്നില്ല. 
ചയോഹന്നോൻ 17:3.....ഏക സതയദൈവ ായ അങ്ങടയയുും അങ്ങ് 
അയച്ചിരിക്ുന്ന മയശ്ുത്കിസ്തുവിടനയുും അെിയുന്നതു തടന്നയാണമല്ലാ 

അനശ്വരജീവൻ 
----------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:19-20*.....19. യഥാർത്ഥ  തും അല്ലാഹുവിങ്കൽ 

 ാത്ത ാകുന്നു. അെിവു നൽകിയതിന് മശ്ഷും മനരടത്ത തിരുമ നി 
അവർടക്തിരിൽ തർക്ിക്ുകയുും ടചയ്തു. 20. അവർ  ുസ്ലിുംകളാടണങ്കിൽ 

അവടര മനർവഴിയിൽ നയിക്ുും. അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞാമല്ാ 
അവർക്് (ൈിവയ സമന്ദശ്ും) എത്തിമക്ണ്ട ബാധയത  ാത്തമ  നിനക്ുള്ളൂ. 

116. 
ഒരു വിശവോസിക്ക്് ഇന്ന് ജല്സ്െോെും ആവശയമോച ോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

മത്തോയി 28:19-20*.....അതുടകാണ്ടു നിങ്ങൾ മപായി എല്ലാ 

ജനതകടളയുും ശ്ിഷയന്മാരാക്ുക; പിതാവിടെയുും പുത്തടെയുും 

പരിശ്ുദ്ധാത്മാവിടെയുും നാ ത്തിൽ അവടര സ്നാപനും ടചയ്യുകയുും 

ഞാൻ നിങ്ങമളാട് ആജ്ഞാപിച്ചടതല്ലാും അനുസരിക്ുവാൻ അവടര 

പഠിപ്പിക്ുകയുും മവണും. ഞാൻ യുഗ്ാന്തയമത്താളും എമപ്പാഴുും 

നിങ്ങമളാടുകൂടട ഉണ്ടായിരിക്ുും.” 

മർചക്ക്ോസ് 16:16.....വിശ്വസിച്ച് സ്നാപനും സവീകരിക്ുന്നവൻ 

രക്ഷ്ിക്ടപ്പടുും; വിശ്വസിക്ാത്തവൻ ശ്ിക്ഷ്ിക്ടപ്പടുും..  
അപ്പ. ഗ്പവർത്തെങ്ങൾ 2:38*.....പമത്താസ് അവമരാടു 
പെഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ ഓമരാ വയക്തിയുും അനുതപിച്ചു  നും തിരിഞ്ഞു 
പാപമ ാചനത്തിനുമവണ്ടി മയശ്ുത്കിസ്തുവിടെ നാ ത്തിൽ സ്നാപനും 

സവീകരിക്ുക; അമപ്പാൾ നിങ്ങൾക്ു പരിശ്ുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ൈാനും ല്ഭിക്ുും 

അപ്പ. ഗ്പവർത്തെങ്ങൾ 22:16.....ഇനി എന്തിനു 
താ സിക്ുന്നു? അവിടുടത്ത നാ ും വിളിച്ചമപക്ഷ്ിച്ചുടകാണ്ട് സ്നാപനും 

സവീകരിക്ുകയുും താങ്കളുടട പാപും കഴുകിക്ളകയുും ടചയ്യുക 
------------------------------------------------- 

ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: ജല്സ്െോെനത്തക്ക്ുെിച്ച് സുംസോരിക്ക്ുന്ന സൂക്തങ്ങനളോന്നുും 
ഖുർആെില്ുമില്ല. 
 

 



117. 
ഇന്ന് പുരുഷ്ോ വിശവോസിക്ക്് പരിചേദ്െ ആവശയമോച ോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

1 നകോരിന്ത്യർ 7:18 & 20*.....18. ഒരുത്തൻ പരിമേൈനമയാടട 
വിളിക്ടപ്പട്ട മവാ? പരിമേൈനയല്ല അത്ഗ്ചർമ്മും. അത്ഗ്ചർമ്മും വരുത്തരുതു; 
ഒരുത്തൻ അത്ഗ്ചർമ്മമത്താടട വിളിക്ടപ്പട്ട മവാ? പരിമേൈനയല്ല അവൻ 

തമന്ന. 20. ഓമരാരുത്തൻ വിളിക്ടപ്പട്ട സ്ഥിതിയിൽ തമന്ന വസിച്ചുടകാള്ളടട്ട. 
രല്ോത്തിയോ 5: 2.....നിങ്ങൾ പരിമേൈന ഏറ്റാൽ ത്കിസ്തുവിടനടക്ാണ്ട  ു

നിങ്ങൾക്  ുഒരു ത്പമയാജനവ ുില്ല എന്ന ുടപ ടല്ാസായ ഞാൻ നിങ്ങമളാടു പെയുന്ന .ു 

ഗ്ല്ാതയർ 5: 6*.....മയശ് തു്കിസ്തുവിൽ ത്കിസ്തു പരിമഛൈനമ ാ 
അത്ഗ്ചർമ്മമ ാ ഒന്നുും സവസ്മനഹ ില്ല,  െിച്ച ്സ്മനഹത്താൽ 

ത്പവർത്തിക്ുന്ന വിശ്വാസ ാണ്. 

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

Nahl 16:123*.....(നബിമയ,) പെയുക: നിങ്ങൾ 

സതയവാൻ ാരാടണങ്കിൽ ഇബ്ൊഹീ ിന്ടെ  ാർഗ്മ  പിന്തുടരൂ. 
ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: ഇസ്ലാ ിൽ, അത്ബഹാ ിന്ടെ  തത്തിന്ടെ ഭാഗ് ാണ് 

പരിമേൈും, അത് അങ്ങടന  ുസ്ലിുംകടള തടയുന്നു. ഇത് ഇതാണ് 

കാണുന്നത് Hadith: Bukhari 1252, Fatih al-Bari 6:388; 

and Muslim 4:2370. 

118. 
മെുഷ്യർ "വിശുദ്ധ" ആക്ക് നമന്നുും സവർഗ്ഗത്തിൽ 

ഗ്പചവശിക്ക്ുന്നതിെു "വിശുദ്ധി" ഒരു മുൻവയക്തിയോന ന്നുും 
ഉള്ള കല്പെകൾ ഏവ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

ചല്വൃർ 11:44*.....ഞാൻ നിങ്ങളുടട ദൈവ ായ 

സർമവശ്വരനാകുന്നു. ഞാൻ വിശ്ുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങടളത്തടന്ന 

വിശ്ുദ്ധീകരിച്ചു വിശ്ുദ്ധരായിരിപ്പിൻ. ഇഴജന്തുക്ൾ നി ിത്തും നിങ്ങൾ 

അശ്ുദ്ധരായിത്തീരരുത് 

1 ചകോെിചന്ത്ോസ് 3:16-17.....ദൈവത്തിടെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ 

വസിക്ുന്ന  ുഎന്നുും നിങ്ങൾക് ്അെിഞ്ഞുകൂമട? 17അതുടകാണ്ട ്ആടരങ്കില്ുും 

ദൈവത്തിടെ ആല്യും നശ്ിപ്പിച്ചാൽ ദൈവും അവടന നശ്ിപ്പിക്ുും 
എഗ്ൈോയർ 12:14*.....സകല്  നുഷയമരാടുും സ ാധാനമത്താടുും 
അനുരഞ്ജനമത്താടുും കൂടട അനുമ ാൈിക്ുക. 

1 പചഗ്തോസ് 1:15-16.....15.  ാതൃകയാക്ാടത നിങ്ങടള വിളിച്ച വിശ്ുദ്ധന്നു 
ഒത്തവണ്ണും അനുസരണ ുള്ള  ക്ളായി എല്ലാനടപ്പില്ുും വിശ്ുദ്ധരാകുവിൻ. 

"ഞാൻ വിശ്ുദ്ധൻ ആകയാൽ നിങ്ങള ുും വിശ്ുദ്ധരായിരിപ്പിൻ" എന്നു 
എഴുതിയിരിക്ുന്നുവമല്ലാ. ഞാൻ വിശ്ുദ്ധനാകുന്നു. 
നവളിപ്പോട് 22:11.....പരിശുദ്ധെോയവൻ തനന്ന വിശുദ്ധെോക്ക്നട്ട. 
------------------------------------------------- 

ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: വിശ്ുദ്ധരായിരിക്ാൻ വിശ്ുദ്ധരായിരിക്ണട ന്ന് 
ജനങ്ങമളാട് നിർമൈശ്ിക്ുന്ന ഖുർആനിടല് സൂക്തങ്ങളില്ല. 
 

 



119. 
സവന്ത്ും ഇേോശക്തിയുും വഴി ബദ്വമക്ക്ളോകോൻ ആളുകൾക്ക്് 
കഴിയുചമോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

ചയോഹന്നോൻ 1:12*.....തടന്ന സവീകരിച്ച്, തടെ നാ ത്തിൽ 

വിശ്വസിക്ുന്ന എല്ലാവർക്ുും ദൈവത്തിടെ  ക്ൾ ആകുവാനുള്ള 

അധികാരും അവിടുന്നു നല്കകി.  

ചെോമോ 8:14 & 16.....ദൈവാത്മാവിനാൽ 

നയിക്ടപ്പടുന്നവടരല്ലാും ദൈവത്തിടെ  ക്ളാകുന്നു. ഈ ആത്മാവു 
നമ്മുടട ആത്മാവിമനാടു മചർന്നു ത്പഖയാപനും ടചയ്യു 

രല്ോത്തിയോ 3:26*.....ത്കിസ്തുമയശ്ുവില്ുള്ള വിശ്വാസും  ുമഖന 

നിങ്ങടളല്ലാവരുും ദൈവത്തിടെ  ക്ളാകുന്നു 

നഹഗ്ൈോയർ 12:5-6..... ക്മളാടടന്നമപാടല് ദൈവും നിങ്ങമളാട് 

അരുൾടചയ്തിട്ടുള്ള ത്പമബാധനും നിങ്ങൾ  െന്നുമപാമയാ?...   

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

Maide 5:18*.....യഹൂൈരുും ത്കിസ്തയാനികളുും പെഞ്ഞു: ഞങ്ങൾ 

അല്ലാഹുവിൻടെ  ക്ളുും അവന്ന് ത്പിയടപ്പട്ടവരു ാകുന്നു എന്ന്. 
(നബിമയ,) പെയുക: പിടന്ന എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടട കുറ്റങ്ങൾക്് 
അല്ലാഹു നിങ്ങടള ശ്ിക്ഷ്ിക്ുന്നത്? നിങ്ങൾ ടകട്ടിച്ച ച്ച് പെയുന്നവർ 
 ാത്ത ാകുന്നു.  

120.* 
ഒരു വയക്തിയുനെ ഭോവി ബദ്വും മുൻകൂട്ടി െിശ്ചയിച്ചിട്ടുചടോ 
അനല്ലങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി െിശ്ചയിച്ചിട്ടുചടോ? (Kader or 
Kısmet) 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ആവർത്തെപുസ്തകും 11:26-27.....26. ഇതോ, ഞോൻ ഇന്നു 
അെുഗ്രഹവുും ശോപവുും െിങ്ങളുനെ മുമ്പിൽ നവക്ക്ുന്നു. 27. െിങ്ങൾ 
കൽപെകനള അെുസരിക്ക്ുനന്നങ്കിൽ അെുഗ്രഹും ... 
ആവർത്തെപുസ്തകും 30:19*.....ജീവെുും മര വുും 
അെുഗ്രഹവുും ശോപവുും െിങ്ങളുനെ മുമ്പിൽ നവച്ചിരിക്ക്ുന്നു. 
ആകയോൽ ജീവൻ തിരനഞ്ഞെുക്ക്ുക. 
ചജോശുവ 24:15 * "ആനര ചസവിക്ക്ുും എന്നു ഇന്ന് കോ ിച്ചുതരോും; 
ഞോെുും എന്നെ കുെുുംൈവുചമോ, ഞങ്ങൾ യചഹോവനയ ചസവിക്ക്ുും.--
----------------------------------------------- 

Tevbe 9:51*.....പെയുക: അല്ലാഹു ഞങ്ങൾക്് 
മരഖടപ്പടുത്തിയതല്ലാടത ഞങ്ങൾടക്ാരിക്ല്ുും ബാധിക്ുകയില്ല. 
Kasas 28:68.....അവർക്് ഒരിക്ല്ുും തിരടഞ്ഞടുക്ാനാവില്ല. 
Ahzab 33:38*.....തീർച്ചയായുും അല്ലാഹുവിൻടെ അവധി 
വന്നാൽ അത് നീട്ടി ടകാടുക്ടപ്പടുകയില്ല. 

ത്ശ്ദ്ധിക്ുക: ത്കിസ്തയാനികളായ അർമ നിയക്ാർക്് "ഇല്ല" എന്ന് 
പെയുും. എന്നാൽ കാൽവിൻല്ിസ്െുകൾ "അടത" എന്നു പെയുും. 
 
 



121. 
ഒരു വയക്തിയുനെ െല്ലതുും  ീത്തയുമോയ ഗ്പവൃത്തികനള 
സവർരത്തിചല്ക്ക്ു ചപോയതോച ോ അചതോ െരകത്തിചല്ചക്ക്ോ 
ചപോകച ോനയന്ന് െിശ്ചയിക്ക്ോൻ ബദ്വും അളവ് തുല്ോസ്സ് 
ഉപചയോരിക്ക്ുകയോച ോ? (Terazi)  

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

എചഫചസോസ് 2:8-9*.....എടന്തന്നാൽ വിശ്വാസത്തില്ൂടട 

നിങ്ങൾ രക്ഷ്ിക്ടപ്പട്ടിരിക്ുന്നത്, സവത്പയത്നത്താല്ല്ല, ദൈവത്തിടെ 

കൃപയാല്മത്ത. രക്ഷ്, നിങ്ങളുടട ത്പവൃത്തികളുടട ഫല് ല്ല, ത്പതയുത 

ദൈവത്തിടെ ൈാന ാകുന്നു. അതുടകാണ്ട് അതിടനപ്പറ്റി ആർക്ുും 

ആത്മത്പശ്ുംസ ടചയ്യുവാൻ സാധയ ല്ല. ദൈവും നിർ ിച്ച ശ്ില്കപങ്ങളാണു നാും. 

തീചത്തോസ് 3:4-5*.....4.നമ്മുടട രക്ഷ്കനായ ദൈവത്തിടെ 

നന്മയുും സ്മനഹനിർഭര ായ ൈയയുും ത്പതയക്ഷ് ായമപ്പാൾ അവിടുന്നു 
നടമ്മ രക്ഷ്ിച്ചു. 5അത് നമ്മുടട പുണയത്പവൃത്തികൾടകാണ്ടല്ല, പിടന്നമയാ 

നടമ്മ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്ുകയുും നവീകരിക്ുകയുും ടചയ്യുന്ന 

പരിശ്ുദ്ധാത്മസ്നാപനും ടകാണ്ടാണ്. 
------------------------------------------------- 

Mü’minun 23:102-103*......103. ആരുടട തുല്ാസുകൾ ഘനും 
കുെഞ്ഞുമവാ അവരാണ് ആത്മാർത്ഥ ായത്. അവർ നരകത്തീയിൽ 

സ്ഥിരവാസികളായിരിക്ുും. 

122.* 
ഒരു വയക്തി ബദ്വരോജയത്തിചല്ക്ക്ു ഗ്പചവശിക്ക്ോൻ ചവടി, 
ആദ്യും ഒരു "ആത്മീയ പുെർജന്മും" ഉടോയിരിക്ക്ുകയുും 
"വീടുും ജെെും ഗ്പോപിക്ക്ുകയുും" ന ചയ്യടതുചടോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 
ചയോഹന്നോൻ 1:12-13*.....തടന്ന സവീകരിച്ച്, തടെ നാ ത്തിൽ 

വിശ്വസിക്ുന്ന എല്ലാവർക്ുും ദൈവത്തിടെ  ക്ൾ ആകുവാനുള്ള 

അധികാരും അവിടുന്നു നല്കകി. 13അവിടുന്നു ജനിച്ചത്  നുഷയരക്തത്തിൽ 

നിന്നല്ല; ദല്ുംഗ്ിക മത്പരണയാല്ുും പുരുഷടെ ഇേയാല്ുും അല്ല; ത്പതയുത, 

ദൈവത്തിൽ നിന്നമത്ത. 

ചയോഹന്നോൻ 3:3*.....ഒരുവൻ പുതുതായി ജനിക്ുന്നിടല്ലങ്കിൽ അവന് 

ദൈവരാജയും ൈർശ്ിക്ുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന  ുഞാൻ ഉെപ്പിച്ച  ുപെയുന്നു 

2 ചകോെിചന്ത്ോസ് 5:17.....എന്നാൽ ഇമപ്പാൾ അങ്ങടനയല്ല. ഒരുവൻ 

ത്കിസ്തുവിമനാട് ഏകീഭവിച്ചാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്ന ;ു പഴയത് 

മപാകുകയുും പുതിയതു വരികയുും ടചയ്തിരിക്ുന്ന .ു  

1 പചഗ്തോസ് 1:23*.....നശ്വര ായ ബീജത്താല്ല്ല, സജീവവുും 

അനശ്വരവു ായ ദൈവവചനത്താൽ തടന്ന നിങ്ങൾ വീണ്ടുും ജനിച്ചിരിക്ുന്നു 
------------------------------------------------- 

ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: ആത്മീയതയുള്ള പുെർജന്മത്തിന്നെ ആവശയും സുംൈന്ധിച്ച് 
അനല്ലങ്കിൽ "വീടുും ജെെും" ആയിരിക്ക്ുന്നതിനെക്ക്ുെിച്ചു ഖുർആൻ ഒന്നുും 
പെയുന്നില്ല. 
 
 



123.* 
ഗ്കിസ്തുവില്ുള്ള എല്ലോ യഥോർത്ഥ വിശവോസികൾക്ക്ുും 
െിതയജീവൻ െൽകുന്ന വോഗ്ദ്ോെചമോ ഉെപ്പിചെോ ബദ്വും 
െൽകുചമോ?       

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

ചയോഹ 3:36 .....പുഗ്തെിൽ വിശവസിക്ക്ുന്നവന്നു െിതയജീവൻ ഉട്. 
ചയോഹന്നോൻ 5:24*..... എൻനെ വ െും ഗ്ശവിക്ക്ുന്നവൻ എനന്ന 

അയച്ചവെിൽ വിശവസിക്ക്ുന്നവൻ െിതയജീവൻ ഉട്. 
------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:55 & 113-115*.....55. അല്ലാഹു പെഞ്ഞു: 
മഹ;  ൂസാ, നീ (എൻടെ) ഒരു നിശ്ചയത്പകാരും ഇതാ വന്നിരിക്ുന്നു. 
ആ ജനവിഭാഗ്ങ്ങൾ ഉയിർടത്തഴുമന്നൽപിൻടെ നാളിമല്ക്് നിങ്ങടള 
അവൻ ഒരു ിച്ചുകൂട്ടുക തടന്ന ടചയ്യുന്നതാണ്. 113. മവൈക്ാരിൽ 

മനർവഴിയിൽ നില്ടകാള്ളുന്ന ഒരു വിഭാഗ് ുണ്ട്. 114. 115. അവർ 
ഏടതാരു നല്ലകാരയും ടചയ്താല്ുും അതിൻടെ ത്പതിഫല്ും അവർക്് 
നിമഷധിക്ടപ്പടുന്നതല്ല. 
Maide 5:47 & 69*.....47.സുവിമശ്ഷ ത്പചരണാർത്ഥികൾ ... 

വിശ്വസിക്ുന്നവർ... 69. അല്ലാഹുവില്ുും അന്തയൈിനത്തില്ുും 
വിശ്വസിക്ുന്നവരുും ത്കിസ്തയാനികളു ായ വിശ്വാസികൾ ആരാണ്?. 

ഭോവി കോരയങ്ങൾ  

124.* 
ബദ്വത്തിന്നെ ദ്ോെത്തോൽ ഭോവി കോരയങ്ങൾ മെസ്സില്ോക്ക്ുന്ന 

ഒരു വയക്തിനയ കുെിക്ക്ോെോണ് "ഗ്പവോ കൻ", "ഗ്പവ െും" 
എന്ന വോക്ക്ുകൾ ഗ്പധോെമോയുും ഉപചയോരിച്ചിരിക്ക്ുന്നത്? (Nebi) 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

1 സോമുവൽ 9:9*.....പണ്ട് ഇത്സാമയല്ിൽ സർമവശ്വരഹിതും 

അെിയാൻ മപാകുമമ്പാൾ ‘ന ുക്ു ൈർശ്കടെ അടുക്ൽ മപാകാും’ എന്നു 
പെഞ്ഞിരുന്നു; ത്പവാചകടന അന്നു ൈർശ്കൻ എന്നാണു വിളിച്ചിരുന്നത് 

നവളിപോട് 19:10*.....മയശ്ുവിടെ സാക്ഷ്യ ാകടട്ട, 

ത്പവചനത്തിടെ ആത്മാവാകുന്നു” എന്നു പെഞ്ഞു. 
------------------------------------------------- 

A’raf 7:158 & 188*.....158-ൽ അല്ലാഹുവില്ുും അവന്ടെ 
ൈൂതനില്ുും വിശ്വസിക്ു കയുും വായിക്ുന്ന എഴുത്തുകാരൻ 

വിശ്വസിക്ുകയുും ടചയ്യുന്നു. 188. ഞാൻ  ുന്നെിയിപ്പുകാരൻ 

 ാത്ത ാണ്. വിശ്വസിക്ുന്ന ജനത്തിന് ശ്ുഭവാർത്ത അെിയിക്ുന്നവനുും. 
Ahkaf 46:9*.....(നബിമയ,) പെയുക: ഞാൻ ദൈവൈൂതൻ ാരിൽ ഒരു 
പുതു ക്ാരടനാന്നു ല്ല. എല്ലാ  ുൻ ത്പവാചകന്മാരുും ദൈവിക 

ഗ്ുണങ്ങളിമല്ക്ുും ശ്ക്തികളില്ു ില്ലാടത പങ്കുടവക്ുന്ന  നുഷയരായിരുന്നു 
എന്നതുമപാടല്, ഞാൻ തടന്നയാണു. ഞാൻ വയക്ത ായ ഒരു 
 ുന്നെിയിപ്പുകാരനല്ല. 

 
 



125.* 
ചല്ോകോവസോെത്തിൽ ഭോവി സുംഭവങ്ങനളക്ക്ുെിച്ച് വിശദ്മോയ 

വിവരങ്ങൾ െൽകുന്നുചടോ? (Eschatology / Gayb Haber) 
ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

മത്തോയി 24:3, 14 & 25*.....3 അത് എമപ്പാഴാണ് 

സുംഭവിക്ുന്നത്? അങ്ങയുടട വരവിടെയുും യുഗ്പരയവസാനത്തിടെയുും 
അടയാളും എന്താണ്? ഞങ്ങൾക്  ുപെഞ്ഞുതന്നാല്ുും.14. രാജയടത്തക്ുെിച്ചുള്ള 

സുവിമശ്ഷും സകല്  നുഷയരാശ്ിയുടടയുും സാക്ഷ്യത്തിനായി മല്ാകട ങ്ങുും … 

25. മനാക് !ൂ ഞാൻ ഇത  ുനിങ്ങമളാടു   ുൻകൂട്ടി പെഞ്ഞിരിക്ുന്നു. 
നവളിപോട് 1:1*.....സ ീപഭാവിയിൽ സുംഭവിക്ുവാനുള്ള 

കാരയങ്ങൾ തടെ ൈാസന്മാർക്ു ടവളിടപ്പടുത്തുന്നതിനുമവണ്ടി ദൈവും 
മയശ്ുത്കിസ്തുവിനു നല്കകിയ ടവളിപാട്. അത് അവിടുടത്ത  ാല്ാഖടയ 

അയച്ച് അവിടുടത്ത ൈാസനായ മയാഹന്നാനു ടവളിടപ്പടുത്തി. 
------------------------------------------------- 

En’am 6:50*.....അല്ലാഹുവിൻടെ ഖജനാവുകൾ എൻടെ പക്ല്ുടണ്ടന്ന ്

ഞാൻ നിങ്ങമളാട് പെയുന്നില്ല. എനിക് ്അൈൃശ്യകാരയും അെിയാവുന്നതല്ല. 
ഞാമനാ നിങ്ങമളാടു  പെയുന്നതു: "ഞാൻ ഒരു  ല്ക്ാണമല്ലാ. എനിക് ്

മബാധനും വന്നത്  ാത്ത ാണ് ഞാൻ പിന്തുടരുന്നത്." 

                                   126. 
അന്ത്യെോളുകളിൽ വരുന്ന ഒരു ശക്തെോയ സോത്തോെയ 
ചല്ോകഭര ോധികോരിയുനെ വരവിനെ കുെിച്ചു ഗ്പവ ിക്ക്ോൻ 

ഗ്പവ െങ്ങൾ ഉചടോ?  (Antichrist / Mehdi) 
ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

മത്തോയി 24:21-25.....23. അതു വിശ്വസിക്ുന്നില്ല. 
കള്ളത്കിസ്തുക്ളുും കള്ളത്പവാചകന്മാരുും എഴുമന്നറ്റു, … 
2 നതസചല്ോെിക്ക്ോ 2:7-9*.....അമപ്പാൾ ആ അധർ  ൂർത്തി 
ത്പതയക്ഷ്ടപ്പടുും. എന്നാൽ കർത്താവായ മയശ്ു വരുമമ്പാൾ തടെ വായിടല് 

ശ്വാസത്താൽ അവടന സുംഹരിക്ുും.. 9 അധർ  ൂർത്തി സാത്താടെ 

ത്പഭാവമത്താടുകൂടി വരികയുും ടചയ്യുും. ...      

1 ചയോഹന്നോൻ 2:18*.....കുഞ്ഞുങ്ങമള, ഇത് 

അന്തയനാഴികയാണ്. ത്കിസ്തുദവരി വരുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ മകട്ടിട്ടുണ്ടമല്ലാ. 

ഇമപ്പാൾ പല് ത്കിസ്തുദവരികൾ വന്നുകഴിഞ്ഞു; അതുടകാണ്ട് ഇത് 

അന്തയനാഴികയാടണന്നു നാും അെിയുന്നു. 
നവളിപോട് 6:1-2.....2 തത്സ യും ഒരു ടവള്ളക്ുതിര 

കയെിവരുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. അതിടെ പുെത്തിരിക്ുന്നവടെ ദകയിൽ 

ഒരു വില്ലുണ്ട്. അയാൾക്ു വിജയകിരീടും നല്കകടപ്പട്ടു. 

വിജയത്ശ്ീല്ാളിതനായി അയാൾ യാത്ത ആരുംഭിച്ചു. 
------------------------------------------------- 

ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: വിശ്ുദ്ധ അന്തിത്കിസ്തുവിന്ടെമയാ ട ഹ്ൈിൻടെമയാ 
കാല്ടത്തക്ുെിച്ച് വിശ്ുദ്ധ ഖുർആൻ പരാ ർശ്ിക്ുന്നില്ല. 
 

 



127.* 
ബദ്വും മരിച്ചവരുനെ ഇെയിൽ െിന്ന് ഓചരോ വയക്തിചയയുും 
ഉയർത്തിപ്പിെിക്ക്ുചമ്പോഴുും സവർഗ്ഗത്തിചല്ചക്ക്ോ 
െരകത്തിചല്ചക്ക്ോ ചപോക ചമോ എന്ന് തീരുമോെിക്ക്ുന്ന ഒരു" 
െയോയവിധിയുനെ ദ്ിെും "ഉടോകുചമോ? (AhiretGünü) 

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

നഹഗ്ൈോയർ 9:27.....എല്ലാവരുും ഒരിക്ൽ  രിക്ുകയുും 

അതിനുമശ്ഷും വിധിയുണ്ടാകുകയുും ടചയ്യുന്നു. 

2 പചഗ്തോസ് 2:9.....തടെ ഭക്തജനങ്ങടള പരീക്ഷ്യിൽനിന്നു 
രക്ഷ്ിക്ുവാനുും അധർ ികടള 

നവളിപോട് 20:11-15*.....ജീവടെ പുസ്തകത്തിൽ 

മപടരഴുതടപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാവടരയുും ആ തീടപ്പായ്കയിൽ എെിഞ്ഞു 
------------------------------------------------- 

Bakara 2:113*.....അവർ ഭിന്നിച്ചു ടകാണ്ടിരുന്ന കാരയത്തിൽ 

ഉയിർടത്തഴുമന്നൽപിൻടെ നാളിൽ നിൻടെ രക്ഷ്ിതാവ് അവർക്ിടയിൽ 

വിധികൽപിക്ുക തടന്ന ടചയ്യുും. 
Al-i İmran 3:185*.....ഓമരാ വയക്തിയുും  രണും 
ആസവൈിക്ുകതടന്ന ടചയ്യുും. നിങ്ങൾ സമ്പാൈിച്ചു ടവച്ചിരുന്നതിൻടെ 
ഫല് ായി നിങ്ങൾ ശ്ിക്ഷ് അനുഭവിച്ച് ടകാള്ളുക. 

=                           128.* 
എല്ലോവരുും െരകത്തിൽ അൽപ്പസമയും ന ല്വഴിക്ക്ുചമോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ചയോഹന്നോൻ 5:24*.....ഞാൻ നിങ്ങമളാട് ഉെപ്പിച്ചു പെയുന്നു: 
എടെ വചനും മകട്ട് എടന്ന അയച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്ുന്നവന് അനശ്വര 

ജീവനുണ്ട്; അവൻ നയായവിധിക്ു വിമധയനാകാടത  രണത്തിൽനിന്നു 
ജീവനിമല്ക്ു കടന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്ുന്നു.  

ചെോമോ 8:1*.....ത്കിസ്തുമയശ്ുവിമനാട് ഏകീഭവിച്ചു 
ജീവിക്ുന്നവർക്് ഇനി ശ്ിക്ഷ്ാവിധിയില്ല.… 

1 നതസചല്ോെിക്ക്ോ 5:9.....നടമ്മ മകാപത്തിനു 
വിമധയരാക്ണട ന്നല്ല, ത്പതയുത, നമ്മുടട കർത്താവായ മയശ്ുത്കിസ്തു 
 ുമഖന നാും രക്ഷ് അവകാശ് ാക്ണട ന്നമത്ത ദൈവും ഉമേശ്ിച്ചത് 
------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:185.....നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് അകറ്റടപ്പട്ടവർ 
സവർഗ്ത്തിൽ ത്പമവശ്ിപ്പിക്ടപ്പടുന്നവനാണ്. 

Meryem 19:70-72*.....70 പിന്നീട് അതിൽ (നരകത്തിൽ) 

എരിയുവാൻ അവരുടട കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവുും അർഹതയുള്ളവടരപ്പറ്റി 
ന ുക്് നല്ലവണ്ണും അെിയാവുന്നതാണ്. 71 അതിനടുത്ത് 
(നരകത്തിനടുത്ത്) വരാത്തവരായി നിങ്ങളിൽ ആരുും തടന്നയില്ല. 
നിൻടെ രക്ഷ്ിതാവിൻടെ ഖണ്ഡിതവുും നടപ്പില്ാക്ടപ്പടുന്നതു ായ ഒരു 
തീരു ാന ാകുന്നു അത്. 72 പിന്നീട് ധർമ്മനിഷ്ഠ പാല്ിച്ചവടര നാും 
രക്ഷ്ടപ്പടുത്തുകയുും, അത്ക ികടള  ുട്ടുകുത്തിയവരായിടക്ാണ്ട് നാും 
അതിൽ വിമട്ടക്ുകയുും ടചയ്യുന്നതാണ്. 

 

 



129.* 
ഒരു വയക്തി െരകത്തിചല്ക്ക്് ചപോകുചമ്പോൾ സവർഗ്ഗത്തിൽ 
ചപോകോതിരിക്ക്ോെുള്ള സോധയതയുചടോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

മത്തോയി 25:41 & 46*.....അനന്തരും രാജാവ് ഇടത്തുവശ്ത്തു 
നില്കക്ുന്നവമരാട് ഇത്പകാരും പെയുും: ‘ശ്പിക്ടപ്പട്ടവമര, എടന്ന വിട്ട് 
പിശ്ാചിനുും അവടെ ൈൂതന്മാർക്ു ായി ഒരുക്ിയിരിക്ുന്ന 

നിതയാഗ്നിയിമല്ക്ു മപാകൂ. 

ല്ൂചക്ക്ോസ് 16:25-26*.....“അത്ബഹാും ത്പതിവചിച്ചു: 
‘ജീവിതകാല്ത്ത് എല്ലാ സുഖമഭാഗ്ങ്ങളുും നിനക്ു ല്ഭിച്ചു; അമതസ യും 

ല്ാസർ എല്ലാവിധ കഷ്ടതകളുും അനുഭവിച്ചു എന്നുും ഓർക്ുക. എന്നാൽ 

ഇമപ്പാൾ അവൻ ഇവിടട ആശ്വസിക്ുന്നു; 26നീയാകടട്ട മവൈനടപ്പടുന്നു. 
ഇവിടടനിന്നു നിങ്ങളുടട അടുക്മല്ക്ു കടന്നുവരാമനാ, അവിടടനിന്ന് 
ഇമങ്ങാട്ടു കടക്ുവാമനാ കഴിയാത്തവിധും 
------------------------------------------------- 

En’am 6:128*.....അവൻ പെയുും: നരക ാണ് നിങ്ങളുടട 
പാർപ്പിടും. അല്ലാഹു ഉമേശ്ിക്ുന്ന പക്ഷ്ും അവൻ (തൻടെ) 
Hud 11:106-107*.....106. ഏറ്റവുും നിർഭാഗ്യവാനായിട്ടുള്ളവൻ 

അതിടന (നരകത്തിൽ) എരിയുകയുും ടചയ്യുും. 107. നിൻടെ 
രക്ഷ്ിതാവിൻടെ ഖണ്ഡിതവുും നടപ്പില്ാക്ടപ്പടുന്നതു ായ ഒരു 
തീരു ാന ാകുന്നു അത്. 

130. 
പുെരുത്ഥോെശരീരും മോുംസും, അസ്ഥി, രക്തത്തിൻനെ ഭൌതിക 
ശരീരമോച ോ? 

  ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

1 ചകോെിചന്ത്ോസ് 15:35-50*.....35.  രിച്ചവർ എങ്ങടന 
ഉയിർപ്പിക്ടപ്പടുും? ഏതു ശ്രീരുംടകാണ്ട് അവർ വരുന്നു? 44. ഒരു 
സവാഭാവിക ശ്രീര ാണ് വിടതക്ടപ്പട്ടത്, അത് ഒരു 
ആത്മീയശ്രീര ാണ്. ഒരു സവാഭാവിക ശ്രീരവുും ഒരു ആത്മിക 

ശ്രീരവു ുണ്ട് ... 50.  ാുംസരക്തങ്ങൾക്് ദൈവരാജയും 
അവകാശ് ാക്ാൻ കഴിയില്ല. 
------------------------------------------------- 

Bakara 2:25 & 259*.....259. മനാക്ൂ, എങ്ങടനടയാടക്യാണ് 

അവയിൽനിന്ന് നാും അവടര സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്ിയത് അവർ കണ്ടാൽ 

അവർടക്തിരിൽ നിങ്ങൾക്് ഏറ്റവുും മ ാശ്ും ഉത്ത ും 
.Zuhruf 43:70..... നിങ്ങളുും നിങ്ങളുടട ഇണകളുും 
സമന്താഷഭരിതരായിടകാണ്ട് സവർഗ്ത്തിൽ ത്പമവശ്ിച്ചു ടകാള്ളുക 
.Vakia 56:35-38.....35. തീർച്ചയായുും നാും ആ സ്ത്തീകടള സൃഷ്ടിച്ച .ു 

36. അങ്ങടന അവടര നാും കനയക ാരാക്ിയിരിക്ുന്നു. 
Nebe 78:33*.....ടചെുപ്പക്ാരായ യുവാവിനുും സ്ഥിരതയുടട 
ടനഞ്ചുട ാഴികൾ. 

 

 

 



131.* 
സവർരത്തിനല് പരസ്പരൈന്ധവുും വിവോഹവുും 
ഉടോയിരിക്ക്ുചമോ? (Houris) 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

മത്തോയി 22:28-33*.....28. പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവൾക്ു് 
ഭാരയയായി ആരുണ്ട്? അവർടക്ല്ലാവർക്ുും അവളുണ്ട്. മയശ്ു 
പെഞ്ഞു: നിങ്ങൾ തിരുടവഴുത്തുകടളമയാ ദൈവത്തിൻടെ ശ്ക്തിമയാ 
അെിയാത്തവരാണ്.പുനരുത്ഥാനത്തിൽ വിവാഹും കഴിക്ുകമയാ 

വിവാഹും കഴിപ്പിക്ുകമയാ ടചയ്യുന്നില്ല. അവർ സവർഗ്ത്തിടല് 

ൈൂതന്മാടരമപ്പാടല് ആയിരിക്ുും 
1 ചകോെിചന്ത്ോസ് 15:50*.....സമഹാൈരമര,  ാുംസരക്തങ്ങൾക്് 
ദൈവരാജയും അവകാശ് ാക്ുവാൻ കഴിയുകയില്ല; നശ്വര ായതിന് 

അനശ്വര ായതിടന സവന്ത ാക്ുവാനുും സാധയ ല്ല 
------------------------------------------------- 
Tur 52:20.....വിടർന്ന കണ്ണുകളുള്ള ടവളുത്ത തരുണികടള നാും 
അവർക്് ഇണമചർത്തു ടകാടുക്ുകയുും ടചയ്യുും. 
Rahman 55:55-56, 70-72*.....55. അമപ്പാൾ നിൻടെ 
രക്ഷ്ിതാവിൻടെ അന തു്ഗ്ഹങ്ങളിൽ ഏടതാന്നിടനപ്പറ്റിയാണ് നീ 
തർക്ിച്ചുടകാണ്ടിരിക്ുന്നത്? 56. അതിൽ ത്പകമ്പനും ടവക്ുന്ന  ുഷയൻ ാർ. 
അവർക്്  ുമ്പ്  നുഷയമനാ ജിമന്നാ അവടര സ്പർശ്ിച്ചിട്ടില്ല. 70. അവയിൽ 

മനാട്ടും നിയത്ന്തിക്ുന്ന തരുണികളുണ്ടായിരിക്ുും. 72. കൂടാരങ്ങളിൽ ഒതുക്ി 
നിർത്തടപ്പട്ട ടവളുത്ത തരുണികൾ!. 

132. 
സോർവഗ്തികസഭ "ഗ്കിസ്തുവിൻനെ മ വോട്ടിയോയി" 
ക ക്ക്ോക്ക്ോെുചടോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

എചഫചസോസ് 5:23, 25, & 32*.....23. ഭർത്താക്ന്മാമര, 
ത്കിസ്തുവുും സഭടയ സ്മനഹിച്ചതുമപാടല് നിങ്ങളുടട ഭാരയ ാടര 
സ്മനഹിപ്പിന്. 32. അടതാരു വല്ിയ  ർമ്മും, ഞാൻ ത്കിസ്തുവിടനയുും 
സഭടയയുും കുെിച്ച  ുപെയുന്നു. 
നവളിപ്പോട് 19:7*.....: നാും സമന്താഷിച്ചു ആനന്ദിക്ുകയുും അവടന 
 ഹതവടപ്പടുത്തുകയുും ടചയ്യ ുും, എടന്തന്നാൽ കുഞ്ഞാടിൻടെ കല്യാണും 
വന്നിരിക്ുന്നു. അവൻടെ ഭാരയ തടന്നത്താൻ ഒരുക്ിടക്ാടുത്തു. 
നവളിപ്പോട് 21:9.....കുഞ്ഞാടിന്ടെ കാന്തയായ  ണവാട്ടിടയ ഞാൻ 

നിനക്ു കാണിച്ചുതരാും. 
നവളിപ്പോട് 22:17.....ആത്മാവുും  ണവാട്ടിയുും പെയുന്നു, വരുക. 

മകൾക്ുന്നവനുും: വരിക എന്നു പെയടട്ട; മകൾക്ുന്നവനുുംവരിക എന്നു 
പെയടട്ട; ഇേിക്ുന്ന ഏവർക്ുും ജീവജല്ും ടസ ജനയ ായി ടകാടുപ്പിൻ. 
------------------------------------------------- 

ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: വിശ്ുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരിക്ൽ  ാത്ത ാണ് പരാ ർശ്ിക്ുന്നത്. 

"ത്കിസ്തുവിൻടെ  ണവാട്ടി"”: Hajj 22:40. 
 

 

 



ഗ്പോചയോരികമോയ ജീവിത ഗ്പശ്െങ്ങൾ  
133. 

െയോയഗ്പമോ ത്തിന് കീഴിനല് വിശവോസികൾ ഇന്ന് ജീവിക്ക്ോൻ 

ബദ്വും ആഗ്രഹിക്ക്ുന്നുചടോ? (Shariah) 
ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ചെോമോ 6:14.....നിയ ത്തിനല്ല, ദൈവകൃപയ്ക്മത്ത നിങ്ങൾ 

വിമധയരായിരിക്ുന്നത്; അതുടകാണ്ട് പാപും ഇനിമ ൽ നിങ്ങടള 

ഭരിക്ുകയില്ല 

ചെോമോ 10:4.....വിശ്വസിക്ുന്ന ഏടതാരുവടനയുും കുറ്റ റ്റവനായി 
ദൈവും അുംഗ്ീകരിക്ത്തക്വണ്ണും ത്കിസ്തു ടയഹൂൈ ധർ ശ്ാസ്ത്തത്തിന് 

അന്തയും കുെിച്ചിരിക്ുന്നു. 

രല്ോത്തിയോ 3:11 & 25*.....എന്നാൽ നയായത്പ ാണത്താൽ 

ആരുും ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്ടപ്പടുന്നില്ല എന്നതു സ്പഷ്ടും; 
കാരണും, വിശ്വാസത്താല്ുള്ള നീതി വസിക്ുും ... 25. വിശ്വാസും 
വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ പിടന്ന ഞങ്ങൾ ഒരു സ്കൂൾ വിൈയാർത്ഥിനിയല്ല. 
------------------------------------------------- 

Maide 5:48*.....തീർച്ചയായുും നാും പരീക്ഷ്ണും നടത്തുന്നവൻ 

തടന്നയാകുന്നു.   
Jathiyah 45:18*.....(നബിമയ,) പിന്നീട് നിടന്ന നാും ( ത) 

കാരയത്തിൽ ഒരു ടതളിഞ്ഞ  ാർഗ്ത്തില്ാക്ിയിരിക്ുന്നു. അതിനാൽ 

അത് പിന്തുടരുക... 

                            134. 
ഒരു വിശവോസിക്ക്് വീഞ്ഞ് കുെിക്ക്ച ോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ല്ൂചക്ക്ോസ് 7:34-35..... നുഷയപുത്തൻ ഭക്ഷ്ണപാനീയങ്ങൾ 

കഴിക്ുന്നവനായി വന്നു. ‘ഇതാ മഭാജനത്പിയനുും  ൈയപനു ായ  നുഷയൻ! 

ചുങ്കക്ാരുടടയുും അധർ ികളുടടയുും സ്മനഹിതൻ!’ എന്നു നിങ്ങൾ 

പെയുന്നു. 35ദൈവിക ായ ജ്ഞാന ാണു ശ്രിയായടതന്ന് അതു 
സവീകരിക്ുന്ന എല്ലാവരാല്ുും ടതളിയിക്ടപ്പട്ടിരിക്ുന്നു.” 
ചയോഹന്നോൻ 2:1-11.... അവർ വീഞ്ഞില്ല ... മയശ്ു ... 
ടവള്ളത്തിൽ കുളിച്ചുനിൽക്ുന്ന ടവള്ളും ... വീഞ്ഞു നിർ ിച്ചു. 
1 തിനമോനഥനയോസ് 5:23 * ഇനിമ ൽ ടവള്ളും കുടിക്ുകയില്ല. 
നിന്ടെ വയെുക്ുെുക്ില്ുും നിങ്ങളുടട മരാഗ്ശ്ാന്തിയില്ുും അൽപും 
വീഞ്ഞ് ഉപമയാഗ്ിക്ുന്നു. 
------------------------------------------------- 

Bakara 2:219.....അവർ നിമന്നാടു  മചാൈിക്ുന്നു: പെയുക: "ഈ 

രണ്ട് കാരയങ്ങളില്ുും വളടര മൈാഷ ുണ്ട്." 
Maide 5:90-91*.....90-വിശ്വസിച്ചവമര, ടക ശ്ല്വുും 
ചൂതാട്ടവുും, കല്ലുും  ണ്ണുും  റ്റുും അണിയിക്ുകയാണ് സാത്താൻടെ 
ദകവിരല്ിന്ടെ ഒരു അബദ്ധും. നിങ്ങൾ വിജയും വരിമച്ചക്ാും. 91 
നിങ്ങൾ അത്ശ്ദ്ധയിൽ കഴിയുകയു ാമണാ? 

 
 



135. 
ഒരു വിശവോസി പന്നിയിെച്ചി തിന്നോൻ അെുവോദ്മിചല്ല? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

അപ്പ. ഗ്പവർത്തെങ്ങൾ 10:13-15*.....പമത്താമസ എഴുമന്നറ്റു 
ടകാന്നു തിന്നു ടകാള്ളുക” എടന്നാരു അശ്രീരിയുും അമേഹും മകട്ടു. 
എന്നാൽ പമത്താസ് പെഞ്ഞു: “ഒരിക്ല്ുും പാടില്ല, കർത്താമവ! നിഷിദ്ധമ ാ 

അശ്ുദ്ധമ ാ ആയ യാടതാന്നുും ഞാൻ ഒരിക്ല്ുും ഭക്ഷ്ിച്ചിട്ടില്ലമല്ലാ.” 

1 ചകോെിചന്ത്ോസ് 10:25.....കമമ്പാളത്തിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന 

ഏതു  ാുംസവുും  നസ്ാക്ഷ്ിയുടട കുത്തൽകൂടാടത നിസ്ുംശ്യും വാങ്ങി 
ഭക്ഷ്ിക്ുവാനുള്ള സവാതത്ന്തയും നിങ്ങൾക്ുണ്ട്. 
നകോചളോചസോസ് 2:16.....അതുടകാണ്ട് ആഹാരപാനീയങ്ങൾ 

 ുതല്ായവ സുംബന്ധിമച്ചാ ആരുും ഇനി നിങ്ങടള വിധിക്ാതിരിക്ടട്ട.  

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

Maide 5:3*.....ശ്വും, രക്തും, പന്നി ാുംസും എന്നിവ നിങ്ങൾക്് 
നിഷിദ്ധ ാണ്. 

En’am 6:145*.....പെയുക: "തിന്നാൻ ആർടക്ങ്കില്ുും കിട്ടണും? 
അതു ടല്ലങ്കിൽ ഒരു ഊനവുും കത്തിച്ചാൽ പിഞ്ചു കുടിക്ാും; 

                            136. 
വിശവോസികൾ ഇന്്ന ഉപവസിക്ക്ുന്നത് ബദ്വും ഗ്പതീക്ഷിക്ക്ുന്നുചടോ? 

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 
Joel 2:12.....സർമവശ്വരൻ അരുളിടച്ചയ്യുന്നു: “ഉപവാസമത്താടുും 

കണ്ണീമരാടുും വില്ാപമത്താടുും പൂർണഹൃൈയമത്താടുും കൂടി 
ഇമപ്പാടഴങ്കില്ുും നിങ്ങൾ എങ്കമല്ക്ു തിരിയുവിൻ 

മത്തോയി 6:17.....നിങ്ങൾ ഉപവസിക്ുമമ്പാൾ തല്യിൽ 

എണ്ണമതക്ുകയുും  ുഖും കഴുകുകയുും ടചയ്യുക. 

മർചക്ക്ോസ് 2:20*..... ണവാളൻ അവടര വിട്ടുപിരിയുന്ന കാല്ും 

വരുും; അന്ന് അവർ ഉപവസിക്ുും 

1 ചകോെിചന്ത്ോസ് 7:5*.....അതിനുമശ്ഷും 

ആത്മനിയത്ന്തണത്തിടെ കുെവുനി ിത്തും സാത്താടെ ത്പമല്ാഭനങ്ങളിൽ 

വീഴാതിരിക്ുവാൻ ൈാമ്പതയധർ ങ്ങൾ തുടരുക. 
------------------------------------------------- 

Bakara 2:183 & 185*.....183. സതയവിശ്വാസികമള, നിങ്ങൾ 

(ചില്) സതയനിമഷധികടളമപ്പാടല്യാകരുത്. നിങ്ങളുടട  ുമ്പിൽ 

വടന്നത്തിയവർക്ായി മനാമ്പനുഷ്ഠിച്ചതുമപാടല് നിങ്ങൾക്ായി 
മനാമ്പനുഷ്ഠിച്ചിരിക്ണും. 185. ഖുർആനിന് അവതരിപ്പിക്ടപ്പട്ട 
െ ൈാൻ  ാസത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ  ാസത്തിൽ ആടരങ്കില്ുും 
സന്നിഹിതരായിരുന്നുടവങ്കിൽ അത് ഉപവസിക്ടട്ട. 
Ahzab 33:35*.....മനാക്ൂ; അല്ലാഹുവിനു കീഴടങ്ങുന്ന 

പുരുഷൻ ാർ, ഉപവാസ നിരക്ുും സ്ത്തീകൾക്ുും മവണ്ടി അല്ലാഹു 
അവർക്് പാപമ ാചനവുും  ഹത്തായ ത്പതിഫല്വുും 
ഒരുക്ിടവച്ചിരിക്ുന്നു. 
 

 

 



137. 
ആ ഗ്പോർഥെയുും ഉപവോസവുും മറ്റുള്ളവർക്ക്ു കോ ോൻ 

കഴിയുചമോ?          
ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

മത്തോയി 6:5-8*.....6 എന്നാൽ നിങ്ങൾ ത്പാർഥിക്ുമമ്പാൾ നിങ്ങളുടട 
രഹസയ ുെിയിൽ ത്പമവശ്ിച്ച  ുവാതിൽ അടച്ച ്അൈൃശ്യനായ നിങ്ങളുടട 
പിതാവിമനാടു  ത്പാർഥിക്ുക; അമപ്പാൾ രഹസയ ായി ടചയ്യുന്നടതന്തുും കാണുന്ന 

നിങ്ങളുടട പിതാവ  ുനിങ്ങൾക്  ുത്പതിഫല്ും നല്കകുും. 

മത്തോയി 6:16-18*.....അങ്ങടന ടചയ്താൽ അൈൃശ്യനായ 

പിതാവല്ലാടത, നിങ്ങൾ ഉപവസിക്ുകയാടണന്നുള്ളത്  റ്റാരുും അെിയുകയില്ല; 
രഹസയകാരയങ്ങൾ കാണുന്ന പിതാവ  ുനിങ്ങൾക്  ുത്പതിഫല്ും നല്കകുും. 
------------------------------------------------- 

Nisa 4:103*.....നിങ്ങൾ ന സ്കാരും നിർവഹിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ 

പിടന്ന, നിന്നുും ഇരുന്നുും കിടന്നുും അല്ലാഹുടവ 

ഓർത്തുടകാണ്ടിരിക്ുക. 

Jumah 62:9*.....സതയവിശ്വാസികമള! (നബിമയ,) നീ 
എെിമഞ്ഞാടിക്ുകയാടണങ്കിൽ അമപ്പാൾ ന സ്കാരും  ുെമപാടല് 
നിർവഹിക്ുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്് കുറ്റട ാന്നു ില്ല. അല്ലാഹുടവ നിങ്ങൾ 

സൂക്ഷ്ിക്ുക. അതാണ് നിങ്ങൾക്് ഏറ്റവുും ഉത്ത ും. നിങ്ങൾ 

അെിയുന്നവടരങ്കിൽ.           

138.* 
എല്ലോ വർഷ്വുും ഒരു മോസചത്തക്ക്ു രോഗ്തിയിൽ പകല്ുും 
ചവളയുും ഉപവസിക്ക്ോൻ ബദ്വും ആഗ്രഹിക്ക്ുന്നുചടോ? 
(Ramadan) 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ഏശയോ 58:6-7.....അനീതിയുടട ബന്ധനങ്ങൾ അഴിക്ുക, ൈുഷ്ടതയുടട 
നുകത്തിടെ അടി ക്യെുകൾ ടപാട്ടിക്ുക,  ർൈിതടര സവതത്ന്തരാക്ി വിടു ക, 

എല്ലാ നുകങ്ങള ുും തകർക്ുക. ഇവയമല്ല എനിക്  ുസവീകാരയ ായ ഉപവാസും?  

മത്തോയി 6:16-18*.....തങ്ങൾ ഉപവസിക്ുന്നു എന്നുള്ളതു 
 നുഷയർ കാണുന്നതിനുമവണ്ടി അവർ തങ്ങളുടട  ുഖും വിരൂപ ാക്ുന്നു. 
അൈൃശ്യനായ പിതാവല്ലാടത, നിങ്ങൾ ഉപവസിക്ുകയാടണന്നുള്ളത് 

 റ്റാരുും അെിയുകയില്ല;  
------------------------------------------------- 

Bakara 2:183-185*.....183. സതയവിശ്വാസികമള, നിങ്ങൾ (ചില്) 
സതയനിമഷധികടളമപ്പാടല്യാകരുത്. നിങ്ങളുടട  ുമ്പിൽ വടന്നത്തിയവർക്ായി 
മനാമ്പനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത് മപാടല് നിങ്ങൾക്ായി മനാമ്പനുഷ്ഠിമക്ണ്ടതുണ്ട.് 185. 

െ ൈാൻ  ാസും: നിങ്ങൾ ആ  ാസത്തിൽ ആടരങ്കില്ുും 
സന്നിഹിതരായിരുടന്നങ്കിൽ അവനു ഉപമൈശ്ും നൽകടട്ട. ആടരങ്കില്ുും 
മരാഗ്ിയാവുകമയാ, യാത്തയില്ാവുകമയാ ടചയ്താൽ പകരും അത്തയുും എണ്ണും 
(മനാടമ്പടു മക്ണ്ടതാണ്.) നിങ്ങൾക്് ആശ്വാസും വരുത്താനാണ് അല്ലാഹു 
ഉമേശ്ിക്ുന്നത്. അല്ലാഹു നിങ്ങൾക് ്എളുപ്പ ാണാത്ഗ്ഹിക്ുന്നത്. നിങ്ങൾക് ്

ടഞരുക്ും ഉണ്ടാക്ാൻ അവൻ ഉമേശ്ിക്ുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആ സ യും 
പൂർത്തിയാക്ുവാനുും അവൻ ഉമേശ്ിക്ുന്നു. 
 

 



139. 
സതയവിശവോസികൾ ദ്ീെുംപിെിച്ചതുും ദ്ോെധർമചത്തോട് 
കൂെിയതുും അല്ലോഹു ഗ്പതീക്ഷിക്ക്ുന്നുചടോ? (Zekat) 

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

മല്ോക്ക്ി 3:8*.....എന്നിട്ടുും നിങ്ങൾ എടന്ന ടകാള്ള ടചയ്യുന്നു. 
“എങ്ങടനയാണു ഞങ്ങൾ അങ്ങടയ ടകാള്ള ടചയ്യുന്നത്” എന്നു നിങ്ങൾ 

മചാൈിക്ുന്നു.. 

മത്തോയി 6:3*.....നിങ്ങൾ ൈാനധർ ും ടചയ്യുമമ്പാൾ വല്ദങ്ക 

ടചയ്യുന്നത് ഇടദങ്ക അെിയരുത്. അത് അത്തയ്ക്ു രഹസയ ായിരിക്ണും 

മത്തോയി 19:21.....മപായി നിനക്ുള്ളടതല്ലാും വിറ്റു ൈരിത്ൈർക്ു 
ടകാടുക്ുക; അമപ്പാൾ നിനക്ു സവർഗ്ത്തിൽ നിമക്ഷ്പ ുണ്ടാകുും. പിന്നീടു 
വന്ന് എടന്ന അനുഗ് ിക്ുക” എന്നു പെഞ്ഞു.. 
------------------------------------------------- 

Bakara 2:177*.....ന സ്കാരും നിർവഹിക്ുക, സകാത്ത് 
നൽകുക. 

Tevbe 9:103-104*.....103. അവരുടട സവത്തുക്ളിൽ നിർണിത ായ 

ധർമ്മങ്ങൾ പാല്ിക്ുക. അല്ലാഹു ... അവരുടട ൈാനധർമ്മും സവീകരിക്ുന്നു. 
Mu’minun 23:1 & 4.....1സകാത്്ത നല്കകുന്നവര്ക തടന്നയാണ് 

വിജയികള്. 4. 

                               140. 
ദ്ിവസും ചതോെുും ഓചരോ ദ്ിവസവുും ദ്ിവസവുും അഞ്ച് 
ഗ്പോവശയും ആവർത്തിച്ച് ഗ്പോർഥെ ചകൾക്ക്ോൻ ബദ്വും 
ആഗ്രഹിക്ക്ുന്നുചടോ? (Namaz) 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

മത്തോയി 6:7*.....അതിഭാഷണുംടകാണ്ട് തങ്ങളുടട ത്പാർഥന 

ദൈവും മകൾക്ുട ന്നു വിജാതീയർ വിചാരിക്ുന്നു. നിങ്ങളുടട ത്പാർഥന 

അങ്ങടനയാകരുത്. അവരുടട ത്പാർഥന നിരർഥകങ്ങളായ വാക്ുകളുടട 

കൂമ്പാര ാണമല്ലാ. 

 ചയോഹന്നോൻ 4:24*.....ദൈവും ആത്മാവാകുന്നു; ദൈവടത്ത 

ആരാധിക്ുന്നവർ ആത്മാവില്ുും സതയത്തില്ുും ആരാധിക്ണും.” 

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

Bakara 2:45.... സഹിഷ്ണുതയില്ുും സല്ാത്തില്ുും സഹായും മതടു ക. 
Hud 11:114..... പകല്ിന്ടെ രണ്ടറ്റങ്ങളില്ുും രാവിന്ടെ 
ആൈയയാ ത്തില്ുും നീ ന സ്കാരും നിഷ്ഠമയാടട നിർവഹിക്ുക. 

İsra 17:78*.....രാത്തി നീങ്ങുമമ്പാൾ തീർച്ചയായുും ത്പഭാത 

ത്പാർഥനയിൽ രാത്തി കഴിച്ചുകൂമട്ടണ്ടതാണ്. ത്പഭാതും പുല്ർന്നാൽ അതു 
തടന്നയാണ സതയും. ത്പഭാതമവളയിൽ ആ മതാട്ടത്തിടല് പഴങ്ങൾ അവർ 
പെിടച്ചടുക്ുട ന്ന് അവർ സതയും ടചയ്ത സന്ദർഭും. 
 

 

 

 
 



141. 
വിശവോസികൾ തങ്ങളുനെ ജീവിതകോല്ത്ത് ഒരിക്ക്ൽ ഒരു 
വിശുദ്ധ സ്ഥല്ചത്തക്ക്് തീർത്ഥോെെും െെത്ത നമന്ന് ബദ്വും 
ഗ്പതീക്ഷിക്ക്ുന്നുചടോ? (Hajj) 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

മത്തോയി 24:24-26.....അവിടുന്ന് അതാ വിജനത്പമൈശ്ത്ത!്’ എന്ന് 

ആളുകൾ നിങ്ങമളാടു പെഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മപാകരുത്. 
ചയോഹന്നോൻ 4:19-24*.....മയശ്ു അവമളാടു പെഞ്ഞു: “ഞാൻ 

പെയുന്നതു വിശ്വസിക്ുക; പിതാവിടന ആരാധിക്ുന്നത് ഈ  ല്യിമല്ാ 

ടയരൂശ്മല് ിമല്ാ അല്ലാതാകുന്ന സ യും വരുന്നു. ദൈവും ആത്മാവാകുന്നു; 

ദൈവടത്ത ആരാധിക്ുന്നവർ ആത്മാവില്ുും സതയത്തില്ുും ആരാധിക്ണും. 
------------------------------------------------- 

Bakara 2:196*.....അല്ലാഹുവിനുും ഹെജ് നടത്തിക്ുും (ഹജ്ജ്, 
ഉുംെ) 
Al-i İmran 3:97*.....ആ ഭവനത്തിൻടെ (കഅ്ബയുടട) 
അടുക്ൽ അവർ നടത്തുന്ന ത്പാർത്ഥന ചൂളുംവിളിയുും 
ദകടകാട്ടല്ു ല്ലാടത  ടറ്റാന്നു ായിരുന്നില്ല. 

142. 
ഒരു വർഷ്ും ഒരിക്ക്ൽ മൃരയോരങ്ങനള അർപ്പിക്ക്ോൻ ബദ്വും 
ഇചപ്പോഴുും ആളുകനള ആഗ്രഹിക്ക്ുന്നുചടോ? (Kurban) 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

സങ്കീർത്തെങ്ങൾ 51:16-17*.....16 ഹനനയാഗ്ും നീ 
ഇേിക്ുന്നില്ല; ഞാൻ തന്നു തീർക്ാും. മഹാ യാഗ്ത്തിൽ നിനക്ു 
ത്പസാൈവു ില്ല. 17. ദൈവത്തിന്ടെ ഹനനയാഗ്ങ്ങൾ തകർന്നിരിക്ുന്ന 

 നസ്ു; തകർന്നുും നുെുങ്ങിയു ിരിക്ുന്ന ഹൃൈയടത്ത, ദൈവമ , നീ 
നിരസിക്യില്ല. 
എഗ്ൈോയർ 9: 11-12 & 25-28*..... 11. എന്നാൽ ത്കൂശ്ിതനായ 

ത്കിസ്തു തന്ടെ ജീവിതത്തില്ൂടട ഒരിക്ൽ വിശ്ുദ്ധ സ്ഥല്ത്ത് 
ത്പമവശ്ിച്ചു നിതയജീവൻ ത്പാപിച്ചു. താൻ പല്മപ്പാഴുും തടന്നത്താൻ 

അർപ്പിക്ണട ന്നു  ാത്തും. 26. എന്നാൽ ഇമപ്പാൾ മല്ാകത്തിന്ടെ 
ഒടുവില്ായി താൻ പാപത്തിന്ടെ പാപും ചു ന്നുടകാണ്ട് പാപിടയ 

നീക്ിക്ളയാൻ ത്പതയക്ഷ്നായി. 28. ത്കിസ്തുവിനു പല് തവണ 

പാപങ്ങൾ വഹിക്ാൻ ഒരിക്ൽ വാഗ്ൈാനും ടചയ്യടപ്പട്ടു. .. 
------------------------------------------------- 

Bakara 2:196*.....ആടരങ്കില്ുും മരാഗ്ിയാവുകമയാ, മരാഗ്യാഗ്ും 
നടത്തുകമയാ ടചയ്താൽ, അടല്ലങ്കിൽ ത്പായശ്ചിത്ത ായി മനാമമ്പാ, 
ൈാനധർമ്മമ ാ, ബല്ികർമ്മമ ാ നിർവഹിച്ചാൽ  തിയാകുും. 
Hajj 22:28 & 34*.....28. അല്ലാഹു അവർമക്കിയ  ൃഗ്ങ്ങടള 
സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്ിയതാണ്. അങ്ങടന അവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തിന്നുകയുും, 
അല്ലാഹുവിൻടെ അനുത്ഗ്ഹത്തിൽ നിന്ന ്മതടിടക്ാള്ളുകയുും ടചയ്യുക. 34. 

ഓമരാ സ ുൈായത്തിനുും നാും ഓമരാ ആരാധനാകർമ്മും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
 

 

 

 



143. 
ഒരു മുസ്ളിമിെു ബൈൈിളിനല് എനന്ത്ങ്കില്ുും 
സുംശയമുനടങ്കിൽ അത് ഒരു ഗ്കിസ്തയോെിചയോ യഹൂദ്ചെോചെോ 
ച ോദ്ിക്ക്ുന്നത് ഉ ിതമോയിരിക്ക്ുചമോ? 

ബൈബിൾ  അനത / അനത ഖുർആൻ 

1 പചഗ്തോസ് 3:15*.....നിങ്ങളുടട ഹൃൈയങ്ങളിൽ ത്കിസ്തുവിടന 

പര നാഥനായി ആരാധിക്ുക. നിങ്ങൾക്ുള്ള ത്പതയാശ്ടയക്ുെിച്ച് 
മചാൈയും ടചയ്യുന്നവമരാട് സ  യതമയാടുും ആൈരമത്താടുും കൂടി ത്പതിവാൈും 

നടത്തുവാൻ സന്നദ്ധരായിരിക്ുക. 

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

Yunus 10:94*..... ഇനി നിനക്ു നാും അവതരിപ്പിച്ചു 
തന്നതിടനപ്പറ്റി നിനക്് വല്ല സുംശ്യവു ുടണ്ടങ്കിൽ നിനക്്  ുമ്പുതടന്ന 

മവൈത്ഗ്ന്ഥും വായിച്ച് വരുന്നവമരാട് മചാൈിച്ചു മനാക്ുക. തീർച്ചയായുും 
നിനക്് നിൻടെ രക്ഷ്ിതാവിങ്കൽ നിന്നുള്ള സതയും വന്നുകിട്ടിയിരിക്ുന്നു. 
അതിനാൽ നീ സുംശ്യാല്ുക്ളുടട കൂട്ടത്തില്ായിമപ്പാകരുത്. 

Nahl 16:43*..... നിനക്്  ുമ്പ് പുരുഷൻ ാടര (ആളുകടള) 
യല്ലാടത നാും ൈൂതൻ ാരായി നിമയാഗ്ിച്ചിട്ടില്ല. അവർക്് നാും മബാധനും 
നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ (ഈ കാരയും) അെിയാത്തവരാടണങ്കിൽ 

മവൈക്ാമരാട് മചാൈിച്ച് മനാക്ുക. 

144. 
ഒര  ുവയക്തിക്്ക് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ എനന്ത്ങ്കില് ുും സുംസർഗ്ഗും 
ഉനടങ്കിൽ, ഉത്തരങ്ങൾ ഇഷ്ടനപ്പെോത്തപക്ഷും, സതയസന്ധമോയ 
ച ോദ്യങ്ങൾ ച ോദ്ിക്ക്ോൻ വിശവോസി ആവർത്തിക്ക്ോചമോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

അപ്പ. ഗ്പവർത്തെങ്ങൾ 17:11*....അവിടടയുള്ളവർ 

ടതസ്മല്ാനികയയില്ള്ളവടരക്ാൾ വിശ്ാല് നസ്കരായിരുന്ന .ു അവർ 

അതീവതാത്പരയമത്താടട വചനും സവീകരിക്ുകയുും, അതു  ശ്രിയാമണാ എന്നെിയുന്നതിനു  

ൈിവസുംമതാെുും മവൈഭാഗ്ങ്ങൾ പരിമശ്ാധിക്ുകയുും ടചയ്തമുപാന്ന .ു. 

1 ചയോഹന്നോൻ 4:1*....ത്പിയടപ്പട്ടവമര, ആത്മാവുടണ്ടന്ന് 
അവകാശ്ടപ്പടുന്ന എല്ലാവടരയുും വിശ്വസിക്രുത്. ആത്മാവ് 

ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ളതാമണാ എന്നു മശ്ാധന ടചയ്യുക. എടന്തന്നാൽ 

അമനകും വയാജത്പവാചകന്മാർ മല്ാകത്തിൽ ഇെങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 
------------------------------------------------- 

Bakara 2:108*..... അഥവാ, ഒരിക്ൽ നിങ്ങൾ  ൂസാ നബിടയ 

മചാൈയും ടചയ്തമപ്പാൾ മചാൈിക്ുകയാമണാ? വല്ലവനുും 
സതയവിശ്വാസിയായിടക്ാണ്ട് സൽകർമ്മങ്ങളിൽ വല്ലതുും ടചയ്യുന്ന 

പക്ഷ്ും അവൻടെ ത്പയത്നത്തിൻടെ ഫല്ും നിമഷധിക്ടപ്പടുകമയയില്ല. 
Maide 5:101-102*.....101- വിശ്വസിച്ചവമര, അവർ നിടന്ന 

അെിയിച്ചിട്ടണ്ടു എന്നു നയായും മബാധിപ്പിപ്പാൻ ഈ ജനടത്തക്ുെിച്ചു 
മചാൈിക്രുതു; ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്ടപ്പടുന്ന സ യത്്ത നിങ്ങളവടയപ്പറ്റി 
മചാൈിക്ുകയാടണങ്കിൽ നിങ്ങൾക്വ ടവളിടപ്പടുത്തുക തടന്ന ടചയ്യ ുും. 102. 
നിങ്ങൾക് ് ുമ്പ ്ഒരു  ജനവിഭാഗ്ും അത്തരും മചാൈയങ്ങൾ മചാൈിക്ുകയുണ്ടായി. 
പിടന്ന അവയിൽ അവർ അവിശ്വസിക്ുന്നവരായിത്തീരുകയുും ടചയ്തു. 
 

 



 

145. 
ബദ്വിക നവളിപ്പോെിൽ െിന്നുതനന്നയല്ലോനത, 
വിശവോസചയോരയനമന്നു കരുതനപ്പെുന്ന പുരുഷ്ന്മോരുനെ 
പരമ്പരോരത വ െങ്ങളുും വയോഖയോെങ്ങളുും വിശുദ്ധ 

ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശരിയോയി മെസ്സില്ോക്ക്ോൻ ആവശയമോച ോ? 
(Sola Scriptura / Hadith) 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ചെോമോ 3:4*.....എല്ലാ  നുഷയരുും വയാജും പെയുന്നവരായാല്ുും 

ദൈവും സതയവാൻ തടന്ന. അങ്ങ് അരുൾടചയ്യുമമ്പാൾ നീതി ാടനന്നു 
ടതളിയുും, വയവഹാരത്തിൽ അങ്ങു വിജയിക്ുും. എന്നു മവൈത്ഗ്ന്ഥത്തിൽ 

എഴുതിയിരിക്ുന്നതുമപാടല് തടന്ന 

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

Nejm 52:33-34*.....33 അതല്ല, അമേഹും (നബി) അത് ടകട്ടിച്ച ച്ചതാണ് 

എന്നാമണാ അവർ പെയുന്നത്? (34) അവർ സതയവാൻ ാരാടണങ്കിൽ ഇതു 
മപാല്ുള്ള ഒരു വൃത്താന്തും അവർ ടകാണ്ടുവരടട്ട. 
ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: ഇസ്ലാ ിൽ തടന്ന ഏറ്റവുും കൂടു തൽ വിശ്വാസമയാഗ്യരുും 
പതിവായി ഉപമയാഗ്ിക്ുന്നവരു ായ ഹൈീസ് മശ്ഖരങ്ങളിൽ ഉൾടപ്പടുന്നു Ibn 
Ishaq (d. 768); EbuDavud(d. 775); Ibn Hisham (d. 833); Muhammad al-Bukhari (d. 

870); Sahih Muslim (d.875); İbn Maje (d. 886); al-Tirmidhi (d. 892); 

EbuJaferTaberi (d. 923);  

146. 
വിശവോസികൾ ഇന്ന് സജീവമോയി ആരോധിക്ക്ുകയുും ആധുെിക 
വിശവോസും ഗ്പ രിപ്പിക്ക്ുകയുും ന യ്യുന്നുചടോ? 

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

മത്തോയി 28:19.....അതുടകാണ്ടു നിങ്ങൾ മപായി എല്ലാ 

ജനതകടളയുും ശ്ിഷയന്മാരാക്ുക; പിതാവിടെയുും പുത്തടെയുും 

പരിശ്ുദ്ധാത്മാവിടെയുും നാ ത്തിൽ അവടര സ്നാപനും ടചയ്യുകയുും 

ഞാൻ നിങ്ങമളാട് ആജ്ഞാപിച്ചടതല്ലാും അനുസരിക്ുവാൻ അവടര 

പഠിപ്പിക്ുകയുും മവണും. ഞാൻ യുഗ്ാന്തയമത്താളും എമപ്പാഴുും 

നിങ്ങമളാടുകൂടട ഉണ്ടായിരിക്ുും.” 

2 ചകോെിചന്ത്ോസ് 5:20*.....അതുടകാണ്ട ്ത്കിസ്തുവിടെ 

സ്ഥാനപതികളായ ഞങ്ങളിൽക ടൂി ദൈവും നിങ്ങമളാട് അഭയർഥിക്ുന്ന .ു ദൈവമത്താടു  

നിങ്ങൾ ര യടപ്പടുക എന്ന  ുത്കിസ്തുവിന മുവണ്ടി ഞങ്ങൾ അമപക്ഷ്ിക്ുന്നു 

1 പചഗ്തോസ് 3:15*..... നിങ്ങൾക്ുള്ള ത്പതയാശ്ടയക്ുെിച്ച് 
മചാൈയും ടചയ്യുന്നവമരാട് സ  യതമയാടുും ആൈരമത്താടുും കൂടി ത്പതിവാൈും 

നടത്തുവാൻ സന്നദ്ധരായിരിക്ുക. 
------------------------------------------------- 

Tevbe 9:33.....അവനാണ് സൻ ാർഗ്വുും സതയ തവു ായി തൻടെ 
ൈൂതടന അയച്ചവൻ. എല്ലാ  തടത്തയുും അത് അതിജയിക്ുന്നതാക്ാൻ 

മവണ്ടി. 
Nahl 16:125*.....യുക്തിൈീക്ഷ്മയാടു  ക ടൂിയുള്ളതുും, യുക്തിൈീക്ഷ്മയാടു  
കൂടിയ ുും, നിന്ടെ നാഥന്ടെ  ാർഗ്ത്തിമല്ക് ്നിടന്ന വിളിച്ചമപക്ഷ്ിക്ുക. 

 
 



  

147. 
വിശവോസികൾ വിവിധ വിഭോരങ്ങൾ, സഭകൾ, പിളർപ്പ് 
വിഭോരങ്ങളിൽ ഗ്പചവശിക്ക്ുവോൻ ബദ്വും 
ആഗ്രഹിക്ക്ുന്നുചവോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / ഇല്ല ഖുർആൻ 

1 ചകോെിചന്ത്ോസ് 1:10*.....അവിടുന്നു 
ത്പപഞ്ചത്തില്ുണ്ടായിരുന്നു. ത്പപഞ്ചും അവിടുന്നു  ുഖാന്തര ാണു 
സൃഷ്ടിക്ടപ്പട്ടത്; എങ്കില്ുും മല്ാകും അവിടുടത്ത അെിഞ്ഞില്ല.  
1 ചകോെിചന്ത്ോസ് 3:3-4*.....വചനും  ുഖാന്തര ാണ് സകല്വുും 

ഉണ്ടായത്; സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്നുുംതടന്ന വചനടത്ത കൂടാടത 

ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 4വചനത്തിൽ ജീവനുണ്ടായിരുന്നു; ആ ജീവൻ 

 നുഷയവർഗ്ത്തിനു ത്പകാശ്ും നല്കകിടക്ാണ്ടിരുന്നു. 
------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:103*.....നിങ്ങൾ ഉെപ്പിച്ചു ടചയ്ത ശ്പഥങ്ങളുടട 
മപരിൽ അല്ലാഹുമവാട് ഭക്തിയുള്ളവരാവുക. 

En’am 6:159*.....തങ്ങളുടട  തത്തിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്ുകയുും, 
കക്ഷ്ികളായിത്തീരുകയുും ടചയ്തവരാമരാ അവരു ായി നിനക് ്യാടതാരു 
ബന്ധവു ില്ല. അവർ ടചയ്തു ടവച്ചതിന്ടെ ഫല് ായി അവർക്് വല്ല 
മൈാഷവുും ബാധിക്ുകയാടണങ്കിമല്ാ അവരതാ ആശ്യറ്റവരാകുന്നു. 

148. 
ഭൂമിയിനല് ഈ ജീവിതത്തിൽ സചന്ത്ോഷ്വുും സന്ത്ുഷ്ടിയുും 
ആഹ്ലോദ്ിപ്പിക്ക്ുന്ന ചഗ്പോത്സോഹിപ്പിക്ക്ുന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ 
വല്ലതുമുചടോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

സങ്കീർത്തെങ്ങൾ 5:11*....അങ്ങയിൽ അഭയുംമതടുന്നവർ 

ആനന്ദിക്ടട്ട. അവർ ആനന്ദഗ്ീതും ആല്പിക്ടട്ട. അവിടുന്ന് അവടര 

കാത്തുടകാള്ളണമ , അങ്ങടയ സ്മനഹിച്ചവർ സമന്താഷിക്ടട്ട. 

ചെോമോ 14:17*.....എന്തു തിന്നുന്നു, എന്തു കുടിക്ുന്നു എന്നതില്ല്ല 
ദൈവരാജയത്തിടെ അനുഭവും, ത്പതയുത പരിശ്ുദ്ധാത്മാവു നല്കകുന്ന 

ആനന്ദും, നീതി, സ ാധാനും എന്നിവയില്ാകുന്നു. 
ഫില്ിപ്പി 4:4.....നിങ്ങൾ എമപ്പാഴുും കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്ുക; 

വീണ്ടുും ഞാൻ പെയുന്നു, ആനന്ദിക്ുക.. 
------------------------------------------------- 

Zuhruf 43:70*.....നിങ്ങളുും നിങ്ങളുടട ഇണകളുും 
സമന്താഷഭരിതരായിടകാണ്ട് സവർഗ്ത്തിൽ ത്പമവശ്ിച്ചു ടകാള്ളുക. 

İnsan 76:11*.....അതിനാൽ ആ ൈിവസത്തിൻടെ തിൻ യിൽ 

നിന്ന് അല്ലാഹു അവടര കാത്തുരക്ഷ്ിക്ുകയുും, ത്പസന്നതയുും 
സമന്താഷവുും അവർക്ു അവൻ നൽകുകയുും ടചയ്യുന്നതാണ്. 

ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: പരമല്ാകത്തിൽ സമന്താഷും ഉളവാക്ുന്നതിടനപ്പറ്റി 
സുംസാരിക്ുന്ന ഖുർആനിടല് ഒമരടയാരു സൂക്തും. 

 
 



149.* 
ബദ്വും ആളുകചളോട് ശോരീരിക ചരോരശോന്ത്ി െൽകുന്ന 

ചവദ്പുസ്തകങ്ങളില്ുള്ള ഉദ്ോഹര ങ്ങളുചടോ?  
ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

പുെപ്പോട് 15:26.....ഞാൻ നിങ്ങൾക്് സ ഖയും നല്കകുന്ന 

സർമവശ്വരൻ ആകുന്നു. 
സങ്കീർത്തെങ്ങൾ 103:2-3.....എടെ ആത്മാമവ, സർമവശ്വരടന 

വാഴ്ത്തുക! അവിടു ന്ന  ുടചയ്ത നന്മകടളാന്നുും  െക്രുത് അവിടു ന്ന ്എടെ 

എല്ലാ അകൃതയങ്ങള ുും ക്ഷ് ിക്ുന്നു എല്ലാ മരാഗ്ങ്ങള ുും സുഖടപ്പടുത്തുന്ന .ു.  

മത്തോയി 4:23*.....മയശ്  ുസുനമഗ്ാഗ്ുകളിൽ പഠിപ്പിക്ുകയുും രാജയത്തിടെ 

സദ്വാർത്ത ത്പസുംഗ്ിക്ുകയുും ജനങ്ങള ടുട സകല് മരാഗ്ങ്ങള ുും ദവകല്യങ്ങള ുും 
സുഖടപ്പടുത്തുകയുും ടചയ്തുടകാണ്ട ്ഗ്ല്ീല്യിടല്ങ്ങുും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച .ു 

അപ്പ. ഗ്പവർത്തെങ്ങൾ 5:15-16*.....15. മരാഗ്ികടള 
പുെത്തുടകാണ്ടുവന്നു, കിടക്കളുും കിട്ടിയ  രങ്ങളുും അവർ 
കിടത്തുകയായിരുന്നു. 16. അവർ സുഖും ത്പാപിക്ുകയുും ടചയ്തു. 
1 ചകോെിചന്ത്ോസ് 12:28 & 30.....28. മരാഗ്ശ്ാന്തികളുടട വരങ്ങൾ  

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

ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: ചയശു പുതിയെിയമത്തിൽ മോഗ്തും 26 നസൌഖയമുള്ള 

ചരോരശോന്ത്ികളുട.് എന്നോൽ, Hz സമയത്്ത ഖുർആെിനല് ജെങ്ങൾക്ക് ്ശോരീരിക 
ചരോരശോന്ത്ി െൽകുവോൻ യോനതോരു  ദ് ഷ്ടോന്ത്വുമില്ല. മുഹമ്മദ്ിന്നെ ജീവകോല്ും. 

150.* 
സുംരീതും, െൃത്തും, ആരോധെയിൽ പോെൽ പോെുന്നതിെോയി ബദ്വും 
വിശവോസികനള ചഗ്പോത്സോഹിപ്പിക്ക്ുന്ന ചവദ്വോകയങ്ങൾ അവിനെയചുടോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

െിയമോവർത്തെും 31:19.....അതുടകാണ്ട് ഈ ഗ്ാനും എഴുതി 
എടുത്ത് ഇത്സാമയൽജനടത്ത പഠിപ്പിക്ുക; അത് അവർടക്തിടരയുള്ള 

സാക്ഷ്യ ായിരിക്ുും. . 

സങ്കീർത്തെങ്ങൾ 100:1-2.....യമഹാടവക്ു ആർപ്പിടുവിൻ? 

2. സമന്താഷമത്താടട അവന്നു സ ാധാനും എന്നു പെഞ്ഞു...  

എചഫചസോസ് 5:18-19*.....ആത്മാവില്ാണ് നിങ്ങൾ 

നിെമയണ്ടത്. 19സങ്കീർത്തനങ്ങളുടടയുും ഗ്ീതങ്ങള ടുടയുും ആത്മീയഗ്ാനങ്ങള ടുടയുും 
വാക്ുകളാൽ നിങ്ങൾ അമനയാനയും സുംസാരിക്ുകയുും, പൂർണഹൃൈയമത്താടട 

ഗ്ീതങ്ങള ുും സങ്കീർത്തനങ്ങള ുും പാടി കർത്താവിടന സ്തുതിക്ുകയുും,   
നകോചളോചസോസ് 3:16.....സങ്കീർത്തനങ്ങളുും സ്മതാത്തഗ്ീതങ്ങളുും 

ആത്മീയ ഗ്ാനങ്ങളുും ആല്പിക്ുക; നിങ്ങളുടട ഹൃൈയത്തിൽനിന്നു 
ദൈവത്തിനു കൃതജ്ഞതമയാടുകൂടിയ ഗ്ാനും ഉയരടട്ട.  
------------------------------------------------- 

ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: ബൈൈിളിൽ 450-ല്ധികും വോകയങ്ങൾ 
ചഗ്പോത്സോഹജെകവുും, സുംരീതവുും, െൃത്തവുും പോെിയുും 
സൃഷ്ടിക്ക്ുന്നുനടങ്കില്ുും ഖുർആെിൽ ഇങ്ങനെനയോരിെും ഇല്ല. 

 
 



151.* 
ബദ്വത്തിന്നെ ഗ്പതയക്ഷമോയ ഉചേശയമെുസരിച്്ച, ഒചര സമയും 
ഒന്നില്ധികും ഭോരയക്ക് ്ഒര  ുപുരുഷ്െുടോയിരിചക്ക്ടത് ശരിയോച ോ?    

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

െിയമോവർത്തെും 17:17*..... രാജാവിന് അമനകും ഭാരയ ാർ 

ഉണ്ടായിരിക്രുത്; അങ്ങടന ആയാൽ അമേഹത്തിടെ ഹൃൈയും 

വഴിടതറ്റിമപ്പാകുും.  

1 ചകോെിചന്ത്ോസ് 7:2*.....  ഓമരാ പുരുഷനുും സവന്തും ഭാരയയുും 

ഓമരാ സ്ത്തീക്ുും സവന്തും ഭർത്താവുും ഉണ്ടായിരിക്ടട്ട. 
------------------------------------------------- 

Nisa 4:3& 24*.....അനാഥകടള നിങ്ങൾ പരിഹസിക്ുകയിടല്ലന്ന് 
നിങ്ങൾ വിചാരിക്ുന്ന പക്ഷ്ും, നിങ്ങൾ തിരടഞ്ഞടുക്ുന്ന സ്ത്തീകടള രമണ്ടാ 
 ൂമന്നാ നാമല്ാ മപടര വിവാഹും ടചയ്യുക ... 24. എല്ലാ വിവാഹിത 
സ്ത്തീകള ുും നിഷിദ്ധ ായിരിക്ുന്നു, നിങ്ങളുടട വല്തുദകകൾ ഒഴിടക.  

Ahzab 33:21,30,38 & 50*.....21. തീർച്ചയായുും അല്ലാഹുവിൻടെ 
ൈൂതനിൽ ഉത്ത  ായ  ാതൃകയുണ്ട ്എന്ന് സ്പഷ്ട ായ ധരും. 30. ത്പവാചക 

പത്നി ാമര, നിങ്ങൾ  ുമന്നാട്ട മപായിടക്ാള്ളുക. 38. ത്പവാചകൻ 

ത്പവാചകടന പരിഹസിച്ചതിടല് അപ ാനും ഒന്നു ില്ല. 50. ത്പവാചകനുും 
നബിയുും അവടള വിവാഹും കഴിക്ാൻ ആത്ഗ്ഹിക്ുടന്നങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസി 
സ്ത്തീക്് വിവാഹജീവിതും നൽകുവാൻ ആത്ഗ്ഹിക്ുടന്നങ്കിൽ, വിശ്വാസികൾ. 

152. 
ഒചര സമയും ഒന്നിൽ കൂെുതൽ ഭോരയയുനടങ്കിൽ ഒരോൾ 
ഭോരയമോരുമോയി തുല്യമോയി ഇെനപെോൻ സോധയതയുചടോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / ഇല്ല ഖുർആൻ 

െിയമോവർത്തെും 21:15.....ഒരു പുരുഷനു രണ്ടു ഭാരയ ാർ 

ഉണ്ടായിരിക്ുകയുും അയാൾ അവരിൽ ഒരാടള സ്മനഹിക്ുകയുും 

 റ്റവടള ടവെുക്ുകയുും. 

നെഹമിയോ 13:26-27*.....26. അമേഹടത്തമപ്പാടല് ഒരു 
രാജാവ് ഒരു ജനതയുടടയുും ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ... 27. വിജാതീയ 

സ്ത്തീകടള വിവാഹും ടചയ്തു തിന്മ ത്പവർത്തിക്ണമ ാ? 

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

Nisa 4:3*.....അനാഥകളുടട കാരയത്തിൽ നീതി 
പാല്ിക്ാനാവിടല്ലന്ന് നിങ്ങളാശ്ങ്കിക്ുന്നുടവങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ിഷ്ടടപ്പട്ട 
 റ്റു സ്ത്തീകളിൽനിന്ന് രമണ്ടാ  ൂമന്നാ നാമല്ാ മപടര വിവാഹും 
ടചയ്യുക. എന്നാൽ (അവർക്ിടയിൽ) നീതിപുല്ർത്താനാവിടല്ലന്ന് 
നിങ്ങൾ ഭയടപ്പടുകയാടണങ്കിൽ ഒരുവടള  ാത്തും (വിവാഹും 
കഴിക്ുക.) അടല്ലങ്കിൽ നിങ്ങളുടട അധീനത്തില്ുള്ള അടി സ്ത്തീടയ 

(ഭാരയടയമപ്പാടല് സവീകരിക്ുക. നിങ്ങൾ അനീതി ടചയ്യാതിരിക്ാൻ 

സാധയത കൂടുതല്ാണ്. 

Nisa 4:129*.... നിങ്ങളുടട ഭാരയ ാർക്ിടയിൽ 

തുല്യരായിരിക്ാൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്ല്ുും ആത്ഗ്ഹിക്ുകയില്ല, നിങ്ങൾ 

എത്ത ാത്തും ആത്ഗ്ഹിക്ുന്നുമവാ അത് നിങ്ങൾ ആത്ഗ്ഹിമച്ചക്ാും. 
 

 

 



153. 
തോൽക്ക്ോല്ിക വിവോഹും സമ്മതമോച ോ? (Mut’ah /Law of 
Desire) 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

മല്ോക്ക്ി 2:16*.....ഭാരയടയ ഉമപക്ഷ്ിക്ുന്നവൻ അവമളാട് 

അത്ക ും കാട്ടുന്നു എന്ന് ഇത്സാമയല്ിടെ ദൈവ ായ സർമവശ്വരൻ 

അരുളിടച്ചയ്യുന്നു. അതുടകാണ്ട് നിങ്ങൾ സവയും സൂക്ഷ്ിക്ുക; 

അവിശ്വസ്തത കാട്ടാതിരിക്ുക  
1 ചകോെിചന്ത്ോസ് 7:10-13*.....ഭാരയ ഭർത്താവിടന പിരിയരുത്. ഇത് 

എടെ കല്കപനയല്ല, കർത്താവിടെ കല്കപനയാകുന്നുസവന്തും ഭർത്താവിമനാടു  

ര യടപ്പട്ടുടകാള്ളുക; ഭർത്താവുും ഭാരയടയ ഉമപക്ഷ്ിച്ചുകൂടാ. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:24.....പര കാരുണികടനന്നു നിങ്ങൾ കണക്ാക്രുത്. 

അത്  ൂല്ും സതയടത്ത തള്ളിപ്പെഞ്ഞവരല്ലാടത ഇവടര ഉപത്ൈവിക്രുത്. 

നിങ്ങൾ വിവാഹജീവിതും ആത്ഗ്ഹിക്ുന്നുവരാകണും. 
അവിഹിതമവഴ്ച കാുംക്ഷ്ിക്ുന്നവരാകരുത്. അങ്ങടന അവരു ായി 
ൈാമ്പതയസുഖ ാസവൈിച്ചാൽ നിർബന്ധ ായുും നിങ്ങളവർക്് 
വിവാഹ ൂല്യും നൽകണും. ബാധയത (വിവാഹ ൂല്യും) നിശ്ചയിച്ചതിനു 
മശ്ഷും നിങ്ങൾ അമനയാനയും തൃപ്തിടപ്പട്ട് വല്ല വിട്ടുവീഴ്ചയുും 
ടചയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്് കുറ്റട ാന്നു ില്ല. 
Maide 5:87.....വിശ്വസിച്ചവമര, നിങ്ങൾ ന ിക്ുക. അല്ലാഹു 
നിങ്ങൾക്് അനുവൈിച്ച് തന്ന വിശ്ിഷ്ടവസ്തുക്ടള നിങ്ങൾ നിഷിദ്ധ ാക്രുത്. 

154. 
പുസ്തകങ്ങളിൽ ബല്ുംരിക സോമഗ്രികൾ, ഒരു  രക്ക്് 
അനല്ലങ്കിൽ ഭർത്തോക്ക്ന്മോരുനെ സവത്ത് എന്ന െില്യിൽ 

ഭോരയമോർ വീക്ഷിക്ക്നപ്പെുന്നുചടോ? 
ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

1 പചഗ്തോസ് 3:7*.....അതുമപാടല്തടന്ന ഭർത്താക്ന്മാമര, സ്ത്തീകൾ 

ബല്ഹീനപാത്ത ാടണന്നുള്ളത  ു നസ്ില്ാക്ി അവമരാടടാത്ത  ുവിമവകപൂർവും 
ജീവിക്ുക. ദൈവത്തിടെ ൈാന ായ ജീവന് നിങ്ങടളമപ്പാടല്തടന്ന അവർക്ുും 
അവകാശ്ും ഉള്ളതുടകാണ്ട ്അവടര ബഹു ാനിക്ുക. അങ്ങടന ടചയ്താൽ 

നിങ്ങളുടട ത്പാർഥനയ്ക്  ുത്പതിബന്ധും ഉണ്ടാവുകയില്ല. 

എചഫചസോസ് 5:25*.....ഭർത്താക്ന്മാമര, ത്കിസ്തു സഭടയ 

സ്മനഹിക്ുകയുും സഭയ്ക്ുമവണ്ടി സവജീവൻ അർപ്പിക്ുകയുും 

ടചയ്തതുമപാടല് നിങ്ങളുും നിങ്ങളുടട ഭാരയ ാടര സ്മനഹിക്ുക 
----------------------------------------------------- 

Baqara 2:223*.....നിങ്ങളുടട ഭാരയ ാർ നിങ്ങളുടട 
കൃഷിയിട ാകുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഇേിക്ുും വിധും നിങ്ങൾക്് 
നിങ്ങളുടട കൃഷിയിടത്തിൽ ടചല്ലാവുന്നതാണ്. 

Al-i Imran 3:14*.....പുരുഷന്മാരുടട ഉന്നതഭാവും താഴുും; 
സർപ്പവിഷും അവരുടട അധരങ്ങൾക്ു കീടഴ ഉണ്ടു; ടപാന്നുും അനവധി 
ഫല്വുും എടുക്ുന്നു; ത്ബാൻഡഡ് കുതിരകൾ, കന്നുകാല്ികൾ, മതാട്ടങ്ങൾ. 

 

 

 



155.* 
ഒരു അെിമനയ അെിമകളോയി വോങ്ങുന്നതുും പിെിച്ചെക്ക്ുന്നതുും 
അവരുമോയി ബല്ുംരിക ൈന്ധും പുല്ർത്തോെുും 
അെുവദ്ിക്ക്ുന്നത് ആച ോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

1 ചകോെിചന്ത്ോസ് 7:23.....ദൈവും വില്യ്ക്ു വാങ്ങിയവരാണു 
നിങ്ങൾ; അതുടകാണ്ട് നിങ്ങൾ  നുഷയരുടട അടി കളാകരുത്. 

1 നതസചല്ോെിക്ക്ോ 4:3-7*.....3: ദൈവത്തിന്ടെ ഇഷ്ടമ ാ നിങ്ങള ടുട 
വിശ്ുദ്ധീകരണമ ാ, നിങ്ങൾ പരസുംഗ്ത്തിൽനിന്ന ്ഒഴിഞ്ഞു ാൊൻ മവണ്ടി. 4. 
നിങ്ങളിൽ ഓമരാരുത്തനുും തൻടെ പാത്തടത്ത വിശ്ുദ്ധീകരണത്തില്ുും 
ബഹു ാനത്തില്ുും എങ്ങടന ദകപ്പറ്റണും എന്ന ്അെിയണും. 5. ദൈവടത്ത 

അെിയാത്ത ജാതികടളമപ്പാടല് ൈുഷ്കാ ത്തിന്ടെ മ ാഹങ്ങളിൽ വീഴു ും. 
----------------------------------------------------- 

Nisa 4:24.....നിന്ടെ വല്തുദകകൾ ഉട സ്ഥതയുള്ളവർ ഒഴിടക 

 ടറ്റല്ലാവർക്ുും നിഷിദ്ധും തിന്നരുത്. 

Mü’minun 23:5-6*.....തങ്ങളുടട ഗ്ുഹയാവയവങ്ങൾ 

കാത്തുസൂക്ഷ്ിക്ുന്നവരുും (ഒഴിടക). തങ്ങളുടട ഭാരയ ാരുടടമയാ, 
വല്ും ദകകൾ ഉട ടപ്പടുത്തിയവരുടടമയാ കാരയത്തിടല്ാഴിടക. 

തീർച്ചയായുും അവർ ആമക്ഷ്പ ുക്തരാകുന്നു. 
Ma’arij 70:22 & 29-30*.....22. തങ്ങളുടട ഭർത്താക്ന്മാർ, 
തങ്ങളുടട ഭാരയ ാരുടടയുും ൈാസന്മാരുടടയുും കാരയത്തിൽ അവർക് ്യാടതാരു 
ബന്ധവു ില്ല. അവർ സൂക്ഷ്് ത പാല്ിക്ുവാൻ മവണ്ടി.. 

156.* 
വീെിെു പുെത്ത് ഒരു മൂെുപെും ധരിക്ക്ോൻ സ്ഗ്തീകൾ 
ആവശയനപ്പെുന്നുചടോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

1 ചകോെിചന്ത്ോസ് 11:15*.....നീണ്ട  ുടി പുരുഷന് 

അപ ാനകര ാടണന്നുും സ്ത്തീ  ുടി നീട്ടിയാൽ അത  ുശ്ിരസ്ിടന  ൂടുന്നതുടകാണ്ട ്

അത് അവൾക്  ു ാന ാകുന്ന  ുഎന്നുും ത്പകൃതിതടന്ന പെയുന്നിമല്ല? 

 രല്ോത്തിയോ 5:1.....സവതത്ന്തരായിരിക്ുന്നതിനുമവണ്ടി ത്കിസ്തു 
നടമ്മ സവതത്ന്തരാക്ി; അതുടകാണ്ട് ആ സവാതത്ന്തയത്തിൽ ഉെച്ചു നില്കക്ുക; 

വീണ്ടുും അടി നുകും നിങ്ങളുടട ചു ല്ിൽ ഏറ്റരുത്. 
------------------------------------------------ 

Nur 24:30-31*.....30. സതയവിശ്വാസിനികമളാടു ും അവരുടട ൈൃഷ്ടികൾ 

താഴ്ത്തുവാനുും അവരുടട ഗ്ുഹയാവയവങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷ്ിക്ുവാനുും 
പെയുക. അവരുടട  ക്നകൾ കുപ്പായത്തിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്ുകയുും, 
അവരുടട ഭർത്താക്ന്മാർ അല്ലാടത അവധി വിനിമയാഗ്ിക്ുകയുും ടചയ്യരുത്. 

Ahzab 33:59*..... മഹ; നിൻടെ പത്നി ാമരാടുും പതു്തി ാമരാടുും 
സതയവിശ്വാസികളു ടട സ്ത്തീകമളാടുും അവർ തങ്ങളു ടട  ൂ ടുപടങ്ങൾ തങ്ങളു ടടമ ൽ 

താഴ്ത്തിയിടാൻ പെയുക: അവർ തിരിച്ചെിയടപ്പടുവാനുും, അങ്ങടന അവർ ശ്ല്യും 
ടചയ്യടപ്പടാതിരിക്ുവാനുും അതാണ് ഏറ്റവുും അനമുയാജയ ായത്. അത് 

നന്നായിരിക്ടു ന്നുും അവർ തിരിച്ചെിഞ്ഞിരിക്ടു ന്നുും അസവസ്ഥരാകാടതയിരിക്ുും. 
 

 



157. 
സ്ഗ്തീകളുനെ അവകോശങ്ങൾ തുല്യമോച ോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

െിയമോവർത്തെും 16:19.....നീ  നുഷയടര ബഹു ാനിമക്ണ്ട. 

2 ദ്ിെവൃത്തോന്ത്ും 19:7.....നിങ്ങൾ സർമവശ്വരടന ഭയടപ്പടുകയുും 

ത്ശ്ദ്ധാപൂർവും ത്പവർത്തിക്ുകയുും മവണും. നമ്മുടട ദൈവ ായ 

സർമവശ്വരന് അനീതിമയാ പക്ഷ്മഭൈമ ാ അഴി തിമയാ ഇല്ല.... 
രല്ോത്തിയോ 2:6.....പുെമ  എങ്ങടനയുള്ളവരാടണന്നു 
മനാക്ിയല്ലമല്ലാ ദൈവും വിധിക്ുന്നത്.  

രല്ോത്തിയോ 3:28.....യൂൈടനമന്നാ യൂമൈതരടനമന്നാ, അടി ടയമന്നാ 
സവതത്ന്തടനമന്നാ, പുരുഷടനമന്നാ സ്ത്തീടയമന്നാ ഉള്ള മഭൈ ില്ല. നിങ്ങടളല്ലാവരുും 
ത്കിസ്തുമയശ്ുവില്ുള്ള ഐകയത്തിൽ ഒന്നാകുന്നു 

യോചക്ക്ോബ് 2:9.....നിങ്ങൾ പക്ഷ്പാതും കാണിക്ുടന്നങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാപും 

ടചയ്യുന്ന .ു നിയ ത്താൽ നിങ്ങൾ കുറ്റക്ാരായി വിധിക്ടപ്പടുകയുും ടചയ്യുന്നു. 
------------------------------------------------- 

Bakara 2:228 & 282*.....228. സ്ത്തീക്് പുരുഷന്മാർക്ുും 
തുല്യ ായ അവകാശ് ുണ്ട്. പുരുഷൻ ാമരക്ാൾ ഒരു പൈവിയുണ്ട്. 
282. നിങ്ങളുടട പുരുഷന്മാരിൽ രണ്ടുമപർ രണ്ടുമപടര സ ീപിക്ുക. 

രണ്ടു പുരുഷൻ ാർ ഇടല്ലങ്കിൽ, ഒരു പുരുഷനുും രണ്ടു സ്ത്തീകളുും 
അത്തരും സാഹചരയങ്ങളിൽ...  

Nisa 4:3, 11 & 176*.....3. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടടപ്പടുന്ന സ്ത്തീകടള  ൂമന്നാ 
നാമല്ാ നാമല്ാ നാമല്ാ നാമല്ാ നാമല്ാ നാമല്ാ നാമല്ാ  റ്റു ടപൺകുട്ടികൾ. 

11. ആൺകുട്ടികൾ രണ്ടു സ്ത്തീകളുടട വിഹിതത്തിന് തുല്യ ാണ്.. 
158.* 

ഒര  ുപുരുഷ്ൻ തന്നെ ഭോരയനയ അെിക്ക്ുവോൻ അെുവദ്ിക്ക്നപ്പചട്ടോ? 
ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

എചഫചസോസ് 5:25-29*.....പുരുഷന്മാർ സവന്തും ശ്രീരടത്ത 

എന്നവണ്ണും തങ്ങളുടട ഭാരയ ാടര സ്മനഹിമക്ണ്ടതാണ്. ഭാരയടയ സ്മനഹിക്ുന്ന 

ഒര  ു നുഷയൻ തടന്നത്തടന്നയാണ  ുസ്മനഹിക്ുന്നത്. സവന്തും ശ്രീരടത്ത ആരുും 
ടവെുക്ുന്നില്ല. പകരും ത്കിസ്ത  ുസഭടയ എന്നവണ്ണും അവൻ ഭക്ഷ്ണും നല്കകി 
ശ്രീരടത്ത മപാഷിപ്പിക്ുകയാണമല്ലാ ടചയ്യുന്നത്  

1 പചഗ്തോസ് 3:7.....ഭർത്താക്ന്മാമര, സ്ത്തീകൾ 

ബല്ഹീനപാത്ത ാടണന്നുള്ളതു  നസ്ില്ാക്ി അവമരാടടാത്തു വിമവകപൂർവും 

ജീവിക്ുക. ദൈവത്തിടെ ൈാന ായ ജീവന് നിങ്ങടളമപ്പാടല്തടന്ന അവർക്ുും 
അവകാശ്ും ഉള്ളതുടകാണ്ട ്അവടര ബഹു ാനിക്ുക.  

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

Nisa 4:34*..... എന്നാൽ നിങ്ങമളാട് (ഭാരയ ാർക്)് നിങ്ങൾ 

ടകാടുത്തിട്ടള്ളതിൽ അവർ നിങ്ങൾടക്ാരു  ശ്ത്തുവുും ടപാെുങ്കനു ാണ്. നിങ്ങടള 
 ാനയ ായി പിരിച്ചയക്ുകയുും ടചയ്യുക. അങ്ങടന അവർ നിങ്ങടള 
അനുസരിക്ുന്നുടവങ്കിൽ പിടന്ന നിങ്ങൾ അവർടക്തിരായ 

നടപടികടളാന്നുട ടുക്രുത്. തീർച്ചയായുും അല്ലാഹു ഉന്നതന ുും  ഹാനു ാകുന്നു. 
 

 

 



159.* 
ഒരു ഗ്കിസ്തയോെി അനല്ലങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലീും വിശവോസനത്തയോണ് 

വിവോഹുംകഴിക്ക്ോൻ അെുവദ്ിക്ക്ുന്നത്? 
ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

െിയമോവർത്തെും 7:3..... െീയുും അവരുനെ കൂട്ടത്തിന്നു ചവടി 
വിവോഹും ന യ്യരുതു; 
1 നകോരിന്ത്യർ 7:28 & 39*.....28. കെയകയുും വിവോഹും 
ന യ്തോൽ ചദ്ോഷ്മില്ല; അവൾക്ക്ു വിവോഹും കഴിക്ക്യുും വിചമോ െും 
ഗ്പസിദ്ധനപ്പെുത്തുകയുും അവൾക്ക്ു സവോതഗ്ന്ത്യമോകുകയുും ന യ്യുും. 
2 ചകോെിചന്ത്ോസ് 6:14 & 17*..... തുല്യനില്യില്ുള്ളവടരന്ന  ു

കരുതി അവിശ്വാസികമളാടു  കൂട്ട മുചരരുത്; ധർ വുും അധർ വുും തമ്മിൽ 

എന്താണ  ുബന്ധും? ഇരുള ുും ടവളിച്ചവുും എങ്ങടന ഒരു ിച്ച  ുവസിക്ുും? നിങ്ങൾ 

അവടര വിട്ട പിരിഞ്ഞ് അവരിൽനിന്ന ്അകന്നിരിക്ണും 
------------------------------------------------- 

Maide 5:5*.....നിങ്ങൾക്വയിൽ നന്മ ടചയ്തവർക്ുള്ള 

ത്പതിഫല്ും ഇതാണ്. നിങ്ങളുടട ഭാരയ ാർക്ുും വിവാഹബന്ധും 
അനുവൈനീയ ാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടട നൻ യ്ക്ായി നിങ്ങൾ 

(വിവാഹബന്ധും) മതടുന്നത് നിങ്ങൾക്് അനുവൈിക്ടപ്പട്ടിരിക്ുന്നു. 
അവടര ബഹു ാനിക്ുന്ന ... 

160. 
വയഭി ോരത്തിൽ അല്ലോനത മനറ്റോരു വയക്തിയുമോയി ഒരോൾ 
വിവോഹചമോ െും ചെെിയോൽ അവർ പുെർവിവോഹും 
അെുവദ്ിക്ക്ുന്നതോച ോ?   

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

മത്തോയി 5:32.....എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങമളാടു പെയുന്നത്: 

പാതിത്വതയും ല്ുംഘിക്ുന്നതുടകാണ്ടല്ലാടത ഭാരയടയ ഉമപക്ഷ്ിക്ുന്നവൻ 

അവൾ വയഭിചാരും ടചയ്യാൻ ഇടവരുത്തുന്നു എന്നമത്ത. ഉമപക്ഷ്ിക്ടപ്പട്ട 

സ്ത്തീടയ പരിണയിക്ുന്നവനുും വയഭിചാരും ടചയ്യുന്നു. 

മത്തോയി 19:9*.....ഞാൻ നിങ്ങമളാടു പെയുന്നു: ഭാരയയുടട 

അവിശ്വസ്തത നി ിത്ത ല്ലാടത അവടള ഉമപക്ഷ്ിച്ച്  ടറ്റാരുവടള 

വിവാഹും കഴിക്ുന്നപക്ഷ്ും അങ്ങടനയുള്ള ഏടതാരുവനുും വയഭിചാരും 

ടചയ്യുന്നു.  ഉമപക്ഷ്ിക്ടപ്പട്ടവടള വിവാഹും കഴിക്ുന്നവനുും വയഭിചാരും 

ടചയ്യുന്നു. 
------------------------------------------------- 

Bakara 2:231*....നിങ്ങളുടട ഭാരയ ാടര നിങ്ങൾ 

വിവാഹമ ാചനും ടചയ്യുമമ്പാൾ, അവർ ൈയമയാടട മപാകടട്ട. 
Tahrim 66:5*.....(ത്പവാചകപത്നി ാമര,) നിങ്ങടള അമേഹും 
വിവാഹമ ാചനും ടചയ്യുന്ന പക്ഷ്ും, നിങ്ങടളക്ാൾ നല്ലവരായ 

ഭാരയ ാടര അമേഹത്തിന് അമേഹത്തിൻടെ രക്ഷ്ിതാവ് പകരും 
നൽകിമയക്ാും. 
 

 

 

 



161. 
ഒരു ഗ്കിസ്തയോെി ഗ്കിസ്തുവിനെചപ്പോനല് നപരുമോെരുനതന്ന ഒരു 
വസ്തുതയോച ോ, ഒരു മുസ്ലീും ആഹവോെും മുഹമേിനെ ചപോനല് 
ഗ്പവർത്തിക്ക്ച ോ? 

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

മത്തോയി 10:24-25.....25 ശ്ിഷയൻ ഗ്ുരുവിന്നു തുല്യനായിരിക്ണും. 
ല് ചൂക്ക്ോസ് 6:40.....അഭയാസും തികഞ്ഞവൻ എല്ലാും ഗ്രുവിടനമപ്പാടല് ആകുും. 
ചയോഹന്നോൻ 14:15 & 23-24*..... നിങ്ങൾ എടന്ന സ്മനഹിക്ുന്നുടവങ്കിൽ 

എന്ടെ കല്കപനകടള ത്പ ാണിക്ുവിൻ. 23. മയശ്ു എടന്ന സ്മനഹിക്ുന്നവൻ 

എന്ടെ വചനും ത്പ ാണിക്ുും; എന്ടെ പിതാവ് അവടന സ്മനഹിക്ുും. 24. 
എടന്ന സ്മനഹിക്ാത്തവൻ എന്ടെ വചനും ത്പ ാണിക്ുന്നില്ല; … 
------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:31*.....നീ പെയുക: നിങ്ങൾ അല്ലാഹുടവ 

സ്മനഹിക്ുന്നുടവങ്കിൽ എടന്ന പിന്തുടരുക. അമപ്പാൾ അല്ലാഹു 
നിങ്ങടളയുും സ്മനഹിക്ുും. നിങ്ങളുടട പാപങ്ങൾ ടപാെുത്തുതരുും. 
Nisa 4:80*....ദൈവൈൂതടന അനുസരിക്ുന്നവൻ ദൈവത്തിന് 
അനുസരണയായിരിക്ുന്നു ... 
Ahzab 33:21*.....തീർച്ചയായുും അല്ലാഹുവിൻടെ ൈൂതനിൽ 

ഉത്ത  ായ  ാതൃകയുണ്ട് എന്ന് പെയുകയുും ടചയ്യുക. 

Zukhruf 43:63.....നിങ്ങൾ അല്ലാഹുടവ സൂക്ഷ്ിക്ുകയുും, 
എടന്ന അനുസരിക്ുകയുും ടചയ്യുവിൻ 
      ശഗ്തുക്ക്ളുും യുദ്ധവുും 

162. 
ഒരു ഗ്പചതയക വിശവോസും മനറ്റല്ലോ മതങ്ങളില്ുും ശക്തമോയി 
ചമൽചക്ക്ോയ്മ െില്െിർത്തോൻ ല്ക്ഷയമിട്ട ഒരു ഗ്പധോെ വിഷ്യും 
വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉചടോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ല്ൂചക്ക്ോസ് 17:20-21*.....കാണാവുന്ന വിധത്തില്ല്ല ദൈവരാജയും 
വരുന്നത്. 21ഇതാ, ഇവിടടടയമന്നാ; അതാ, അവിടടടയമന്നാ ആർക്ുും അത് 

ചൂണ്ടിക്ാണിക്ാവുന്നതല്ല. ദൈവരാജയും നിങ്ങളിൽത്തടന്നയാണ്. 

”ചെോമോ 14:17& 22*.....എന്തു തിന്നുന്നു, എന്തു കുടിക്ുന്നു 
എന്നതില്ല്ല ദൈവരാജയത്തിടെ അനുഭവും, ത്പതയുത പരിശ്ുദ്ധാത്മാവു 

നല്കകുന്ന ആനന്ദും, നീതി, സ ാധാനും എന്നിവയില്ാകുന്നു. 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:33*.....സൻ ാർഗ്വുും സതയ തവു ായി തൻടെ 
െസൂല്ിടന നിമയാഗ്ിച്ചത് അവനാകുന്നു. അതിടന എല്ലാ  തത്തിനുും 
 ീടത ടതളിയിച്ചുകാണിക്ാൻ മവണ്ടി. 
Saf 61:8-9*.....8. അല്ലാഹു തന്ടെ ത്പകാശ്ും 
പൂർത്തിയാക്ുന്നവനാകുന്നു. സതയനിമഷധികൾക് ്അനിഷ്ടകര ായാല്ുും. 9. 
അവനാണ് സൻ ാർഗ്വുും സതയ തവു ായി തൻടെ ൈൂതടന അയച്ചവൻ. 

എല്ലാ  തടത്തയുും അത് അതിജയിക്ുന്നതാക്ാൻ മവണ്ടി.. 
 

 



163.* 
മതപരമോയ കോരയങ്ങളിൽ, ൈല്ഗ്പചയോരവുും െിർൈന്ധവുും 
ഉപചയോരനപ്പെുത്തി ഒരിക്ക്ല്ുും അെുവദ്ിക്ക് ചമോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / ഇല്ല ഖുർആൻ 

2 തിചമോചത്തചയോസ് 2:24-25*.....അവൻ എല്ലാവമരാടുും 

ൈയാല്ുവുും മയാഗ്യനായ ത്പമബാധകനുും ക്ഷ് ാശ്ീല്നുും ആയിരിക്ണും; 

ത്പതിമയാഗ്ികടള സ  യ ായി തിരുത്തുകയുും മവണും. 25അവർ 

അനുതപിച്ച് സതയും എടന്തന്ന് അെിയുവാൻ ദൈവും ഇടയാക്ിമയക്ാും.  
Philemon 14*.....പമക്ഷ്, താങ്കളുടട സമ്മതും കൂടാടത ഒന്നുും 

ടചയ്യരുടതന്നു ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചു. താങ്കളുടട ഔൈാരയും നിർബന്ധുംടകാണ്ടല്ല, 

പൂർണ  നമസ്ാടട ത്പൈർശ്ിപ്പിമക്ണ്ടതാണമല്ലാ. 
------------------------------------------------- 

Bakara 2:256*.... തത്തിൽ നിർബന്ധ ില്ല. 
Al-i İmran 3:20.....അവർ കീഴ്ടപ്പട്ട  ുകഴിഞ്ഞാൽ ഉെപ്പായുും അവർ 
മനർവഴിയില്ായി. അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞാമല്ാ അവർക് ്(ൈിവയ 
സമന്ദശ്ും) എത്തിമക്ണ്ട ബാധയത  ാത്തമ  നിനക്ുള്ളൂ. 
Kaf 50:45.....നീ അവരുടട മ ൽ അധികാരും ടചല്ുമത്തണ്ടവനല്ല. 
ഖുർആൻ ധരിക്ുന്ന ... 

164.* 
സവന്ത്ും മതനത്ത വിജയരോക്ക്ുന്നതുവനര വയതയസ്ത 
വിശവോസങ്ങളിൽനപ്പട്ടവർനക്ക്തിനര ചപോരോെോെുും യുദ്ധും 
ന യ്യോെുും ബദ്വും ഇന്ന് വിശവോസികനള 
ചഗ്പോത്സോഹിപ്പിക്ക്ുന്നുചടോ? (Holy War / Jihad) 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ചെോമോ 12:17-19*......എല്ലാവരുും മത്ശ്ഷ്ഠ ായി കരുതുന്നത് 

ടചയ്യുവാൻ ത്ശ് ിക്ുക. 18എല്ലാവമരാടു ും സ ാധാന ായിരിക്ുന്നതിന  ു

നിങ്ങൾക്  ുകഴിയുന്നടതല്ലാും ടചയ്യുക സ്മനഹിതമര, നിങ്ങൾ ആമരാടു ും 
ത്പതികാരും ടചയ്യരുത്; ദൈവും അവടര ശ്ിക്ഷ്ിച്ചുടകാള്ളടട്ട. ‘ത്പതികാരും 
എനിക്ുള്ളതാണ് ഞാൻ പകരും വീട്ട ുും’ എന്ന  ുസർമവശ്വരൻ അരുൾടചയ്യുന്ന .ു  

നഹഗ്ൈോയർ 12:14.....എല്ലാവമരാടുും 

സ ാധാന ായിരിക്ുന്നതിനുും വിശ്ുദ്ധജീവിതും നയിക്ുന്നതിനുും 

തീത്വയത്നും ടചയ്യുക. ഇതുകൂടാടത ആരുും സർമവശ്വരടന ൈർശ്ിക്ുകയില്ല 
------------------------------------------------- 

Bakara 2:190-193*.....190. അല്ലാഹുവിന്ടെ  ാർഗ്ത്തിൽ യുദ്ധും 
ടചയ്യുക ... 191. നിങ്ങൾ അവടര എവിടടയായിരുന്നാല്ുും അവടര 
ടകാന്നുകളയുക ... ടകാല്ലുന്നതിമനക്ാൾ ഉപത്ൈവങ്ങടളയുും 
പീഡനമത്തയുട ല്ലാും വിഷ കര ാണ് ... 193. അവമരാട് യുദ്ധും ടചയ്യുക ... 

 തും അല്ലാഹുവിന് മവണ്ടി  ാത്ത ാകുന്നു ... 
Tevbe 9:29*.....മവൈക്ാരിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിൽ 

ഭരമ ൽപിക്ുന്നവടര നിങ്ങൾ പരീക്ഷ്ിക്രുത്. 

ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: ജിഹോദ് ഏറ്റവുും വല്ിയ വസ്തു ഖുെോെില്ോണ്: 
 

 
 



165. 
ഒരു വയക്തി സവന്ത്ും മതത്തിൽ െിന്്ന വിശവോസതയോരികളോയിത്തീരുകചയോ 
അനല്ലങ്കിൽ അവരുനെ മതനത്ത മോറ്റോൻ തീരുമോെിക്ക്ുകചയോ 
ന യ്തോൽ അവർ നകോല്ലനപ്പെുചമോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

നഹഗ്ൈോയർ 3:12–13*.....സമഹാൈരമര, ജീവനുള്ള ദൈവടത്ത 

പരിതയജിച്ച  ുപുെുംതിരിഞ്ഞുമപാകത്തക്വണ്ണും, അവിശ്വാസവുും ൈുഷ്ടതയു ുള്ള 

ഹൃൈയും നിങ്ങളിൽ ആർക്ുും ഉണ്ടാകാതിരിക്ുവാൻ സൂക്ഷ്ിച്ചുടകാള്ളുക. 

13മനമര െിച്ച,് നിങ്ങളിൽ ആരുുംതടന്ന പാപത്താൽ 

വഞ്ചിക്ടപ്പടാതിരിക്ുന്നതിനുും കഠിന 

ഹൃൈയ ുള്ളവരായിത്തീരാതിരിക്ുന്നതിനുുംമവണ്ടി ‘ഇന്ന’് എന്ന  ുവിളിക്ടപ്പടുന്ന 

ൈിവസങ്ങൾ ഉള്ളിടമത്താളും നാൾമതാെുും അമനയാനയും ത്പമബാധിപ്പിക്ുക 
------------------------------------------------- 

Nisa 4:89*.....എന്നാൽ അവർ പിന്തിരിഞ്ഞ് കളയുകയാടണങ്കിൽ 

നിങ്ങളവടര പിടികൂടുകയുും, അവടര കണ്ടു ുട്ടിമയടത്തുടവച്ച് 
നിങ്ങളവടര ടകാല്ടപ്പടുത്തുകയുും ടചയ്യുക. അവരിൽ നിന്ന് യാടതാരു 
 ിത്തടത്തയുും സഹായിടയയുും നിങ്ങൾ സവീകരിച്ചു മപാകരുത്. 
ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക:. ഹദ്ീസിൽ െിന്ന് വിശവോസതയോരികനളക്ക്ുെിച്ച് മുഹമ്മദ് 
(െ) െിചവദ്െും: ഗ്പവോ കൻ (സ) തന്നെ ഇസ്ലോമിക മതനത്ത 

മോറ്റിമെിച്ചവനെ അചപ്പോൾ വധിക്ക്ുക. (Sahih Bukhari: Vol. 9, 
Book 84, No. 57-58, Cf. Vol. 4, Book 56, No. 808) 

166. 
കുെുുംൈത്തിെുും സുഹൃത്തുക്ക്ചളോ അനല്ലങ്കിൽ 

സചഹോദ്രചെോചെോ  ില്ചപ്പോനഴോനക്ക് െിർചേശിച്ചിട്ടുചടോ?     
ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

1 ചകോെിചന്ത്ോസ് 7:13-24.....ഒരു സമഹാൈരിക്് 
അവിശ്വാസിയായ ഭർത്താവുണ്ടായിരിക്ുകയുും അവമളാടുകൂടി 
ജീവിക്ുവാൻ അയാൾ സമ്മതിക്ുകയുും ടചയ്യുടന്നങ്കിൽ ആ സ്ത്തീ 
അയാടള ഉമപക്ഷ്ിച്ചുകൂടാ. 14എന്തുടകാടണ്ടന്നാൽ അവിശ്വാസിയായ 

ഭർത്താവ് തടെ ഭാരയ  ുഖാന്തരും ദൈവത്തിനു സവീകാരയനായിത്തീരുന്നു 
അല്ലമയാ, വിശ്വാസിനിയായ ഭാരയമയ, നിടെ ഭർത്താവിടന നീ 
രക്ഷ്ടപടുത്തുമ ാ ഇല്ലമയാ എന്ന് നിനക്് എങ്ങടന അെിയാും? 

വിശ്വാസിയായ ഭർത്താമവ, നിടെ ഭാരയക്് നീ രക്ഷ് വരുത്തുമ ാ ഇല്ലമയാ 

എന്ന് നിനക്് എങ്ങടന അെിയാും 
------------------------------------------------- 

Mujadila 58:22*.....അല്ലാഹുവില്ുും അന്തയൈിനത്തില്ുും 
വിശ്വസിക്ുന്നവടര അല്ലാഹുവില്ുും അവന്ടെ ൈൂതന്മാരില്ുും വിമരാധും 
ടവച്ചുപുല്ർത്തുന്നവർ, അവരുടട പിതാക്ൻ ാമരാ,  ക്മളാ, 
സമഹാൈരൻ ാമരാ, അടല്ലങ്കിൽ അവരുടട ബന്ധുക്മളാ ആയിരുന്നാൽ 

മപാല്ുും നീ വിശ്വാസികളാവുകയില്ല. 
Taghabun 64:14*.....സതയവിശ്വാസികമള, തീർച്ചയായുും 
നിങ്ങളുടട ഭാരയ ാരില്ുും നിങ്ങളുടട  ക്ളില്ുും നിങ്ങ 
ൾക്് ശ്ത്തുവുണ്ട്. അതിനാൽ അവടര നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്ിച്ചു ടകാള്ളുക. 



 

165. 
ഒരു വയക്തി സവന്ത്ും മതത്തിൽ െിന്്ന വിശവോസതയോരികളോയിത്തീരുകചയോ 
അനല്ലങ്കിൽ അവരുനെ മതനത്ത മോറ്റോൻ തീരുമോെിക്ക്ുകചയോ 
ന യ്തോൽ അവർ നകോല്ലനപ്പെുചമോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

നഹഗ്ൈോയർ 3:12–13*.....സമഹാൈരമര, ജീവനുള്ള ദൈവടത്ത 

പരിതയജിച്ച  ുപുെുംതിരിഞ്ഞുമപാകത്തക്വണ്ണും, അവിശ്വാസവുും ൈുഷ്ടതയു ുള്ള 

ഹൃൈയും നിങ്ങളിൽ ആർക്ുും ഉണ്ടാകാതിരിക്ുവാൻ സൂക്ഷ്ിച്ചുടകാള്ളുക. 

13മനമര െിച്ച,് നിങ്ങളിൽ ആരുുംതടന്ന പാപത്താൽ 

വഞ്ചിക്ടപ്പടാതിരിക്ുന്നതിനുും കഠിന 

ഹൃൈയ ുള്ളവരായിത്തീരാതിരിക്ുന്നതിനുുംമവണ്ടി ‘ഇന്ന’് എന്ന  ുവിളിക്ടപ്പടുന്ന 

ൈിവസങ്ങൾ ഉള്ളിടമത്താളും നാൾമതാെുും അമനയാനയും ത്പമബാധിപ്പിക്ുക 
------------------------------------------------- 

Nisa 4:89*.....എന്നാൽ അവർ പിന്തിരിഞ്ഞ് കളയുകയാടണങ്കിൽ 

നിങ്ങളവടര പിടികൂടുകയുും, അവടര കണ്ടു ുട്ടിമയടത്തുടവച്ച് 
നിങ്ങളവടര ടകാല്ടപ്പടുത്തുകയുും ടചയ്യുക. അവരിൽ നിന്ന് യാടതാരു 
 ിത്തടത്തയുും സഹായിടയയുും നിങ്ങൾ സവീകരിച്ചു മപാകരുത്. 
ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക:. ഹദ്ീസിൽ െിന്ന് വിശവോസതയോരികനളക്ക്ുെിച്ച് മുഹമ്മദ് 
(െ) െിചവദ്െും: ഗ്പവോ കൻ (സ) തന്നെ ഇസ്ലോമിക മതനത്ത 

മോറ്റിമെിച്ചവനെ അചപ്പോൾ വധിക്ക്ുക. (Sahih Bukhari: Vol. 9, 
Book 84, No. 57-58, Cf. Vol. 4, Book 56, No. 808) 

166. 
കുെുുംൈത്തിെുും സുഹൃത്തുക്ക്ചളോ അനല്ലങ്കിൽ 

സചഹോദ്രചെോചെോ  ില്ചപ്പോനഴോനക്ക് െിർചേശിച്ചിട്ടുചടോ?     
ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

1 ചകോെിചന്ത്ോസ് 7:13-24.....ഒരു സമഹാൈരിക്് 
അവിശ്വാസിയായ ഭർത്താവുണ്ടായിരിക്ുകയുും അവമളാടുകൂടി 
ജീവിക്ുവാൻ അയാൾ സമ്മതിക്ുകയുും ടചയ്യുടന്നങ്കിൽ ആ സ്ത്തീ 
അയാടള ഉമപക്ഷ്ിച്ചുകൂടാ. 14എന്തുടകാടണ്ടന്നാൽ അവിശ്വാസിയായ 

ഭർത്താവ് തടെ ഭാരയ  ുഖാന്തരും ദൈവത്തിനു സവീകാരയനായിത്തീരുന്നു 
അല്ലമയാ, വിശ്വാസിനിയായ ഭാരയമയ, നിടെ ഭർത്താവിടന നീ 
രക്ഷ്ടപടുത്തുമ ാ ഇല്ലമയാ എന്ന് നിനക്് എങ്ങടന അെിയാും? 

വിശ്വാസിയായ ഭർത്താമവ, നിടെ ഭാരയക്് നീ രക്ഷ് വരുത്തുമ ാ ഇല്ലമയാ 

എന്ന് നിനക്് എങ്ങടന അെിയാും 
------------------------------------------------- 

Mujadila 58:22*.....അല്ലാഹുവില്ുും അന്തയൈിനത്തില്ുും 
വിശ്വസിക്ുന്നവടര അല്ലാഹുവില്ുും അവന്ടെ ൈൂതന്മാരില്ുും വിമരാധും 
ടവച്ചുപുല്ർത്തുന്നവർ, അവരുടട പിതാക്ൻ ാമരാ,  ക്മളാ, 
സമഹാൈരൻ ാമരാ, അടല്ലങ്കിൽ അവരുടട ബന്ധുക്മളാ ആയിരുന്നാൽ 

മപാല്ുും നീ വിശ്വാസികളാവുകയില്ല. 
Taghabun 64:14*.....സതയവിശ്വാസികമള, തീർച്ചയായുും 
നിങ്ങളുടട ഭാരയ ാരില്ുും നിങ്ങളുടട  ക്ളില്ുും നിങ്ങ 
ൾക്് ശ്ത്തുവുണ്ട്. അതിനാൽ അവടര നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്ിച്ചു ടകാള്ളുക. 



 

167. 
സവന്ത്ും മെസ്സോക്ഷിക്ക്ു വിരുദ്ധമോന ങ്കിൽചപ്പോല്ുും ഒരു 
വിശവോസിയനുെ മറ്റള്ളവനര നകോല്ലോൻ ബദ്വും ആഗ്രഹിക്ക്ുന്നചുവോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

അപ്പ. ഗ്പവർത്തെങ്ങൾ 24:16*.....അതുടകാണ്ട് ഞാൻ 

ദൈവമത്താടുും  നുഷയമരാടുും എമപ്പാഴുും കുറ്റ റ്റ 

 നസാക്ഷ്ിയുള്ളവനായിരിക്ുന്നതിനു പര ാവധി പരിത്ശ് ിക്ുന്നു..  
1 തിചമോചത്തചയോസ് 1:5*.....നാും അവമരാട് ആജ്ഞാപിക്ുന്നതിടെ 

ആതയന്തിക ല്ക്ഷ്യും ശ്ുദ്ധഹ ൈൃയത്തിൽനിന്നുും നല്ല  നസ്ാക്ഷ്ിയിൽനിന്നുും 

കാപടയ ില്ലാത്ത വിശ്വാസത്തിൽനിന്നുും ഉളവാകുന്ന സ്മനഹ ാണ്.  
------------------------------------------------- 

Bakara 2:216*.....യുദ്ധും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടടപ്പടുന്നിടല്ലങ്കിൽ അതിനു 
വിമരാധ ില്ല. എന്നാൽ ഒരു കാരയും നിങ്ങൾ ടവെുക്ുകയുും 
(യഥാർത്ഥത്തിൽ) അത് നിങ്ങൾക്് ഗ്ുണകര ായിരിക്ുകയുും ടചയ്യാും. 
നിങ്ങടളാരു കാരയും ഇഷ്ടടപ്പടുകയുും (യഥാർത്ഥത്തിൽ) നിങ്ങൾക്ത് 

മൈാഷകര ായിരിക്ുകയുും ടചയ്ടതന്നുും വരാും. 
Enfal 8:17*.....നിങ്ങൾ അവടര ടകാല്ടപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. പടക്ഷ് 

അല്ലാഹുവാണ് അവടര ടകാല്ടപ്പടുത്തിയത്. (നബിമയ,) നീ എെിഞ്ഞ 

സ യത്്ത നീ എെിഞ്ഞിട്ട  ില്ല. പടക്ഷ് അല്ലാഹുവാണ് എെിഞ്ഞത്. തൻടെ 
ഭാഗ്ത്തു നിന്നുള്ള ഗ്ുണകര ായ ഒരു പരീക്ഷ്ണത്തില്ൂടട അല്ലാഹു 
സതയവിശ്വാസികടള പരീക്ഷ്ിക്ുന്നതിനു മവണ്ടിയായിരുന്നു അത്. 
ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക Cf. Hadith, Sahih Muslim, 4661-4662, Ch. 789. 

168. 
വയതയസ്തമോയ ആളുകളുനെ ചെനര ചപോരോെുന്നതുും ചപോരോെുന്നതുും 
അെിസ്ഥോെപരമോയി എനന്ത്ങ്കില്ുനമോനക്ക് കോ ുചമോ?  

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

രല്ോത്തിയോ 5:19-21..... നുഷയടെഅധ സവഭാവത്തിടെ
വയാപാരങ്ങൾഎടന്തല്ലാട ന്ന്എല്ലാവർക്ു െിയാും; കാ ാസക്തി,  
 ാത്ത ല്ല,  നുഷയർശ്ത്തുക്ളായിത്തീർന്ന്പരസ്പരുംപടടവട്ടുന്നു; 
യോചക്ക്ോബ് 4:1& 8*.....1. നിങ്ങളിൽ ശ്ണ്ഠയുും കല്ഹവുും 
എവിടട നിന്നു? നിങ്ങളുടട മ ാഹങ്ങടളക്ുെിമച്ചാ ഇവിടട അവർ 
ഇവിടട വരാതിരിക്ുമ ാ? 8. പാപികമള, ദകകടള ടവടിപ്പാക്ുക 
------------------------------------------------- 
Tebve 9:41*..... നിങ്ങളുടട സമ്പത്തുും സന്താനങ്ങളുും 
ദൈവചിന്തകളുപമയാഗ്ിച്ച് സ രും ടചയ്യുക. അതാണ് നിങ്ങൾക്് ഉത്ത ും. 
നിങ്ങൾ  നസ്ില്ാക്ുന്നുടവങ്കിൽ. 
Ankebut 29:6.....വല്ലവനുും (അല്ലാഹുവിൻടെ  ാർഗ്ത്തിൽ) 

സ രും ടചയ്യുകയാടണങ്കിൽ തൻടെ സവന്തും ഗ്ുണത്തിനായിത്തടന്നയാണ് 

അവൻ സ രും ടചയ്യുന്നത്.  
Saf 61:11*....നിങ്ങളുടട സവത്തുക്ൾടകാണ്ടുും അല്ലാഹുവിൻടെ 
 ാർഗ്ത്തിൽ സ രും ടചയ്യുക. നിങ്ങൾ അെിവുള്ളവരാടണങ്കിൽ. 
 



169. 
ബദ്വും മുഹമ്മദ്ിനെ ചഗ്പോത്സോഹിപ്പിക്ക്ുചമോ? ഇസ്ലോമിനെ 
ഗ്പ രിപ്പിക്ക്ോൻ അഗ്കമോസക്തമോയ യുദ്ധങ്ങൾ ആരുംഭിക്ക്ോൻ 

മുഹമ്മദ്ിന് കഴിയുചമോ?  
ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ചയോഹന്നോൻ 18:36*.....എടെ രാജയും ഭ  ിക ല്ല. അങ്ങടന 

ആയിരുടന്നങ്കിൽ എടന്ന ടയഹൂൈന്മാർക്് 
ഏല്കപിച്ചുടകാടുക്ാതിരിക്ുന്നതിനുമവണ്ടി എടെ പടയാളികൾ 

മപാരാടു ായിരുന്നു. എന്നാൽ എടെ രാജതവും ഐഹിക ല്ല.”  

2 ചകോെിചന്ത്ോസ് 10:3-5*.....ഞങ്ങൾ മല്ാകത്തിൽ ജീവിക്ുന്നു 
എന്നതു വാസ്തവും തടന്ന; എങ്കില്ുും ല് കിക ായ മപാരാട്ട ല്ല ഞങ്ങൾ 

നടത്തുന്നത്.… 
------------------------------------------------- 
1. യുദ്ധും Badr:  ( ാർച്ച് 624) Al-i İmran 3:13 & 123; Anfâl 8:5-19  
                 & 41-44   

2. യുദ്ധും Uhud:  ( ാർച്ച് 625) Al-i İmran 3:121-122, 3:140 & 165-172  

3. യുദ്ധുംHendek:(ടഫത്ബുവരി  627) The Trench ,  Ahzab 33:9-12 & 25-27 

4. യുദ്ധും Hudeybiye: ( ാർച്ച് 628) Fetih 48:1-3 & 22-27  

5. യുദ്ധും Muta:  (ആഗ്സ്റ്റ ്629) Baqara 2:191-193 

6. യുദ്ധും Hunayn:(ജനുവരി 630) Tevbe 9:25-27  

7. യുദ്ധും Tebük: (ഒകമടാബർ 630) Tevbe 9:38-40, 42-52, 65-66, 81-83, 

                 86-87,90, 93, 117  

8. യുദ്ധും Mekka: (ഡിസുംബര്ക 630) Tevbe 9:12, Kasas 28:85, Saf 

                 61:13, Nasr, 110:1-3.  

170. 
തിരുനവഴുത്തുകളിനല് ആളുകൾനക്ക്തിരോയി നപോരുതുന്ന 

ചവദ്പുസ്തകത്തിൽ ചഗ്പോത്സോഹിപ്പിക്ക്നപ്പെുന്നു? 
ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ചെോമോ 12:18.....എല്ലാവമരാടുും സ ാധാന ായിരിക്ുന്നതിനു 
നിങ്ങൾക്ു കഴിയുന്നടതല്ലാും ടചയ്യുക 
------------------------------------------------- 

Tevbe 9:29*.....മവൈക്ാരിൽ ടപട്ട സതയനിമഷധികടള അല്ലാഹു 
ശ്പിച്ചിരിക്ുന്നു. അവർ അല്ലാഹുവില്ുും അന്തയൈിനത്തില്ുും 
വിശ്വസിക്ുകയുും, സൈാചാരും കൽപിക്ുകയുും. അല്ലാഹുവുും അവന്ടെ 
ൈൂതനുും നിഷിദ്ധ ാക്ിയത് നിഷിദ്ധ ാണ്. അവർ ന സ്കാരും നിഷ്ഠമയാടട 
നിർവഹിക്ുന്നവരുും സകാത്ത് നൽകുന്നവരു ാണ്. 

Ahzab 33:26*.....മവൈക്ാരിൽ നിന്ന് അവർക്് 
(സതയനിമഷധികൾക്്) പിന്തുണ നൽകിയവടര അവരുടട മകാട്ടകളിൽ 

നിന്ന് അവൻ ഇെക്ിവിടുകയുും അവരുടട ഹൃൈയങ്ങളിൽ അവൻ ഭയും 
ഇട്ടുടകാടുക്ുകയുും ടചയ്തു. നീ ചില്ടര ടകാല്ലുകയുും ചില്ടര 
തടവിൽ പാർപ്പിക്യുും ടചയ്തു. 
 
 
 



171. 
ഇക്ക്ോല്ത്ത് വിശവോസികൾക്ക്ോയി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ 

ചഗ്പോത്സോഹിപ്പിക്ക്ുന്ന അരോജകീയവുും ആഗ്കമ പരവുമോയ 

യുദ്ധും, വിശവോസികൾനക്ക്തിനരയുള്ള ചപോരോട്ടും 
എന്നിവയോച ോ?  (Jihad) 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

എചഫചസോസ് 6:12*.....നാും മപാരാടുന്നത്  നുഷയമരാടല്ല, 
അധികാരങ്ങമളാടുും ശ്ക്തികമളാടുും ഈ അന്ധകാരമല്ാകത്തിടെ 

അധിപതികമളാടുും ആകാശ്ത്തിടല് ൈുഷ്ടാത്മമസനമയാടു മത്ത. 

1 തിചമോചത്തചയോസ് 2:1-2*.....1. ഞാൻ ആഹവാനും ടചയ്യുന്നു, 
അതിനാൽ ആൈയും ഒന്നാ തായി... 2. നാും ദൈവഭക്തിയില്ുും 
സതയസന്ധതയില്ുും സവസ്ഥവുും ശ്ാന്തവു ായ ജീവിതും നയിമച്ചക്ാും. 
------------------------------------------------- 

Nisa 4:76-77*.....76. അല്ലാഹുവിൻടെ  ാർഗ്ത്തിൽ യുദ്ധും 
ടചയ്യുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ അവർക്് യുദ്ധത്തിന് കൽപന 
നൽകടപ്പട്ടമപ്പാഴാകടട്ട അൽപും മപടരാഴിച്ച് (എല്ലാവരുും) 
പിൻ ാെുകയാണുണ്ടായത്. നീ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾക്് യുദ്ധും മനരിടു ന്നത്? 

കുെച്ചു സ യും  ാത്തും നീ ഞങ്ങൾക്് സ യും തരണും തടന്ന 

ടചയ്യു ായിരുന്നു. പെയുക: "ഈ മല്ാകും സുഖ ുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായുും 
പരമല്ാക ാണ് സൂക്ഷ്് ത പാല്ിക്ുന്നവർക്് കൂടു തൽ ഗ്ുണകരും. 
കുെിപ്പ്: ജിഹോദ് അനല്ലങ്കിൽ യുദ്ധും എന്നത് ഏറ്റവുും വല്ിയ 

വിഷ്യമോണ് ഖുർആെിൽ :Tevbe 9:29 & 123.  

172. 
മനറ്റോരു വിശവോസനത്ത ജെങ്ങനള നകോള്ളയെിക്ക്ുകയുും 
നകോള്ളിക്ക്ുകയുും ന യ്യുന്നതിെു ബദ്വും ഇന്നു 
വിശവോസികനള ചഗ്പോത്സോഹിപ്പിക്ക്ുചമോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ഉല്പത്തി 14:23.....ആകാശ്വുും ഭൂ ിയുും സൃഷ്ടിച്ച 

അതയുന്നതദൈവ ായ സർമവശ്വരമനാടു ഞാൻ സതയും ടചയ്തിട്ടുണ്ട് 

പുെപ്പോട് 20:15 & 17*.....15. നിങ്ങൾ മ ാഷ്ടിക്രുത്. 17. 

കൂട്ടുകാരന്ടെ ഭവനടത്ത മ ാഹിക്രുതു; കൂട്ടുകാരന്ടെ ഭാരയടയ 

മ ാഹിക്രുതു … 
എചഫചസോസ് 4:28*.....മ ാഷ്ടിച്ചിരുന്നവർ ഇനി അത്പകാരും 

ടചയ്യാടത, ൈരിത്ൈടര സഹായിക്ുവാൻ വകയുണ്ടാകുന്നതിന് ഉത്ത  ായ 

മജാല്ിയിൽ ഏർടപ്പട്ട് സവന്തും ദകടകാണ്ട് അധവാനിക്ണും 
------------------------------------------------- 

Enfal 8:1 & 41*.....1. (നബിമയ,) നിമന്നാടവർ യുദ്ധത്തിൽ 

മനടിയ സവത്തുക്ടളപ്പറ്റി മചാൈിക്ുന്നു. പെയുക: യുദ്ധത്തിൽ മനടിയ 

സവത്തുക്ൾ അല്ലാഹുവിനുും അവൻടെ െസൂല്ിനു ുള്ളതാകുന്നു. 41. 
നിങ്ങൾ (യുദ്ധത്തിൽ) മനടിടയടുത്ത ഏടതാരു വസ്തുവിൽ നിന്നുും 
അതിൻടെ അഞ്ചിടല്ാന്ന് അല്ലാഹുവിനുും െസൂല്ിനുും (െസൂല്ിൻടെ) 
 

 



173. 
തങ്ങളുനെ ശഗ്തുക്ക്ൾനക്ക്തിനര ഭീകരതയുും പരുഷ്വുും 
ഉപചയോരിക്ക്ുന്നതിന് ഇന്ന് വിശവോസികനള ബദ്വും 
ആഗ്രഹിക്ക്ുന്നുചടോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ജനെമിയോ 22:3*.....അവിടു ന്ന ്അരുളിടച്ചയ്യുന്ന :ു നീതിയുും നയായവുും 
നടത്തുവിൻ; ടകാള്ളയടിക്ടപ്പട്ടവടന  ർൈകടെ ദകയിൽനിന്ന  ുരക്ഷ്ിക്ുവിൻ; 

പരമൈശ്ിമയാടു ും അനാഥമനാടു ും വിധവമയാടു ും അനയായ ായി ടപരു ാെരുത്; 

അത്ക ും കാട്ടരുത്; നിഷ്കളങ്കരുടട രക്തും ടചാരിയുകയു രുത്.  

2 തിചമോചത്തചയോസ് 2:24-25*.....അവൻ എല്ലാവമരാടു ും 
ൈയാല്ുവുും മയാഗ്യനായ ത്പമബാധകനുും ക്ഷ് ാശ്ീല്നുും ആയിരിക്ണും; 
ത്പതിമയാഗ്ികടള സ  യ ായി തിരുത്തുകയുും മവണും. 25അവർ അനുതപിച്ച ്

സതയും എടന്തന്ന ്അെിയുവാൻ ദൈവും ഇടയാക്ിമയക്ാും. 26തടെ ഇഷ്ടും 
ടചയ്യുന്നതിന് പിശ്ാച് അവടര അടി ടപ്പടുത്തിടയങ്കില്ുും അവടെ 

ടകണിയിൽനിന്ന ്അവർ രക്ഷ്ടപമട്ടക്ാും. 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:4*.....എത്തമയാ രാജയങ്ങടള നാും നശ്ിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
രാത്തിയിമല്ാ, അവർ ഉച്ചയുെക്ത്തില്ായിരിക്ുമമ്പാമഴാ നമ്മുടട ശ്ിക്ഷ് 

അവർക്് വന്നുഭവിച്ചു. 
Enfal 8:12.....സതയനിമഷധികളു ടട  നസ്ുകളിൽ ഞാൻ ഭയും 
ഇട്ട ടകാടുക്ുന്നതാണ്. അതിനാൽ കഴുത്തുകൾക്്  ീടത നിങ്ങൾ ടവട്ടിടക്ാള്ളുക. 

അവരുടട വിരല്ുകടളല്ലാും നിങ്ങൾ ടവട്ടിക്ളയുകയുും ടചയ്യുക. 
Enfal 8:67.....യാടതാരു ത്പവാചകനുും എഴുമന്നല്കപിക്ുവാൻ 

സാധിക്ുകയില്ല. അവൻ ഭൂ ിയിൽ ആടരയുും ടകാല്ലുന്നില്ല.... 
                            

                               174.* 
വിശവോസികൾ ഇന്ന് ശിക്ഷയുനെ െിയമും െെപ്പോക്ക്ോൻ ബദ്വും 
ആഗ്രഹിക്ക്ുന്നുചവോ? (Kısas) 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

മത്തോയി 5:39*.....ൈുഷ്ട നുഷയമനാട് എതിർക്രുത്; ആടരങ്കില്ുും 

നിടെ വല്ടത്ത ടചകിട്ടത്തടിച്ചാൽ ഇടമത്തതുകൂടി തിരിച്ചുകാണിക്ുക. 

ചെോമോ 12:19-20*.....സ്മനഹിതമര, നിങ്ങൾ ആമരാടു ും ത്പതികാരും 
ടചയ്യരുത്; ദൈവും അവടര ശ്ിക്ഷ്ിച്ചുടകാള്ളടട്ട20‘നിടെ ശ്ത്തുവിന  ുവിശ്ക്ുന്ന  ു

എങ്കിൽ ആഹാരും നല്കകുക; അവനു ൈാഹിക്ുന്നുടവങ്കിൽ കുടിക്ുവാൻ 

ടകാടുക്ുക; ൈുഷ്ടത നിടന്ന മതാല്കപിക്രുത്; നന്മടകാണ്ട  ുതിന്മടയ കീഴടക്ുക.. 

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

Bakara 2:194*.....ആടരങ്കില്ുും ഒരു മതാട്ടും തട്ടിയാൽ നിങ്ങടള 
അവൻടെ വല്ുംകട്ടി ടകാണ്ട് വരൂ. 
Shura 42:40-41*.....40. ഒരു തിൻ യ്ക്ുള്ള ത്പതിഫല്ും 
അതുമപാല്ുള്ള ഒരു തിൻ തതടന്നയാകുന്നു. 41. തങ്ങൾക്് മത്ൈാഹും 
വരുത്താടത പൂർത്തീകരണും ത്പാപിച്ചവരാമരാ അവർക്ാണ് 

അൽപവുും ശ്ിക്ഷ് നൽകടപ്പടുന്നത്. 

 

 



175.* 
സവന്ത്ും കരങ്ങളിൽ ഗ്പതികോരും ന യ്യുന്നതിെോയി 
വിശവോസികനള പരിശുദ്ധോത്മോവ് ചഗ്പോത്സോഹിപ്പിക്ക്ുചമോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

െിയമോവർത്തെും 32:35-36*.....35. ത്പതികാരും 
എനിക്ുള്ളതു, ഞാൻ പകരും വീട്ടുും. 36. യമഹാവ തന്ടെ ജനടത്ത 

നയായും വിധിക്ുും "എന്നുും അരുളിടച്ചയ്തവടന നാും 
അെിയുന്നുവമല്ലാ. 

ചെോമോ 2:1*.....മഹ  നുഷയാ, അപരടന കുറ്റും വിധിക്ുന്ന നീ 
ആരുതടന്ന ആയാല്ുും നിടന്നക്ുെിച്ചുള്ള വിധിയിൽനിന്ന് നീ എങ്ങടന 

ഒഴിഞ്ഞു ാെുും 

ചെോമോ 12:14-18.....അമത, അവടര ശ്പിക്ാടത അവരുടട 

അനുത്ഗ്ഹത്തിനുമവണ്ടി ത്പാർഥിക്ുക. ആടരങ്കില്ുും നിങ്ങമളാടു മത്ൈാഹും 

ടചയ്താൽ പകരും മത്ൈാഹിക്രുത് 
------------------------------------------------- 

Bakara 2:179*.....മഹ,  നുഷയാ, നീ ആടരടയങ്കില്ുും 
പിൻപറ്റിടക്ാള്ളുക. നിങ്ങൾ (ആപത്തുകളാൽ) വല്യും 
ടചയ്യടപ്പടുന്നുടവങ്കിൽ ഒഴിടക. 

Maide 5:45*.....ജീവന് ജീവൻ, കണ്ണിന് കണ്ണ്,  ൂക്ിന്  ൂക്്, 
ടചവിക്് ടചവി, പല്ലിന് പല്ല്,  ുെിവുകൾക്് തത്തുല്യ ായ ത്പതിത്കിയ 

എന്നിങ്ങിടനയാണ് അതിൽ (ടത ൊത്തിൽ) നാും അവർക്് നിയ  ായി 
ടവച്ചിട്ടുള്ളത്. 

176. 
തങ്ങളുനെ ശഗ്തുക്ക്നള ശപിക്ക്ോൻ വിശവോസികളോയ ഒരു െല്ല 
ബദ്വും അവനര ചഗ്പോത്സോഹിപ്പിക്ക്ുചമോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ല് ചൂക്ക്ോസ് 6:27-28*.....എന്നാൽ എടെ ത്പമബാധനും മകൾക്ുന്നവരായ 

നിങ്ങമളാടു  ഞാൻ പെയുന്ന :ു നിങ്ങള ടുട ശ്ത്തുക്ടള സ്മനഹിക്ുക; നിങ്ങടള 

മൈവഷിക്ുന്നവർക്  ുനന്മ ടചയ്യുക; 28നിങ്ങടള ശ്പിക്ുന്നവടര അന തു്ഗ്ഹിക്ുക; 

നിങ്ങടള നിന്ദിക്ുന്നവർക്മുവണ്ടി ത്പാർഥിക്ുക.  
യോചക്ക്ോബ് 3:10*.....ഒമര വായിൽനിന്ന  ുതടന്ന ഈശ്വരസ്തുതിയുും 
ശ്ാപവുും പുെടപ്പടുന്ന .ു എടെ സമഹാൈരമര, ഇത് ഉചിത ല്ല. .. 

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

Bakara 2:159*..... അല്ലാഹുവിന്ടെ ശ്ാപും അത്ക ികളുടട 
മ ല്ാകുന്നു. 
Al-i İmran 3:61*.....നിനക്് അെിവ് വന്നുകിട്ടിയതിനു മശ്ഷും 
അവൻടെ (ഈസായുടട) കാരയത്തിൽ നിമന്നാട് ആടരങ്കില്ുും 
തർക്ിക്ുകയാടണങ്കിൽ നീ പെയുക: നിങ്ങൾ വരൂ. ഞങ്ങളുടട 
 ക്ടളയുും, നിങ്ങളുടട  ക്ടളയുും, ഞങ്ങളുടട സ്ത്തീകടളയുും 
നിങ്ങളുടട സ്ത്തീകടളയുും ന ുക്് വിളിച്ചുകൂട്ടാും. ഞങ്ങളുും നിങ്ങളുും 
(കൂടുകയുും ടചയ്യാും. നാും കള്ളും പെയുന്നവർ തടന്നയാണ്. 

അല്ലാഹുവിൻടെ മപരിൽ കള്ളും ടകട്ടിച്ച ച്ചവരാമരാ അവർ 
തടന്നയാകുന്നു അത്ക ികൾ. 
 



177.* 
യഹൂദ്ന്മോനര ശോപത്തിെു വിചധയരോക്ക്ിചയോ, ഒരു രോഗ്ഷ്ടും 
എന്ന െില്യിൽ െശിപ്പിക്ക്നപ്പെുന്നതിനെക്ക്ുെിചച്ചോ ബദ്വും 
കരുതുന്നുചടോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ജനെമിയോ 31:37*.....  ുകളിൽ ആകാശ്ടത്ത അളക്ാനുും താടഴ 

ഭൂ ിയുടട അടിസ്ഥാനും കടണ്ടത്താനുും കഴിയുമ ാ? എങ്കിൽ  ാത്തമ , 

ഇത്സാമയല്ിടെ സന്തതികടള അവരുടട ത്പവൃത്തികൾ നി ിത്തും 

തള്ളിക്ളയുകയുള്ളൂ എന്ന് അവിടുന്ന് അരുളിടച്ചയ്യുന്നു. 

ചെോമോ 11:1-2*..... ദൈവും സവന്തും ജനടത്ത തള്ളിക്ളഞ്ഞുമവാ 

എന്നു ഞാൻ മചാൈിക്ുന്നു. നിശ്ചയ ായുും ഇല്ല. ഞാൻ തടന്ന 

ഇത്സാമയല്യനുും അത്ബഹാ ിടെ വുംശ്ജനുും ടബനയാ ീൻ 

മഗ്ാത്തക്ാരനു ാകുന്നു. 2മല്ാകാരുംഭത്തിനു  ുമ്പുതടന്ന താൻ 

തിരടഞ്ഞടുത്ത ജനടത്ത ദൈവും ഉമപക്ഷ്ിച്ചിട്ടില്ല. മവൈത്ഗ്ന്ഥത്തിൽ 

പെയുന്നത് എന്താടണന്നു നിങ്ങൾക്െിഞ്ഞുകൂമട?  

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

Bakara 2:88-89*.....88. അവരുടട സതയനിമഷധും കാരണ ായി 
അല്ലാഹു അവടര ശ്പിച്ചിരിക്ുന്നു. 89. സതയനിമഷധികൾക്ു 
അല്ലാഹു നരകത്തീ ഒരുക്ിടവച്ചിട്ടുണ്ട്.. 
Maide 5:12-13*.....12. അല്ലാഹു ഇത്സായീൽ സന്തതികമളാട് 
കരാർ ടചയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ കരാർ ല്ുംഘിച്ചതിൻടെ 
ഫല് ായി നാും അവടര ശ്പിക്ുകയുും, അവരുടട  നസ്ുകടള നാും 
കടുത്തതാക്ിത്തീർക്ുകയുും ടചയ്തു. 
കുെിപ്പ്: ഖുർആനിടല്  ൈീന ഭാഗ്ും 11% യഹൂൈവിരുദ്ധയാണ്. ഹിറ്റല്്െുടട 
ട യിൻ കാുംപ്് 7% മപർ  ാത്ത ാണ് യഹൂൈവിരുദ്ധരായിരുന്നു. 

178. 
യുദ്ധും ന യ്യോൻ കഴിയോത്തവനരക്ക്ോൾ നമച്ചനപ്പട്ടവരോച ോ 
യുദ്ധും ന യുെവർ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

1 സോമുവൽ 30:23-24*..... എന്നാൽ ൈാവീൈ  ുപെഞ്ഞ :ു “എടെ 

സമഹാൈരന്മാമര അങ്ങടന ടചയ്യരുത്. ടകാള്ളക്ാരായ നമ്മുടട ശ്ത്തുക്ളിൽനിന്ന  ു

നടമ്മ രക്ഷ്ിച്ച ്അവടര നമ്മുടട ദകയിമല്ല്കപിച്ച സർമവശ്വരനാണ് അവടയല്ലാും 
ന ുക്  ുനല്കകിയിരിക്ുന്നത്; 24നിങ്ങൾ പെയുന്നതിമനാടു  മയാജിക്ാൻ ആർക്  ു

സാധിക്ുും; യുദ്ധത്തിന  ുമപായവർക്ുും സാധനസാ ത്ഗ്ികൾ സൂക്ഷ്ിച്ചവർക്ുും 
ഓഹരി ഒരുമപാടല് ആയിരിക്ണും 
------------------------------------------------- 

Nisa 4:95*..... അവരുടട ധനുംടകാണ്ടുും മൈഹുംടകാണ്ടുും 
ദൈവ ാര്കഗ്ത്തിൽ സ രും ടചയ്യുന്നവടര ഒഴിഞ്ഞിരിക്ുന്നവമരക്ാളുും 
കൂടു തല്ായി അല്ലാഹു  ഹത്തായ ത്പതിഫല്ും നൽകുന്നതാണ്. അവരുടട 
(സതയനിമഷധികളുടട) കാരയത്തിന് നീ ധൃതി കാണിക്രുത്. തങ്ങളുടട ധനും 
ടകാണ്ടുും മൈഹുംടകാണ്ടുും സ രും ടചയ്യുന്നവടര ഒഴിഞ്ഞിരിക്ുന്നവമരക്ാൾ 

അല്ലാഹു പൈവിയിൽ ഉയർത്തിയിരിക്ുന്നു. എല്ലാവർക്ുും അല്ലാഹു നല്ല 
ത്പതിഫല്ും വാഗ്ൈാനും ടചയ്തിരിക്ുന്നു. 



179. 
െരകോഗ്നിയിൽ ഏർനപ്പെുന്നവർക്ക്് ശിക്ഷ വോഗ്ദ്ോെും 
ന യ്തുനകോടുും, സവർരത്തിചല്ക്ക്ുള്ള ഗ്പചവശെും 
ഉെപ്പുവരുത്തുനമന്ന വോഗ്ദ്ോെനത്തക്ക്ുെിച്ചുും, ബദ്വമോർഗ്ഗത്തിൽ 
അല്ലോഹു കൂട്ടിചച്ചർക്ക്ുകചയോ, മരിക്ക്ുകചയോ ന യ്തവർക്ക്് 
ഗ്പതിഫല്ും െൽകുനമന്ന്, വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ യുദ്ധനത്ത 

ചഗ്പോത്സോഹിപ്പിക്ക്ുന്നുചടോ? (Jihad) 
ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

യോചക്ക്ോബ് 1:20..... നുഷയടെ മകാപും ൂല്ും ദൈവത്തിടെ നീതി 
നിർവഹിക്ടപ്പടുന്നില്ല 

യോചക്ക്ോബ് 4:1& 8*.....നിങ്ങളുടട ഇടയിൽ കല്ഹങ്ങളുും 

ഏറ്റു ുട്ടല്ുകളുും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുടകാണ്ട്? നിങ്ങളുടട അവയവങ്ങളിൽ 

മപാരാട്ടും നടത്തുന്ന മഭാമഗ്േയമല്ല അതിനു കാരണും 
------------------------------------------------- 

Nisa 4:77....."ഞങ്ങളുടട നാഥാ! നീ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾക്് യുദ്ധും 
നിർബന്ധ ാക്ിയത്. "പെയുക:" പര കാരുണികനായ അല്ലാഹുവിൽ 

ഭരമ ൽപിക്ുക. " 

Fath 48:16*.....പിൻ ാെി നിന്നവരിൽ ഒരു വിഭാഗ്ടത്ത പറ്റിയുള്ള 

കരാർ അവരുടട  ുന്നിൽ ടവക്ുക. നിങ്ങൾ ബഹുദൈവാരാധകരുടട 
കൂട്ടത്തില്ായിമപ്പാകരുത്. നിങ്ങൾ അവമരാട് യുദ്ധും ടചയ്യുക, അടല്ലങ്കിൽ 

അവർ സ ർപ്പിക്ുും ... നിങ്ങൾ  ുമ്പ് നിങ്ങളുടട പുെമകാട്ടു തിരിഞ്ഞു 
കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു നിങ്ങടള മവൈനമയെിയ ശ്ിക്ഷ്ടകാണ്ട് ശ്ിക്ഷ്ിക്ുും. 

          രിഗ്തപരമോയ സുംഭവങ്ങൾ 
180.* 

ചല്ോകനത്ത സൃഷ്ടിച്ചതിെുചശഷ്ും, മെുഷ്യവർരത്തിന് ഒരു 
സുഗ്പധോെ മോതൃക നവക്ക്ോൻ ഏഴോും ദ്ിവസും ബദ്വും 
വിഗ്ശമിച്ചുചവോ? (Sabbath or Shabbat) 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

പുെപ്പോട് 20:8-10.....ശ്ബത്തുൈിവസും വിശ്ുദ്ധ ായി ആചരിക്ാൻ 

ത്ശ്ദ്ധിക്ുക. 9ആെ  ുൈിവസുംടകാണ്ട  ുനിങ്ങളുടട മജാല്ിടയല്ലാും ടചയ്യുക. 10എന്നാൽ 

ഏഴാും ൈിവസും നിങ്ങളുടട ദൈവ ായ സർമവശ്വരടെ ശ്ബത്താകുന്ന .ു അന്ന ്

നീയുും നിടെ പുത്തന്മാരുും പ തു്തി ാരുും ൈാസീൈാസന്മാരുും  ൃഗ്ങ്ങളുും നിങ്ങളുടട 

മൈശ്ത്ത  ുപാർക്ുന്ന പരമൈശ്ിയുും ഒര  ുമജാല്ിയില്ുും ഏർടപ്പടരുത്. 
നഹഗ്ൈോയർ 4:4 &10*.....4ഏഴാും നാളിൽ ദൈവും തടെ 

ത്പവർത്തനങ്ങളിൽനിന്നു നിവൃത്തനായി വിത്ശ് ിച്ചു എന്ന് ഏഴാും നാളായ 

ശ്ബത്തിടനപ്പറ്റി മവൈത്ഗ്ന്ഥത്തിൽ ഒരിടത്തു പെയുന്നുണ്ടമല്ലാഒരു 
വിത്ശ് ാനുഭവും ദൈവത്തിടെ ജനടത്ത കാത്തുനില്കക്ുന്നു 
------------------------------------------------- 

Kaf 50:38*.....ആകാശ്ങ്ങളുും ഭൂ ിയുും അവയ്ക്ിടയില്ുള്ളതുും 
നാും ആെു ൈിവസങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്ുന്നു. യാടതാരു ക്ഷ്ീണവുും 
നടമ്മ ബാധിച്ചിട്ടു ില്ല. 
 
 



181. 
ബദ്വും തൻനെ സവരൂപത്തില്ുും സോദ്ൃശയത്തില്ുമോച ോ 
മെുഷ്ൃനെ സൃഷ്ടി ത്? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

ഉല്പത്തി 1:26-27*.....ദൈവും അരുളിടച്ചയ്ത :ു “ന ുക് ്നമ്മുടട 
ഛായയില്ുും സാൈൃശ്യത്തില്ുും  നുഷയടന സൃഷ്ടിക്ാും. സ തു്ൈത്തിടല് 

 ത്സയങ്ങളുടടയുും ആകാശ്ത്തിടല് പെവകളുടടയുും ഭൂ ിയിടല്  ൃഗ്ങ്ങളുടടയുും 
ഇഴജന്തുക്ളുടടയുും സർവജീവജാല്ങ്ങളുടടയുുംമ ൽ അവർക് ്അധികാരും 
ഉണ്ടായിരിക്ടട്ട.” 27ദൈവും തടെ ഛായയിൽ  നുഷയടന സൃഷ്ടിച്ച ;ു സവന്തും 
ഛായയിൽത്തടന്ന അവടര ആണുും ടപണ്ണു ായി സൃഷ്ടിച്ചു 

1 ചകോെിചന്ത്ോസ് 11:7.....പുരുഷൻ ശ്ിരസ്   ൂമടണ്ട ആവശ്യ ില്ല. എന്തടുകാടണ്ടന്നാൽ 

അവൻ ദൈവത്തിടെ ത്പതിബിുംബവുും ദൈവത്തിടെ മതജസ്് ത്പതിഫല്ിപ്പിക്ുന്നവനു ാകുന്ന 

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

Nisa 4:28*.....എടന്തന്നാൽ  നുഷയൻ ബല്ഹീനനായി സൃഷ്ടിക്ടപ്പട്ടവനാണ്. 

İbrahim 14:34....തീർച്ചയായുും  നുഷയൻ  ഹാ അത്ക കാരിയുും 
വളടര നന്ദിടകട്ടവനുും തടന്ന. 

Shura 42:11*.....ത്സഷ്ടാവ്... അവൻ നിങ്ങടള നിങ്ങളുടട 
സവന്തും ൈമ്പതികളിൽനിന്നുും സൃഷ്ടിച്ചു... അവനു തുല്യ ായി ഒന്നു ില്ല 
(ത്പപഞ്ചത്തിൽ, അവനു ായി ഒന്നുും  ിണ്ടാനാകില്ല). 

                             182. 
ഏനദ്ൻ ചതോട്ടത്തിൽ െിന്ന് ബദ്വും ആദ്ോമിനെയുും 
ഹവ്വോനയയുും പുെത്തോക്ക്ിയചപ്പോൾ അവൻ പുരുഷ്െുും 
സ്ഗ്തീയുും തമ്മില്ുള്ള ശഗ്തുതയുടോകുനമന്ന് ഗ്പഖയോപിച്ചു? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ഉല്പത്തി 3:13-15*.....സർമവശ്വരനായ ദൈവും സ്ത്തീമയാട്: “നീ 
എന്തുടകാണ്ട ്ഇങ്ങടന ടചയ്ത ”ു എന്ന  ുമചാൈിച്ചമപ്പാൾ “സർപ്പും എടന്ന വഞ്ചിച്ച ,ു 

ഞാൻ ഭക്ഷ്ിച്ച മുപായി” എന്ന ്അവൾ പെഞ്ഞ .ു യുും സ്ത്തീയുും തമ്മില്ുും നിടെ 

സന്തതിയുും അവളുടട സന്തതിയുും തമ്മില്ുും ഞാൻ ശ്ത്തുത വരുത്തുും. അവളുടട 

സന്തതി നിടെ തല് തകർക്ുും; നിടെ സന്തതി അവടെ കുതികാല്ിൽ കടിക്ുും.”  
----------------------------------------------------- 

A’raf 7:23-25*.....23- അവർ പെഞ്ഞ:ു "ഞങ്ങളുടട നാഥാ! ഞങ്ങൾ ഞങ്ങമളാടു 
തടന്ന അത്ക ും കാണിച്ചിരിക്ുന്ന. നീ ഞങ്ങൾക്് ടപാെുത്തതുരികയുും, ഞങ്ങമളാട് കരുണ 

കാണിക്കുയുും ടചയ്തിടല്ലങ്കിൽ തീർച്ചയായുും ഞങ്ങൾ നഷ്ടും പറ്റിയവരുടട കൂട്ടത്തില്ാകുന്ന. 

24. അവൻ (അല്ലാഹ)ു പെഞ്ഞ:ു നിങ്ങൾ ഇെങ്ങിമപ്പാകൂ. നിങ്ങളിൽ ചില്ർ ചില്ർക്് 

ശ്ത്തുക്ളാകുന്ന. നിങ്ങൾക്് ഭൂ ിയിൽ ഒരു നിശ്ചിത അവധി കിട്ടും. 25. അവൻ പെഞ്ഞ:ു 

അതിൽ (ഭൂ ിയിൽ) തടന്ന നിങ്ങൾ ജീവിക്ുും. അവിടട തടന്ന നിങ്ങൾ  രിക്ുും. അവിടട 
നിന്്ന തടന്ന നിങ്ങൾ പുെത്്ത ടകാണ്്ട വരടപ്പടുകയുും ടചയ്യും. 
Taha 20:123.....അവൻ (അല്ലാഹ )ു പെഞ്ഞ :ു നിങ്ങൾ രണ്്ട മപരുും ഒന്നിച്്ച 

ഇവിടട നിന്്ന ഇെങ്ങിമപ്പാകുകണിങ്ങളിൽ ചില്ർ ചില്ർക്് ശ്ത്തുക്ളാകുന്ന .ു 

ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: ദബബിളിൽ ദൈവും ത്പഖയാപിച്ച ശ്ത്തുത ആൈാ ിനുും 
ഹവ്വായ്ക്ു ിടയില്ല്ല, സാത്താനുും  നുഷയവർഗ്വുും തമ്മില്ല്ല. 
 

 



183.* 
ഗ്പളയത്തിന്നെ കഥയിൽ ചെോഹയുനെ പുഗ്തന്മോരിൽ ഒരോൾ 
മുങ്ങിമരിച്ചതിെുചശഷ്ും ചെോഹ നപട്ടകും ജൂഡിമല്മുകളിൽ 

വിഗ്ശമിക്ക്ോൻ തുെങ്ങിചയോ? 
ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ഉല്പത്തി 7:7..... മനാഹയുും ഭാരയയുും പുത്തന്മാരുും അവരുടട 

ഭാരയ ാരുും ത്പളയത്തിൽനിന്നു രക്ഷ്ടപടാൻ ടപട്ടകത്തിൽ ത്പമവശ്ിച്ചു 

ഉല്പത്തി 8:4 & 18..... ഏഴാും ാസും പതിമനഴാും ൈിവസും 

ടപട്ടകും അരാരത്തു പർവതത്തിൽ ഉെച്ചു. 
ഉല്പത്തി 10:1..... മനാഹയുടട പുത്തന്മാരായ മശ്ും, ഹാും, യാടഫത്്ത 

എന്നിവരുടട വുംശ്ാവല്ി: ജല്ത്പളയത്തിനുമശ്ഷും അവർക് ്പ തു്തന്മാർ ജനിച്ച .ു 

1 പചഗ്തോസ് 3:20*...... മനാഹ കപ്പൽ നിർ ിക്ുകയുും വളടര 

കുെച്ചുമപർ, അതായത് എട്ടു മപർ  ാത്തും, ത്പളയത്തിൽനിന്നു 
രക്ഷ്ടപടുകയുും ടചയ്തു.. 
------------------------------------------------- 

Hud 11:42-44*.....42 പർവ്വതതുല്യ ായ തിര ാല്കൾക്ിടയില് ടൂട അത് 

(കപ്പൽ) അവടരയുും ടകാണ്ട ്സഞ്ചരിച്ച ടുകാണ്ടിരിക്ുകയാണ്. നൂഹ് തൻടെ 
 കടന വിളിച്ച .ു അവൻ അകടല് ഒരു  സ്ഥല്ത്തായിരുന്നു. എൻടെ 
കുഞ്ഞു കമന, നീ ഞങ്ങമളാടടാപ്പും കയെിടക്ാള്ളുക. നീ സതയനിമഷധികള ടുട 
കൂടട ആയിമപ്പാകരുത് 43- അവൻ (അല്ലാഹു) പെഞ്ഞു: അടുത്തു തടന്ന അവർ 
മഖൈിക്ുന്നവരായിത്തീരുും. "ടവള്ളത്തിൽ നിന്ന ്എടന്ന രക്ഷ്ിക്ുന്ന ഒരു   ല്യിൽ 

ഞാൻ അഭയും മതടുന്നു." അമപ്പാടഴല്ലാും അവർക്ിടയിൽ തിര ാല്കൾ 

എഴുമന്നറ്റ,് അവൻ  ുങ്ങിമപ്പായി. 44. ടപട്ടകും അൽ-ജൂൈിയില്ാടണന്നത്.             

                                184. 
അഗ്ൈോഹോമിെുചമൽ അെുഗ്രഹും ല്ഭിക്ക്ുനമന്ന വോഗ്ദ്ത്തും, 
യിസ്ഹോക്ക്ിൻനെ കുല്ത്തില്ൂനെ ഇസ്മോചയൽ അനല്ല? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

ഉല്പത്തി 16:11-12*....ഇമപ്പാൾ നീ ഗ്ർഭിണിയാണ്. നിനക്ു 
ഒരു  കൻ ജനിക്ുും. സർമവശ്വരൻ നിടെ മരാൈനും മകട്ടതിനാൽ 

അവന് ഇശ് ാമയൽ എന്നു മപരിടണും. 12അവൻ ഒരു കാട്ടുകഴുതയ്ക്ു 
സ നായിരിക്ുും. അവൻ സകല്  നുഷയർക്ുും എതിരായുും എല്ലാവരുും 

അവന് എതിരായുും ടപാരുതുും. സകല് ചാർച്ചക്ാരിൽനിന്നുും അവൻ 

അകന്നു ജീവിക്ുും.” 

ഉല്പത്തി 17:18-21*.....എന്നാൽ അടുത്തവർഷും ഇമത 

കാല്ത്ത് സാൊ ത്പസവിക്ുന്ന നിടെ പുത്തൻ 

ഇസ്ഹാക്ു ായിട്ടായിരിക്ുും ഞാൻ എടെ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്ുക.”  
------------------------------------------------- 
Nisa 4:163*..... ഞങ്ങൾ അത്ബാഹടത്തക്ുെിച്ചുും 
യിശ് ാമയല്ിടനക്ുെിച്ചുും ടവളിപാട് നൽകി ... 
Meryem 19:54*..... ഇസ് ാഈൽ (െ) നിമവൈനും: അമേഹും ഒരു 
ത്പവാചകനാണ്. 
 

 

 



185. 
കഅ്ൈയിൽ ഒരു യോരും അർപ്പിക്ക്ോൻ അഗ്ൈോഹോും 
മക്ക്യിചല്ക്ക്് സഞ്ചരിചച്ചോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 
 1. Ur of the Chaldees (Gen. 11:31; അപ്പ. ത്പവർത്തനങ്ങൾ 7:2-4) 

 2. Haran  (Gen. 12:1-4; അപ്പ. ത്പവർത്തനങ്ങൾ 7:4) 

 3. Damascus  (Gen. 15:2) 

 4. Shechem  (Gen. 12:6, 7) 

 5. Bethel  (Gen. 12:8) 

 6. Egypt  (Gen. 12:9-20) 

 7. Bethel  (Gen. 13:1-9) 

 8. Hebron  (Gen. 13:10-18) 

 9. Dan (Gen. 14:1-14)  

10. Hobah (Gen. 14:15, 16) 

11. Salem (Gen. 14:17-21)  

12. Hebron (Gen. 15:1-21; 17:1-27, Gen. 16)  

13. Gerar (Gen. 20:1-18) 

14. Beersheba (Gen. 21:1-34) 

15. Moriah (Gen. 22:1-18) 

16. Hebron  (Gen. 23:1-20) 

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

Hajj 22:26*.....ഇബ്ൊഹീ ിനു നാും ആ  ന്ദിരത്തിന്ടെ സ്ഥാനും 
നിർമൈശ്ിച്ചു. ധർമ്മനിഷ്ഠപാല്ിക്ുന്നവർക്ുമവണ്ടി എന്ടെ ഭവനും 
ശ്ുദ്ധീകരിക്ുക. 

ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: അത്ബാഹാും ഒരിക്ല്ുും  ക്യിമല്ക്് മപായിട്ടിടല്ലന്ന് 
ദബബിൾ സൂചിപ്പിക്ുന്നു. ടഹമത്ബാനിടല് 175 ആും വയസ്ിൽ 

അമേഹും  രിച്ചു. 

186. 
അഗ്ൈോഹോും തൻനെ ഏകജോതെോയ മകനെ ബദ്വത്തിെു 
ൈല്ിയോയി അർപ്പിക്ക്ോൻ ഒരുക്ക്മോച ോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

ഉല്പത്തി 22:2 & 9-12*.....ദൈവും അരുളിടച്ചയ്തു: “നീ 
സ്മനഹിക്ുന്ന നിടെ ഏകപുത്തനായ ഇസ്ഹാക്ിടന കൂട്ടിടക്ാണ്ട് 
മ ാെിയാമൈശ്മത്തക്ു മപാകുക. അവിടട ഞാൻ കല്കപിക്ുന്ന  ല്യിൽ 

ടചന്ന് അവടന എനിക്ു മഹാ യാഗ് ായി അർപ്പിക്ുക.”  

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

Saaffat 37:100-107*.....102. എന്നിട്ട ആ ബാല്ൻ 

അമേഹമത്താടടാപ്പും ത്പയത്നിക്ാനുള്ള ത്പായട ത്തിയമപ്പാൾ അമേഹും 
പെഞ്ഞു: എൻടെ കുഞ്ഞു കമന! ഞാൻ നിടന്ന അെുക്ണട ന്ന ്ഞാൻ 

സവപ്നത്തിൽ കാണുന്നു. അതുടകാണ്ട് മനാക്ൂ: നീ എന്താണ് 

അഭിത്പായടപ്പടുന്നത്? അമേഹും പെഞ്ഞു: എൻടെ പിതാമവ, 

താങ്കൾടക്ന്തുപറ്റി? അതിനാൽ കൽപിക്ടപ്പടുന്ന ത്പകാരും നിങ്ങൾ 

ത്പവർത്തിക്ുക. 107. അവന്ന് പകരും ബല്ിയർപ്പിക്ാനായി  ഹത്തായ ഒരു 
ബല്ി ൃഗ്ടത്ത നാും നൽകുകയുും ടചയ്തു. 
ത്ശ്ദ്ധിക്ുക: ഖുർആനിൽ അത്ബഹാും യാഗ്ും അർപ്പിക്ാൻ മപാകുന്ന  കൻ 

ഏതാടണന്ന് വയക്ത ല്ല. 

 
 



187. 
അഗ്ൈോഹോമിൻനെ പുഗ്തെോയ യിശ്മോചയൽ ഒരു 
ഗ്പവോ കെോന ന്ന് കരുതനപ്പട്ടിരുചന്നോ? 

 ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ഉല്പത്തി 16:7-15*..... 8.Hagar... 11. െീ രർഭും ധരിച്ചു ഒരു 
മകനെ ഗ്പസവിക്ക്ുും; അവന്നു യിശ്മോചയല്യൻ എന്നു ചപർ കോച  ും. 
അവൻ കോട്ടുകഴുതനയചപ്പോനല്യുള്ള മെുഷ്യൻ ആയിരിക്ക്ുുംഅവന്നെ ബക 
എല്ലോവർക്ക്ുും വിചരോധമോയുും എല്ലോവരുനെയുും ബക അവന്നു 
വിചരോധമോയുും ഇരിക്ക്ുും; 
രല്ോതയർ 4:22-31 ..... 22. അഗ്ൈോഹോമിന്നു രടു പുഗ്തന്മോർ 
ഉടോയിരുന്നു; ഒരുവൻ ദ്ോസി ഗ്പസവിച്ചവൻ, ഒരുവൻ സവതഗ്ന്ത് 

ഗ്പസവിച്ചവൻ എന്നു എഴുതിയിരിക്ക്ുന്നുവചല്ലോ. 31. അങ്ങനെ 
സചഹോദ്രന്മോചര, െോും ദ്ോസിയുനെ മക്ക്ളല്ല സവതഗ്ന്ത്യുനെ മക്ക്ളചഗ്ത. 
------------------------------------------------- 

Nisa 4:163.....നാും നിനക്് മവൈത്ഗ്ന്ഥും ഇെക്ിത്തന്നിരിക്ുന്നു. 
ഇത്ബാഹീും, ഇസ് ാഈൽ, ഇഷാഖ്, യഅ്ഖൂബ് എന്നിവടരയുും 
ഓർക്ുക. 

Meryem 19:54*.....(നബിമയ,) നീ ഉൽമബാധിപ്പിക്ുക. അവൻ 

വാഗ്ൈാനും നൽകിയത് അവൻ ശ്രിയായി. അമേഹും ൈൂതനുും 
ത്പവാചകനു ായിരുന്നു.      

                            188. 
വിഗ്രഹങ്ങനള ആരോധിക്ക്ോൻ വിസമ്മതിച്ചതിെോൽ 

അഗ്ൈോഹോമിനെ തീയിൽ എെിയനപ്പചട്ടോ? 
ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ദ്ോെിചയൽ 3:1-30*.....ടനബുഖദ്മനസരിടെ ഭാവും  ാെി ശ്ത്ൈക്്, 
മ ശ്ക്്, അമബദ്ടനമഗ്ാ എന്നിവർടക്തിടര മരാഷാകുല്നായി ചൂളയുടട 

ചൂട് സാധാരണയുള്ളതിടെ ഏഴു  ടങ്ങ് വർധിപ്പിക്ാൻ അമേഹും 

കല്കപിച്ചു  
------------------------------------------------- 

Enbiya 21:51-71*.....66. അമേഹും പെഞ്ഞു: അമപ്പാൾ നിങ്ങൾക്് 
യാടതാരു ഉപകാരമ ാ ഉപത്ൈവമ ാ ടചയ്യാത്ത വസ്തുക്ടള അല്ലാഹുവിന് 

പുെട  നിങ്ങൾ ആരാധിക്ുകയാമണാ? 68. അവർ പെഞ്ഞു: നിങ്ങൾക്് 
(വല്ലതുും) ടചയ്യാനാകുട ങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവടന ചുടട്ടരിച്ച് കളയുകയുും, 
നിങ്ങളുടട ദൈവങ്ങടള സഹായിക്ുകയുും ടചയ്യുക. നിങ്ങൾ എടന്തങ്കില്ുും 
ടചയ്യുന്നുണ്ട്. 69- നാും പെഞ്ഞു: തീ; അത്ബാഹാ ിനു സുഖും, 
സ ാധാനവുും! 
ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: വിത്ഗ്ഹങ്ങളിൽ ആരാധിക്ാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനാൽ 

അത്ബഹാും അത്ബഹാ ിനു തീയില്ില്ലായിരുന്നു. ഈ മസ്റ്റാെി െഫെന്സ് ആണ് 

Shadrach, Meshach and Abednego.  Cf. Ankebut 

29:16-24 &Saffat 37:83 & 97. 
 

 

 

 



189. 
ചമോനശ ബദ്വമഹതവനത്ത കോ ോൻ ആഗ്രഹിച്ചചപ്പോൾ, 
ബദ്വും മെുഷ്യനെ ഒരു ബദ്വിക പുെചകോട്ടു കോ ുചമ്പോൾ 
കോ ോൻ അെുവദ്ിച്ചിട്ടുചടോ? 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

പുെപ്പോട് 33:18-23*.....എടെ മതജസ്ു കടന്നുമപാകുമമ്പാൾ 

ഞാൻ നിടന്ന ആ പാെയുടട വിള്ളല്ിൽ നിർത്തുും; കടന്നു കഴിയുന്നതുവടര 

എടെ ദകടകാണ്ടു നിടന്ന  െയ്ക്ുും. 23ഞാൻ ദക  ാറ്റുമമ്പാൾ നീ എടെ 

പിൻഭാഗ്ും കാണുും; എന്നാൽ എടെ  ുഖും നീ കാണുകയില്ല.” 
------------------------------------------------- 

A'raf 7:143*.....അങ്ങടന നമ്മുടട അടുത്ത് വടന്നത്തുമമ്പാൾ 

(തൻടെ കൂട്ടാളിയായ പിശ്ാചിമനാട്) അവൻ പെയുും: എനിക്ുും 
നിനക്ു ിടയിൽ ഉൈയാസ്ത നസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മില്ുള്ള അകല്ും 
ഉണ്ടായിരുടന്നങ്കിൽ എത്ത നന്നായിരുമന്നടന. അമപ്പാൾ അമേഹും 
കാഴ്ചയുള്ളവനായി  ാെി. അത് അതിൻടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്ുന്നുടവങ്കിൽ 

നിങ്ങൾ എടന്ന കാണുും. അങ്ങടന അമേഹത്തിൻടെ രക്ഷ്ിതാവ് 

പർവ്വതത്തിന് ടവളിടപ്പട്ടമപ്പാൾ അതിടന അവൻ ടപാടിയാക്ി. അവൻ 

ഉണർത്തുകയുും, അമേഹും പെഞ്ഞു: "നീടയത്ത പരിശ്ുദ്ധൻ. ഞാൻ 

നിന്നിമല്ക്് മഖൈിച്ചു ടങ്ങിയിരിക്ുന്നു. ഞാൻ വിശ്വാസികളിൽ 

ഒന്നാ നാകുന്നു. 
190.* 

ഒചരസമയും ഹചമോൻ ചമോനശയുും ഫെചവോെുും ആയിരുചന്നോ?    
ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

പുെപ്പോട് 2:9-10*.....രാജകു ാരി പെഞ്ഞു: “ഈ കുഞ്ഞിടന 

ടകാണ്ടുമപായി എനിക്ുമവണ്ടി പാല്ൂട്ടി വളർത്തുക. അതിനുള്ള ശ്മ്പളും 

ഞാൻ തരാും”. ആ സ്ത്തീ കുഞ്ഞിടന ടകാണ്ടുമപായി വളർത്തി. 10കുഞ്ഞു 
വളർന്നമപ്പാൾ അവൾ അവടന രാജകു ാരിയുടട അടുക്ൽ ടകാണ്ടുടചന്നു; 
അങ്ങടന അവൻ രാജകു ാരിയുടട പുത്തനായി വളർന്നു. “ഞാൻ അവടന 

ടവള്ളത്തിൽനിന്നു വല്ിടച്ചടുത്തു” എന്നു പെഞ്ഞ് അവൾ അവനു മ ാശ് 

എന്നു മപരിട്ടു. 

എസ്ചതർ 3:1*.....ഇവടയല്ലാും കഴിഞ്ഞമശ്ഷും 

അഹമശ്വമരാശ്രാജാവ് ആഗ്ാഗ്യനുും ഹടമ്മൈാഥായുടട പുത്തനുും ആയ 

ഹാ ാന് സ്ഥാനക്യറ്റവുും ഉന്നതപൈവിയുും നല്കകി; അങ്ങടന സകല് 

ത്പഭുക്ന്മാടരക്ാളുും ഉയർന്ന സ്ഥാനും അയാൾക്ു ല്ഭിച്ചു 
------------------------------------------------- 

Mü'min 40:23-24 & 36-37*.....23.  ൂസടയ നാും നമ്മുടട 
വചനങ്ങളാക്ി, വയക്ത ായ ടതളിവുകളു ായി നിമയാഗ്ിച്ചു. 24. ഫിർഔൻ 

പെഞ്ഞു: ഹാ ാമന, എനിക്് ആ  ാർഗ്ങ്ങളിൽ എത്താവുന്ന വിധും 
എനിക്ു മവണ്ടി നീ ഒരു ഉന്നത ടസ ധും പണിതു തരൂ! 
ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: മ ാടശ്യുും ഫെമവാനുും 1450 ബി.സി. എമസ്ഥരിൻടെ 
പുസ്തകത്തിൽ ഹാ ാന് 1000 വർഷും കഴിഞ്ഞ് അഹമശ്വമരാശ്ിൻടെ 
ഭരണകാല്ത്്ത ജീവിച്ചിരുന്നു (486-474). 
 

 

 



191. 
ഇഗ്സോചയല്യരുനെ ആദ്യജോതനെ ഈജിപ്തിചല്ക്ക്് ബദ്വും 
അയച്ച 10 ൈോധകളുനെ മര സമയത്ത് മര  ദ്ൂതൻ 

അവരുനെചമൽ കെക്ക്ുന്നതിനെഗ്പതി ബദ്വും അവനര രക്ഷിച്ച 

നപസഹോ ഉത്സവും ഏനറ്റെുചത്തോ? 
ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

പുെപ്പോട് 12:1-24*.....“അന്നുരാത്തി ഞാൻ ഈജിപ്തില്ൂടട 
കടന്നുമപാകുുംഅവിടടയുള്ള  നുഷയരുടടയുും  ൃഗ്ങ്ങളുടടയുും 

കടിഞ്ഞൂൽസന്തതികടള ഞാൻ സുംഹരിക്ുും. ഈജിപ്തിടല് എല്ലാ 
മൈവന്മാരുടടയുുംമ ൽ ഞാൻ ശ്ിക്ഷ്ാവിധി നടത്തുും; ഞാൻ സർമവശ്വരൻ 

ആകുന്നുഈ ൈിവസും നിങ്ങൾക് ്ഓർ നാളായിരിക്ണും; 
സർമവശ്വരനുമവണ്ടിയുള്ള ഉത്സവ ായി ഈ ൈിനും ആചരിക്ണും. നിങ്ങളുടട 
പിൻതല് ുെകൾ എല്ലാക്ാല്ത്തുും ഈ കല്കപന പാല്ിക്ുകയുും മവണും 
മത്തോയി 26:17-19*....പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിടെ ഒന്നാും 

ഉത്സവൈിവസും ശ്ിഷയന്മാർ വന്ന് മയശ്ുവിമനാട് “അമങ്ങക്ുമവണ്ടി 

എവിടടയാണു ഞങ്ങൾ ടപസഹാഭക്ഷ്ണും ഒരുമക്ണ്ടത്” എന്നു മചാൈിച്ചു. 
------------------------------------------------- 

Isra 17:101*.....  ൂസായ്ക്് നാും ത്പതയക്ഷ് ായ ഒമ്പതു 
ൈൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നൽകുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ട് ഫിർഔൻ പെഞ്ഞു: മഹ; 

 ൂസാ, നീ (എൻടെ) ഒരു നിശ്ചയത്പകാരും ഇതാ വന്നിരിക്ുന്നു. 
Neml 27:12*.....ഫിർഔൻടെയുും അവൻടെ ജനതയുടടയുും 
അടുമത്തക്ുള്ള ഒമ്പത് ൈൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ ടപട്ടതടത്ത ഇവ. എന്നാൽ 

നമ്മുടട ൈൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അവർക്് വടന്നത്തിയമപ്പാൾ അവർ പെഞ്ഞു: 
ഇതു സ്പഷ്ട ായ ജാല്വിൈയതടന്നയാകുന്നു.  

192. 
യുദ്ധത്തിെു ചപോയചപ്പോൾ ശൌൽ (തുചല്ോട്ട്) തന്നെ ബസെയനത്ത 

നവള്ളത്തിൽ കുെിച്ച് എങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചു?  
ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

Judges 7:2-6*..... അതനുസരിച്ച് ഗ്ിടൈമയാൻ ജനടത്ത 

ജല്ാശ്യത്തിടെ അടുമത്തക്് കൂട്ടിടക്ാണ്ടുമപായി; “നാടയമപ്പാടല് ടവള്ളും 

നക്ിക്ുടിക്ുന്നവടരയുും  ുട്ടുകുത്തിനിന്നു ടവള്ളും കുടിക്ുന്നവടരയുും 

തമ്മിൽ മവർതിരിക്ുക” എന്ന് അവിടുന്നു ഗ്ിടൈമയാമനാടു കല്കപിച്ചു. 
------------------------------------------------- 

Bakara 2:247-252*.....247. അവരുടട ത്പവാചകൻ അവമരാട് 
പെഞ്ഞു: "അല്ലാഹു ശ് ല്ിടന നിങ്ങളുടടമ ൽ രാജാവായി 
വാഴിച്ചിരിക്ുന്നു." 249. ദസനയങ്ങൾ ദസനയവു ായി പുെടപ്പട്ടമപ്പാൾ 

അവൻ പെഞ്ഞു: അല്ലാഹു അരുളി: എന്ടെ ദസനയത്തിന്ടെ കൂടട 
മപാകാടത ഇരിക്രുതു; അതിന്ടെ അകും  ുഴുവനുും പീഡിപ്പിക്ു ായിരുന്നു; 
അവരുടട കയ്യിൽ നിന്നു യാടതാന്നുും ഒഴിഞ്ഞുമപാകയില്ല. 
ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: ദബബിളിൽ അത് ശ് ൽ അല്ലാത്തതിനാൽ ഗ്ിടൈമയാൻ 

തൻടെ ദസനയടത്ത ടവള്ളത്തിൽ കുടിച്ച് എങ്ങടന പരീക്ഷ്ിച്ചു. ടശ് ൽ 

ൈാവീൈിൻടെ കാല്ത്ത് 1010 ൽ ജീവിച്ചു <971 ബി.സി. എങ്കില്ുും 
ഗ്ിടൈമയാൻ നൂറ്റിനാല്കപതു സുംവത്സരും ജീവിച്ചിരുന്നു. 1162 എ. 

 

 



193. 
ചയശു ചൈനത്തലനഹമിൽ പുല്ക്ക്ൂട്ടില്ോച ോ ജെിച്ചത്?  

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

മിക്ക്ോ 5:2*.....മബത്ല്മഹും എത്ഫാമത്ത, നീ ടയഹൂൈാവുംശ്ങ്ങളിൽ 

ഏറ്റവുും ടചെുടതങ്കില്ുും ഇത്സാമയല്ിടന ഭരിമക്ണ്ടവൻ എനിക്ുമവണ്ടി 
നിന്നിൽനിന്നു പുെടപ്പടുും. അവടെ ഉദ്ഭവും അതിപുരാതന ായതുതടന്ന 

മത്തോയി 2:1-11.....മഹമരാൈാരാജാവിടെ കാല്ത്താണ് മയശ്ു 
ടയഹൂൈയയിടല് മബത്ല്മഹ ിൽ ജനിച്ചത്. മയശ്ുവിടെ ജനനമശ്ഷും 

പ രസ്തയമൈശ്ത്തുനിന്നു മജയാതിശ്ാസ്ത്തജ്ഞന്മാർ 

ടയരൂശ്മല് ിടല്ത്തി. ഇതു മകട്ടമപ്പാൾ മഹമരാൈാരാജാവുും സകല് 

ടയരൂശ്മല്ുംനിവാസികളുും പരിത്ഭ ിച്ചു. 
ല്ൂചക്ക്ോസ് 2:4-16*.....ൈാവീൈുവുംശ്ജനായിരുന്നതുടകാണ്ട ്മയാമസഫുും 
ഗ്ല്ീല്യിടല് നസടെത്്ത എന്ന പട്ടണത്തിൽനിന്ന  ുടയഹൂൈയയിടല് 

മബത്ല്മഹ ിമല്ക്  ുമപായി. മബത്ല്മഹുംപട്ടണ ായിരുന്ന  ുൈാവീൈിടെ ജന്മസ്ഥല്ും. 
തനിക്  ുവിവാഹനിശ്ചയും ടചയ്തിരുന്ന ഗ്ർഭിണിയായ  െിയ ിമനാടു കൂടിയാണ് 

മയാമസ  ്മപായത്. മബത്ല്മഹ ിൽവച്ച  ു െിയ ിന  ുത്പസവസ യ ായി. അവൾ 

തടെ സീ ന്തസന്താന ായ പ തു്തടന ത്പസവിച്ച .ു അവർക്  ുതാ സിക്ുവാൻ 

സത്തത്തിൽ സ്ഥല്ും കിട്ടിയില്ല. അതുടകാണ്ട ് െിയും ശ്ിശ്ുവിടന തുണിയിൽ 

ടപാതിഞ്ഞ ്ഒര  ുകാല്ിടത്താഴുത്തിടല് പുൽടത്താട്ടിയിൽ കിടത്തി 
------------------------------------------------- 
Meryem 19:23*.....23. അങ്ങടന ത്പസവമവൈന അവടള ഒരു 
ഈന്തപ്പന  രത്തിൻടെ അടുത്ത് ടകാണ്ടു മപായി.  

194. 
കിഴക്ക്ുെിന്നുള്ള മൂന്നു ജ്ഞോെികൾ ചൈനത്തലനഹമിനല് 
മിശിഹോയുനെ െക്ഷഗ്തനത്ത പിന്ത്ുെരുന്നതു കടചപ്പോൾ അവർ 
കുഞ്ഞിനെ ചയശുവിനെ കനടത്തി ആരോധെയിൽ ആരോധിച്ചു. 

ബൈബിൾ  അനത / ഇല്ല  ഖുർആൻ 

മത്തോയി 2:1-11*.....മഹമരാൈാരാജാവിടെ കാല്ത്താണ് മയശ്ു 
ടയഹൂൈയയിടല് മബത്ല്മഹ ിൽ ജനിച്ചത്. മയശ്ുവിടെ ജനനമശ്ഷും 

പ രസ്തയമൈശ്ത്തുനിന്നു മജയാതിശ്ാസ്ത്തജ്ഞന്മാർ 

ടയരൂശ്മല് ിടല്ത്തി. 2“ടയഹൂൈന്മാരുടട രാജാവു ജനിച്ചിരിക്ുന്നത് 

എവിടട? അവിടുടത്ത നക്ഷ്ത്തും ഞങ്ങൾ പൂർവൈിക്ിൽ കണ്ടു; അവിടുടത്ത 

ന സ്കരിക്ുന്നതിനാണു ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്ുന്നത്” എന്ന് അവർ പെഞ്ഞു. 
രാജാവു പെഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവർ യാത്ത തുടർന്നു. അവർ പൂർവൈിക്ിൽ 

കണ്ട നക്ഷ്ത്തും അവർക്ു  ുമമ്പ നീങ്ങിടക്ാണ്ടിരുന്നു. അത് ശ്ിശ്ു 
കിടന്നിരുന്ന സ്ഥല്ത്തിനു  ുകളിൽ എത്തി നിന്നു. 10നക്ഷ്ത്തും കണ്ടമപ്പാൾ 

അവർ അതയന്തും ആനന്ദഭരിതരായി: 11“അവർ ആ വീട്ടിൽ 

ത്പമവശ്ിച്ചമപ്പാൾ അമ്മയായ  െിയ ിമനാടുകൂടി ശ്ിശ്ുവിടന കണ്ടു. ഉടടന 

അവർ സാഷ്ടാുംഗ്ും വീണു ന സ്കരിച്ചു. തങ്ങളുടട നിമക്ഷ്പപാത്തങ്ങൾ 

തുെന്ന് ടപാന്നുും കുന്തുരുക്വുും  ൂരുും കാഴ്ചവയ്ക്ുകയുും ടചയ്തു. 
------------------------------------------------- 

ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: ഖുൊനിൽ മരഖടപ്പടുത്തിയിട്ടള്ള ഒരു  കഥടയാന്നു ില്ല. 
 

 



195. 
യഥോർത്ഥ  രിഗ്ത സുംഭവമോന ന്ന െില്യിൽ, ജൂത 
കഥോപോഗ്തങ്ങനള എചപ്പോനഴങ്കില്ുും ഉദ്ധരിച്ച വിശുദ്ധ 

ഗ്രന്ഥങ്ങളുനെ എഴുത്തുകോർ ഉചടോ? 
ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

1 തിചമോചത്തചയോസ് 1:4*.....അവർ അങ്ങടന 

ടചയ്യാതിരിക്ുവാൻ ആജ്ഞാപിമക്ണ്ടിയിരിക്ുന്നു. വിശ്വാസത്തില്ുള്ള 

ദൈവികവയവസ്ഥിതിടയക്ാൾ അധിക ായി വിവാൈപര ായ ത്പശ്നങ്ങൾ 

ഉളവാകുന്നതിനു  ാത്തമ  അവ ഉപകരിക്ുകയുള്ളൂ.  

2 തിചമോചത്തചയോസ് 4:4.....തങ്ങളുടട കാതിനു ക തുകും 

ഉളവാക്ുന്നവ മകൾക്ുവാനുള്ള അഭില്ാഷത്താൽ, സവന്തും അഭീഷ്ടത്തിനു 
മചർന്ന ഉപമൈഷ്ടാക്ടള അവർ വിളിച്ചുകൂട്ടുും.   

2 പചഗ്തോസ് 1:16.....ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിപൂർവും ടകട്ടിച്ച ച്ച കല്കപിത 

കഥകളില്ൂടടയല്ല നമ്മുടട കർത്താവായ മയശ്ുത്കിസ്തുവിടെ 

ശ്ക്തിടയയുും ത്പതയാഗ് നടത്തയുും കുെിച്ച് നിങ്ങടള അെിയിച്ചത്; ത്പതയുത 

ഞങ്ങൾ അവിടുടത്ത മതജസ്ിനു ൈൃകസാക്ഷ്ികളാണ് 

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

Enfal 8:31*.....നമ്മുടട വചനങ്ങൾ അവർക്് 
ഓതിമകൾപിക്ടപ്പടുമമ്പാൾ അവർ പെയുും: ഇത് പൂർവ്വികൻ ാരുടട 
പഴങ്കഥകളല്ലാടത  ടറ്റാന്നു ല്ല. 
ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: കഥാപാത്തങ്ങൾ ഉപമയാഗ്ിക്ുന്നത് കൂടുതൽ 

ആമരാപണങ്ങൾക്്: En’am6:25, Nahl 16:24, Mu’minun 23:83, Furkan 25:4-
5, Neml 27:68, Akhaf 46:17, Kalem 68:15 &Mutaffifin 83:13. 

196.* 
ചയശു ഒരു കുട്ടിനയചപ്പോനല് ചരഖനപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ള 

അത്ഭുതഗ്പവൃത്തികനളല്ലോും എചപ്പോനഴങ്കില്ുും ന യ്തിട്ടുചടോ? 
ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

ല്ൂചക്ക്ോസ് 3: 21-23*.....21. ചയശു സ്െോപെചമറ്റതുും ചയശുവോണ്. 

23. ചയശുതനന്ന മുപ്പതു വയസ്സോകോൻ തുെങ്ങി ... 
ചയോഹന്നോൻ 2: 9-11*.....9. വീഞ്ഞുടോക്ക്ിയ ജല്മോണ് ... 11. 

ചയശു ഈ അത്ഭുതും ഗ്പവർത്തിച്ചത് കോെോയിൽ രല്ീല്യിനല് 
ചയശുവിന്നെ മഹതവമോണ്. 

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

Al-i İmran 3:49*..... അവൻ പെയുും: "ഞാൻ നിങ്ങളുടട നാഥനിൽ 

നിന്നുള്ള ടതളിവു ായാണ് നിങ്ങളുടട അടുത്തു വന്നിരിക്ുന്നത്. പക്ഷ്ിയുടട 
രക്തും നിന്ടെ മനടര പതിമക്ണും; ഞാനതിൽ ഊതാും. അല്ലാഹുവിന്ടെ 
അനു തിയില്ാടണങ്കിൽ അത് ഒരു ജീവനുള്ള പക്ഷ്ിയായിരിക്ുും. 
Maide 5:110*.....“  ർയ ിന്ടെ  കനായ ഈസാ! തീർച്ചയായുും ഞാൻ 

നിനക് ്പരിശ്ുദ്ധാത്മാവിൽ പരിശ്ുദ്ധനാകടപ്പട്ടിരിക്ുന്നു. നിങ്ങൾ ഉദ്മബാധനും 
ആവശ്യടപ്പടുന്ന സ യത്്ത പർവതങ്ങളിൽ എെിയടപ്പട്ടവനാണ് നിങ്ങൾ; 

അങ്ങടന ആ ത്ഭൂണടത്ത നിങ്ങൾ ചിതെിക്ുകയുും, എന്ടെ അനു തി ത്പകാരും 
ജൻ നാ കാഴ്ചയില്ലാത്ത, അത് എന്ടെമ ൽ നിെച്ച ഒരു പക്ഷ്ിയായിരുന്നു. 
 

 

 



197. 
309 വർഷ്മോയി അവിനെ ഉെങ്ങിക്ക്ിെന്ന ഒരു രുഹയിൽ ഏഴ് 
പുരുഷ്ന്മോരുും െോയയുും ഉചടോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

1 തിചമോചത്തചയോസ് 4:7*....ദൈവവിശ്വാസത്തിനു 
വിരുദ്ധ ായ കിഴവിക്ഥകടള നീ പാമട ഉമപക്ഷ്ിക്ണും; ഭക്തിപര ായ 

ജീവിതും അഭയസിക്ുകയുും മവണും.  

തീചത്തോസ് 1:14*..... അതുടകാണ്ട് ടയഹൂൈന്മാരുടട 

ടകട്ടുകഥകൾമക്ാ, സതയടത്ത നിരാകരിക്ുന്നവരുടട ആജ്ഞകൾമക്ാ 

ടചവിടകാടുക്ാടത, വിശ്വാസത്തിടെ ഭത്ൈ ായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉെച്ചു 
നില്കക്ണട ന്നു കർശ്ന ായി ശ്ാസിക്ുക.  

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

Kehf 18:9-25*.....9. ഗ്ുഹയുടടയുും െഖീ ിൻടെയുും 
ഗ്ൃഹനാഥൻ ാർ നമ്മുടട ൈൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ ടപട്ടതാടണന്ന് നിങ്ങൾ 

വിചാരിക്ുകയുും ടചയ്യുും. 25. അവർ അവരുടട ഗ്ുഹയിൽ  ുന്നൂറ് 
വർഷും താ സിച്ചു. അവർ ഒമ്പതു വർഷും കൂടു തല്ാക്ുകയുും ടചയ്തു. 
ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: ഈ കഥയുടട ഏറ്റവുും പഴയ പതിപ്പ് മജക്ബ് ഓ് 

സെുംഗ് (ത്കി.വ. 450-521), ത്ഗ്ിഗ്െി ഓ് ടൂർസ് (538-594 എ ഡി), 
"എടഫസസിന്ടെ ഏഴ് സ്ലീപ്പർ ാർ" എന്നിവയിൽ ത്പതയക്ഷ്ടപ്പടുന്നു.     

                             198. 

ചസോളമൻ യഥോർഥത്തിൽ പെയോളികനള ഒരു ബസെയനത്ത 

(ജിന്നുകൾ), മെുഷ്യനരയുും, പക്ഷികനളയുും യുദ്ധത്തിൽ 

പനങ്കെുപ്പിചച്ചോ? 
ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

1 തിചമോചത്തചയോസ് 4:7....ദൈവവിശ്വാസത്തിനു വിരുദ്ധ ായ 

കിഴവിക്ഥകടള നീ പാമട ഉമപക്ഷ്ിക്ണും; ഭക്തിപര ായ ജീവിതും 

അഭയസിക്ുകയുും മവണും  

2 തിചമോചത്തചയോസ് 4:4*.....തങ്ങളുടട കാതിനു ക തുകും 

ഉളവാക്ുന്നവ മകൾക്ുവാനുള്ള അഭില്ാഷത്താൽ, സവന്തും അഭീഷ്ടത്തിനു 
മചർന്ന ഉപമൈഷ്ടാക്ടള അവർ വിളിച്ചുകൂട്ടുും. 

2 പചഗ്തോസ് 1:16*.....ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിപൂർവും ടകട്ടിച്ച ച്ച 

കല്കപിത കഥകളില്ൂടടയല്ല നമ്മുടട കർത്താവായ മയശ്ുത്കിസ്തുവിടെ 

ശ്ക്തിടയയുും ത്പതയാഗ് നടത്തയുും കുെിച്ച് നിങ്ങടള അെിയിച്ചത്; ത്പതയുത 

ഞങ്ങൾ അവിടുടത്ത മതജസ്ിനു ൈൃകസാക്ഷ്ികളാണ്.   

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

Neml 27:17*..... സുദല് ാന്ന് മവണ്ടി ജിന്നില്ുും  നുഷയരില്ുും 
പക്ഷ്ികളില്ുും ടപട്ട തൻടെ ദസനയങ്ങൾ മശ്ഖരിക്ടപ്പട്ടു. അങ്ങടന 
അവരതാ ത്ക ത്പകാരും നിർത്തടപ്പടുന്നു. 
ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക 27: 15-44 ൽ ശ്മല്ാമ ാൻ രാജാവ്, ഹൂപ്പ് മബഡ്, 

മഷബിയുടട രാജ്ഞി എന്നിവരുടട കഥയാണ് എമസ്ഥെിന്ടെ രണ്ടാും 
ടസഞ്ചില്ിൻടെ രണ്ടാ ടത്ത ടാർഗ്ാ ിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഒരു കഥ. A.D. 
 

 
 



199. 
ശൈത്തു തകരോെോയതിന് ബദ്വും ആളുകനള വഞ്ചിചച്ചോ? 

ബൈബിൾ  ഇല്ല / അനത  ഖുർആൻ 

1 തിചമോചത്തചയോസ് 1:4*.....അവർ അങ്ങടന 

ടചയ്യാതിരിക്ുവാൻ ആജ്ഞാപിമക്ണ്ടിയിരിക്ുന്നു. വിശ്വാസത്തില്ുള്ള 

ദൈവികവയവസ്ഥിതിടയക്ാൾ അധിക ായി വിവാൈപര ായ ത്പശ്നങ്ങൾ 

ഉളവാകുന്നതിനു  ാത്തമ  അവ ഉപകരിക്ുകയുള്ളൂ.  

1 തിചമോചത്തചയോസ് 4:7*....ദൈവവിശ്വാസത്തിനു വിരുദ്ധ ായ 

കിഴവിക്ഥകടള നീ പാമട ഉമപക്ഷ്ിക്ണും; ഭക്തിപര ായ ജീവിതും 

അഭയസിക്ുകയുും മവണും. . 

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

Bakara 2:65-66*.....65. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സബ്ത്്ത (ശ്ബ്ബത്്ത) 

ൈിനത്തിൽ അതിത്ക ും കാണിച്ചവടര പറ്റി നിങ്ങളെിഞ്ഞിട്ടുണ്ടമല്ലാ. 66. നാും 
അവരുടട (പിതാക്ളുടട) കാരയും നിർവഹിച്ചിടല്ലങ്കിൽ ഇവർ 
(അല്ലാഹുമവാട്) പങ്കുമചർക്ു ായിരുന്നില്ല. 66. അങ്ങടന അവർ അവരുടട 
നില്പാടിൻടെ ൈുഷ്ഫല്ും ആസവൈിച്ചു. അവടര അവൻ പിൻപറ്റുകയുും 
ടചയ്തിരിക്ുന്നു. അവർക് ്ഉപമൈശ്ും നൽകടപ്പട്ടാൽ അവർ ആമല്ാചിക്ുന്നില്ല. 
ഗ്ശദ്ധിക്ക്ുക: വിശ്ുദ്ധ ഖുൊൻ എന്ന അർഥും തർജ്ജ  ടചയ്തതായി 
യൂസ് അല്ി വിവരിക്ുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒരു കഥ  ാത്ത ാണ്. 34, 

അടിക്ുെിപ്പ് 79. 

200. 
യഹൂദ്ന്മോർക്ക്് ഗ്പചതയകമോയി പോല്സ്തീൻ ചദ്ശും വോഗ്ദ്ോെും 
ന യ്തിരുചന്നോ? 

ബൈബിൾ  അനത / അനത  ഖുർആൻ 

എനസക്ക്ിചയൽ 37:21-25*.....ഇത്സാമയൽജനും 

ചിതെിടച്ചടന്നത്തിയ എല്ലാ ൈിക്ുകളില്ു ുള്ള ജനതകളുടട ഇടയിൽനിന്ന് 
ഞാൻ അവടര ഒരു ിച്ചുകൂട്ടി സവന്തും മൈശ്ത്ത് എത്തിക്ുും. 22ഞാൻ അവടര 

ആ മൈശ്ത്ത് ഇത്സാമയൽപർവത ുകളിൽ ഒരു ജനതയാക്ിത്തീർക്ു0. 
എടെ ൈാസനായ യാമക്ാബിനു ഞാൻ ടകാടുത്തതുും നിങ്ങളുടട 

പിതാക്ന്മാർ പാർത്തിരുന്നതു ായ മൈശ്ത്ത് അവർ പാർക്ുും. അവരുടട 

സന്താനപരമ്പരകൾ എമന്നക്ുും അവിടട വസിക്ുും. എടെ ൈാസനായ 

ൈാവീദ് അവർടക്ന്നുും രാജാവായിരിക്ുും. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:20-21*.....20.  ൂസാ തൻടെ ജനതമയാട് പെഞ്ഞ സന്ദർഭും 
(ഓർക്ുക:) എൻടെ ജനങ്ങമള, നിങ്ങളിൽ ത്പവാചകൻ ാടര 
നിമയാഗ്ിക്ുകയുും, നിങ്ങടള രാജാക്ൻ ാരാക്ുകയുും,  നുഷയരിൽ നിന്ന് 
 റ്റാർക്ുും നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത പല്തുും നിങ്ങൾക്് നൽകുകയുും 
ടചയ്ത്ടകാണ്ട് അല്ലാഹു നിങ്ങടള അനുത്ഗ്ഹിച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർക്ുക. 21. 

എൻടെ ജനങ്ങമള, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നാൽപത്സും അല്ലാഹു 
നിങ്ങൾക്ായി നിശ്ചയിച്ച പുണയഭൂ ിയിമല്ക്് മപാവുക. 

İsra 17:104*..... ഇത്സായീൽ സന്തതികൾക് ്ഇത്പകാരും നാും മവൈത്ഗ്ന്ഥും 
നൽകുകയുും ടചയ്തു. തീർച്ചയായുും നാും ആ വിശ്വസ്തസമഹാൈരൻ തടന്ന. 
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 3.    മൊ ാ 11:1-2 / Bakara 2:47 & 122. 
 4.    മയാഹന്നാൻ 14:11; മയാഹന്നാൻ 20:30-31, അപ്പ. 

       ത്പവർത്തനങ്ങൾ 4:16. 

 5.    സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 12:6-7; സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 89:34; ജടെ ിയാ  
        36:23-28; ടവളിപാട് 22:18-19 / Yunus 10:64. 
 6.    നിയ ാവർത്തനും 10:17; 2 ൈിനവൃത്താന്തും 20:6; മയാഹന്നാൻ 

       10:35 / Enam 6:34; Hijr 15:9; Kehf 18:27;  

       Kaf 50:29; Hashr 59:23.    

 7.     ർമക്ാസ് 12:24; 1 പമത്താസ് 1:23 / Jinn 72:26-28. 

 8.    ഗ്ല്ാത്തിയാ 1:6-8 / Nisa 4:46; Maide 5:41. 
 9.    സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 74:10; സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 94:7-9; സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 
       103:8 & 17-18 / Taha 20:5 & 51-52; Büruj 85:14 & 22. 
10.     ഏശ്യാ 14:24 & 27 / Bakara 2:29 & 255;  
        Buruj 85:14 & 22. 

11.     സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 111:7-9; സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 119:160; 

        സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 146:5-6 / 

        Al-i Imran 3:94; A’raf 7:196; Hashr 59:23. 
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അപ്പ. ഗ്പവർത്തെങ്ങൾ 17:11 
അവിടടയുള്ളവർ ടതസ്മല്ാനികയയില്ുള്ളവടരക്ാൾ 

വിശ്ാല് നസ്കരായിരുന്നു. അവർ 

അതീവതാത്പരയമത്താടട വചനും സവീകരിക്ുകയുും, 

അതു ശ്രിയാമണാ എന്നെിയുന്നതിനു ൈിവസുംമതാെുും 

മവൈഭാഗ്ങ്ങൾ പരിമശ്ാധിക്ുകയുും ടചയ്തുമപാന്നു.  
1 തിചമോചത്തചയോസ് 4:15-16 

ഈ കർത്തവയങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്ുകയുും 

അവയ്ക്ുമവണ്ടി നിടന്നത്തടന്ന സ ർപ്പിക്ുകയുും 

ടചയ്യുക. അങ്ങടന ഇതു ൂല്ും നിനക്ുണ്ടാകുന്ന മ ന്മ 

എല്ലാ  നുഷയരുും കാണടട്ട. 16നിടന്നത്തടന്നയുും നിടെ 

ത്പമബാധനടത്തയുും ത്ശ്ദ്ധിക്ുക. അങ്ങടന തുടർന്നാൽ 

നിടന്നത്തടന്നയുും നിടെ ത്പമബാധനും 

മകൾക്ുന്നവടരയുും നീ രക്ഷ്ിക്ുും. 

2 തിചമോചത്തചയോസ് 2:15 

നിയ ാനുസൃതും  ത്സരിക്ാടത കായികാഭയാസിക്് 
വിജയത്തിടെ കിരീടും ല്ഭിക്ുകയില്ല 

Al-i Imran 3:79 

നിങ്ങളുടട നിരന്തര ായ പഠനത്തില്ൂടടയുും 
തിരുടവഴുത്തുകളുടട ഉപമൈശ്ത്തില്ൂടടയുും 
നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിടന ആരാധിക്ുക. 

           Zumar 39:9 

അെിയുക: അെിവുള്ളവർക്ല്ലാടത ഒരു 
ദൈവവു ിടല്ലമന്നാ? ബുദ്ധി ാൻ ാർ  ാത്തമ  
ആമല്ാചിച്ചു  നസ്ില്ാക്ുകയുള്ളൂ. 
             Zuhruf 43:61 

വയക്ത ായ ടതളിവുകളു ായി മയശ്ു 
വന്നമപ്പാൾ അവൻ പെഞ്ഞു: "നിങ്ങൾ 

അല്ലാഹുടവ സൂക്ഷ്ിക്ുകയുും, എടന്ന 

അനുസരിക്ുകയുും ടചയ്യുവിൻ." 
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