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प6व< प=ुतके 
१. 

परमे1वराचे 6वधान शा1वत आ'ण अपZरवतdनीय आहे हे =वीकृत आहे का? 
(लेव-इ महफूज)    

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
यशया ४०:८ - गवत सकुत ेआ7ण फुले कोमेजतात पण आम=या देवाची 
वाणी सदासवAकाळ राहत.े 
योहान १:१ - जगाची उEपFG होHयापवूJ शLद अिOतEवात होता, तो शLद 
देवाबरोबर होता. आ7ण शLद देव होता. 
१ पे< १:२३ - कारण तQुहR नाशवंत बीजापासनू नTहे, तर अFवनाशी बीजापासनू 
Qहणजे देवा=या सजीव व UटकणाWया शLदाXवारे पYुहा जYम पावलेले आहात. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
यनुसु १०:६४ - हेच त े लोक [यांनी \Xधा बाळगलR आ7ण सदाचरणी 
राUहले. 
काफ ५०:२९ – माझा शLद बदल ूशकत नाहR .... 
टXप: इOलाम=या इ`तहासात, या FवषयाबXदल दोन Fवरोधी Fवचार होत े
[यावbन मसुलमानांमcये अतंगAत यXुध होत.े या deनाच े उGर 
मटुाझfेलgस लोक "नाहR" असे देत, तर अशआiरgस "होय" असे देत. 
आताचे बहुतके मसुलमान याचे उGर "होय" असे देतील. 

२. 
प6व< बायबल देवाचे 6वधान आहे हे =वीकृत आहे का? (तnेत, झबेरू 
आ'ण इंिजल) 

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
रोमकरांस १५:४ - कारण [या गोjटR पवूJ fलUहHयात आkया Eया 
आपkया fशlणासाठn fलUहHयात आkया; Qहणजे आपण धीराने व 
शाOpलेखाकडून fमळणाW या उGेजनाने आशा धरावी. 
१ कZरथंकरासं १४:३७ - एखादा जर Oवतःला संदेjटा समजत असेल uकंवा 
जर तो आिEमक मनjुय असेल तर Eयाने हे ओळखले पाUहजे कw, जे मी 
तQुहास fलUहत आहे ती परमेeवराकडून देHयात आलेलR आxा आहे. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:१३६ – हे \Xधावंत लोकहो! Fवeवास ठेवा, तQुहR पालना=या 
बाबतीत zढ रहा. 
अल अन कबतू २९:४६ – या |ंथात त~ुयाकड ेजे dकट करHयात आले, 
Eयाचे पठन कर. 
अश शरूा ४२:१५ - Qहणा: "अkलाहने जे काहR पOुतक पाठवले आहे 
Eयावर माझा Fवeवास आहे ... आपkयामcये कोणतहेR मतभेद अस ूनये. 
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३. 
बायबलमधील परमे1वराचे `ल'खत दैवी संकेत सांगtयासाठv परमे1वराने 
6वशषेतः यहुदX लोकांHया 05त5नधीसंोबत संवाद करणे 5नवडले होत ेका? 

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
रोमकरांस  ३:१- २ - त ेसगळे बहकले आहेत, त ेसगळे `न�पयोगी झाले 
आहेत; सEकमA करणारा कोणी नाहR, एकहR नाहR. २. सवAबाबतीत 
पjुकळच आहे. dथम हे कw, Eयां=यावर देवाची वचने सोपवलR होती. 
रोमकरांस ९:४ - त ेइ�ाएलR आहेत; Eयां=यासाठn दGकपण, गौरव, करार, 
`नयमशाOp, उपासना आ7ण वचने आहेत. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
अल अन कबतू २९:२७ - आQहR Eयाला इसहाक आ7ण याकोब यांना Uदले 
आ7ण आQहR Eया=या संततीमcये भFवjयवाणी आ7ण पFवp शाOp 
OथाFपत केले. 
अल जा`सयाह ४५:१६ – आQहR इOpायीला=या सतंतीला |थं, आ�धपEय आ7ण 
dेFषतEव Uदले होत,े Eयांना शXुध पदाथA Uदले आ7ण Eयांना लोकांपेlा अ�धक 
\ेjठEव Uदले होत.े 

४. 
बायबलHया 0े6षतांना परमे1वराने पाठवले आहे याHया पUुटXकरणाकरXता 
परमे1वराने Eयांना उघडपणे चमEकार करtयाची zमता {दलX होती का? 

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
5नगdमत १०:२ - तसेच तQुहR तमु=या मलुांना व नातवंडांना मी 
fमसरमcये केलेkया चमEकारांचे व अXभतु गोjटRंचे वणAन सांगावे. मग 
तQुहा सवा�ना कळेल कw मी परमेeवर आहे. 
योहान १४:११ – कमाAमळेुच मा~यावर Fवeवास ठेवा....  
इ|ी लोकांस २:४ - देवानेसXुधा �चYहांXवारे, अXभतू कृEयांXवारे आ7ण 
`नर`नरा�या चमEकारांXवारे, Eयां=या साlीची भर व Eया=या इ=छेनसुार 
पFवp आEQयाची दाने वाटून UदलR. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:९२ - मोश ेOपjट �चYहे घेऊन त~ुयाकड ेआला. 
अल-इ इ}ान ३:४९ - अkलाह=या आxेमळेु मी आधं�यांना zjटR देतो, 
कुjठरो�यांना बरे करतो आ7ण मतृ लोकांना िजवतं करतो ... जर तQुहR 
Fवeवासणारे असाल तर `निeचतच त ेतमु=यासाठn एक �चYह असेल. 
अल-इ इ}ान ३:१८३ - सांगा (Eयांना महुQमद): "dेFषत मा~यासमोर 
त~ुयाकड ेआले ... जे चमEकाराने, आ7ण Oतोpांसह आले आ7ण dकाश 
देणारR पFवp शाOp ेघेऊन आले. 
 
 

३. 
बायबलमधील परमे1वराचे `ल'खत दैवी संकेत सागंtयासाठv परमे1वराने 
6वशषेतः यहुदX लोकांHया 05त5नधीसंोबत संवाद करणे 5नवडले होत ेका? 

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
रोमकरांस  ३:१- २ - त ेसगळे बहकले आहेत, त ेसगळे `न�पयोगी झाले 
आहेत; सEकमA करणारा कोणी नाहR, एकहR नाहR. २. सवAबाबतीत 
पjुकळच आहे. dथम हे कw, Eयां=यावर देवाची वचने सोपवलR होती. 
रोमकरांस ९:४ - त ेइ�ाएलR आहेत; Eयां=यासाठn दGकपण, गौरव, करार, 
`नयमशाOp, उपासना आ7ण वचने आहेत. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
अल अन कबतू २९:२७ - आQहR Eयाला इसहाक आ7ण याकोब यांना Uदले 
आ7ण आQहR Eया=या संततीमcये भFवjयवाणी आ7ण पFवp शाOp 
OथाFपत केले. 
अल जा`सयाह ४५:१६ – आQहR इOpायीला=या सतंतीला |थं, आ�धपEय आ7ण 
dेFषतEव Uदले होत,े Eयांना शXुध पदाथA Uदले आ7ण Eयांना लोकांपेlा अ�धक 
\ेjठEव Uदले होत.े 

४. 
बायबलHया 0े6षतांना परमे1वराने पाठवले आहे याHया पUुटXकरणाकरXता 
परमे1वराने Eयांना उघडपणे चमEकार करtयाची zमता {दलX होती का? 

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
5नगdमत १०:२ - तसेच तQुहR तमु=या मलुांना व नातवंडांना मी 
fमसरमcये केलेkया चमEकारांचे व अXभतु गोjटRंचे वणAन सांगावे. मग 
तQुहा सवा�ना कळेल कw मी परमेeवर आहे. 
योहान १४:११ – कमाAमळेुच मा~यावर Fवeवास ठेवा....  
इ|ी लोकांस २:४ - देवानेसXुधा �चYहांXवारे, अXभतू कृEयांXवारे आ7ण 
`नर`नरा�या चमEकारांXवारे, Eयां=या साlीची भर व Eया=या इ=छेनसुार 
पFवp आEQयाची दाने वाटून UदलR. 
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अल-इ इ}ान ३:४९ - अkलाह=या आxेमळेु मी आधं�यांना zjटR देतो, 
कुjठरो�यांना बरे करतो आ7ण मतृ लोकांना िजवंत करतो ... जर तQुहR 
Fवeवासणारे असाल तर `निeचतच त ेतमु=यासाठn एक �चYह असेल. 
अल-इ इ}ान ३:१८३ - सांगा (Eयांना महुQमद): "dेFषत मा~यासमोर 
त~ुयाकड ेआले ... जे चमEकाराने, आ7ण Oतोpांसह आले आ7ण dकाश 
देणारR पFवp शाOp ेघेऊन आले. 
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तQुहा सवा�ना कळेल कw मी परमेeवर आहे. 
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अल-इ इ}ान ३:१८३ - सांगा (Eयांना महुQमद): "dेFषत मा~यासमोर 
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आ7ण आQहR Eया=या संततीमcये भFवjयवाणी आ7ण पFवp शाOp 
OथाFपत केले. 
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५.  
आपBया सवd प6व< ]ंथांना पZरवतdन आ'ण अप~ंशापासनू वाचवtयाची 
परमे1वराची "इHछा" आहे का? (उ,दे1य/ 5नयत)  

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
=<ो<सं{हता १२:६-७ – परमेeवराचे शLद शXुध शLद आहेत... तQुहR Eयांना 
पाळले पाUहजे, हे परमेeवरा, तQुहR Eयांना �या FपढRपासनू अनंतकाळापय�त 
Eयांचे रlण केले पाUहजे. 
यशया १४:२४ व २६-२७ - परमेeवराचे शLद खरे आ7ण शcुद आहेत. त े
अ�नीत Fवतळवलेkया चांदR सारखे शcुद आहेत. त े सात वेळा 
Fवतळवलेkया चांदR सारखे शcुद आहेत. 
म�य २४:३५ - सवAशि�तमान परमेeवराने वचन Uदले आहे. परमेeवर 
Qहणाला, “मी वचन देतो, मी सां�गतkयाdमाणे गोjटR घडून येतील. मी 
योजkयाdमाणे सवA होईल. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
अल {ह� १५:९ – `नसंशय आQहRच हा उपदेश अवतरला आ7ण `नसंदेह 
आQहRच Eयाचे  संरlक असणार आहोत. 
अ=साफात ३७:३ व ७ - मग जे नामOमरण Qहणनू पठण करतात. ७. 
आ7ण आQहR Eयास dEयेक उYमG सतैानापासनू सरु�lत केले आहे. 

६. 
परमे1वर आपBया सवd प6व< ]ंथांना पZरवतdन आ'ण अप~ंशापासनू 
वाचवtयासाठv "समथd" आहे का? (साम�यd / कुदरत) 

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
यशया  ४६:९-१० - मी देव आहे हे लlात ठेवा.  मी योजतो, तसेच घडत े
मला पाUहजे त ेमी घडवनू आणतो. 
माकd  १२:२४ - येश ू Eयांना Qहणाला, “खाpीने, शाOpलेख आ7ण देवाचे 
साम�यA तQुहास माहRत नाहR Qहणनू तQुहR अशी चकू करRत आहात. 
लकूक २१:३३ - आकाश व प�ृवी नाहRशी होतील पण माझी वचने मळुीच 
नाहRशी होणार नाहR. 
योहान १०:३५ - [यांना देवाचे वचन dा�त झाले Eयांना जर Eयाने देव 
Qहणले आ7ण शाOpलेखाचा भंग होत नाहR 
------------------------------------------------------------------------------------- 
अल अन आम ६:११५ – कोणीहR Eया=या शLदात बदल कb शकत नाहR . 
यनुसू १०:६४ – अkलाह=या शLदात बदल होत नसतो हR एक मोठn सफलता आहे  
अल िज�न ७२:२६-२८ – २७. तो अदjु�ाचा xाता आहे, तो आपले स�ुत 
xान कोणाकडहेR dकट करRत नसतो. २८. Eयास हे माUहत Tहावे कw 
Eया=या dेFषतांनी आपkया FवधाEयाचे संदेश पोचवलेले आहेत. 

 
 

५.  
आपBया सवd प6व< ]ंथांना पZरवतdन आ'ण अप~ंशापासनू वाचवtयाची 
परमे1वराची "इHछा" आहे का? (उ,दे1य/ 5नयत)  

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
=<ो<सं{हता १२:६-७ – परमेeवराचे शLद शXुध शLद आहेत... तQुहR Eयांना 
पाळले पाUहजे, हे परमेeवरा, तQुहR Eयांना �या FपढRपासनू अनंतकाळापय�त 
Eयांचे रlण केले पाUहजे. 
यशया १४:२४ व २६-२७ - परमेeवराचे शLद खरे आ7ण शcुद आहेत. त े
अ�नीत Fवतळवलेkया चांदR सारखे शcुद आहेत. त े सात वेळा 
Fवतळवलेkया चांदR सारखे शcुद आहेत. 
म�य २४:३५ - सवAशि�तमान परमेeवराने वचन Uदले आहे. परमेeवर 
Qहणाला, “मी वचन देतो, मी सां�गतkयाdमाणे गोjटR घडून येतील. मी 
योजkयाdमाणे सवA होईल. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
अल {ह� १५:९ – `नसंशय आQहRच हा उपदेश अवतरला आ7ण `नसंदेह 
आQहRच Eयाचे  सरंlक असणार आहोत. 
अ=साफात ३७:३ व ७ - मग जे नामOमरण Qहणनू पठण करतात. ७. 
आ7ण आQहR Eयास dEयेक उYमG सतैानापासनू सरु�lत केले आहे. 

६. 
परमे1वर आपBया सवd प6व< ]ंथांना पZरवतdन आ'ण अप~ंशापासनू 
वाचवtयासाठv "समथd" आहे का? (साम�यd / कुदरत) 

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
यशया  ४६:९-१० - मी देव आहे हे लlात ठेवा.  मी योजतो, तसेच घडत े
मला पाUहजे त ेमी घडवनू आणतो. 
माकd  १२:२४ - येश ू Eयांना Qहणाला, “खाpीने, शाOpलेख आ7ण देवाचे 
साम�यA तQुहास माहRत नाहR Qहणनू तQुहR अशी चकू करRत आहात. 
लकूक २१:३३ - आकाश व प�ृवी नाहRशी होतील पण माझी वचने मळुीच 
नाहRशी होणार नाहR. 
योहान १०:३५ - [यांना देवाचे वचन dा�त झाले Eयांना जर Eयाने देव 
Qहणले आ7ण शाOpलेखाचा भंग होत नाहR 
------------------------------------------------------------------------------------- 
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xान कोणाकडहेR dकट करRत नसतो. २८. Eयास हे माUहत Tहावे कw 
Eया=या dेFषतांनी आपkया FवधाEयाचे संदेश पोचवलेले आहेत. 
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७. 
परमे1वराने पाठवलेBया प6व< ]ंथांमधील मळू मजकूराचे पZरवतdन �कंवा 
अप~ंश क�न EयाHया =वतःHया "हेत"ू �कंवा "साम�याdला" 6वरोध 
करtयाची परवानगी परमे1वर सतैान, 6पशाHच �कंवा मानवजातीला देईल 
का? (तहरXफ बी'ल-ल�ज़) 

बायबल  नाहR  /  नाहR  कुरान 
यशया ५५:११ - तसेच मा~या त�डातनू `नघालेले शLद परत येत नाहRत 
तर Eया शLदाdमाणे गोjटR घडतात. Qहणजेच माझ े शLद मला पाUहजे 
असलेkया गोjटR घडवनू आणतात. मी Eयांना [या गोjटR करHयासाठn 
पाठFवलेले असत ेEया गोjटR करHयात त ेयशOवी होतात. 
लकूक १६:१७ - `नयमशाOpाचा एकहR काना uकंवा माpा नाहRसा होHयापेlा 
आकाश व प�ृवीचे नाहRसे होणे सोपे आहे. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
अल हज २२:५२ – आQहR त~ुयाआधी असा कोणताहR dेFषत uकंवा पगैंबर 
पाठवला नाहR जेTहा Eयाने आपले उXUदjट साcय करHयाची इ=छा बाळगलR 
असेल त�Tहा सतैानाने Eया=या उXUदjटां=या मागाAत अडथळे `नमाAण केले 
नसतील. परंत ुसतैानाने `नमाAण केलेले अडथळे अkलाह दरू करतो.  
अ=साफात ३७:३ व ७ – पठण कर. ७. आ7ण आQहR Eयास dEयेक उYमG 
सतैानापासनू सरु�lत केले आहे. 
अल हाQका ६९:४४–४७ व ५१ – ४४. आ7ण Eयाने बनावट रचले असत ेआ7ण 
कोणEयाहR गोjटRशी आमचा संबंध लावला असता तर ख�चतच आQहR Eयास 
आम=या उजTया हाताने पकडले असत ेआ7ण Eया=या ग�याची धमनी कापनू 
टाकलR असती. आ7ण तमु=यापकैw कोणीहR Eयाला आम=यापासनू वाचव ू
शकला नसता. आ7ण `नःसंशय हे सEय आहे. 

८. 
चकु�ची उदाहरणे देऊन �कंवा चकु�चा अथd लावनू प6व< ]ंथांचा मौ'खक 
रXतीने 6वपयाdस करणे मानवास शQय आहे का? (तहरXफ बी'ल-मा'ना) 

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
तीताला १:१०-११ - हे मह�वाचे आहे कारण पjुकळ लोक बंड करणारे 
आहेत. जे TयथA गोjटRFवषयी बडबड करतात व लोकांस फसFवतात. मी 
Fवशषेकेbन, जे सुंता झालेले आहेत Eयांना संबोधनू बोलत आहे 
------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३:७८ – Eयां=यात एक गट आहे जे शाOpवचनांचा Eयां=या 
भाषते Fवकृत करतात, Qहणजे पFवp शाOpांतनू असे fलUहले आहे कw, त ेजे 
काहR बोलतात तचे आपण Fवचार कb शकता. त ेQहणतात: "हे अkलाहचे 
आहे," जेTहा त ेअkलाहपासनू नाहR, आ7ण त ेजाणनूबजुनू खोटे बोलतात.
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आम=या उजTया हाताने पकडले असत ेआ7ण Eया=या ग�याची धमनी कापनू 
टाकलR असती. आ7ण तमु=यापकैw कोणीहR Eयाला आम=यापासनू वाचव ू
शकला नसता. आ7ण `नःसंशय हे सEय आहे. 

८. 
चकु�ची उदाहरणे देऊन �कंवा चकु�चा अथd लावनू प6व< ]ंथांचा मौ'खक 
रXतीने 6वपयाdस करणे मानवास शQय आहे का? (तहरXफ बी'ल-मा'ना) 

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
तीताला १:१०-११ - हे मह�वाचे आहे कारण पjुकळ लोक बंड करणारे 
आहेत. जे TयथA गोjटRFवषयी बडबड करतात व लोकांस फसFवतात. मी 
Fवशषेकेbन, जे सुंता झालेले आहेत Eयांना संबोधनू बोलत आहे 
------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३:७८ – Eयां=यात एक गट आहे जे शाOpवचनांचा Eयां=या 
भाषते Fवकृत करतात, Qहणजे पFवp शाOpांतनू असे fलUहले आहे कw, त ेजे 
काहR बोलतात तचे आपण Fवचार कb शकता. त ेQहणतात: "हे अkलाहचे 
आहे," जेTहा त ेअkलाहपासनू नाहR, आ7ण त ेजाणनूबजुनू खोटे बोलतात.
  
 

७. 
परमे1वराने पाठवलेBया प6व< ]ंथांमधील मळू मजकूराचे पZरवतdन �कंवा 
अप~ंश क�न EयाHया =वतःHया "हेत"ू �कंवा "साम�याdला" 6वरोध 
करtयाची परवानगी परमे1वर सतैान, 6पशाHच �कंवा मानवजातीला देईल 
का? (तहरXफ बी'ल-ल�ज़) 

बायबल  नाहR  /  नाहR  कुरान 
यशया ५५:११ - तसेच मा~या त�डातनू `नघालेले शLद परत येत नाहRत 
तर Eया शLदाdमाणे गोjटR घडतात. Qहणजेच माझ े शLद मला पाUहजे 
असलेkया गोjटR घडवनू आणतात. मी Eयांना [या गोjटR करHयासाठn 
पाठFवलेले असत ेEया गोjटR करHयात त ेयशOवी होतात. 
लकूक १६:१७ - `नयमशाOpाचा एकहR काना uकंवा माpा नाहRसा होHयापेlा 
आकाश व प�ृवीचे नाहRसे होणे सोपे आहे. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
अल हज २२:५२ – आQहR त~ुयाआधी असा कोणताहR dेFषत uकंवा पगैंबर 
पाठवला नाहR जेTहा Eयाने आपले उXUदjट साcय करHयाची इ=छा बाळगलR 
असेल त�Tहा सतैानाने Eया=या उXUदjटां=या मागाAत अडथळे `नमाAण केले 
नसतील. परंत ुसतैानाने `नमाAण केलेले अडथळे अkलाह दरू करतो.  
अ=साफात ३७:३ व ७ – पठण कर. ७. आ7ण आQहR Eयास dEयेक उYमG 
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९. 
जे लोक असे Nहणतात क� बायबलचे पZरवतdन �कंवा अप~ंश केला गेला आहे त े
असे सचुवतात क� बायबलम�ये पZरवतdन होत असBयाची परमे1वराला मा{हती 
नाहX, Eयाची काहX हरकत नाहX �कंवा तो याब,दल काहX क� शकत नाहX Nहणनू 
त ेखरेतर परमे1वराHया YयिQतमEवाची आ'ण =वभावाची 5नदंा करtयाचा गु�हा 
करत असतात का? (अल-आ`लम, अर-रहमान, अर-रहXम, अल-का{दर)    

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
यशया १४:२४ व २७ – २४. सवAशि�तमान परमेeवराने वचन Uदले आहे. 
परमेeवर Qहणाला, “मी वचन देतो, मी सा�ंगतkयाdमाणे गोjटR घडून येतील. 
मी योजkयाdमाणे सवA होईल. २७. जेTहा परमेeवरच संकkप करतो तTेहा 
कोणीच तो रXद कb शकत नाहR. जेTहा लोकांना fशlा करHयासाठn 
परमेeवरच हात उगारतो, तTेहा कोणीच Eयाला थांबव ूशकत नाहR. 
इ|ी लोकांस ४:१२-१३ – कारण परमेeवराचे वचन िजवंत आ7ण 
शि�तशालR आहे.   
------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:२०, २५५ – २०. अkलाह जे काहR इि=छतो त ेसवA करHयाची 
श�ती Eया=याकड ेआहे. २५५. अkलाह Eया=याfशवाय दसुरा ईeवर नाहR. 
तो �चरंजीव, Oवतः कायम असणारा आ7ण OथयैA देणारा आहे. 
अन5नसा ४:१५८ – अkलाह सवA काहR ऐकतो आ7ण पाहतो. 

१०. 
जे लोक असे Nहणतात क� बायबलचे पZरवतdन �कंवा अप~ंश केला गेला 
आहे त े असे सचुवतात क� बायबल संदभाdतील य,ुधात सतैानाने 
परमे1वरावर 6वजय `मळवला आहे Nहणनू त े खरेतर सतैानाला 
परमे1वरापेzा �ेUठ समजtयाचा गु�हा करत असतात का? (अल-अझीझ, 
अल-गा`लब, अल-जे�बार, अल-मQुतदेXर) 

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
=तो<सं{हता ९४:७-९ - ८. देवानेच आपले कान केलेत तTेहा EयालाहR कान असलेच 
पाUहजेत. ९. देवानेच आपले डोळे केलेत. तTेहा EयालाहR डोळे असलेच पाUहजेत  
इ|ी लोकांस ४:१२-१३ – १२. कारण परमेeवराचे वचन िजवंत आ7ण शि�तशालR 
आहे. १३. असा कोणतहेR dाणी नाहR जो Eया=या नजरेत dकट होत नाहR   
------------------------------------------------------------------------------------- 
यनुसू १०:२१ – तTेहा त े लगेच आम=या संकेतांचे dयोजन असफल 
करHयाकiरता योजना रच ू लागतात. `न:संशय आमचे दतू तQुहR [या 
योजना रचता Eयाची न�द ठेवीत असतात. 
अल {ह� १५:९ - `नःसंशय आQहRच हा उपदेश अवतरला आहे. आ7ण 
`न:संशय आQहRच Eयाचे संरlक असणार आहोत. 
ताहा २०:५ व ५१-५२ – ५: तो कृपाशील ईeवर आहे जो Oवतः fसहंासनावर 
Fवराजमान झालेला आहे.  
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------------------------------------------------------------------------------------- 
यनुसू १०:२१ – तTेहा त े लगेच आम=या संकेतांचे dयोजन असफल 
करHयाकiरता योजना रच ू लागतात. `न:संशय आमचे दतू तQुहR [या 
योजना रचता Eयाची न�द ठेवीत असतात. 
अल {ह� १५:९ - `नःसंशय आQहRच हा उपदेश अवतरला आहे. आ7ण 
`न:संशय आQहRच Eयाचे संरlक असणार आहोत. 
ताहा २०:५ व ५१-५२ – ५: तो कृपाशील ईeवर आहे जो Oवतः fसहंासनावर 
Fवराजमान झालेला आहे.  
 
 
 
 

९. 
जे लोक असे Nहणतात क� बायबलचे पZरवतdन �कंवा अप~ंश केला गेला आहे त े
असे सचुवतात क� बायबलम�ये पZरवतdन होत असBयाची परमे1वराला मा{हती 
नाहX, Eयाची काहX हरकत नाहX �कंवा तो याब,दल काहX क� शकत नाहX Nहणनू 
त ेखरेतर परमे1वराHया YयिQतमEवाची आ'ण =वभावाची 5नदंा करtयाचा गु�हा 
करत असतात का? (अल-आ`लम, अर-रहमान, अर-रहXम, अल-का{दर)    

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
यशया १४:२४ व २७ – २४. सवAशि�तमान परमेeवराने वचन Uदले आहे. 
परमेeवर Qहणाला, “मी वचन देतो, मी सा�ंगतkयाdमाणे गोjटR घडून येतील. 
मी योजkयाdमाणे सवA होईल. २७. जेTहा परमेeवरच संकkप करतो तTेहा 
कोणीच तो रXद कb शकत नाहR. जेTहा लोकांना fशlा करHयासाठn 
परमेeवरच हात उगारतो, तTेहा कोणीच Eयाला थांबव ूशकत नाहR. 
इ|ी लोकांस ४:१२-१३ – कारण परमेeवराचे वचन िजवंत आ7ण 
शि�तशालR आहे.   
------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:२०, २५५ – २०. अkलाह जे काहR इि=छतो त ेसवA करHयाची 
श�ती Eया=याकड ेआहे. २५५. अkलाह Eया=याfशवाय दसुरा ईeवर नाहR. 
तो �चरंजीव, Oवतः कायम असणारा आ7ण OथयैA देणारा आहे. 
अन5नसा ४:१५८ – अkलाह सवA काहR ऐकतो आ7ण पाहतो. 

१०. 
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आहे त े असे सचुवतात क� बायबल संदभाdतील य,ुधात सतैानाने 
परमे1वरावर 6वजय `मळवला आहे Nहणनू त े खरेतर सतैानाला 
परमे1वरापेzा �ेUठ समजtयाचा गु�हा करत असतात का? (अल-अझीझ, 
अल-गा`लब, अल-जे�बार, अल-मQुतदेXर) 
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११. 
परमे1वर आपBया सवd ]ंथांना न वाचवता, फQत काहXच ]ंथ वाचवtयाचे 
दहेुरX धोरण वापरेल का?  (अल-अदल, अल-हदX, अल-ममूीम, अल-मकु`सत) 

बायबल  नाहR  /  नाहR  कुरान 
=तो<सं{हता १२:६-७ – ६. परमेeवराचे शLद खरे आ7ण शcुद आहेत. त े
अ�नीत Fवतळवलेkया चांदR सारखे शcुद आहेत. त े सात वेळा 
Fवतळवलेkया चांदR सारखे शcुद आहेत. ७. परमेeवरा, Eया अग`तक 
लोकांची काळजी घे. Eयांचे आता आ7ण पढेुहR कायम रlण कर. 
लकूक २१:३३ - पण माझी वचने मळुीच नाहRशी होणार नाहR. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
अत तौब ९:१११ - हे एक असे वचन आहे जे तौरात, इंजील व कुराण मcये नमूद 
आहे. आपkया वचनाशी dामा7णक राहणारा अkलाहfशवाय दुसरा कोण आहे? 
हूड ११:५७ – माझा परमेeवर सवA गोjटRंचा पालक आहे. 
इ|ाहXम १४:४७ – तTेहा त ू असे समज ू नकोस कw अkलाह आपkया 
dेFषतांना Uदलेले आपले वचन पाळणार नाहR. `न:संशय, अkलाह हा सवA 
शि�तमान आ7ण दंड देणारा Oवामी आहे.  

१२. 
परमे1वराचे 6वधान अपZरवतdनीय आ'ण विै1वक मानक आहे का 
�याआधारे परमे1वर अखेरHया {दवशी सवd मानवजातीचा �याय5नवाडा 
करेल? (अल-ह�कम, अल-हक, अल-हा�फज, अल-हसीब) 

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
योहान १२:४८ - जो माझा अवमान करतो आ7ण माझी वचने OवीकारRत 
नाहR Eयाचा Yयाय करणारे कोणी आहे. जे वचन मी सां�गतले, तचे 
शवेटkया Uदवशी, Eयाचा Yयाय करRल. 
0कटXकरण २०:१२ - मग मी मतृानंा, लहान व मोठे �यांना राजासनासमोर उभे 
राUहलेले ब`घतले; तTेहा ‘पOुतके उघडलR गेलR;’ नंतर आणखी एक ‘पOुतक’ 
उघडले गेले. त े ‘जीवनाचे’ पOुतक होत;े आ7ण Eया पOुतकात fलUहलेkया 
गोjटRंवbन [यां=या Eयां=या कामांdमाणे मतृांचा Yयाय करHयात आला. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
अल {ह� १५:९-१० - ९. `न:संशय आQहRच हा उपदेश अवतरला आहे 
आ7ण `न:संशय आQहRच Eयाचे संरlक आहोत. १०. आ7ण पवूJ=या 
काळातील समाजांमcयेहR आQहR त~ुयापवूJ dेFषत पाठFवले होत.े 
अज जमुर ३९:६९-७० – ६९. आ7ण धरती आपkया FवधाEया=या dकाशाने 
चमकू लागेल व Eयां=यासमोर |ंथ उघडून ठेवHयात येईल, आ7ण पगैंबर 
आ7ण साlीदार यांना आणले जाईल व Eयां=या मcये YयायपवूAक `नवाडा 
करHयात येईल आ7ण Eयां=यावर अYयाय केला जाणार नाहR.  
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करHयात येईल आ7ण Eयां=यावर अYयाय केला जाणार नाहR.  
 
 

११. 
परमे1वर आपBया सवd ]ंथांना न वाचवता, फQत काहXच ]ंथ वाचवtयाचे 
दहेुरX धोरण वापरेल का?  (अल-अदल, अल-हदX, अल-ममूीम, अल-मकु`सत) 

बायबल  नाहR  /  नाहR  कुरान 
=तो<सं{हता १२:६-७ – ६. परमेeवराचे शLद खरे आ7ण शcुद आहेत. त े
अ�नीत Fवतळवलेkया चांदR सारखे शcुद आहेत. त े सात वेळा 
Fवतळवलेkया चांदR सारखे शcुद आहेत. ७. परमेeवरा, Eया अग`तक 
लोकांची काळजी घे. Eयांचे आता आ7ण पढेुहR कायम रlण कर. 
लकूक २१:३३ - पण माझी वचने मळुीच नाहRशी होणार नाहR. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
अत तौब ९:१११ - हे एक असे वचन आहे जे तौरात, इंजील व कुराण मcये नमूद 
आहे. आपkया वचनाशी dामा7णक राहणारा अkलाहfशवाय दुसरा कोण आहे? 
हूड ११:५७ – माझा परमेeवर सवA गोjटRंचा पालक आहे. 
इ|ाहXम १४:४७ – तTेहा त ू असे समज ू नकोस कw अkलाह आपkया 
dेFषतांना Uदलेले आपले वचन पाळणार नाहR. `न:संशय, अkलाह हा सवA 
शि�तमान आ7ण दंड देणारा Oवामी आहे.  

१२. 
परमे1वराचे 6वधान अपZरवतdनीय आ'ण विै1वक मानक आहे का 
�याआधारे परमे1वर अखेरHया {दवशी सवd मानवजातीचा �याय5नवाडा 
करेल? (अल-ह�कम, अल-हक, अल-हा�फज, अल-हसीब) 

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
योहान १२:४८ - जो माझा अवमान करतो आ7ण माझी वचने OवीकारRत 
नाहR Eयाचा Yयाय करणारे कोणी आहे. जे वचन मी सां�गतले, तचे 
शवेटkया Uदवशी, Eयाचा Yयाय करRल. 
0कटXकरण २०:१२ - मग मी मतृांना, लहान व मोठे �यांना राजासनासमोर उभे 
राUहलेले ब`घतले; तTेहा ‘पOुतके उघडलR गेलR;’ नंतर आणखी एक ‘पOुतक’ 
उघडले गेले. त े ‘जीवनाचे’ पOुतक होत;े आ7ण Eया पOुतकात fलUहलेkया 
गोjटRंवbन [यां=या Eयां=या कामांdमाणे मतृांचा Yयाय करHयात आला. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
अल {ह� १५:९-१० - ९. `न:संशय आQहRच हा उपदेश अवतरला आहे 
आ7ण `न:संशय आQहRच Eयाचे संरlक आहोत. १०. आ7ण पवूJ=या 
काळातील समाजांमcयेहR आQहR त~ुयापवूJ dेFषत पाठFवले होत.े 
अज जमुर ३९:६९-७० – ६९. आ7ण धरती आपkया FवधाEया=या dकाशाने 
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१३. 
�,धाळंूना धमd]ंधHया काहX भागावर 6व1वास ठेवनू उरलेBया भागावर 
6व1वास न ठेवtयाची परवानगी आहे का? 

बायबल  नाहR  /  नाहR  कुरान 
२ तीम�याला ३:१६ - dEयेक शाOpलेख देवा=या dेरणेने fलUहला 
असkयामळेु तो fशकवHयास, वाईटाचा `नषधे करHयास, चकुा सधुारHयास 
व यो�य जीवन जगHयाचे मागAदशAन करHयास उपय�ुत आहे 
------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:८५ – तर मग तQुहR |ंथा=या एका भागावर \Xधा ठेवता आ7ण 
एका भागावर अFवeवास दाखFवता असे आहे कw काय? 
अल बकराह २:१३६ व २८५ – १३६. तQुहR असे Qहणा कw आQहR अkलाहवर 
आ7ण आम=याकड ेजे dकट करHयात आले आहे Eयावर आ7ण मसुा व येश ू
यांना जे काहR देHयात आले Eयावर, आ7ण (तसेच) इतर सवA dेFषतांना 
Eयां=या FवधाEया�डून जे काहR देHयात आले होत ेEयावर \Xधा ठेवतो.  
अल-इ इ}ान ३:८४ व ११९ – ८४. Eया=ंयापकैw कोणालाहR एकमेकापेंlा वेगळा 
मानत नाहR. ११९. आपण सवA शाOpवचनांवर Fवeवास ठेवता. 

१४. 
वतdमानातील �,धाळंूनी परमे1वराने पाठवलेBया सवd प6व< ]ंथांचे 
अ�ययन व पालन करावे अशी परमे1वराची इHछा आहे का?   

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
१ तीम�याला  ४:१५-१६ – १५. या सवA गोjटRकंड ेपणूA लl दे, Eयामcये पणूA 
गढून जा. यासाठn कw तझुी dगती सवA लोकांस Uदसनू यावी. १६. आपणाकड े
व आपkया fशlणाकड ेलl दे. Eयामcये Uटकून राहा, कारण असे केkयाने त ू
Oवतःचे व जे तझु ेऐकतात, Eयांचे चकुw=या fशlणापासनू बचाव करशील. 
२ तीम�याला २:१५ - त ू सEयाचे वचन यो�य रRतीने सांगणारा असा 
आ7ण जे काम करतोस Eयामcये लाज वाटHयासारखे काहRहR कारण 
नसलेला देवास Oवीकृत असा कामकरR होHयाचा dयEन कर. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३:७९ आपkया सततचा अ¥यास आ7ण शाOpवचनां=या 
fशकवणीमळेु अkलाहचे उपासक Tहा.  
टXप: मसुलमानांनी [या पFवp |ंथांवर Fवeवास ठेवणे आवeयक आहे Eयातील 
शLद आ7ण अlरांची सं¦या दशAवत ेकw, त§ेत, झबेरू आ7ण इंजील यांचा 
९०% समावेश आहे आ7ण कुराणचा केवळ १०% समावेश आहे.  
    बायबल :   शLद = ७८३,१३७  अlरे ३,५६६,४८० 
    कुराण :  शLद =  ७७,९३४  अlरे  ३२६,०४८ 
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Eयां=या FवधाEया�डून जे काहR देHयात आले होत ेEयावर \Xधा ठेवतो.  
अल-इ इ}ान ३:८४ व ११९ – ८४. Eया=ंयापकैw कोणालाहR एकमेकापेंlा वेगळा 
मानत नाहR. ११९. आपण सवA शाOpवचनांवर Fवeवास ठेवता. 

१४. 
वतdमानातील �,धाळंूनी परमे1वराने पाठवलेBया सवd प6व< ]ंथांचे 
अ�ययन व पालन करावे अशी परमे1वराची इHछा आहे का?   

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
१ तीम�याला  ४:१५-१६ – १५. या सवA गोjटRंकड ेपणूA लl दे, Eयामcये पणूA 
गढून जा. यासाठn कw तझुी dगती सवA लोकांस Uदसनू यावी. १६. आपणाकड े
व आपkया fशlणाकड ेलl दे. Eयामcये Uटकून राहा, कारण असे केkयाने त ू
Oवतःचे व जे तझु ेऐकतात, Eयांचे चकुw=या fशlणापासनू बचाव करशील. 
२ तीम�याला २:१५ - त ू सEयाचे वचन यो�य रRतीने सांगणारा असा 
आ7ण जे काम करतोस Eयामcये लाज वाटHयासारखे काहRहR कारण 
नसलेला देवास Oवीकृत असा कामकरR होHयाचा dयEन कर. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३:७९ आपkया सततचा अ¥यास आ7ण शाOpवचनां=या 
fशकवणीमळेु अkलाहचे उपासक Tहा.  
टXप: मसुलमानांनी [या पFवp |ंथांवर Fवeवास ठेवणे आवeयक आहे Eयातील 
शLद आ7ण अlरांची सं¦या दशAवत ेकw, त§ेत, झबेरू आ7ण इंजील यांचा 
९०% समावेश आहे आ7ण कुराणचा केवळ १०% समावेश आहे.  
    बायबल :   शLद = ७८३,१३७  अlरे ३,५६६,४८० 
    कुराण :  शLद =  ७७,९३४  अlरे  ३२६,०४८ 
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१५. 
एखा,या YयQतीला EयाHया आयUुयात "आशीवाdद" `मळवtयासाठv परमे1वराHया 6वधानाचे 
पालन करणे हX म�ुय अट आहे का? 

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
अनवुाद ११:२६-२७ – २६. “आज मी तमु=यापढेु आशीवाAद आ7ण शाप हे पयाAय ठेवत आहे. 
Eयातनू `नवड करा. २७. आज मी तमुचा देव परमेeवर �याचा [या आxा तQुहाला 
सां�गतkया Eया नीट लlपवूAक पाळkयात तर तQुहाला आशीवाAद fमळेल. 
अनवुाद २८:१३ - आज मी सां�गतलेkया तमुचा देव परमेeवर �या=या आxांdमाणे वागलात 
तर तQुहR नेत ेTहाल, अनयुायी होणार नाहR, उ=चOथानी जाल, तळाला जाणार नाहR. तTेहा 
काळजीपवूAक या `नयमांचे पालन करा. १४. या fशकवणीपासनू परावतृ होऊ नका. डावी 
उजवी कड ेवळू नका. इतर दैवतांची उपासना क� नका.  
अनवुाद  ३०:१९ - “आज OवगA आ7ण प�ृवी=या साlीने मी तQुहाला जीवन आ7ण मEृय ूया 
दोहोतनू एकाची `नवड करायला सांगत आहे. जीवनाचा पयाAय Oवीकारलात तर आशीवाAद 
fमळेल. दसुWयाची `नवड केलRत तर शाप fमळेल. तTेहा जीवनाची `नवड करा Qहणजे तQुहR 
व तमुची मलेुबाळे िजवंत राहातील. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:२-४ - २. हा एक पiरपणूA |ंथ आहे, यात काहR संशय नाहR. सदाचारR 
लोकांसाठn हा एक मागAदशAनपर बोध आहे. ३. जे अTय�Eयावर \Xधा ठेवतात आ7ण dाथAना 
करRत असतात; आ7ण आQहR जे काहR Eयांना Uदलेले आहे, Eयातनू खचA करतात. ४. त~ुयाकड े
dकट करHयात आलेkया आ7ण त~ुयापवूJ dकट करHयात आलेkया (UदTय xानावर) जे \Xधा 
ठेवतात आ7ण जे (अजनू) पढेु यायचे आहे यावर zढ Fवeवास ठेवतात.  

१६.   
जे लोक बायबलचे वाचन �कंवा पालन करtयास नकार देतात त े =वतःला नाि=तक 
बनtयाचा शाप देतात का? (का�फ़र) 

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
5यमdया ११:३ - परमेeवर, इ�ाएलचा देव असे Qहणतो ‘जे कोणी या कराराचे पालन 
करणार नाहRत. Eयांचे वाईट होईल. 
इ|ी लोकांस १२:२५-२९ – २५. मोश ेजो बोलतो आहे Eयाचा अवमान कb नये, Qहणनू जपा 
कारण प�ृवीवर आxा सांगणाWयाचा अवमान करणारे इ�ाएल लोक जर `नभावले नाहRत, 
तर OवगाAतनू आxा सांगणाWया 7ªOतापासनू बहकkयास आपण Fवशषेकेbन `नभावणार 
नाहR. २९. कारण आपला “देव भOम करणारा अ�नी आहे.” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आZरफ ७:३६ व  ४०-४९ – परंत ुजे आम=या वचनांचा इYकार करतील आ7ण `तरOकारा=या 
भावनेने Eयां=यापासनू दरू राहतील, त े ( नरका=या ) अि�नचे `नवासी होतील; त े( सदैव ) 
`तथेच  राहतील.  
अल अन कबतू २९:४६-४७ – ४६. “आQहR \Xधा ठेवलR आहे Eया वOतवूरहR जी 
आम=याकड ेपाठFवलR गेलR आहे आ7ण Eया वOतवुरदेखील जी तमु=याकड ेपाठFवलR गेलR 
होती, आमचा ईeवर तमुचा ईeवर एकच आहे आ7ण आQहR Eयाचेच (आxाधारक) मिुOलम 
आहोत. ४७. आQहR याdमाणेच तमु=याकड े|ंथ अवतरला आहे, Qहणनू त ेलोक [यांना 
आQहR पवूJ |ंथ Uदला होता त ेयावर \Xधा ठेवतात. आ7ण या लोकापंकैwदेखील बरेचसे 
यावर \Xधा ठेवीत आहेत आ7ण आम=या संकेतांचा इYकार केवळ अ\Xधावंतच करतात.  
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पालन करणे हX म�ुय अट आहे का? 

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
अनवुाद ११:२६-२७ – २६. “आज मी तमु=यापढेु आशीवाAद आ7ण शाप हे पयाAय ठेवत आहे. 
Eयातनू `नवड करा. २७. आज मी तमुचा देव परमेeवर �याचा [या आxा तQुहाला 
सां�गतkया Eया नीट लlपवूAक पाळkयात तर तQुहाला आशीवाAद fमळेल. 
अनवुाद २८:१३ - आज मी सां�गतलेkया तमुचा देव परमेeवर �या=या आxांdमाणे वागलात 
तर तQुहR नेत ेTहाल, अनयुायी होणार नाहR, उ=चOथानी जाल, तळाला जाणार नाहR. तTेहा 
काळजीपवूAक या `नयमांचे पालन करा. १४. या fशकवणीपासनू परावतृ होऊ नका. डावी 
उजवी कड ेवळू नका. इतर दैवतांची उपासना क� नका.  
अनवुाद  ३०:१९ - “आज OवगA आ7ण प�ृवी=या साlीने मी तQुहाला जीवन आ7ण मEृय ूया 
दोहोतनू एकाची `नवड करायला सांगत आहे. जीवनाचा पयाAय Oवीकारलात तर आशीवाAद 
fमळेल. दसुWयाची `नवड केलRत तर शाप fमळेल. तेTहा जीवनाची `नवड करा Qहणजे तQुहR 
व तमुची मलेुबाळे िजवंत राहातील. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:२-४ - २. हा एक पiरपणूA |ंथ आहे, यात काहR संशय नाहR. सदाचारR 
लोकांसाठn हा एक मागAदशAनपर बोध आहे. ३. जे अTय�Eयावर \Xधा ठेवतात आ7ण dाथAना 
करRत असतात; आ7ण आQहR जे काहR Eयांना Uदलेले आहे, Eयातनू खचA करतात. ४. त~ुयाकड े
dकट करHयात आलेkया आ7ण त~ुयापवूJ dकट करHयात आलेkया (UदTय xानावर) जे \Xधा 
ठेवतात आ7ण जे (अजनू) पढेु यायचे आहे यावर zढ Fवeवास ठेवतात.  

१६.   
जे लोक बायबलचे वाचन �कंवा पालन करtयास नकार देतात त े =वतःला नाि=तक 
बनtयाचा शाप देतात का? (का�फ़र) 

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
5यमdया ११:३ - परमेeवर, इ�ाएलचा देव असे Qहणतो ‘जे कोणी या कराराचे पालन 
करणार नाहRत. Eयांचे वाईट होईल. 
इ|ी लोकांस १२:२५-२९ – २५. मोश ेजो बोलतो आहे Eयाचा अवमान कb नये, Qहणनू जपा 
कारण प�ृवीवर आxा सांगणाWयाचा अवमान करणारे इ�ाएल लोक जर `नभावले नाहRत, 
तर OवगाAतनू आxा सांगणाWया 7ªOतापासनू बहकkयास आपण Fवशषेकेbन `नभावणार 
नाहR. २९. कारण आपला “देव भOम करणारा अ�नी आहे.” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आZरफ ७:३६ व  ४०-४९ – परंत ुजे आम=या वचनांचा इYकार करतील आ7ण `तरOकारा=या 
भावनेने Eयां=यापासनू दरू राहतील, त े ( नरका=या ) अि�नचे `नवासी होतील; त े( सदैव ) 
`तथेच  राहतील.  
अल अन कबतू २९:४६-४७ – ४६. “आQहR \Xधा ठेवलR आहे Eया वOतवूरहR जी 
आम=याकड ेपाठFवलR गेलR आहे आ7ण Eया वOतवुरदेखील जी तमु=याकड ेपाठFवलR गेलR 
होती, आमचा ईeवर तमुचा ईeवर एकच आहे आ7ण आQहR Eयाचेच (आxाधारक) मिुOलम 
आहोत. ४७. आQहR याdमाणेच तमु=याकड े|ंथ अवतरला आहे, Qहणनू त ेलोक [यांना 
आQहR पवूJ |ंथ Uदला होता त ेयावर \Xधा ठेवतात. आ7ण या लोकापंकैwदेखील बरेचसे 
यावर \Xधा ठेवीत आहेत आ7ण आम=या संकेतांचा इYकार केवळ अ\Xधावंतच करतात.  
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१७. 
0कटXकरणाHया ]ंथाHया समा�ती सोबतच धमd]ंथाHया मा`लकेची अखेर 
झालX होती हे =वीकृत आहे का? 

बायबल  होय  /  नाहX  कुरान 
0कटXकरण २२:१८-१९ – १८. प�ृवीवरRल dEयेक राj� त~ुया वंशजाXवारे 
आशीवाAद पावेल; त ू मा~या सवA आxा पाळkयास Qहणनू मी हे 
करRन.” १९. मग अ¬ाहम आपkया सेवकाकड ेमागे आला आ7ण अ¬ाहम, 
इसहाक व Eयाचे सेवक असे सवA fमळून dवास करRत मागे बरैशबेाला 
गेले; आ7ण अ¬ाहमाने बरैशबेा येथे वOती केलR. 
-------------------------------------------------------------------------------------  
अल-इ इ}ान ३:१९-२० – १९. `न:संशय, अkलाह=या लेखी असलेला (खरा) 
इOलाम (पणूA समपAण) हाच आहे. आ7ण [यांना |ंथ देHयात आला होता 
Eयांनी xान dा�तीनंतर देखील परOपरातील मEसरामळेु मतभेद केला. २०. 
जर त ेशरण गेले तर त े`निeचतच सYमागJ लागतील. 

१८. 
कुराणला परमे1वराचे 6वधान मानले जाtयासाठv Eयाला पवू� बायबलम�ये 
न�दवBया0माणे ऐ5तहा`सक धमd]ंथांHया पणूdपणे ससुंगतीत असणे 
आव1यक आहे का? 

बायबल  होय  /  नाहX  कुरान 
१ कZरथंकरांस १४:३२-३३ – ३२. जे आEमे संदेjgयांना dेरणा देतात, त े
Eया संदेjgयां=या Oवाधीन असतात. ३३. कारण देव हा बेfशOतपणा 
आणणारा नसनू, शांती आणणारा देव आहे. जशा सवA मंड�या देवा=या 
पFवp लोकां=या बनलेkया असतात, 
गलतीकरासं १:८ - तर जे शभुवतAमान आQहR तQुहास सा�ंगतले Eया=याहून 
`नराळे शभुवतAमान जर आQहR सां�गतले uकंवा OवगाAतील आलेkया 
देवदतूानेहR सां�गतले, तरR तो शाFपत असो. 
२ योहान १:९ - जर आपण आपलR पापे कबलू करतो, तर तो Fवeवास ूव 
Yयायी आहे Qहणनू आपkया पापांची lमा करRल आ7ण आपkयाला सवA 
अनीतीपासनू शXुध करRल.  
------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३:८५ - (इOलाम) fशवाय जो कोणी अYय एखादा धमA 
(जीवनपXधत) अ�ंगकारत असेल, Eयाची ती जीवनपXधत कदाFप OवीकारलR 
जाणार नाहR व मरणोGर जीवनामcये तो अयशOवी व Fवफल होईल. 
अल अहजाब ३३:४० - (लोकहो!) महुQमद (स.) तमु=या प�ुषांपकैw कोणाचे 
Fपता नाहRत परंत ुत ेअkलाहचे dेFषत आ7ण अं̀ तम dेFषत आहेत, आ7ण 
अkलाह dEयेक वOतचूे xान राखणारा आहे. 
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अल-इ इ}ान ३:८५ - (इOलाम) fशवाय जो कोणी अYय एखादा धमA 
(जीवनपXधत) अ�ंगकारत असेल, Eयाची ती जीवनपXधत कदाFप OवीकारलR 
जाणार नाहR व मरणोGर जीवनामcये तो अयशOवी व Fवफल होईल. 
अल अहजाब ३३:४० - (लोकहो!) महुQमद (स.) तमु=या प�ुषांपकैw कोणाचे 
Fपता नाहRत परंत ुत ेअkलाहचे dेFषत आ7ण अं̀ तम dेFषत आहेत, आ7ण 
अkलाह dEयेक वOतचूे xान राखणारा आहे. 
 
 

१७. 
0कटXकरणाHया ]ंथाHया समा�ती सोबतच धमd]ंथाHया मा`लकेची अखेर 
झालX होती हे =वीकृत आहे का? 

बायबल  होय  /  नाहX  कुरान 
0कटXकरण २२:१८-१९ – १८. प�ृवीवरRल dEयेक राj� त~ुया वंशजाXवारे 
आशीवाAद पावेल; त ू मा~या सवA आxा पाळkयास Qहणनू मी हे 
करRन.” १९. मग अ¬ाहम आपkया सेवकाकड ेमागे आला आ7ण अ¬ाहम, 
इसहाक व Eयाचे सेवक असे सवA fमळून dवास करRत मागे बरैशबेाला 
गेले; आ7ण अ¬ाहमाने बरैशबेा येथे वOती केलR. 
-------------------------------------------------------------------------------------  
अल-इ इ}ान ३:१९-२० – १९. `न:संशय, अkलाह=या लेखी असलेला (खरा) 
इOलाम (पणूA समपAण) हाच आहे. आ7ण [यांना |ंथ देHयात आला होता 
Eयांनी xान dा�तीनंतर देखील परOपरातील मEसरामळेु मतभेद केला. २०. 
जर त ेशरण गेले तर त े`निeचतच सYमागJ लागतील. 

१८. 
कुराणला परमे1वराचे 6वधान मानले जाtयासाठv Eयाला पवू� बायबलम�ये 
न�दवBया0माणे ऐ5तहा`सक धमd]ंथांHया पणूdपणे ससुंगतीत असणे 
आव1यक आहे का? 

बायबल  होय  /  नाहX  कुरान 
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आणणारा नसनू, शांती आणणारा देव आहे. जशा सवA मंड�या देवा=या 
पFवp लोकां=या बनलेkया असतात, 
गलतीकरासं १:८ - तर जे शभुवतAमान आQहR तQुहास सा�ंगतले Eया=याहून 
`नराळे शभुवतAमान जर आQहR सां�गतले uकंवा OवगाAतील आलेkया 
देवदतूानेहR सां�गतले, तरR तो शाFपत असो. 
२ योहान १:९ - जर आपण आपलR पापे कबलू करतो, तर तो Fवeवास ूव 
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१९. 
कुराणम�ये अशी काहX मलूभतू `शकवण आ'ण ऐ5तहा`सक तफावत आहे 
का जी बायबलम�ये सापडणा�या 6वचारांHया एकदम 6व�,ध आहे? 

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
१ योहान २:२२-२४ – २२. Qहणनू तो असे Qहणत असे हे तो मरण 
पावलेkयातनू उठkयावर Eया=या fशjयांना आठवले आ7ण Eयांनी शाOpलेखावर 
व येशनूे उ=चारलेkया वचनावर Fवeवास ठेवला. २४. असे असले तरR येश ू
Eयांना ओळखनू असkयामळेु Eयास Oवतःला Eयां=यावर Fवeवास नTहता. 
२ योहान १:९ - जर आपण आपलR पापे कबलू करतो, तर तो Fवeवास ूव 
Yयायी आहे Qहणनू आपkया पापांची lमा करRल आ7ण आपkयाला सवA 
अनीतीपासनू शXुध करRल. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
अश शरूा २६:१९६-१९७ – १९६. आ7ण याचा वतृांत पवूJ होऊन गेलेkया 
लोकां=या |ंथांमcये (नमदू) आहे. १९७. आ7ण Eयां=यासाठn हा संकेत 
नाहR काय कw इOpाईल=या संतातीमधील FवXवान लोक यास जाणतात? 
फु`सलत ४१:४३ – ४१. जे (लोक) Eयां=याकड ेUहतोपदेश आkयानंतर Eयावर 
अFवeवास दाखवतात त े(`निeचतच हानी पावणारे) आहेत. आ7ण खरोखर 
तो एक समथA |ंथ आहे.  ४३. तलुा अYय कोणताहR नTहे तर Eयाच 
गोjटR सां�गतkया जात आहेत [या त~ुया आधी होऊन गेलेkया dेFषतांना 
सां�गतkया गेkया होEया.  
अश शरूा ४२:१५ - Qहणा: "अkलाहने जे काहR पOुतक पाठवले आहे 
Eयावर माझा Fवeवास आहे ... आपkयामcये कोणतहेR मतभेद अस ूनये. 

२०. 
कुराणमधील "0ेरणा" �कंवा "0कटXकरण" याब,दलची संकBपना 
बायबल0माणेच आहे का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 

२ तीम�याला ३:१६ - सभु�तीचे रहOय `नFवAवाद मोठे आहे, तो देहात 
dकट झाला, आEQयाने तो नी`तमान ठरवला गेला, तो देवदतूां=या zjटRस 
पडला, राj�ांमcये गाजवला गेला, जगात Eया=यावर Fवeवास ठेवHयात 
आला, तो गौरवात वर घेतला गेला. 
२ पे< १:२०-२१ - खरोखर, जगा=या Oथापने अगोदर, तो पवूJपासनू 
नेमलेला होता. पण या शवेट=या काळात तो तमु=यासाठn dकट झाला 
------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:१६३ - हे नबी (स.)! आQहR तमु=याकड ेEयाचdकारे UदTय dकटन 
(वहR) पाठFवले आहे, [याdकारे नहू (अ.) आ7ण Eयानंतर=या dेFषतांकड े
पाठFवले होत.े आQहR इ¬ाहRम संतान, ईसा (अ.),  कड ेUदTय dकटन पाठFवले. 
आQहR दाऊद (अ.) यांना जबरू Uदला. 
अल अन आम ६:१९ व ९३ – १९.  "अkलाह त~ुया आ7ण मा~यामcये 
साlीदार आहे आ7ण हे कुरान मा~यामcये dेरणादायी आहे कw मी 
तमु=याशी आ7ण [याला त ेपोहोच ूशकेल, Eया=याशी मी सावध राहू ...   
९३. अkलाह uकंवा Qहणतो: "मी dेiरत आहे", जेTहा तो कशातहR dेरणा 
देत नाहR .. 
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कुराणम�ये अशी काहX मलूभतू `शकवण आ'ण ऐ5तहा`सक तफावत आहे 
का जी बायबलम�ये सापडणा�या 6वचारांHया एकदम 6व�,ध आहे? 

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
१ योहान २:२२-२४ – २२. Qहणनू तो असे Qहणत असे हे तो मरण 
पावलेkयातनू उठkयावर Eया=या fशjयांना आठवले आ7ण Eयांनी शाOpलेखावर 
व येशनूे उ=चारलेkया वचनावर Fवeवास ठेवला. २४. असे असले तरR येश ू
Eयांना ओळखनू असkयामळेु Eयास Oवतःला Eयां=यावर Fवeवास नTहता. 
२ योहान १:९ - जर आपण आपलR पापे कबलू करतो, तर तो Fवeवास ूव 
Yयायी आहे Qहणनू आपkया पापांची lमा करRल आ7ण आपkयाला सवA 
अनीतीपासनू शXुध करRल. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
अश शरूा २६:१९६-१९७ – १९६. आ7ण याचा वतृांत पवूJ होऊन गेलेkया 
लोकां=या |ंथांमcये (नमदू) आहे. १९७. आ7ण Eयां=यासाठn हा संकेत 
नाहR काय कw इOpाईल=या संतातीमधील FवXवान लोक यास जाणतात? 
फु`सलत ४१:४३ – ४१. जे (लोक) Eयां=याकड ेUहतोपदेश आkयानंतर Eयावर 
अFवeवास दाखवतात त े(`निeचतच हानी पावणारे) आहेत. आ7ण खरोखर 
तो एक समथA |ंथ आहे.  ४३. तलुा अYय कोणताहR नTहे तर Eयाच 
गोjटR सां�गतkया जात आहेत [या त~ुया आधी होऊन गेलेkया dेFषतांना 
सां�गतkया गेkया होEया.  
अश शरूा ४२:१५ - Qहणा: "अkलाहने जे काहR पOुतक पाठवले आहे 
Eयावर माझा Fवeवास आहे ... आपkयामcये कोणतहेR मतभेद अस ूनये. 

२०. 
कुराणमधील "0ेरणा" �कंवा "0कटXकरण" याब,दलची संकBपना 
बायबल0माणेच आहे का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 

२ तीम�याला ३:१६ - सभु�तीचे रहOय `नFवAवाद मोठे आहे, तो देहात 
dकट झाला, आEQयाने तो नी`तमान ठरवला गेला, तो देवदतूां=या zjटRस 
पडला, राj�ांमcये गाजवला गेला, जगात Eया=यावर Fवeवास ठेवHयात 
आला, तो गौरवात वर घेतला गेला. 
२ पे< १:२०-२१ - खरोखर, जगा=या Oथापने अगोदर, तो पवूJपासनू 
नेमलेला होता. पण या शवेट=या काळात तो तमु=यासाठn dकट झाला 
------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:१६३ - हे नबी (स.)! आQहR तमु=याकड ेEयाचdकारे UदTय dकटन 
(वहR) पाठFवले आहे, [याdकारे नहू (अ.) आ7ण Eयानंतर=या dेFषतांकड े
पाठFवले होत.े आQहR इ¬ाहRम संतान, ईसा (अ.),  कड ेUदTय dकटन पाठFवले. 
आQहR दाऊद (अ.) यांना जबरू Uदला. 
अल अन आम ६:१९ व ९३ – १९.  "अkलाह त~ुया आ7ण मा~यामcये 
साlीदार आहे आ7ण हे कुरान मा~यामcये dेरणादायी आहे कw मी 
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२१. 
यहुदX �कंवा '�=ती लोक कुराणला प6व< ]ंथ Nहणनू =वीकारतील का? 

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
अनवुाद १८:२०-२२ -२०. पण हा संदेjटा मी न सां�गतलेले हR काहR मा~या 
वतीन बोलला, तर Eयाला मEृयदंुड Uदला पाUहजे. इतर दैवतां=या वतीने 
बोलणारा संदेjटाहR कदा�चत ्`नपजेल. EयालाहR ठार मारले पाUहजे. २२. तर, 
परमेeवरा=या वतीने Qहणनू तो संदेjटा काहR बोलला व त ेdEयेlात उतरले 
नाहR तर समजा कw त ेपरमेeवराचे बोलणे नTहे, तो संदेjटा Oवत:चेच Fवचार 
बोलनू दाखवत होता. Eयाला तQुहR घाबरायचे कारण नाहR. 
यशया ८:२० - तQुहR fशकवणकुwdमाणे वागा व कराराचे पालन करा. 
तQुहR �या आxांचे पालन केले नाहR तर तQुहR चकुw=या आxांचे पालन 
कराल. (चकुw=या आxा Qहणजे [यो`तषी व जादटूोणा करणारे �यांनी 
Uदलेkया आxा होत. Eया आxांना काहR अथA नाहR. Eया आxांचे पालन 
कbन तQुहाला काहRहR fमळणार नाहR.) 
-------------------------------------------------------------------------------------  
अश शरूा २६:१९६-१९७ - याचा वGृांत पवूJ होऊन गेलेkया लोकां=या 
|ंथामcये नमदू आहे. आ7ण Eयां=यासाठn हा एक संकेत नाहR काय कw 
इOpाईल=या संततीमधील FवXवान लोक यास जाणतात. 

२२. 
परमे1वराने प6व< ]ंथ पाठवBयानंतर Eयातील काहX प,य अवधै ठरवणे 
�कंवा र,द करtयाची गरज परमे1वराला भासेल का? (मेनसहू आ'ण ने`सह)   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
=तो<सं{हता ८९:३४ - मी दावीदशी झालेला माझा करार मोडणार नाहR. मी 
आमचा करार बदलणार नाहR. 
लकूक १६:१७ - `नयमशाOpाचा एकहR काना uकंवा माpा नाहRसा होHयापेlा 
आकाश व प�ृवीचे नाहRसे होणे सोपे आहे. 
योहान १०:३५ - [यांना देवाचे वचन dा�त झाले Eयांना जर Eयाने देव 
Qहणले आ7ण शाOpलेखाचा भंग होत नाहR,  
------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:१०६ - [या कोणEया वचनाना आQहR रXद करतो uकंवा ती Fवसरायला 
लावतो तेTहा आQहR EयापेlाहR उGम uकंवा Eयासारखे संदेश घडवून आणतो. 
राद १३: ३९ - अkलाह इि=छतो त ेनjट करतो आ7ण इि=छतो त े
dOथाFपत करतो. 
नाल १६:१०१ - जेTहा आQहR एका संकेता=या जागी दसुरा संकेत dकट 
करतो आ7ण अkलाहच त ेअ�धक जाणतो जे काहR तो dकट करतो. 
इ�ा १७:८६ - जर आQहR इि=छले तर त~ुयाकड ेजे dकट केले आहे त े
परत घेऊन जाऊ, आ7ण या बाबतीत आम=या Fवरोधात तलुा कोणीहR 
सहा®यकताA fमळणार नाहR. 
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 २१. 
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परमेeवरा=या वतीने Qहणनू तो संदेjटा काहR बोलला व त ेdEयेlात उतरले 
नाहR तर समजा कw त ेपरमेeवराचे बोलणे नTहे, तो संदेjटा Oवत:चेच Fवचार 
बोलनू दाखवत होता. Eयाला तQुहR घाबरायचे कारण नाहR. 
यशया ८:२० - तQुहR fशकवणकुwdमाणे वागा व कराराचे पालन करा. 
तQुहR �या आxांचे पालन केले नाहR तर तQुहR चकुw=या आxांचे पालन 
कराल. (चकुw=या आxा Qहणजे [यो`तषी व जादटूोणा करणारे �यांनी 
Uदलेkया आxा होत. Eया आxांना काहR अथA नाहR. Eया आxांचे पालन 
कbन तQुहाला काहRहR fमळणार नाहR.) 
-------------------------------------------------------------------------------------  
अश शरूा २६:१९६-१९७ - याचा वGृांत पवूJ होऊन गेलेkया लोकां=या 
|ंथामcये नमदू आहे. आ7ण Eयां=यासाठn हा एक संकेत नाहR काय कw 
इOpाईल=या संततीमधील FवXवान लोक यास जाणतात. 

२२. 
परमे1वराने प6व< ]ंथ पाठवBयानंतर Eयातील काहX प,य अवधै ठरवणे 
�कंवा र,द करtयाची गरज परमे1वराला भासेल का? (मेनसहू आ'ण ने`सह)   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
=तो<सं{हता ८९:३४ - मी दावीदशी झालेला माझा करार मोडणार नाहR. मी 
आमचा करार बदलणार नाहR. 
लकूक १६:१७ - `नयमशाOpाचा एकहR काना uकंवा माpा नाहRसा होHयापेlा 
आकाश व प�ृवीचे नाहRसे होणे सोपे आहे. 
योहान १०:३५ - [यांना देवाचे वचन dा�त झाले Eयांना जर Eयाने देव 
Qहणले आ7ण शाOpलेखाचा भंग होत नाहR,  
------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:१०६ - [या कोणEया वचनाना आQहR रXद करतो uकंवा ती Fवसरायला 
लावतो तेTहा आQहR EयापेlाहR उGम uकंवा Eयासारखे संदेश घडवून आणतो. 
राद १३: ३९ - अkलाह इि=छतो त ेनjट करतो आ7ण इि=छतो त े
dOथाFपत करतो. 
नाल १६:१०१ - जेTहा आQहR एका संकेता=या जागी दसुरा संकेत dकट 
करतो आ7ण अkलाहच त ेअ�धक जाणतो जे काहR तो dकट करतो. 
इ�ा १७:८६ - जर आQहR इि=छले तर त~ुयाकड ेजे dकट केले आहे त े
परत घेऊन जाऊ, आ7ण या बाबतीत आम=या Fवरोधात तलुा कोणीहR 
सहा®यकताA fमळणार नाहR. 
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२३. 
जर कुराण "जगाHया =वामी" ,वारे खालX पाठवले गेले आ'ण 6पशाHचाHया समहूाने जर 
Eयाला मंजरुX {दलX असेल तर त ेपरमे1वराकडून आले हX एक चांगले �च�ह अस ूशकत े
का? 

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
योहान १४:३० - यापढेु, मी तQुहाबरोबर फार बोलणार नाहR, कारण जगाचा शासक येतो; 
तरR मा~यावर Eयाची काहR सGा नाहR. 
२ कZरथंकरांस  ४:३-४ - ३. पण तQुहाकडून uकंवा कोणा मानवी Yयायाधीशाकडून माझा 
Yयाय Tहावा हR मला लहान गोjट वाटत आहे, मी माझा Oवतःचा देखील Yयाय करRत 
नाहR. ४. कारण जरR माझा Fववेक मला दोष देत नाहR तरR Eयामळेु मी `नद¯ष ठरतो असे 
नाहR. dभ ूहाच माझा Yयाय`नवाडा करणारा आहे. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
फा5तह १:२ - सवA Oततुीचा अ�धकारR अkलाहच आहे. जो सवA जगाचा Fवधाता आहे.  
यनुसु १०:३७ - कुराण हे ईeवरा=या |ंथाचे Fववरण आहे. त ेसवA जगा=या FवधाEयाकडून 
आलेले आहे. 
अ कफ ४६:२९-३० - जेTहा आQहR िजYन पकैw अशा काहRंना जे कुराण ऐकHयास इ=छुक 
होत े Eयांना त~ुयाकड े आणले आ7ण जेTहा त े पठणा=या वेळी हजर राUहल,ॆ तTेहा त े
एकमेकांस Qहणाले कw शांत राहा आ7ण ऐका. जेTहा त ेआपलR लोकात परत गेले आ7ण 
Eयांना सावधान कb लागले. त ेQहणले आQहR असा |ंथ ऐकला आहे जो मसुानंतर dकट 
करHयात आला आहे. तो सEय व सरळ मागA दाखवीत आहे. 

२४. 
प6व< ]ंथास त ेसतैानाकडून आले आहे  या गोUटXस वारंवार नाकारtयाची गरज आहे का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
म�य ७:१५-२० – १५. खोgया संदेjgयांFवषयी सावध असा. त े म�ढरां=या वेषात घेऊन 
तमु=याकड ेयेतात. पण खरे सांगायचे तर त े±ूर लांड�यांसारखे आहेत. २०. याOतव Eयांना 
तQुहR Eयां=या फळावंbन ओळखाल. 
योहान ८:४४-४९ – तQुहR आपला Fपता सतैान यापासनू झाला आहात आ7ण तमु=या 
FपEया=या वासनांdमाणे कb पाहता. तो dारंभापासनू मनjुय घात करणारा होता आ7ण तो 
सEयात Uटकला नाहR, कारण Eया=यामcये सEय नाहR. तो जेTहा खोटे बोलतो तTेहा तो 
Oवतःचे बोलतो, कारण तो लबाड व लबाडीचा Fपता आहे. ४९. येशनेू Eयांना उGर Uदले, 
“मला भतू लागले नाहR; तर मी आपkया FपEयाचा सYमान करतो आ7ण तQुहR माझा 
अपमान करता. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
नाल १६:९८ -....जेTहा त ू कुराणाचे पठाण करशील तTेहा सतैानापासनू बचाव होHयासाठn 
अkलाहला शरण जा. 
सीब ३४:८ व ४६ - काय तो अkलाह=या संबंधात खोgया गोjटR पसरवीत आहे, Eयास वेड 
लागले आहे का? तमु=या या साथीदारास काहR वेड लागलेले नाहR.   
तकेवीर ८१:२२ व २५ -..... तमुचा साथी वेडा नाहR आ7ण हR Eया �ध�कारलेkया सतैानाची 
वाणी नTहे.    
टXप: हझ. मोहQमद यांनी बWयाचवेळा त े Fपशा=चाXवारे पछाडले गेkयाचे नाकारले आहे: 
१५:६-७, २३:७०, ३७:३६, ४४:१४, ५१:५०-५२, ६८:५१. 
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१५:६-७, २३:७०, ३७:३६, ४४:१४, ५१:५०-५२, ६८:५१. 
 

 

२३. 
जर कुराण "जगाHया =वामी" ,वारे खालX पाठवले गेले आ'ण 6पशाHचाHया समहूाने जर 
Eयाला मंजरुX {दलX असेल तर त ेपरमे1वराकडून आले हX एक चांगले �च�ह अस ूशकत े
का? 

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
योहान १४:३० - यापढेु, मी तQुहाबरोबर फार बोलणार नाहR, कारण जगाचा शासक येतो; 
तरR मा~यावर Eयाची काहR सGा नाहR. 
२ कZरथंकरांस  ४:३-४ - ३. पण तQुहाकडून uकंवा कोणा मानवी Yयायाधीशाकडून माझा 
Yयाय Tहावा हR मला लहान गोjट वाटत आहे, मी माझा Oवतःचा देखील Yयाय करRत 
नाहR. ४. कारण जरR माझा Fववेक मला दोष देत नाहR तरR Eयामळेु मी `नद¯ष ठरतो असे 
नाहR. dभ ूहाच माझा Yयाय`नवाडा करणारा आहे. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
फा5तह १:२ - सवA Oततुीचा अ�धकारR अkलाहच आहे. जो सवA जगाचा Fवधाता आहे.  
यनुसु १०:३७ - कुराण हे ईeवरा=या |ंथाचे Fववरण आहे. त ेसवA जगा=या FवधाEयाकडून 
आलेले आहे. 
अ कफ ४६:२९-३० - जेTहा आQहR िजYन पकैw अशा काहRंना जे कुराण ऐकHयास इ=छुक 
होत े Eयांना त~ुयाकड े आणले आ7ण जेTहा त े पठणा=या वेळी हजर राUहल,ॆ तTेहा त े
एकमेकांस Qहणाले कw शांत राहा आ7ण ऐका. जेTहा त ेआपलR लोकात परत गेले आ7ण 
Eयांना सावधान कb लागले. त ेQहणले आQहR असा |ंथ ऐकला आहे जो मसुानंतर dकट 
करHयात आला आहे. तो सEय व सरळ मागA दाखवीत आहे. 

२४. 
प6व< ]ंथास त ेसतैानाकडून आले आहे  या गोUटXस वारंवार नाकारtयाची गरज आहे का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
म�य ७:१५-२० – १५. खोgया संदेjgयांFवषयी सावध असा. त े म�ढरां=या वेषात घेऊन 
तमु=याकड ेयेतात. पण खरे सांगायचे तर त े±ूर लांड�यांसारखे आहेत. २०. याOतव Eयांना 
तQुहR Eयां=या फळावंbन ओळखाल. 
योहान ८:४४-४९ – तQुहR आपला Fपता सतैान यापासनू झाला आहात आ7ण तमु=या 
FपEया=या वासनांdमाणे कb पाहता. तो dारंभापासनू मनjुय घात करणारा होता आ7ण तो 
सEयात Uटकला नाहR, कारण Eया=यामcये सEय नाहR. तो जेTहा खोटे बोलतो तTेहा तो 
Oवतःचे बोलतो, कारण तो लबाड व लबाडीचा Fपता आहे. ४९. येशनेू Eयांना उGर Uदले, 
“मला भतू लागले नाहR; तर मी आपkया FपEयाचा सYमान करतो आ7ण तQुहR माझा 
अपमान करता. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
नाल १६:९८ -....जेTहा त ू कुराणाचे पठाण करशील तTेहा सतैानापासनू बचाव होHयासाठn 
अkलाहला शरण जा. 
सीब ३४:८ व ४६ - काय तो अkलाह=या संबंधात खोgया गोjटR पसरवीत आहे, Eयास वेड 
लागले आहे का? तमु=या या साथीदारास काहR वेड लागलेले नाहR.   
तकेवीर ८१:२२ व २५ -..... तमुचा साथी वेडा नाहR आ7ण हR Eया �ध�कारलेkया सतैानाची 
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आQहR असा |ंथ ऐकला आहे जो मुसानंतर dकट करHयात आला आहे. तो सEय व सरळ मागA 
दाखवीत आहे. 

२४. 
प6व< ]ंथास त ेसतैानाकडून आले आहे  या गोUटXस वारंवार नाकारtयाची गरज आहे का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
म�य ७:१५-२० – १५. खोgया संदेjgयांFवषयी सावध असा. त े म�ढरां=या वेषात घेऊन 
तमु=याकड ेयेतात. पण खरे सांगायचे तर त े±ूर लांड�यांसारखे आहेत. २०. याOतव Eयांना 
तQुहR Eयां=या फळांवbन ओळखाल. 
योहान ८:४४-४९ – तQुहR आपला Fपता सतैान यापासनू झाला आहात आ7ण तमु=या FपEया=या 
वासनांdमाणे कb पाहता. तो dारंभापासनू मनjुय घात करणारा होता आ7ण तो सEयात Uटकला नाहR, 
कारण Eया=यामcये सEय नाहR. तो जेTहा खोटे बोलतो तTेहा तो Oवतःचे बोलतो, कारण तो लबाड व 
लबाडीचा Fपता आहे. ४९. येशनेू Eयांना उGर Uदले, “मला भतू लागले नाहR; तर मी आपkया FपEयाचा 
सYमान करतो आ7ण तQुहR माझा अपमान करता. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
नाल १६:९८ -....जेTहा त ू कुराणाचे पठाण करशील तTेहा सतैानापासनू बचाव होHयासाठn 
अkलाहला शरण जा. 
सीब ३४:८ व ४६ - काय तो अkलाह=या संबंधात खोgया गोjटR पसरवीत आहे, Eयास वेड 
लागले आहे का? तमु=या या साथीदारास काहR वेड लागलेले नाहR.   
तकेवीर ८१:२२ व २५ -..... तमुचा साथी वेडा नाहR आ7ण हR Eया �ध�कारलेkया सतैानाची 
वाणी नTहे.    
टXप: हझ. मोहQमद यांनी बWयाचवेळा त े Fपशा=चाXवारे पछाडले गेkयाचे नाकारले आहे: 
१५:६-७, २३:७०, ३७:३६, ४४:१४, ५१:५०-५२, ६८:५१. 
 
 
 
 

२३. 
जर कुराण "जगाHया =वामी" ,वारे खालX पाठवले गेले आ'ण 6पशाHचाHया समहूाने जर 
Eयाला मंजरुX {दलX असेल तर त ेपरमे1वराकडून आले हX एक चांगले �च�ह अस ूशकत े
का? 

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
योहान १४:३० - यापढेु, मी तQुहाबरोबर फार बोलणार नाहR, कारण जगाचा शासक येतो; 
तरR मा~यावर Eयाची काहR सGा नाहR. 
२ कZरथंकरांस  ४:३-४ - ३. पण तQुहाकडून uकंवा कोणा मानवी Yयायाधीशाकडून माझा 
Yयाय Tहावा हR मला लहान गोjट वाटत आहे, मी माझा Oवतःचा देखील Yयाय करRत 
नाहR. ४. कारण जरR माझा Fववेक मला दोष देत नाहR तरR Eयामळेु मी `नद¯ष ठरतो असे 
नाहR. dभ ूहाच माझा Yयाय`नवाडा करणारा आहे. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
फा5तह १:२ - सवA Oततुीचा अ�धकारR अkलाहच आहे. जो सवA जगाचा Fवधाता आहे.  
यनुसु १०:३७ - कुराण हे ईeवरा=या |ंथाचे Fववरण आहे. त ेसवA जगा=या FवधाEयाकडून 
आलेले आहे. 
अ कफ ४६:२९-३० - जेTहा आQहR िजYन पैकw अशा काहRंना जे कुराण ऐकHयास इ=छुक होते Eयांना 
तु~याकडे आणले आ7ण जेTहा ते पठणा=या वेळी हजर राUहलॆ, तेTहा त ेएकमेकांस Qहणाले कw शांत 
राहा आ7ण ऐका. जेTहा ते आपलR लोकात परत गेले आ7ण Eयांना सावधान कb लागले. ते Qहणले 
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२७. 
बायबलमधील "परमे1वर" आ'ण कुराणमधील "अBलाह" हे एकच अि=तEव आहे का? 

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
5नगdमत ३:१४ - मग देव मोशलेा Qहणाला, “Eयाचे नाव ‘जो मी आहे तो मी आहे’ असे 
आहे, हे Eयांना सांग. त ूइ�ाएल लोकाकंड ेजाशील तTेहा ‘मी आहे’ ने मला पाठवले आहे 
असे Eयांना सांग. 
१ योहान ५:२० - कारण Fपता पpुावर dीती करतो आ7ण तो Oवतः जे काहR करतो त े
Eयास दाखवतो आ7ण तQुहR आeचयA करावे Qहणनू तो याहून मोठn कामे Eयास दाखवील. 
२ योहान १:९ - जो खरा dकाश dEयेक मनjुयास dकाfशत करतो तो जगात येणार होता.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल अन कबतू २९:४६ - आQहR Eया गोjटRवर \Xधा ठेवलR आहे जी आम=याकड ेdकट 
केलR आहे आ7ण Eया गोjटRंवरहR जी तमु=याकड े dकट करHयात आलR आहे. आमचा 
आ7ण तमुचा ईeवर एकाच आहे आ7ण आQहR Eयाचेच शरणागत आहोत. 
अ=साफात ३७:१२६ - ... Eया अkलास जो तमुचा Fवधाता आहे आ7ण जो तमु=या पवूAजांचाहR 
Fवधाता आहे. 

२८. 
परमे1वराचे शा1वत आ'ण अपZरवतdनीय नाव "यावेह" आहे का? 

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
5नगdमत ३:१५ - देव मोशलेा आणखी Qहणाला, यावेह हा तमु=या पवूAजांचा Qहणजे 
अ¬ाहामचा देव, इसहाकाचा देव व याकोबाचा देव आहे असे त ू Eयांना सांग. माझ ेनांव 
नेहमीच ‘यावेह’ असेल. इ�ाएल लोक Fप²यिYप²या मला Eयाच नांवाने ओळखतील; ‘Eयाच 
यावेहने मला तमु=याकड ेपाठवले आहे’ असे Eयांना सांग!”  
यशया २६:४ – परमेeवरावर नेहमी Fवeवास ठेवा: कारण परमेeवर यावेह �चरOथायी श�ती 
आहे.  
योहान ८:५८ - येश ू Eयांना Qहणाला, “मी तQुहास खरे खरे सांगतो, अ¬ाहामाचा जYम 
झाला EयापवुJ मी आहे. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आZरफ ७:१८० - सवA पiरपणूA गुणांचा Oवामी अkलाह हाच आहे. Qहणनू Eया=या गुणांची 
नावे घेऊन आळवणी करा.  
इ�ा १७:११० - तQुहR अkलाह Qहणनू पकुारा uकंवा रहमान Qहणनू पकुारा Eयाची सवA नावे 
सुंदरच आहेत. 
टXप: परमेeवराचे Fवशषे नाव "यावेह" बायबलमcये ६,८२३ वेळा वापरले गेले आहे परंत ु
कुराणमcये वापरलेkया परमेeवरा=या ९९ नावांमcये (इOमायल-हुOन) हे नाव कुठेच 
आढळत नाहR. कफ़. तहा २०:८, रहमान ५५:७८ आ7ण ह\ ५९:२४. 
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१ योहान ५:२० - कारण Fपता पpुावर dीती करतो आ7ण तो Oवतः जे काहR करतो त े
Eयास दाखवतो आ7ण तQुहR आeचयA करावे Qहणनू तो याहून मोठn कामे Eयास दाखवील. 
२ योहान १:९ - जो खरा dकाश dEयेक मनjुयास dकाfशत करतो तो जगात येणार होता.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल अन कबतू २९:४६ - आQहR Eया गोjटRवर \Xधा ठेवलR आहे जी आम=याकड ेdकट 
केलR आहे आ7ण Eया गोjटRंवरहR जी तमु=याकड े dकट करHयात आलR आहे. आमचा 
आ7ण तमुचा ईeवर एकाच आहे आ7ण आQहR Eयाचेच शरणागत आहोत. 
अ=साफात ३७:१२६ - ... Eया अkलास जो तमुचा Fवधाता आहे आ7ण जो तमु=या पवूAजांचाहR 
Fवधाता आहे. 

२८. 
परमे1वराचे शा1वत आ'ण अपZरवतdनीय नाव "यावेह" आहे का? 

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
5नगdमत ३:१५ - देव मोशलेा आणखी Qहणाला, यावेह हा तमु=या पवूAजांचा Qहणजे 
अ¬ाहामचा देव, इसहाकाचा देव व याकोबाचा देव आहे असे त ू Eयांना सांग. माझ ेनांव 
नेहमीच ‘यावेह’ असेल. इ�ाएल लोक Fप²यिYप²या मला Eयाच नांवाने ओळखतील; ‘Eयाच 
यावेहने मला तमु=याकड ेपाठवले आहे’ असे Eयांना सागं!”  
यशया २६:४ – परमेeवरावर नेहमी Fवeवास ठेवा: कारण परमेeवर यावेह �चरOथायी श�ती 
आहे.  
योहान ८:५८ - येश ू Eयांना Qहणाला, “मी तQुहास खरे खरे सांगतो, अ¬ाहामाचा जYम 
झाला EयापवुJ मी आहे. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आZरफ ७:१८० - सवA पiरपणूA गुणांचा Oवामी अkलाह हाच आहे. Qहणनू Eया=या गुणांची 
नावे घेऊन आळवणी करा.  
इ�ा १७:११० - तQुहR अkलाह Qहणनू पकुारा uकंवा रहमान Qहणनू पकुारा Eयाची सवA नावे 
सुंदरच आहेत. 
टXप: परमेeवराचे Fवशषे नाव "यावेह" बायबलमcये ६,८२३ वेळा वापरले गेले आहे परंत ु
कुराणमcये वापरलेkया परमेeवरा=या ९९ नावांमcये (इOमायल-हुOन) हे नाव कुठेच 
आढळत नाहR. कफ़. तहा २०:८, रहमान ५५:७८ आ7ण ह\ ५९:२४. 
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२९. 
प6व< ]ंथात परमे1वर "प6व<" असBयाब,दल काहX प,य आहे का? (अल-कुडूस) 

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
यशया ६:३ - त े देवदतू एकमेकांशी बोलत होत.े त े Qहणत होत,े “पFवp, पFवp, पFवp 
सवAशि�तमान परमेeवर परमपFवp आहे. Eयाची dभा सग�या प�ृवीला Tयापनू राUहलR 
आहे.” देवदतूांचे आवाज फार मोठे होत.े  
यशया ४०:२५ - पFवp देव Qहणतो, “तQुहR माझी तलुना कोणाशी कb शकता का? नाहR. 
कोणीहR मा~या बरोबरRचे नाहR. 
यशया ५७:१५ - देव अती उ=च व परम थोर आहे. देव �चरंजीव आहे. Eयाचे नाव पFवp 
आहे. देव Qहणतो, मी उंच आ7ण पFवp जागी राहतो हे खरे पण मी द:ुखी आ7ण लRन 
यां=याबरोबरहR असतो. मनाने न´ असलेkयांना आ7ण द:ुखी लोकांना मी नवजीवन देईन. 
योहान १७:११ - पFवp FपEया, त ूमला Uदलेkया त~ुया नावात Eयांना राख यासाठn कw, 
जसे आपण एक आहोत तसे EयांनीहR एक Tहावे. 
0कटXकरण ४:८ - ‘पFवp, पFवp, पFवp,’ हा dभ ूदेव सवAसमथA जो होता, जो आहे आ7ण 
जो येणार आहे. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ह� ५९:२३ - तो अkलाहचा होय जो पFवpम Fवजेता आ7ण सवA\ेjठ आहे. त े [यास 
सहभागी ठरवतात Eयापेlा अkलाह uकतीतरR पFवp आहे. 
यमुा ६२:१ - जे काहR आकाशात व धतJवर आहे त ेअkलाह=या पाFवµयाचे गुणगान करRत 
आहे. जो सावA�धपती, पFवp आ7ण बXु�धमान आहे. 
टXप: हा गुणFवशषे कुराणमcये केवळ दोनदा आढळतो तर बायबलमcये ४५० हुन अ�धक 
वेळा आढळतो.   

३०. 
परमे1वराHया YयिQतमEव आ'ण नसै�गdक गुण6वशषेात, परमे1वर =वतःला "6पता" Nहणनू 
0कट करतो का? 

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
यशया ६३:१६ - हे बघ! त ूआमचा Fपता आहेस. अ¬ाहामला आQहR माहRत नाहR. इ�ाएल 
(याकोब) आQहाला ओळखत नाहR. परमेeवरा, तचू आमचा Fपता आहेस. आQहाला नेहमी 
वाचFवणारा तचू एक आहेस. 
म�य ५: ४५ व ४८ - अशासाठn कw, तQुहR आपkया OवगाAतील FपEयाचे पpु Tहावे; कारण तो 
दjुटांवर व चांगkयांवर आपला सयूA उगवतो आ7ण नी`तमानांवर व अनी`तमानांवर पाऊस 
पाडतो. ४८. याOतव जसा तमुचा OवगJय Fपता पiरपणूA आहे तसे तQुहR पiरपणूA Tहा.  
योहान ८:४१ - तQुहR आपkया FपEया=या कृEये करता.” त े Eयास Qहणाले, “आमचा जYम 
Tयfभचारापासनू झाला नाहR. आQहास एकच Fपता Qहणजे देव आहे 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल अन आम ६:१०१ - जर Eयाला कोणी पEनी नाहR आ7ण सवA जगाची `नfमAती Eयाने 
केलR असेल सवA वOतमुाpाचे Eयास xान असेल तर Eयाचा पpु कसा काय अस ूशकतो. 
फुरकन २५:२ - Eयाने Oवतःसाठn कोणालाहR आपला पpु बनवलेला नाहR. 
िजंन ७२:३ - आम=या FवधाEयाचा मUहमा फार मोठा आहे Eयाने Oवतःसाठn ना पEनी 
बनFवलR ना पpु. 
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0कटXकरण ४:८ - ‘पFवp, पFवp, पFवp,’ हा dभ ूदेव सवAसमथA जो होता, जो आहे आ7ण 
जो येणार आहे. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ह� ५९:२३ - तो अkलाहचा होय जो पFवpम Fवजेता आ7ण सवA\ेjठ आहे. त े [यास 
सहभागी ठरवतात Eयापेlा अkलाह uकतीतरR पFवp आहे. 
यमुा ६२:१ - जे काहR आकाशात व धतJवर आहे त ेअkलाह=या पाFवµयाचे गुणगान करRत 
आहे. जो सावA�धपती, पFवp आ7ण बXु�धमान आहे. 
टXप: हा गुणFवशषे कुराणमcये केवळ दोनदा आढळतो तर बायबलमcये ४५० हुन अ�धक 
वेळा आढळतो.   

३०. 
परमे1वराHया YयिQतमEव आ'ण नसै�गdक गुण6वशषेात, परमे1वर =वतःला "6पता" Nहणनू 
0कट करतो का? 

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
यशया ६३:१६ - हे बघ! त ूआमचा Fपता आहेस. अ¬ाहामला आQहR माहRत नाहR. इ�ाएल 
(याकोब) आQहाला ओळखत नाहR. परमेeवरा, तचू आमचा Fपता आहेस. आQहाला नेहमी 
वाचFवणारा तचू एक आहेस. 
म�य ५: ४५ व ४८ - अशासाठn कw, तQुहR आपkया OवगाAतील FपEयाचे पpु Tहावे; कारण तो 
दjुटांवर व चांगkयांवर आपला सयूA उगवतो आ7ण नी`तमानांवर व अनी`तमानांवर पाऊस 
पाडतो. ४८. याOतव जसा तमुचा OवगJय Fपता पiरपणूA आहे तसे तQुहR पiरपणूA Tहा.  
योहान ८:४१ - तQुहR आपkया FपEया=या कृEये करता.” त े Eयास Qहणाले, “आमचा जYम 
Tयfभचारापासनू झाला नाहR. आQहास एकच Fपता Qहणजे देव आहे 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल अन आम ६:१०१ - जर Eयाला कोणी पEनी नाहR आ7ण सवA जगाची `नfमAती Eयाने 
केलR असेल सवA वOतमुाpाचे Eयास xान असेल तर Eयाचा पpु कसा काय अस ूशकतो. 
फुरकन २५:२ - Eयाने Oवतःसाठn कोणालाहR आपला पpु बनवलेला नाहR. 
िजंन ७२:३ - आम=या FवधाEयाचा मUहमा फार मोठा आहे Eयाने Oवतःसाठn ना पEनी 
बनFवलR ना पpु. 
 

 

२९. 
प6व< ]ंथात परमे1वर "प6व<" असBयाब,दल काहX प,य आहे का? (अल-कुडूस) 

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
यशया ६:३ - त े देवदतू एकमेकांशी बोलत होत.े त े Qहणत होत,े “पFवp, पFवp, पFवp 
सवAशि�तमान परमेeवर परमपFवp आहे. Eयाची dभा सग�या प�ृवीला Tयापनू राUहलR 
आहे.” देवदतूांचे आवाज फार मोठे होत.े  
यशया ४०:२५ - पFवp देव Qहणतो, “तQुहR माझी तलुना कोणाशी कb शकता का? नाहR. 
कोणीहR मा~या बरोबरRचे नाहR. 
यशया ५७:१५ - देव अती उ=च व परम थोर आहे. देव �चरंजीव आहे. Eयाचे नाव पFवp 
आहे. देव Qहणतो, मी उंच आ7ण पFवp जागी राहतो हे खरे पण मी द:ुखी आ7ण लRन 
यां=याबरोबरहR असतो. मनाने न´ असलेkयांना आ7ण द:ुखी लोकांना मी नवजीवन देईन. 
योहान १७:११ - पFवp FपEया, त ूमला Uदलेkया त~ुया नावात Eयांना राख यासाठn कw, 
जसे आपण एक आहोत तसे EयांनीहR एक Tहावे. 
0कटXकरण ४:८ - ‘पFवp, पFवp, पFवp,’ हा dभ ूदेव सवAसमथA जो होता, जो आहे आ7ण 
जो येणार आहे. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ह� ५९:२३ - तो अkलाहचा होय जो पFवpम Fवजेता आ7ण सवA\ेjठ आहे. त े [यास 
सहभागी ठरवतात Eयापेlा अkलाह uकतीतरR पFवp आहे. 
यमुा ६२:१ - जे काहR आकाशात व धतJवर आहे त ेअkलाह=या पाFवµयाचे गुणगान करRत 
आहे. जो सावA�धपती, पFवp आ7ण बXु�धमान आहे. 
टXप: हा गुणFवशषे कुराणमcये केवळ दोनदा आढळतो तर बायबलमcये ४५० हुन अ�धक 
वेळा आढळतो.   

३०. 
परमे1वराHया YयिQतमEव आ'ण नसै�गdक गुण6वशषेात, परमे1वर =वतःला "6पता" Nहणनू 
0कट करतो का? 

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
यशया ६३:१६ - हे बघ! त ूआमचा Fपता आहेस. अ¬ाहामला आQहR माहRत नाहR. इ�ाएल 
(याकोब) आQहाला ओळखत नाहR. परमेeवरा, तचू आमचा Fपता आहेस. आQहाला नेहमी 
वाचFवणारा तचू एक आहेस. 
म�य ५: ४५ व ४८ - अशासाठn कw, तQुहR आपkया OवगाAतील FपEयाचे पpु Tहावे; कारण तो 
दjुटांवर व चांगkयांवर आपला सयूA उगवतो आ7ण नी`तमानांवर व अनी`तमानांवर पाऊस 
पाडतो. ४८. याOतव जसा तमुचा OवगJय Fपता पiरपणूA आहे तसे तQुहR पiरपणूA Tहा.  
योहान ८:४१ - तQुहR आपkया FपEया=या कृEये करता.” त े Eयास Qहणाले, “आमचा जYम 
Tयfभचारापासनू झाला नाहR. आQहास एकच Fपता Qहणजे देव आहे 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल अन आम ६:१०१ - जर Eयाला कोणी पEनी नाहR आ7ण सवA जगाची `नfमAती Eयाने 
केलR असेल सवA वOतमुाpाचे Eयास xान असेल तर Eयाचा पpु कसा काय अस ूशकतो. 
फुरकन २५:२ - Eयाने Oवतःसाठn कोणालाहR आपला पpु बनवलेला नाहR. 
िजंन ७२:३ - आम=या FवधाEयाचा मUहमा फार मोठा आहे Eयाने Oवतःसाठn ना पEनी 
बनFवलR ना पpु. 
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यशया ५७:१५ - देव अती उ=च व परम थोर आहे. देव �चरंजीव आहे. Eयाचे नाव पFवp 
आहे. देव Qहणतो, मी उंच आ7ण पFवp जागी राहतो हे खरे पण मी द:ुखी आ7ण लRन 
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0कटXकरण ४:८ - ‘पFवp, पFवp, पFवp,’ हा dभ ूदेव सवAसमथA जो होता, जो आहे आ7ण 
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ह� ५९:२३ - तो अkलाहचा होय जो पFवpम Fवजेता आ7ण सवA\ेjठ आहे. त े [यास 
सहभागी ठरवतात Eयापेlा अkलाह uकतीतरR पFवp आहे. 
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दjुटांवर व चांगkयांवर आपला सयूA उगवतो आ7ण नी`तमानांवर व अनी`तमानांवर पाऊस 
पाडतो. ४८. याOतव जसा तमुचा OवगJय Fपता पiरपणूA आहे तसे तQुहR पiरपणूA Tहा.  
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अल अन आम ६:१०१ - जर Eयाला कोणी पEनी नाहR आ7ण सवA जगाची `नfमAती Eयाने 
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३१. 
परमे1वर अ`भमानी आहे का आ'ण अ`भमान हे परमे1वराHया YयिQतमEवाचे गुण6वशषे 
आहे का? (अल-मटेुकेबीर) 

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
=तो<सं{हता १०१:५ - जर एखादा माणसू Eया=या शजेाWयाबXदल गु�तपणेवाईट गोjटR 
बोलत असेल तर मी Eया माणसाला थांबवेन. मी लोकांना गFवAjठ होऊ देणार नाहR आ7ण 
त ेइतरांपेlा चांगले आहेत असे Eयांना वाटू देणार नाहR. 
नी5तस<ू े६:१६ - परमेeवर या सहा, नाहR सात गोjटRंचा `तरOकार करतो. 
यशया ५७:१५ - देव अती उ=च व परम थोर आहे. देव �चरंजीव आहे. Eयाचे नाव पFवp 
आहे. देव Qहणतो, मी उंच आ7ण पFवp जागी राहतो हे खरे पण मी द:ुखी आ7ण लRन 
यां=याबरोबरहR असतो. मनाने न´ असलेkयांना आ7ण द:ुखी लोकांना मी नवजीवन देईन. 
१ योहान २:१६ - कारण जगात जे सवA आहे त,े Qहणजे देहाची वासना, डो�यांची वासना व 
संसाराFवषयीची फुशारकw हR FपEयापासनू नाहRत, तर जगापासनू आहेत. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ह� ५९:२३ - तो अkलाहचा होय जो पFवpम Fवजेता आ7ण सवA\ेjठ आहे. त े [यास 
सहभागी ठरवतात Eयापेlा अkलाह uकतीतरR पFवp आहे. 

३२.   
परमे1वराHया YयिQतमEव आ'ण नसै�गdक गुण6वशषेात, परमे1वर =वतःला "रzणकताd" 
Nहणनू 0कट करतो का? 

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
यशया  ४३:३ & ११ – ३. का? कारण मी Oवत: तझुा परमेeवर आहे. मी, इ�ाएलचा पFवp 
देव तझुा तारणहार आहे. मी त~ुया मोबदkयात fमसर देश Uदला. तलुा माझा करHयासाठn 
मी इ�थओFपआ व सेबा यांचे दान केले. ११. मी Oवत:च परमेeवर आहे मी एकमेव आहे. 
दसुरा कोणीहR तारणकताA नाहR. मीच एकटा आहे. 
होशये १३: ४ - तQुहR fमसर देशात असkयापासनू मी परमेeवर तमुचा परमेeवर आहे 
मा~याfशवाय दसुरा देव तQुहाला माहRत नTहता. [याने तQुहाला वाचFवले तो मीच. 
लकूक २:११ - दावीदा=या नगरात आज तमु=यासाठn तारणारा जYमला आहे! तो 7ªOत dभ ू
आहे. 
तीताला १:४ - आ7ण आपkयातील त�ण िOpयांना असे fशlण Xयावे कw, Eयानंी आपkया 
पतींवर व मलुांवर dेम करावे.  
तीताला २:१०-१३ – १०. Eयांनी चोW या कb नयेत तर सवA गोjटRंत चांगला Fवeवासपूणा 
दाखवावा; आ7ण आपkया तारक देवा=या fशकवणीस, सवA लोकात, Eयांनी शोभा आणावी; 
असा त ूEयांना बोध कर. १३. आ7ण आपkया धYय आशचेी, Qहणजे आपला महान देव व 
तारणारा येश ू 7ªOत �या=या गौरवी आगमनाची dतीlा करावी; १४ आपkयासाठn Eयाने 
Oवतःचे दान केले त े�यासाठn कw, आपलR सवA अनाचारातनू सटुका करावी आ7ण चांगkया 
कामात आवेशी असलेले आपले Oवतःचे लोक आपणासाठn शXुध करावेत. 
तीताला ३: ४-६ - ४. पण जेTहा आम=या तारणाWया देवाची कृपा व dी`त मानवाdती dकट 
झालR, तTेहा ६. देवाने तो पFवp आEमा आमचा तारणारा येश ू 7ªOत या=या Xवारे 
Fवपलुपणे आQहावर ओतला.  
यहूदा १:२५ - एकच देव आहे, Eयाला आपलाdभ ु येश ू 7ªOत या=याXवारे गौरव, मान, 
परा±म आ7ण अ�धकार काल, आज आ7ण अनंतकाळ असो. आमेन. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
टXप: परमेeवर "रlणकताA" असkयाचे गुणFवशषे बायबलमcये ३९ वेळा आढळत े परंत ु
कुराणमcये आढळत नाहR. 
 

 

३१. 
परमे1वर अ`भमानी आहे का आ'ण अ`भमान हे परमे1वराHया YयिQतमEवाचे गुण6वशषे 
आहे का? (अल-मटेुकेबीर) 

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
=तो<सं{हता १०१:५ - जर एखादा माणसू Eया=या शजेाWयाबXदल गु�तपणेवाईट गोjटR 
बोलत असेल तर मी Eया माणसाला थांबवेन. मी लोकांना गFवAjठ होऊ देणार नाहR आ7ण 
त ेइतरांपेlा चांगले आहेत असे Eयांना वाटू देणार नाहR. 
नी5तस<ू े६:१६ - परमेeवर या सहा, नाहR सात गोjटRंचा `तरOकार करतो. 
यशया ५७:१५ - देव अती उ=च व परम थोर आहे. देव �चरंजीव आहे. Eयाचे नाव पFवp 
आहे. देव Qहणतो, मी उंच आ7ण पFवp जागी राहतो हे खरे पण मी द:ुखी आ7ण लRन 
यां=याबरोबरहR असतो. मनाने न´ असलेkयांना आ7ण द:ुखी लोकांना मी नवजीवन देईन. 
१ योहान २:१६ - कारण जगात जे सवA आहे त,े Qहणजे देहाची वासना, डो�यांची वासना व 
संसाराFवषयीची फुशारकw हR FपEयापासनू नाहRत, तर जगापासनू आहेत. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ह� ५९:२३ - तो अkलाहचा होय जो पFवpम Fवजेता आ7ण सवA\ेjठ आहे. त े [यास 
सहभागी ठरवतात Eयापेlा अkलाह uकतीतरR पFवp आहे. 

३२.   
परमे1वराHया YयिQतमEव आ'ण नसै�गdक गुण6वशषेात, परमे1वर =वतःला "रzणकताd" 
Nहणनू 0कट करतो का? 

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
यशया  ४३:३ & ११ – ३. का? कारण मी Oवत: तझुा परमेeवर आहे. मी, इ�ाएलचा पFवp 
देव तझुा तारणहार आहे. मी त~ुया मोबदkयात fमसर देश Uदला. तलुा माझा करHयासाठn 
मी इ�थओFपआ व सेबा यांचे दान केले. ११. मी Oवत:च परमेeवर आहे मी एकमेव आहे. 
दसुरा कोणीहR तारणकताA नाहR. मीच एकटा आहे. 
होशये १३: ४ - तQुहR fमसर देशात असkयापासनू मी परमेeवर तमुचा परमेeवर आहे 
मा~याfशवाय दसुरा देव तQुहाला माहRत नTहता. [याने तQुहाला वाचFवले तो मीच. 
लकूक २:११ - दावीदा=या नगरात आज तमु=यासाठn तारणारा जYमला आहे! तो 7ªOत dभ ू
आहे. 
तीताला १:४ - आ7ण आपkयातील त�ण िOpयांना असे fशlण Xयावे कw, Eयानंी आपkया 
पतींवर व मलुांवर dेम करावे.  
तीताला २:१०-१३ – १०. Eयांनी चोW या कb नयेत तर सवA गोjटRंत चांगला Fवeवासपूणा 
दाखवावा; आ7ण आपkया तारक देवा=या fशकवणीस, सवA लोकात, Eयांनी शोभा आणावी; 
असा त ूEयांना बोध कर. १३. आ7ण आपkया धYय आशचेी, Qहणजे आपला महान देव व 
तारणारा येश ू 7ªOत �या=या गौरवी आगमनाची dतीlा करावी; १४ आपkयासाठn Eयाने 
Oवतःचे दान केले त े�यासाठn कw, आपलR सवA अनाचारातनू सटुका करावी आ7ण चांगkया 
कामात आवेशी असलेले आपले Oवतःचे लोक आपणासाठn शXुध करावेत. 
तीताला ३: ४-६ - ४. पण जेTहा आम=या तारणाWया देवाची कृपा व dी`त मानवाdती dकट 
झालR, तTेहा ६. देवाने तो पFवp आEमा आमचा तारणारा येश ू 7ªOत या=या Xवारे 
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३३. 
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उEप6� १:२६ - मग देव बोलला, “आपण आपkया d`तbपाचा आपkया सारखा मनjुय 
`नमाAण क�;”  
उEप6� ११:६-७ – ६. तTेहा परमेeवर Qहणाला, ७. तTेहा आपण खालR जाऊन Eयां=या 
भाषचेा घोटाळा क�न टाकू; मग माp Eयांना एकमेकांचे बोलणे समजणार नाहRं,”  
यशया ६:८ - नंतर मला मा~या परमेeवराचा आवाज ऐकू आला. परमेeवर Qहणाला, “मी 
कोणाला पाठव!ू आम=यासाठn कोण जाईल?” मग मी Qहणालो, “हा मी तयार आहे, मला 
पाठव.” 
योहान १७:११ - आ7ण आता, यापढेु मी जगात नाहR; पण त ेजगात आहेत आ7ण मी 
त~ुयाकड ेयेत आहे. हे पFवp FपEया, त ूमला Uदलेkया त~ुया नावात Eयांना राख यासाठn 
कw, जसे आपण एक आहोत तसे EयांनीहR एक Tहावे. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
वाक�या ५६:५७-५९, ६४, ६९ व ७२ – आQहR तQुहाला `नमाAण केलेले आहे. तTेहा तQुहR (सEय) 
माYय का करRत नाहR? आQहR तQुहा (सवाA) साठn मEृय ू `निeचत केलेला आहे; आ7ण 
आQहाला (कोणीहR) d`तबंध कb शकणार नाहR. 
इंसान ७६:२३ - `नःसंशय आQहR त~ुयाकड े(±माने )थोड ेथोड ेकुराण dकट केलेले आहे. 
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बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
उEप6� ११:६-७ - ६. तTेहा परमेeवर Qहणाला, ७. तTेहा आपण खालR जाऊन Eयां=या 
भाषचेा घोटाळा क�न टाकू; मग माp Eयांना एकमेकांचे बोलणे समजणार नाहR,ं”  
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fशकFवले आहे त े Eया लोकांस पाळायला fशकवा आ7ण पाहा, यगुा=या शवेटापय�त मी 
सदोUदत तमु=याबरोबर आहे.” 
इ�फसकरांस ४:४-६ – ४. [याdमाणे तQुहासहR एकाच आशते सहभागी होHयास बोलावले 
आहे ‘Eयाचdमाणे एक शरRर व एकच आEमा आहे.’ ६. एकच देव जो सवा�चा Fपता, तो 
सवा�वर आ7ण सवा�मधनू आ7ण सवा�मcये आहे. 
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Qहणतात Eयापासनू त ेपरावGृ झाले नाहRत तर Eयां=यापकैw जे अ\Xध आहेत Eयां=यावर 
कठोर fशlा (भोगHयाची वेळ) येईल. 
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३५. 
येशनेू काहXतरX चकू केले असBयाचे खोटा आरोप परमे1वर कधी करेल का �कंवा येश ू
Eयाने केलेलX चकू लपवtयासाठv परमे1वरासोबत खोटे बोलेल का? 

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
योहान ८:४६ - तमु=यातला कोण मला पापी ठरवतो? मी खरे सागंत असता तQुहR मा~यावर 
का Fवeवास ठेवत नाहR?  
तीताला १:२ - जे सवAकाळचे जीवन [याला असEय बोलवत नाहR Eया देवाने यगुा=या 
काळापवूJ देऊ केले. 
१ पे< २:२१-२३ – २१. 7ªOत २३. Eयाची हेटाळणी होत असता Eयाने uफbन हेटाळले नाहR, 
आ7ण सोशीत असता Eयाने धमकावले नाहR; पण देव जो नीतीने Yयाय करतो Eया=या 
हातात Eयाने Oवतःस सोपवले. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मीद ५:११६ – “अkलाह Tय`तiर�त मला आ7ण मा~या मातलेा देखील दोन ईeवर Qहणनू 
माना?” 

३६. 
परमे1वर दरू=थ, अलौ�कक परमे1वर आहे का जो फार Qव�चतच Eयाची महान शQती 
दशd6वतो �कंवा मानवी इ5तहासावर Eयाची छाप सोडतो? 

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
5नगdमत १३:२१ - Uदवसा Eयांना मागA दाखFवHयासाठn उंच ढगाची व राpी उंच 
अि�नOतंभाची योजना कbन परमेeवर Eयां=या पढेु चालत असे. लोकांना राpीहR dवास 
करता यावा यासाठn तो ढग Eयांना राpी dकाश देत असे. 
5नगdमत १६:९-१० – ९. मग मोश ेअहरोनाला Qहणाला, “त ूइ�ाएल लोकांशी बोल; Eयांना 
सांग, ‘तQुहR परमेeवराकड ेएकp या कारण Eयाने तमु=या त±ारR ऐकkया आहेत.” १०. मग 
अहरोन सवA इ�ाएल लोकांशी बोलला. त ेसवAजण एके Uठकाणी जमले होत;े अहरोन बोलत 
असताना सवA लोकांनी वळून रानाकड ेपाUहले; आ7ण Eयांना एका ढगात परमेeवराचे तजे 
Uदसले. 
१ शमवेुल १२:१६ - तर आता िOथर उभे राहा, आ7ण जी मोठn गोjट तमु=या डो�यांपढेु 
करणार आहे ती पाहा. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल अन आम ६:३७-३८ - अkलाह कड े `निeचतच संकेत dकट करHयाचे साम�यA आहे, 
परंत ुEयां=यापकैw अनेकांना त ेमाUहत नाहR. 
अत तौब ९:३०-३१ - त ेअkलाह=या dकाश[योतीस आपkया( त�ड=या )फंुकरRने मालवनू टाकू 
इि=छतात, परंत ुअkलाह आपला dकाश पणूA केkयाfशवाय दसुरे काहR होऊ देणार नाहR, 
मग भले \XधाहRनांना (त)े न आवडो. 
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३७. 
परमे1वराने प�ृवीवरXल लोकानंा =वतःचे 0Eयz दशdन {दले आहे का? (�थओफेनी �कंवा 
�'येतBुलाह) 

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
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१८. त ूअसे करशील व परमेeवराची तशी इ=छा असेल तर तझु ेकाम करRत राहणे तलुा 
श�य होईल, आ7ण Eयाचवेळी लोकांचे deन सटूुन त ेघरR जाऊ शकतील 
गणना १२:७-८ – ७. मोश ेमा~या सवA घराHयात Fवeवास ूआहे. ८. मी Eया=याशी बोलताना 
समोरासमोर बोलतो. मी Eया=याशी दाखkयाने uकंवा गु�त अथA असलेkया गोjटRंनी बोलत 
नाहR-Eयाला समजाTयात अशा गोjटR मी Eयाला Oपjटपणे दाखFवतो.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल अन आम ६:१०३ - तो (अkलाहच) आहे [याने ओkया मातीपासनू तमुची `नfमAती 
केलR आ7ण Eयाने (जीवनाचा) एक अवधी `निeचत केला. आ7ण Eयाfशवाय (संपणूA 
सjृटR=या अिOतEवाचा) (दसुराहR) एक अवधी  Eया=याकड े  `निeचत केलेला आहे 
तरRदेखील तQुहR शंका उपिOथत करता.   
आZरफ ७:१४३ - (हा) |ंथ त~ुयाकड े अशासाठn dकट करHयात आलेला आहे (कw) 
Eयासबंधात तझु ेमन  कोणEयाहR dकारे संकु�चत न राहावे (आ7ण) [या=या साहा®याने त ू
(इतरांना) ताकwद Xयावी, आ7ण \Xधावंतांना उपदेश fमळावा. 
हज २२:६३ - अkलाह खरोखरच स·ूमदशJ (व) सवA गोjटRचंा जाणकार आहे.   
लोकमन ३१:१६ - (एखादे कमA) मोहरR=या दाHयाएवढे जरR असले आ7ण त ेएखादया दगडात, 
uकंवा आकाशात अथवा जfमनीवर कोठेहR असेल, तरR अkलाह त े  बाहेर आणनू हजर 
करRल; खरोखर अkलाह स·ूमदशJ, (व) `नEयासावध आहे. 
टXप: बायबलमधील इतर �थओफेनीज : जेन. १२:७-९; १८:१-३३; ३२:२२-३०; ए�स. ३:२-
४:१७; ए�स. २४:९-११; डटे. ३१:१४-१५; जॉब ३८-४२. 

३८. 
परमे1वर आपBया `ल'खत 0कटXकरणा`शवाय इतर कोणEयाहX मागाdने वतdमानातील 
लोकांशी संवाद साधतो का? 

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
योएल २:२८ - “�यांनंतर मी माझा आEमा सवA लोकांत ओतीन (घालRन). तमुची मलेु-मलुR 
भFवjय सांगतील तमु=यातील वcृद Oव�न पाहतील. तमु=यातील तbणांना zjटांYत होतील. 
१ कZरथंकरांस १४:१- ४, २४-३१ - १. dीती हे तमुचे cयेय अस ूXया आ7ण आिEमक दानांची 
Fवशषेतः तQुहास संदेश देता यावा याची मनापासनू इ=छा बाळगा. ४. [याला दसुWया भाषते 
बोलHयाचे दान आहे, तो Oवतःचीच आcयािEमकzjgया उYनती कbन घेतो, पण [याला 
संदेश देHयाचे दान आहे तो संपणूA मंडळीची उYनती करतो. परंत ुजर dEयेकजण संदेश देऊ 
लागला आ7ण जर अFवeवासणारा uकंवा बाहेरचा आत आला, तर सवAजण जे बोलत 
असतील Eयामळेु Eया ऐकणाWयाला Eया=या पापाची जाणीव होत,े त े सवA Eयाचा Yयाय 
करतात; २५. Eया=या अतंःकरणातील गुFपत ेमाहRत होतात आ7ण मग तो पालथा पडतो 
आ7ण देवाची उपासना करतो व Qहणतो “खरोखर देव तमु=यामcये आहे” तमु=या भेटRंनी 
मंडळीला मदत Tहावी.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अत तौब ९:३१ - Eया=याfशवाय दसुरा कोणताहR ईeवर नाहR. त े[यास सहभागी ठरवतात 
Eयापेlा तो uकतीतरR पFवp आहे. 
अश शरूा ४२:५१ - कोणाहR मनjुया=या आवा�यातील हR गोjट नTहे कw अkलाहने 
(संदेशा=या) dकटRकरणाXवारे uकंवा पडXयाआडून तो इि=छतो Eया=या आxेने dकट 
करHयासाठn एखादा dेFषत पाठवनू बोलHयाTय`तiर�त (साlात) Eया=याशी बोलावे. 
`नःसंशय तो सव¯=च (व) बXु�धवंत आहे. 
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करHयासाठn एखादा dेFषत पाठवनू बोलHयाTय`तiर�त (साlात) Eया=याशी बोलावे. 
`नःसंशय तो सव¯=च (व) बXु�धवंत आहे. 
 

 

३७. 
परमे1वराने प�ृवीवरXल लोकानंा =वतःचे 0Eयz दशdन {दले आहे का? (�थओफेनी �कंवा 
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१८. त ूअसे करशील व परमेeवराची तशी इ=छा असेल तर तझु ेकाम करRत राहणे तलुा 
श�य होईल, आ7ण Eयाचवेळी लोकांचे deन सटूुन त ेघरR जाऊ शकतील 
गणना १२:७-८ – ७. मोश ेमा~या सवA घराHयात Fवeवास ूआहे. ८. मी Eया=याशी बोलताना 
समोरासमोर बोलतो. मी Eया=याशी दाखkयाने uकंवा गु�त अथA असलेkया गोjटRंनी बोलत 
नाहR-Eयाला समजाTयात अशा गोjटR मी Eयाला Oपjटपणे दाखFवतो.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल अन आम ६:१०३ - तो (अkलाहच) आहे [याने ओkया मातीपासनू तमुची `नfमAती 
केलR आ7ण Eयाने (जीवनाचा) एक अवधी `निeचत केला. आ7ण Eयाfशवाय (संपणूA 
सjृटR=या अिOतEवाचा) (दसुराहR) एक अवधी  Eया=याकड े  `निeचत केलेला आहे 
तरRदेखील तQुहR शंका उपिOथत करता.   
आZरफ ७:१४३ - (हा) |ंथ त~ुयाकड े अशासाठn dकट करHयात आलेला आहे (कw) 
Eयासंबधात तझु ेमन  कोणEयाहR dकारे संकु�चत न राहावे (आ7ण) [या=या साहा®याने त ू
(इतरांना) ताकwद Xयावी, आ7ण \Xधावंतांना उपदेश fमळावा. 
हज २२:६३ - अkलाह खरोखरच स·ूमदशJ (व) सवA गोjटRचंा जाणकार आहे.   
लोकमन ३१:१६ - (एखादे कमA) मोहरR=या दाHयाएवढे जरR असले आ7ण त ेएखादया दगडात, 
uकंवा आकाशात अथवा जfमनीवर कोठेहR असेल, तरR अkलाह त े  बाहेर आणनू हजर 
करRल; खरोखर अkलाह स·ूमदशJ, (व) `नEयासावध आहे. 
टXप: बायबलमधील इतर �थओफेनीज : जेन. १२:७-९; १८:१-३३; ३२:२२-३०; ए�स. ३:२-
४:१७; ए�स. २४:९-११; डटे. ३१:१४-१५; जॉब ३८-४२. 

३८. 
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३९. 
असीम परमे1वरला मयाd{दत मानवासोबत जवळचे आ'ण 0ेमळ संबंध ठेवायच ेआहेत का 
क� �यामळेु मानवांना "परमे1वराची मलेु" Nहटले जाईल? 

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
होशये १:१० - भFवjयकाळात, सम¹ुकाठ=या वाळू=या कणांdमाणे इ�ाएलR लोक असतील. 
तQुहR वाळू माप ू वा मोज ू शकत नाहR. मग ‘तQुहR माझ े लोक नTहेत’ असे [यांना 
QहणHयात आले, ‘Eयाऐवजी Eयांना तQुहR िजवंत परमेeवराची लेकरे आहात.’ असे 
QहणHयात येईल. 
गलतीकरांस ४:६ - आ7ण तQुहR पpु आहात Qहणनू, देवाने अLबा-Fपता, अशी हाक मारणाWया 
आपkया पpुा=या आEQयाला तमु=या-आम=या अतंःकरणात पाठवले आहे; 
१ योहान ३:१-२ – १. आपkयाला देवाची मलेु हे नाव fमळाले �यात देव FपEयाने आपkयाला 
केवढे dीतीदान Uदले आहे पाहा आ7ण आपण तसे आहोत �यामळेु जग आपkयाला 
ओळखीत नाहR कारण Eयांनी Eयास ओळखले नाहR. २. Fdय जनांनो, आता आQहR देवाची 
मलेु आहोत. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मीद ५:१८ - तो इि=छतो Eयास lमा करतो आ7ण तो इि=छतो Eयास fशlा करतो. आ7ण 
आकाशातील आ7ण जfमनीवरRल आ7ण Eयां=यामcये असलेkया सjृटRची सGा अkलाहचीच 
आहे, आ7ण (सवा�ना) Eया=याकडचे परत जायचे आहे.   
टXप: मानव परमेeवराची मलेु बन ू शकतात या गोjटRस कुराण नाकारत असले तरRहR 
परमेeवर मानवा=या अ`तशय जवळ असkयाचे समजले जात:े कफ. इंफाल  ८:२४; हूड 
११:९० आ7ण ९२; आ7ण कॅफ ५०:१६. 

४०. 
परमे1वराचे 0ेम 5न=वाथd आहे का? (अल-वेददु) 

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
रोमकरांस ५:८ - पण आपण पापी असताना 7ªOत आपkयासाठn मरण पावला, �यात देव 
Eयाची आपkयावरRल dीती dOथाFपत करतो. 
इ�फसकरांस २:४-५ – ४. पण देव, जो अEयंत दयाळू आहे, जो आपkयावर अ`तशय dेम करतो, ५. 
जेTहा आपण पाप कbन मरतो तTेहा देखील लगेचच आपkयाला 7ªOतासोबत एकbप करतो, 
(Eया=या कृपेने तQुहR वाचला आहात)  
१ योहान ४:८-१० – ८. देव dीती आहे. १०. आQहR देवावर dीती केलR असे नाहR तर Eयाने 
आQहावर dीती केलR व आपkया एकुलEया एका पpुाला आम=या पापांकiरता dायिeचG 
Qहणनू पाठवले; यातच खरR dीती आहे. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:१९५ व २७६ – १९५ जो अkलाहचे भय बाळगतो अkलाह Eयाचीच साथ देतो 
हे लlात ठेवा. जो प�का \XधाहRन व महापापी आहे, अशा कोणावरहR अkलाह dेम करRत 
नाहR. 
अल-इ इ}ान ३:५७ व १५९ - परंत ु जे  \XधाहRन आहेत, Eयांना मी इहलोकात आ7ण 
परलोकातहR कठोर fशlा देईन, आ7ण Eयांना कोणीहR सहा®®कत» असणार नाहRत. 
अन5नसा  ४:१०७ - जो Fवeवासघातकw आहे तो अkलाहला `निeचतच आवडत नाहR. 
रम  ३०:४५ - `नःसंशय तो \XधाहRनांवर dेम करRत नाहR. 
साफ ६१:४ - अkलाह Eयां=यावर dेम करतो जे Eया=या मागाAत असे पं�तीबXध होऊन 
लढतात कw जण ू काहR त े (Fवतळलेले) fशसे ओतनू मजबतू केलेलR एक प�कw fभतं 
आहेत.   
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गलतीकरांस ४:६ - आ7ण तQुहR पpु आहात Qहणनू, देवाने अLबा-Fपता, अशी हाक मारणाWया 
आपkया पpुा=या आEQयाला तमु=या-आम=या अतंःकरणात पाठवले आहे; 
१ योहान ३:१-२ – १. आपkयाला देवाची मलेु हे नाव fमळाले �यात देव FपEयाने आपkयाला 
केवढे dीतीदान Uदले आहे पाहा आ7ण आपण तसे आहोत �यामळेु जग आपkयाला 
ओळखीत नाहR कारण Eयांनी Eयास ओळखले नाहR. २. Fdय जनांनो, आता आQहR देवाची 
मलेु आहोत. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मीद ५:१८ - तो इि=छतो Eयास lमा करतो आ7ण तो इि=छतो Eयास fशlा करतो. आ7ण 
आकाशातील आ7ण जfमनीवरRल आ7ण Eयां=यामcये असलेkया सjृटRची सGा अkलाहचीच 
आहे, आ7ण (सवा�ना) Eया=याकडचे परत जायचे आहे.   
टXप: मानव परमेeवराची मलेु बन ू शकतात या गोjटRस कुराण नाकारत असले तरRहR 
परमेeवर मानवा=या अ`तशय जवळ असkयाचे समजले जात:े कफ. इंफाल  ८:२४; हूड 
११:९० आ7ण ९२; आ7ण कॅफ ५०:१६. 

४०. 
परमे1वराचे 0ेम 5न=वाथd आहे का? (अल-वेददु) 

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
रोमकरांस ५:८ - पण आपण पापी असताना 7ªOत आपkयासाठn मरण पावला, �यात देव 
Eयाची आपkयावरRल dीती dOथाFपत करतो. 
इ�फसकरांस २:४-५ – ४. पण देव, जो अEयंत दयाळू आहे, जो आपkयावर अ`तशय dेम करतो, ५. 
जेTहा आपण पाप कbन मरतो तTेहा देखील लगेचच आपkयाला 7ªOतासोबत एकbप करतो, 
(Eया=या कृपेने तQुहR वाचला आहात)  
१ योहान ४:८-१० – ८. देव dीती आहे. १०. आQहR देवावर dीती केलR असे नाहR तर Eयाने 
आQहावर dीती केलR व आपkया एकुलEया एका पpुाला आम=या पापांकiरता dायिeचG 
Qहणनू पाठवले; यातच खरR dीती आहे. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:१९५ व २७६ – १९५ जो अkलाहचे भय बाळगतो अkलाह Eयाचीच साथ देतो 
हे लlात ठेवा. जो प�का \XधाहRन व महापापी आहे, अशा कोणावरहR अkलाह dेम करRत 
नाहR. 
अल-इ इ}ान ३:५७ व १५९ - परंत ु जे  \XधाहRन आहेत, Eयांना मी इहलोकात आ7ण 
परलोकातहR कठोर fशlा देईन, आ7ण Eयांना कोणीहR सहा®®कत» असणार नाहRत. 
अन5नसा  ४:१०७ - जो Fवeवासघातकw आहे तो अkलाहला `निeचतच आवडत नाहR. 
रम  ३०:४५ - `नःसंशय तो \XधाहRनांवर dेम करRत नाहR. 
साफ ६१:४ - अkलाह Eयां=यावर dेम करतो जे Eया=या मागाAत असे पं�तीबXध होऊन 
लढतात कw जण ू काहR त े (Fवतळलेले) fशसे ओतनू मजबतू केलेलR एक प�कw fभतं 
आहेत.   
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४१. 
परमे1वर �,धाळंूना केवळ Eयाचे गुलाम �कंवा नोकर समजतो का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
योहान १५:१५ - मी तQुहास आतापासनू दास Qहणत नाहR, कारण धनी काय करतो त े
दासास कळत नाहR; पण मी तQुहास fमp Qहणले आहे, कारण मी [या गोjटR FपEयाकडून 
ऐकून घेतkया Eया सवA मी तQुहास कळवkया आहेत.  
१ पे< २:५ व ९-१० – ५. तQुहRहR िजवतं दगडाdंमाणे, आिEमक भवन असे, रचले जात आहात 
देवाला आवडणारे आcयािEमक यx, येश ू 7ªOताXवारे, अपAण करHयासाठn एक पFवp 
याजकगण असे उभारले जात आहात. ९. पण तQुहR एक `नवडलेला वंश, एक राजकwय 
याचकगण, एक पFवp राj�, देवाचे Oवतःचे लोक असे आहा; १०. त े तQुहR पवूJ लोक 
नTहता पण आता देवाचे लोक आहात; तमु=यावर दया केलR नTहती पण आता दया केलR 
गेलR आहे. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
साद ३८:८३ - अपवाद फ�त Eयां=यातील त~ुया `नवडक सेवकांचा असेल. 
जBुमर ३९:१६ - तर हे मा~या सेवकांनो तQुहR माझ ेभय बाळगा. 
अश शरूा ४२:१९ - अkलाह आपkया सेवकां=या बाबतीत दयाशील आहे. 

४२. 
परमे1वर लोकांम�ये पzपातीपणा दाखवतो आ'ण काहX लोकांना इतरांपेzा जा=त पसंत 
करतो का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
माकd  १२:१४ - त ेEया=याकड ेआले आ7ण Qहणाले, “गुbजी, आपण dामा7णक आहात आ7ण 
पlपात न करता आपण देवाचा मागA खरेपणाने fशकFवता. 
गलतीकरांस  ३:२८ - यहूदR uकंवा |ीक, दास uकंवा Oवतंp नाहR, पbुष uकंवा Opी हा भेदच 
नाहR कारण 7ªOत येशमूcये तQुहR सवAजण एकच आहात. 
इ�फसकरांस ६:९ - आ7ण मालकांनो तQुहR, Eयांना न धमकावता, तमु=या दासाशी तसेच 
वागा, तQुहास हे ठाऊक आहे कw, दोघाचाहR मालक OवगाAत आहे आ7ण Eया=याजवळ 
पlपात नाहR. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल अन आम ६:१६५ - तमु=यापकैw काहRंना इतरांपेlा (दजाAतील) \ेjठता अशासाठn dदान 
केलR आहे कw Eयाने जे काहR तQुहाला Uदलेले आहे Eया=या साहा®याने Eयास तमुची पारख 
करता यावी. 
नाल १६:७१ व ७५ - अkलाहने उपजीFवके=या बाबतीत तमु=यापकैw काहRंवर इतरांपेlा 
जाOत अन|ुह केलेला आहे. 
अ झाब ३३:५० - हे पगैंबर.. हा आदेश बाकw=या \Xधावंतांसाठn नसनू केवळ त~ुयासाठnच 
आहे. 
टXप: कॅफ. हदRथ: fमeकत उल-मसा¼बह, खंड . ३. पी. ११७ आ7ण बखुारR खंड. १ ±. २८ 
आ7ण ३०१; खंड. २, ±. १६१. 
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आ7ण ३०१; खंड. २, ±. १६१. 
 
 

 

४१. 
परमे1वर �,धाळंूना केवळ Eयाचे गलुाम �कंवा नोकर समजतो का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
योहान १५:१५ - मी तQुहास आतापासनू दास Qहणत नाहR, कारण धनी काय करतो त े
दासास कळत नाहR; पण मी तQुहास fमp Qहणले आहे, कारण मी [या गोjटR FपEयाकडून 
ऐकून घेतkया Eया सवA मी तQुहास कळवkया आहेत.  
१ पे< २:५ व ९-१० – ५. तQुहRहR िजवतं दगडाdंमाणे, आिEमक भवन असे, रचले जात आहात 
देवाला आवडणारे आcयािEमक यx, येश ू 7ªOताXवारे, अपAण करHयासाठn एक पFवp 
याजकगण असे उभारले जात आहात. ९. पण तQुहR एक `नवडलेला वंश, एक राजकwय 
याचकगण, एक पFवp राj�, देवाचे Oवतःचे लोक असे आहा; १०. त े तQुहR पवूJ लोक 
नTहता पण आता देवाचे लोक आहात; तमु=यावर दया केलR नTहती पण आता दया केलR 
गेलR आहे. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
साद ३८:८३ - अपवाद फ�त Eयां=यातील त~ुया `नवडक सेवकांचा असेल. 
जBुमर ३९:१६ - तर हे मा~या सेवकांनो तQुहR माझ ेभय बाळगा. 
अश शरूा ४२:१९ - अkलाह आपkया सेवकां=या बाबतीत दयाशील आहे. 

४२. 
परमे1वर लोकांम�ये पzपातीपणा दाखवतो आ'ण काहX लोकांना इतरांपेzा जा=त पसंत 
करतो का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
माकd  १२:१४ - त ेEया=याकड ेआले आ7ण Qहणाले, “गुbजी, आपण dामा7णक आहात आ7ण 
पlपात न करता आपण देवाचा मागA खरेपणाने fशकFवता. 
गलतीकरांस  ३:२८ - यहूदR uकंवा |ीक, दास uकंवा Oवतंp नाहR, पbुष uकंवा Opी हा भेदच 
नाहR कारण 7ªOत येशमूcये तQुहR सवAजण एकच आहात. 
इ�फसकरांस ६:९ - आ7ण मालकांनो तQुहR, Eयांना न धमकावता, तमु=या दासाशी तसेच 
वागा, तQुहास हे ठाऊक आहे कw, दोघाचाहR मालक OवगाAत आहे आ7ण Eया=याजवळ 
पlपात नाहR. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल अन आम ६:१६५ - तमु=यापकैw काहRंना इतरांपेlा (दजाAतील) \ेjठता अशासाठn dदान 
केलR आहे कw Eयाने जे काहR तQुहाला Uदलेले आहे Eया=या साहा®याने Eयास तमुची पारख 
करता यावी. 
नाल १६:७१ व ७५ - अkलाहने उपजीFवके=या बाबतीत तमु=यापकैw काहRंवर इतरांपेlा 
जाOत अन|ुह केलेला आहे. 
अ झाब ३३:५० - हे पगैंबर.. हा आदेश बाकw=या \Xधावंतांसाठn नसनू केवळ त~ुयासाठnच 
आहे. 
टXप: कॅफ. हदRथ: fमeकत उल-मसा¼बह, खंड . ३. पी. ११७ आ7ण बखुारR खंड. १ ±. २८ 
आ7ण ३०१; खंड. २, ±. १६१. 
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४३. 
परमे1वर काहX पापी लोकांचा 6वशषे ,वेष करतो आ'ण Eयापकै� काहX जणांना नरकात 
पाठव ूइिHछतो का?    

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
यहे�केल १८:२३ व ३२ – २३. परमेeवर, माझा dभ,ू Qहणतो, “वाईट लोकांनी मरावे अशी 
माझी इ=छा नाहR. ३२. मला तQुहाला ठार मारHयाची इ=छn नाहR. कृपा क�न परत या व 
जगा” परमेeवर, माझा dभ,ू असे Qहणाला. 
२ पे< ३:९ - uकEयेक लोक [याला उशीर Qहणतात तसा उशीर dभ ूआपkया वचनाFवषयी 
करRत नाहR. तर तो तमु=याFवषयी फार सहनशील आहे. कोणाचा नाश Tहावा अशी Eयाची 
इ=छा नाहR, तर सवा�नी पeचाGाप करावा अशी आहे. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मीद ५:४१ - तो इि=छल Eयास fशlा करतो आ7ण इि=छल Eयास lमा करतो; आ7ण 
अkलाहकड ेसवA गोjटR करHयाचे सामा�यA आहे. 
आZरफ ७:१७९ - आQहR Eयांना अनेक समहूात धतJवर Fवखbन ठेवले, Eयामcये काहR लोक 
सदाचरणी आहेत आ7ण Eयां=यामcये काहR लोक दरुाचारR आहेत. 
अत तौब ९:५५ - ऐUहक जीवनातच Eयां=या साहा®याने Eयांना fशlा करावी आ7ण त े
\XधाहRन असतानाच Eयांचे dाण `नघनू जावेत. 

४४. 
परमे1वर "चांगले" आ'ण "दUुट" यांचा लेखक असनू दो�हX गोUटX घडtयासाठv जबाबदार 
आहे का? (हायीर आ'ण शरे) 

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
5यमdया २९:११ - तमु=याFवषयी=या योजना मला माहRत असkयाने मी असे Qहणतो.” हा 
परमेeवराचा संदेश आहे “तमु=यासाठn मी चांगkया योजना आखkया आहेत. तQुहाला 
द:ुखFवHयाचा माझा बेत नाहR. तQुहाला आशा आ7ण उ[वल भFवjय देHयाचे मी योजले 
आहे.  
याकोब १:१३ - कोणाची पiरlा होत असता, तTेहा Eयाने असे Qहण ूनये कw “देवाने मला 
मोहात घातले.” कारण देवाला वाईट गोjटRचंा मोह पडणार नाहR आ7ण तो कोणालाहR 
मोहात पाडत नाहR. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:२६ - Eयायोगे तो अनेकांना वाट चकुलेले ठरवतो आ7ण Eयायोगे मागAदशAन 
करतो, आ7ण अवxा करणाWयां=या Tय`तiर�त अYय कोणालाहR तो Eया Xवारे वाट चकुलेले 
ठरवत नाहR. 
अन5नसा  ४:७८- तझुा जो काहR लाभ होत असतो तो अkलाहकडून fमळत असतो आ7ण 
त~ुयावर जी काहR FवपGी येत असत ेती त~ुयाकडूनच आलेलR असत.े 
मीद ५:१४ - जे लोक असे Qहणतात कw आQहR 7ªOती आहोत ..... Qहणनू आQहR 
पनु�Eथाना=या Uदवसापय�त Eयां=यामcये वमैनOय व Xवेष चेतवनू ठेवला आहे. 
अल अिNबया २१:३५ - dEयेक जीवाला मरणाची चव चाखायचीच आहे; आQहR वाईट व 
चांगkया पiरिOथती=या साहा®याने तमुची कसोटR पाहत असतो.   
टXप: बायबल मcये काहR वेळा परमेeवर मनjुयावर संकट uकंवा आपGी (नै̀ तक ददु½व 
नाहR) येHयाची परवानगी देतो: इसा. ४५:७, जेर. ४:६ आ7ण अमोस ३:६. पण दjुट गोjटRंचा 
लेखक सतैान असkयाचे समजले गेले आहे: जन. ८:४४, १ जन. ३:८. 
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चांगkया पiरिOथती=या साहा®याने तमुची कसोटR पाहत असतो.   
टXप: बायबल मcये काहR वेळा परमेeवर मनjुयावर संकट uकंवा आपGी (नै̀ तक ददु½व 
नाहR) येHयाची परवानगी देतो: इसा. ४५:७, जेर. ४:६ आ7ण अमोस ३:६. पण दjुट गोjटRंचा 
लेखक सतैान असkयाचे समजले गेले आहे: जन. ८:४४, १ जन. ३:८. 
 

 

४३. 
परमे1वर काहX पापी लोकांचा 6वशषे ,वेष करतो आ'ण Eयापकै� काहX जणांना नरकात 
पाठव ूइिHछतो का?    

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
यहे�केल १८:२३ व ३२ – २३. परमेeवर, माझा dभ,ू Qहणतो, “वाईट लोकांनी मरावे अशी 
माझी इ=छा नाहR. ३२. मला तQुहाला ठार मारHयाची इ=छn नाहR. कृपा क�न परत या व 
जगा” परमेeवर, माझा dभ,ू असे Qहणाला. 
२ पे< ३:९ - uकEयेक लोक [याला उशीर Qहणतात तसा उशीर dभ ूआपkया वचनाFवषयी 
करRत नाहR. तर तो तमु=याFवषयी फार सहनशील आहे. कोणाचा नाश Tहावा अशी Eयाची 
इ=छा नाहR, तर सवा�नी पeचाGाप करावा अशी आहे. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मीद ५:४१ - तो इि=छल Eयास fशlा करतो आ7ण इि=छल Eयास lमा करतो; आ7ण 
अkलाहकड ेसवA गोjटR करHयाचे सामा�यA आहे. 
आZरफ ७:१७९ - आQहR Eयांना अनेक समहूात धतJवर Fवखbन ठेवले, Eयामcये काहR लोक 
सदाचरणी आहेत आ7ण Eयां=यामcये काहR लोक दरुाचारR आहेत. 
अत तौब ९:५५ - ऐUहक जीवनातच Eयां=या साहा®याने Eयांना fशlा करावी आ7ण त े
\XधाहRन असतानाच Eयांचे dाण `नघनू जावेत. 

४४. 
परमे1वर "चांगले" आ'ण "दUुट" यांचा लेखक असनू दो�हX गोUटX घडtयासाठv जबाबदार 
आहे का? (हायीर आ'ण शरे) 

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
5यमdया २९:११ - तमु=याFवषयी=या योजना मला माहRत असkयाने मी असे Qहणतो.” हा 
परमेeवराचा संदेश आहे “तमु=यासाठn मी चांगkया योजना आखkया आहेत. तQुहाला 
द:ुखFवHयाचा माझा बेत नाहR. तQुहाला आशा आ7ण उ[वल भFवjय देHयाचे मी योजले 
आहे.  
याकोब १:१३ - कोणाची पiरlा होत असता, तTेहा Eयाने असे Qहण ूनये कw “देवाने मला 
मोहात घातले.” कारण देवाला वाईट गोjटRचंा मोह पडणार नाहR आ7ण तो कोणालाहR 
मोहात पाडत नाहR. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:२६ - Eयायोगे तो अनेकांना वाट चकुलेले ठरवतो आ7ण Eयायोगे मागAदशAन 
करतो, आ7ण अवxा करणाWयां=या Tय`तiर�त अYय कोणालाहR तो Eया Xवारे वाट चकुलेले 
ठरवत नाहR. 
अन5नसा  ४:७८- तझुा जो काहR लाभ होत असतो तो अkलाहकडून fमळत असतो आ7ण 
त~ुयावर जी काहR FवपGी येत असत ेती त~ुयाकडूनच आलेलR असत.े 
मीद ५:१४ - जे लोक असे Qहणतात कw आQहR 7ªOती आहोत ..... Qहणनू आQहR 
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४५. 
परमे1वराचे सवाdत मोठा "कटकार=थानी" �कंवा "योजनाकार" Nहणनू वणdन केले जाऊ 
शकत ेका? (मकारा) 

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
हबQकूक १:१३ - तझु ेडोळे इतके शcुद आहेत कw Eयांचा दjुटपणा पाहवत नाहR. लोकांचे 
चकुwचे वागणे त ूपाहू शकत नाहRस. 
मीखा २:१ - पाप करHयाचे बेत करणाWयांवर संकट येईल. त ेलोक आपkया श®येवर दjुट 
बेत करRत पडतात. 
जख�या ८:१७ - आपkया शजेाWयांना pास देHयासाठn कट क� नका. खोटR आeवासने देऊ 
नका. अशा वाईट गोjटRत आनंद मान ूनका. का? कारण या गोjटRंची मला चीड आहे.” 
परमेeवराने या गोjटR सां�गतkया आहेत. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
अल-इ इ}ान ३:५४ - अkलाह सव¯Gम `नयोजनकार आहे.   
राद १३: ४२ - योजना तयार करHयाचे पणूA काम अkलाह=या आधीन आहे. 
नेमल २७:५० – Qहणनू Eयांनी कट रचले, आ7ण आQहR कट रचले. 
टXप: बायबल मcये 'कटकारOथान' आ7ण 'योजना रचणे' दjुट कृEय असkयाचे समजले गेले 
आहे आ7ण अशा कृती सतैानाचे गुणFवशषे आहे परमेeवराचे नाहR: कफ. जेन. ३:१, इOट. 
९:२५, �स. २१:११, �स. ३६:४, dो. १:३०, २ कोर. ११:१३-१५, एफ. ६:११, १ पेट ५:८-९, २ 
जॉन १:७.     

४६. 
परमे1वर वेगवेग¨या धमाdHया लोकांम�ये श<Eुव आ'ण ,वेष उEप�न करtयासाठv 
जबाबदार आहे का? 

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
5यमdया २९:११ - तमु=याFवषयी=या योजना मला माहRत असkयाने मी असे Qहणतो.” हा 
परमेeवराचा संदेश आहे “तमु=यासाठn मी चांगkया योजना आखkया आहेत. तQुहाला 
द:ुखFवHयाचा माझा बेत नाहR. तQुहाला आशा आ7ण उ[वल भFवjय देHयाचे मी योजले 
आहे.  
हबQकूक १:१३ - तझु ेडोळे इतके शcुद आहेत कw Eयांचा दjुटपणा पाहवत नाहR. लोकांचे 
चकुwचे वागणे त ू पाहू शकत नाहRस. मग Eया दjुटांचा Fवजय त ू कसा पाहू शकतोस? 
स[जनांचा दजुAन पराभव करतात तTेहा त ूd`तकार का करत नाहRस? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:१० - Eयां=या अतंःकरणात एक रोग होता आ7ण अkलाहने Eयांचा रोग 
आणखी वाढवला. 
अन5नसा ४:८८ - अkलाह [याचा Fवनाश घडवनू आणतो Eयासाठn त ूकोणताहR मागA शोध ू
शकणार नाहRस. 
मीद ५:१४ - जे लोक असे Qहणतात कw आQहR 7ªOती आहोत आQहR Eयां=या Eया 
वचनाचे पनुःdOथापन केले होत.े परंत ु त े देखील Eयांना [याची fशकवण देHयात आलR 
होती Eयाचा महEवाचा भाग Fवसरले आहेत. Qहणनू आQहR पनु�Eथाना=या Uदवसापय�त 
Eयां=यामcये वमैनOय आ7ण Xवेष चेतवनू ठेवलेला आहे.   
मीद ५:६४ - यहुदR Qहणतात कw अkलाहचे हात बांधलेले आहेत आ7ण त े जे Qहणतात 
EयाबXदल Eयांचा �ध�कार होईल. 
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परमे1वर वेगवेग¨या धमाdHया लोकांम�ये श<Eुव आ'ण ,वेष उEप�न करtयासाठv 
जबाबदार आहे का? 

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
5यमdया २९:११ - तमु=याFवषयी=या योजना मला माहRत असkयाने मी असे Qहणतो.” हा 
परमेeवराचा संदेश आहे “तमु=यासाठn मी चांगkया योजना आखkया आहेत. तQुहाला 
द:ुखFवHयाचा माझा बेत नाहR. तQुहाला आशा आ7ण उ[वल भFवjय देHयाचे मी योजले 
आहे.  
हबQकूक १:१३ - तझु ेडोळे इतके शcुद आहेत कw Eयांचा दjुटपणा पाहवत नाहR. लोकांचे 
चकुwचे वागणे त ू पाहू शकत नाहRस. मग Eया दjुटांचा Fवजय त ू कसा पाहू शकतोस? 
स[जनांचा दजुAन पराभव करतात तTेहा त ूd`तकार का करत नाहRस? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:१० - Eयां=या अतंःकरणात एक रोग होता आ7ण अkलाहने Eयांचा रोग 
आणखी वाढवला. 
अन5नसा ४:८८ - अkलाह [याचा Fवनाश घडवनू आणतो Eयासाठn त ूकोणताहR मागA शोध ू
शकणार नाहRस. 
मीद ५:१४ - जे लोक असे Qहणतात कw आQहR 7ªOती आहोत आQहR Eयां=या Eया 
वचनाचे पनुःdOथापन केले होत.े परंत ु त े देखील Eयांना [याची fशकवण देHयात आलR 
होती Eयाचा महEवाचा भाग Fवसरले आहेत. Qहणनू आQहR पनु�Eथाना=या Uदवसापय�त 
Eयां=यामcये वमैनOय आ7ण Xवेष चेतवनू ठेवलेला आहे.   
मीद ५:६४ - यहुदR Qहणतात कw अkलाहचे हात बांधलेले आहेत आ7ण त े जे Qहणतात 
EयाबXदल Eयांचा �ध�कार होईल. 
 

 

४५. 
परमे1वराचे सवाdत मोठा "कटकार=थानी" �कंवा "योजनाकार" Nहणनू वणdन केले जाऊ 
शकत ेका? (मकारा) 

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
हबQकूक १:१३ - तझु ेडोळे इतके शcुद आहेत कw Eयांचा दjुटपणा पाहवत नाहR. लोकांचे 
चकुwचे वागणे त ूपाहू शकत नाहRस. 
मीखा २:१ - पाप करHयाचे बेत करणाWयांवर संकट येईल. त ेलोक आपkया श®येवर दjुट 
बेत करRत पडतात. 
जख�या ८:१७ - आपkया शजेाWयांना pास देHयासाठn कट क� नका. खोटR आeवासने देऊ 
नका. अशा वाईट गोjटRत आनंद मान ूनका. का? कारण या गोjटRंची मला चीड आहे.” 
परमेeवराने या गोjटR सां�गतkया आहेत. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
अल-इ इ}ान ३:५४ - अkलाह सव¯Gम `नयोजनकार आहे.   
राद १३: ४२ - योजना तयार करHयाचे पणूA काम अkलाह=या आधीन आहे. 
नेमल २७:५० – Qहणनू Eयांनी कट रचले, आ7ण आQहR कट रचले. 
टXप: बायबल मcये 'कटकारOथान' आ7ण 'योजना रचणे' दjुट कृEय असkयाचे समजले गेले 
आहे आ7ण अशा कृती सतैानाचे गुणFवशषे आहे परमेeवराचे नाहR: कफ. जेन. ३:१, इOट. 
९:२५, �स. २१:११, �स. ३६:४, dो. १:३०, २ कोर. ११:१३-१५, एफ. ६:११, १ पेट ५:८-९, २ 
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४७. 
काहX मनUुयांचे ©दय कठोर बनवनू Eयांना चकु�Hया मागाdने पाठवणे हा परमे1वराचा हेत ू
आहे का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
म�य १८:११-१४ – ११. आणखी, जे हरवलेले Eयास तारावयास मनjुयाचा पpु आला आहे.” 
१४. तशाच dकारे, या लहान मलुांपकैw एकाचा अगदR लहानातील लहानाचा हR नाश Tहावा 
अशी तमु=या OवगJय FपEयाची इ=छा नाहR. 
१ तीम�याला २:३-४ - ३. कारण हे आपkया तारणाWया देवा=या zjटRने चांगले व Oवीकार 
करHयास यो�य आहे, ४. Eयाची इ=छा आहे कw सवA लोकांचे तारण Tहावे आ7ण Eयांनी 
खरेपणा=या पणूA xानास पोहचावे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
बकराह २:७, १५ व २६ - अkलाहने Eयांची मने आ7ण कान मोहर लावनू बंद केले आहेत 
आ7ण Eयां=या डो�यावर पडदा पडलेला आहे आ7ण Eयां=यासाठn फार मोठn fशlा आहे.   
अन5नसा ४:११९ - मी आवeय Eयांना पथ¾jट करRन आ7ण मी Eयांना TयथA आशा 
करायला लावीन आ7ण मी Eयांना �चथावणी देईन. 
आZरफ ७:१८६ - आ7ण तो Eयांना Eयां=या पापकमाAत सं¾fमत अशा भटकkया अवOथेत सोडून 
देतो. 

४८. 
परमे1वराचा =वभाव आ'ण वागणकू कधी लहरX �कंवा त�हेवाईक असत ेका?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
गणना २३:१९ - देव माणसू नाहR. तो खोटे बोलणार नाहR. देव Qहणजे काहR माणसू नाहR. 
Eयाचे `नणAय बदलणार नाहRत. जर परमेeवराने सां�गतले कw तो एखादR गोjट करRल. तर 
तो ती करRलच. जर परमेeवराने वचन Uदले तर तो त ेवचन UदलेलR गोjट करRलच.  
=तो<सं{हता ११९:९० - त ूसदा सवAदा इमानदार असतोस, परमेeवरा. त ूप�ृवी `नमाAण केलRस 
आ7ण ती अजनूहR आहे. 
मलाखी ३:६ - मी परमेeवर आहे मी कधीहR बदलत नाहR. तQुहR याकोबची मलेु आहात 
आ7ण तमुचा पणूAपणे नाश झाला नाहR. 
२ तीम�याला २:१३ - जरR आQहR अFवeवास ूआहोत तरR तो अजनूहR Fवeवास ूआहे कारण 
तो Oवतःला नाका� शकत नाहR. 
तीताला १:२ - जे सवAकाळचे जीवन [याला असEय बोलवत नाहR Eया देवाने यगुा=या 
काळापवूJ देऊ केले. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
हूड ११:१०६-१०७ - EयाUदवशी जे ददु½वी ठरतील त े नरका�नीत असतील आ7ण तथेे त े
उसासे टाकत असतील आ7ण हंुदके देत असतील. परंत,ु जे सदैुवी ठरतील त े OवगाAत 
असतील. तथेे त ेतोपय�त राहतील जोपय�त धरती व आकाश अिOतEवात आहे.   
हज २२:१४ - जे \Xधा बाळगतात आ7ण सEकम» करतात Eयांना अkलाह अशा उपवनांमcये dFवjट 
करRल [यां=याखालR  नXया वाहतात अkलाह जे इि=छतो तो ते अवeय करतो. 
फा5तर ३५:८ - अkलाह इि=छतो Eयास पथ¾jट ठरवतो आ7ण इि=छतो Eयास सYमागA 
दाखवतो. 
ब�ुज ८५:१६ - Eयाचा Fवधाता Eयाला चांगkया dकारे पाहत आहे. 
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खरेपणा=या पणूA xानास पोहचावे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
बकराह २:७, १५ व २६ - अkलाहने Eयांची मने आ7ण कान मोहर लावनू बंद केले आहेत 
आ7ण Eयां=या डो�यावर पडदा पडलेला आहे आ7ण Eयां=यासाठn फार मोठn fशlा आहे.   
अन5नसा ४:११९ - मी आवeय Eयांना पथ¾jट करRन आ7ण मी Eयांना TयथA आशा 
करायला लावीन आ7ण मी Eयांना �चथावणी देईन. 
आZरफ ७:१८६ - आ7ण तो Eयांना Eयां=या पापकमाAत सं¾fमत अशा भटकkया अवOथेत सोडून 
देतो. 

४८. 
परमे1वराचा =वभाव आ'ण वागणकू कधी लहरX �कंवा त�हेवाईक असत ेका?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
गणना २३:१९ - देव माणसू नाहR. तो खोटे बोलणार नाहR. देव Qहणजे काहR माणसू नाहR. 
Eयाचे `नणAय बदलणार नाहRत. जर परमेeवराने सां�गतले कw तो एखादR गोjट करRल. तर 
तो ती करRलच. जर परमेeवराने वचन Uदले तर तो ते वचन UदलेलR गोjट करRलच.  
=तो<सं{हता ११९:९० - त ूसदा सवAदा इमानदार असतोस, परमेeवरा. त ूप�ृवी `नमाAण केलRस 
आ7ण ती अजनूहR आहे. 
मलाखी ३:६ - मी परमेeवर आहे मी कधीहR बदलत नाहR. तQुहR याकोबची मलेु आहात 
आ7ण तमुचा पणूAपणे नाश झाला नाहR. 
२ तीम�याला २:१३ - जरR आQहR अFवeवास ूआहोत तरR तो अजनूहR Fवeवास ूआहे कारण 
तो Oवतःला नाका� शकत नाहR. 
तीताला १:२ - जे सवAकाळचे जीवन [याला असEय बोलवत नाहR Eया देवाने यगुा=या 
काळापवूJ देऊ केले. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
हूड ११:१०६-१०७ - EयाUदवशी जे ददु½वी ठरतील त े नरका�नीत असतील आ7ण तथेे त े
उसासे टाकत असतील आ7ण हंुदके देत असतील. परंत,ु जे सदैुवी ठरतील त े OवगाAत 
असतील. तथेे त ेतोपय�त राहतील जोपय�त धरती व आकाश अिOतEवात आहे.   
हज २२:१४ - जे \Xधा बाळगतात आ7ण सEकम» करतात Eयांना अkलाह अशा उपवनांमcये dFवjट 
करRल [यां=याखालR  नXया वाहतात अkलाह जे इि=छतो तो ते अवeय करतो. 
फा5तर ३५:८ - अkलाह इि=छतो Eयास पथ¾jट ठरवतो आ7ण इि=छतो Eयास सYमागA 
दाखवतो. 
ब�ुज ८५:१६ - Eयाचा Fवधाता Eयाला चांगkया dकारे पाहत आहे. 
 

 

४७. 
काहX मनUुयांचे ©दय कठोर बनवनू Eयांना चकु�Hया मागाdने पाठवणे हा परमे1वराचा हेत ू
आहे का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
म�य १८:११-१४ – ११. आणखी, जे हरवलेले Eयास तारावयास मनjुयाचा पpु आला आहे.” 
१४. तशाच dकारे, या लहान मलुांपकैw एकाचा अगदR लहानातील लहानाचा हR नाश Tहावा 
अशी तमु=या OवगJय FपEयाची इ=छा नाहR. 
१ तीम�याला २:३-४ - ३. कारण हे आपkया तारणाWया देवा=या zjटRने चांगले व Oवीकार 
करHयास यो�य आहे, ४. Eयाची इ=छा आहे कw सवA लोकांचे तारण Tहावे आ7ण Eयांनी 
खरेपणा=या पणूA xानास पोहचावे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
बकराह २:७, १५ व २६ - अkलाहने Eयांची मने आ7ण कान मोहर लावनू बंद केले आहेत 
आ7ण Eयां=या डो�यावर पडदा पडलेला आहे आ7ण Eयां=यासाठn फार मोठn fशlा आहे.   
अन5नसा ४:११९ - मी आवeय Eयांना पथ¾jट करRन आ7ण मी Eयांना TयथA आशा 
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तो ती करRलच. जर परमेeवराने वचन Uदले तर तो त ेवचन UदलेलR गोjट करRलच.  
=तो<सं{हता ११९:९० - त ूसदा सवAदा इमानदार असतोस, परमेeवरा. त ूप�ृवी `नमाAण केलRस 
आ7ण ती अजनूहR आहे. 
मलाखी ३:६ - मी परमेeवर आहे मी कधीहR बदलत नाहR. तQुहR याकोबची मलेु आहात 
आ7ण तमुचा पणूAपणे नाश झाला नाहR. 
२ तीम�याला २:१३ - जरR आQहR अFवeवास ूआहोत तरR तो अजनूहR Fवeवास ूआहे कारण 
तो Oवतःला नाका� शकत नाहR. 
तीताला १:२ - जे सवAकाळचे जीवन [याला असEय बोलवत नाहR Eया देवाने यगुा=या 
काळापवूJ देऊ केले. 
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असतील. तथेे त ेतोपय�त राहतील जोपय�त धरती व आकाश अिOतEवात आहे.   
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करRल [यां=याखालR  नXया वाहतात अkलाह जे इि=छतो तो ते अवeय करतो. 
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४७. 
काहX मनUुयांचे ©दय कठोर बनवनू Eयांना चकु�Hया मागाdने पाठवणे हा परमे1वराचा हेत ू
आहे का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
म�य १८:११-१४ – ११. आणखी, जे हरवलेले Eयास तारावयास मनjुयाचा पpु आला आहे.” 
१४. तशाच dकारे, या लहान मलुांपकैw एकाचा अगदR लहानातील लहानाचा हR नाश Tहावा 
अशी तमु=या OवगJय FपEयाची इ=छा नाहR. 
१ तीम�याला २:३-४ - ३. कारण हे आपkया तारणाWया देवा=या zjटRने चांगले व Oवीकार 
करHयास यो�य आहे, ४. Eयाची इ=छा आहे कw सवA लोकांचे तारण Tहावे आ7ण Eयांनी 
खरेपणा=या पणूA xानास पोहचावे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
बकराह २:७, १५ व २६ - अkलाहने Eयांची मने आ7ण कान मोहर लावनू बंद केले आहेत 
आ7ण Eयां=या डो�यावर पडदा पडलेला आहे आ7ण Eयां=यासाठn फार मोठn fशlा आहे.   
अन5नसा ४:११९ - मी आवeय Eयांना पथ¾jट करRन आ7ण मी Eयांना TयथA आशा 
करायला लावीन आ7ण मी Eयांना �चथावणी देईन. 
आZरफ ७:१८६ - आ7ण तो Eयांना Eयां=या पापकमाAत सं¾fमत अशा भटकkया अवOथेत सोडून 
देतो. 

४८. 
परमे1वराचा =वभाव आ'ण वागणकू कधी लहरX �कंवा त�हेवाईक असत ेका?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
गणना २३:१९ - देव माणसू नाहR. तो खोटे बोलणार नाहR. देव Qहणजे काहR माणसू नाहR. 
Eयाचे `नणAय बदलणार नाहRत. जर परमेeवराने सां�गतले कw तो एखादR गोjट करRल. तर 
तो ती करRलच. जर परमेeवराने वचन Uदले तर तो ते वचन UदलेलR गोjट करRलच.  
=तो<सं{हता ११९:९० - त ूसदा सवAदा इमानदार असतोस, परमेeवरा. त ूप�ृवी `नमाAण केलRस 
आ7ण ती अजनूहR आहे. 
मलाखी ३:६ - मी परमेeवर आहे मी कधीहR बदलत नाहR. तQुहR याकोबची मलेु आहात 
आ7ण तमुचा पणूAपणे नाश झाला नाहR. 
२ तीम�याला २:१३ - जरR आQहR अFवeवास ूआहोत तरR तो अजनूहR Fवeवास ूआहे कारण 
तो Oवतःला नाका� शकत नाहR. 
तीताला १:२ - जे सवAकाळचे जीवन [याला असEय बोलवत नाहR Eया देवाने यगुा=या 
काळापवूJ देऊ केले. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
हूड ११:१०६-१०७ - EयाUदवशी जे ददु½वी ठरतील त े नरका�नीत असतील आ7ण तथेे त े
उसासे टाकत असतील आ7ण हंुदके देत असतील. परंत,ु जे सदैुवी ठरतील त े OवगाAत 
असतील. तथेे त ेतोपय�त राहतील जोपय�त धरती व आकाश अिOतEवात आहे.   
हज २२:१४ - जे \Xधा बाळगतात आ7ण सEकम» करतात Eयांना अkलाह अशा उपवनांमcये dFवjट 
करRल [यां=याखालR  नXया वाहतात अkलाह जे इि=छतो तो ते अवeय करतो. 
फा5तर ३५:८ - अkलाह इि=छतो Eयास पथ¾jट ठरवतो आ7ण इि=छतो Eयास सYमागA 
दाखवतो. 
ब�ुज ८५:१६ - Eयाचा Fवधाता Eयाला चांगkया dकारे पाहत आहे. 
 

 



४९. 
परमे1वरा`शवाय कोणालाहX =वतःस इतरांसमोर प�ूय समजणे 5न6ष,ध आहे का? 

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
5नगdमत २०:२-५ – २. मी याTहे तझुा dभ,ू तझुा देव आहे. तQुहR fमसरमcये गुलाम होता 
तTेहा मीच तQुहाला तथेनू गुलाम�गरRतनू सोडवनू आणले. ५. Eयांची उपासना कb नको; 
uकंवा Eयांची सेवा क� नकोस; कारण मी परमेeवर तझुा देव आहे; मी ईjयाAवान देव आहे, 
जे मा~याFव�Xध पाप करतात, माझा Xवेष करतात त ेमाझ ेशp ूबनतात; 
अनवुाद ५:७-९ – ७. मा~याखेरRज दसुWया कोणाचीहR तQुहR उपासना करता कामा नये. ९. 
कोणEयाहR dकार=या मतूJची पजूा uकंवा सेवा क� नका. कारण मी तमुचा देव परमेeवर 
आहे. मा~या लोकांनी इतर देवांची पजूा करावी �याचा मला Xवेष आहे. जे मा~याFव�cद 
पाप करतात त ेमाझ ेशp ूबनतात. Eयांना मी शासन करRन. एवढेच नTहे तर Eयांची मलेु, 
नातवंड ेअशा व पतंवड ेचार Fप²यांना शासन करRन. 
0कटXकरण २२:८-९ – ८. [या मनjुयाने या गोjटR ऐकkया आ7ण पाUहkया तो मनjुय मी, 
योहान आहे. मी जेTहा या गोjटR ऐकkया आ7ण पाUहkया, तTेहा या गोjटR मला दाखवीत 
असलेkया देवदतूा=या पायाशी नमन करHयास मी पालथा पडलो. ९. परंत ुतो देवदतू मला 
Qहणाला, “असे कb नको. मी त~ुयाबरोबर आ7ण तझु ेभाऊ संदेjटे, जे या पOुतकात नमदू 
केलेkया वचनांचे पालन करतात, Eयां=याबरोबर काम करणारा देवाचा एक दास आहे. 
देवाला नमन कर.” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
इ�ा १७:२३ - अkलाह=या बरोबरRने दसुWया कोणासहR ईeवर बनव ू नकोस अYयथा त ू
बदनाम आ7ण आग`तक बसशील.   
झारXयात ५१:५६ - मी िजंन आ7ण माणसे याना यासाठnच `नमाAण केले आहे कw Eयांनी 
माझी उपासना करावी. 

५०. 
परमे1वराने EयाHया =वतःHया शा1वत काय,या6व�,ध जाऊन देवदतूांना "आदमसमोर 
=वतःला प�ूय समजा" असा आदेश {दला होता का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
यशया १४:१२-१७ - त ूdभात ताWयाdमाणे होतास, पण आता त ूआकाशातनू खालR पडला 
आहेस. पवूJ सवA राj�े त~ुयापढेु नेहमीच वाकत होती, पण आता त ूसंपला आहेस. १७. 
[याने शहराचंा Fवcवंस कbन सवA जfमनीचे वाळवंट केले तो हाच मनjुय का? [यांने 
यcुदात लोकांना कैदR केले व Eयांना घरR जाऊ Uदले नाहR तो हाच का?” 
यहे�केल २८:११-१९ – ११. मला परमेeवराचे शLद ऐकू आले तो Qहणाला, १९. तझुी अशी 
िOथती पाहून इतर राj�ांतील लोकानंा ध�का बसला. त~ुया बाबतीत जे घडले, त ेपाहून 
लोक भयभीत होतील. तझुा शवेट झाला!” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:३१-३४ - आQहR देवदूतांना Qहटले कw, आदमला शरण जा, Eया सवा�नी आxेचे पालन 
केले, इिLलसने सोडून.  
इ�ा १७:६१-६५ - जेTहा आQहR देवदतूांना Qहणले कw आदमचे आxाधारक Tहा आ7ण त े
सवA आxाधारक झाले 
 

 

४९. 
परमे1वरा`शवाय कोणालाहX =वतःस इतरांसमोर प�ूय समजणे 5न6ष,ध आहे का? 

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
5नगdमत २०:२-५ – २. मी याTहे तझुा dभ,ू तझुा देव आहे. तQुहR fमसरमcये गुलाम होता 
तTेहा मीच तQुहाला तथेनू गुलाम�गरRतनू सोडवनू आणले. ५. Eयांची उपासना कb नको; 
uकंवा Eयांची सेवा क� नकोस; कारण मी परमेeवर तझुा देव आहे; मी ईjयाAवान देव आहे, 
जे मा~याFव�Xध पाप करतात, माझा Xवेष करतात त ेमाझ ेशp ूबनतात; 
अनवुाद ५:७-९ – ७. मा~याखेरRज दसुWया कोणाचीहR तQुहR उपासना करता कामा नये. ९. 
कोणEयाहR dकार=या मतूJची पजूा uकंवा सेवा क� नका. कारण मी तमुचा देव परमेeवर 
आहे. मा~या लोकांनी इतर देवांची पजूा करावी �याचा मला Xवेष आहे. जे मा~याFव�cद 
पाप करतात त ेमाझ ेशp ूबनतात. Eयांना मी शासन करRन. एवढेच नTहे तर Eयांची मलेु, 
नातवंड ेअशा व पतंवड ेचार Fप²यानंा शासन करRन. 
0कटXकरण २२:८-९ – ८. [या मनjुयाने या गोjटR ऐकkया आ7ण पाUहkया तो मनjुय मी, 
योहान आहे. मी जेTहा या गोjटR ऐकkया आ7ण पाUहkया, तTेहा या गोjटR मला दाखवीत 
असलेkया देवदतूा=या पायाशी नमन करHयास मी पालथा पडलो. ९. परंत ुतो देवदतू मला 
Qहणाला, “असे कb नको. मी त~ुयाबरोबर आ7ण तझु ेभाऊ संदेjटे, जे या पOुतकात नमदू 
केलेkया वचनांचे पालन करतात, Eयां=याबरोबर काम करणारा देवाचा एक दास आहे. 
देवाला नमन कर.” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
इ�ा १७:२३ - अkलाह=या बरोबरRने दसुWया कोणासहR ईeवर बनव ू नकोस अYयथा त ू
बदनाम आ7ण आग`तक बसशील.   
झारXयात ५१:५६ - मी िजंन आ7ण माणसे याना यासाठnच `नमाAण केले आहे कw Eयांनी 
माझी उपासना करावी. 

५०. 
परमे1वराने EयाHया =वतःHया शा1वत काय,या6व�,ध जाऊन देवदतूानंा "आदमसमोर 
=वतःला प�ूय समजा" असा आदेश {दला होता का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
यशया १४:१२-१७ - त ूdभात ताWयाdमाणे होतास, पण आता त ूआकाशातनू खालR पडला 
आहेस. पवूJ सवA राj�े त~ुयापढेु नेहमीच वाकत होती, पण आता त ूसंपला आहेस. १७. 
[याने शहराचंा Fवcवंस कbन सवA जfमनीचे वाळवंट केले तो हाच मनjुय का? [यांने 
यcुदात लोकांना कैदR केले व Eयांना घरR जाऊ Uदले नाहR तो हाच का?” 
यहे�केल २८:११-१९ – ११. मला परमेeवराचे शLद ऐकू आले तो Qहणाला, १९. तझुी अशी 
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प6व< आEमा, देवदतू, 6पशाHच आ'ण सतैान 
५१.   

"प6व< आENयास" परमे1वर Nहणनू =वीकारले आहे का? (�ह-उल कुडूस) 
बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 

=तो<सं{हता १३९:७ - मी िजथे जातो `तथे `तथे तझुा आEमा असतो. परमेeवरा, माझी 
त~ुयापासनू सटुका नाहR. 
योहान ४:२४ - देव आEमा आहे; आ7ण Eया=या उपासकांनी Eयाची उपासना आEQयाने व 
खरेपणाने केलR पाUहजे.” 
0े6षतांचीं कृEयª ५:३-४- ३. तTेहा पेp Qहणाला, हनYया, त ूपFवp आEQयाशी लबाडी करावी 
आ7ण जfमनी=या uकंमतीतनू काहR ठेवनू ¿यावे Qहणनू सतैानाने तझु ेमन का भरले आहे?  
४. ती होती तोपय�त तझुी Oवतःची नTहती काय? आ7ण ती Fवकkयानंतर Eयाची आलेलR 
uकंमत त~ुयाच Oवाधीन नTहत े काय? हR गोjट त ू आपkया मनात का आणलR? त ू
मनjुयाशी नाहR, तर देवाशी लबाडी केलR आहे. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:८७ व २५३ - मiरयमचा येश ूयास आQहR Oपjट संकेत Uदले होत.े आ7ण 
पFवp आEQयाXवारे Eयास साम�यAशील केले होत.े 
मीद ५:११० - [या Uदवशी अkलाह dेFषतांना एकp करेल आ7ण Fवचारेल कw कोणत ेउGर 
देHयात आले होत?े Eयावर त ेQहणतील कw आQहाला काहR माUहत नाहR अzeय श�तींचे 
Tयापक xान असणारा केवळ तचू आहेस. 
टXप: बायबलमcये ११३ Uठकाणी पFवp आEQयास परमेeवर Qहणनू दशAवले आहे.  

५२. 
प6व< आENयाकड े5नमाdण करtयाचे साम�यd आहे का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
उEप6� १:१-२ - १. देवाने आकाश व प�ृवी `नमाAण केलR. २. स�ुवातीला प�ृवी पणूAपणे 
iरकामी होती; प�ृवीवर काहRहR नTहत.े अधंाराने जलाशय झाकलेले होत;े आ7ण देवाचा 
आEमा पाHयावर पाखर घालRत होता  
ईयोब २६:१३ - देवाचा `न:eवास आकाश Oव=छ करतो. देवा=या हातांनी पळून जाणाWया 
सापाला नjट केले. 
ईयोब ३३:४ - देवा=या आEQयाने मला `नमाAण केले. मला सवAशि�तमान देवाकडून जीवन 
fमळाले. 
=तो<सं{हता १०४:३० - पण परमेeवरा, त ूजेTहा तझुा आEमा पाठवतोस तTेहा त ेसश�त 
होतात आ7ण त ूजमीन पYुहा नTया सारखी करतोस. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मीद ५:११०, ११६ व ११८ - जेTहा त ूमा~या आxेने �च�कण माती पासनू, पlी `नमाAण 
करावा, तशी `नfमAती घडवीत होतास; नंतर त ूEयात फंुक माbन (नवीन आEमा) ओतत 
होतास आ7ण मा~या आxेने त ेभरारR घेHयास यो�य होत होत.े   
मZरयम १९:१७-१९ - तTेहा आQहR आमचा देवदतू `त=याकड े पाठवला, आ7ण तो एका पणूA 
मानवा=या Oवbपात `त=यासमोर dकट झाला . 
 

 

प6व< आEमा, देवदतू, 6पशाHच आ'ण सतैान 
५१.   

"प6व< आENयास" परमे1वर Nहणनू =वीकारले आहे का? (�ह-उल कुडूस) 
बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 

=तो<सं{हता १३९:७ - मी िजथे जातो `तथे `तथे तझुा आEमा असतो. परमेeवरा, माझी 
त~ुयापासनू सटुका नाहR. 
योहान ४:२४ - देव आEमा आहे; आ7ण Eया=या उपासकांनी Eयाची उपासना आEQयाने व 
खरेपणाने केलR पाUहजे.” 
0े6षतांचीं कृEयª ५:३-४- ३. तTेहा पेp Qहणाला, हनYया, त ूपFवp आEQयाशी लबाडी करावी 
आ7ण जfमनी=या uकंमतीतनू काहR ठेवनू ¿यावे Qहणनू सतैानाने तझु ेमन का भरले आहे?  
४. ती होती तोपय�त तझुी Oवतःची नTहती काय? आ7ण ती Fवकkयानंतर Eयाची आलेलR 
uकंमत त~ुयाच Oवाधीन नTहत े काय? हR गोjट त ू आपkया मनात का आणलR? त ू
मनjुयाशी नाहR, तर देवाशी लबाडी केलR आहे. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:८७ व २५३ - मiरयमचा येश ूयास आQहR Oपjट संकेत Uदले होत.े आ7ण 
पFवp आEQयाXवारे Eयास साम�यAशील केले होत.े 
मीद ५:११० - [या Uदवशी अkलाह dेFषतांना एकp करेल आ7ण Fवचारेल कw कोणत ेउGर 
देHयात आले होत?े Eयावर त ेQहणतील कw आQहाला काहR माUहत नाहR अzeय श�तींचे 
Tयापक xान असणारा केवळ तचू आहेस. 
टXप: बायबलमcये ११३ Uठकाणी पFवp आEQयास परमेeवर Qहणनू दशAवले आहे.  
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ईयोब २६:१३ - देवाचा `न:eवास आकाश Oव=छ करतो. देवा=या हातांनी पळून जाणाWया 
सापाला नjट केले. 
ईयोब ३३:४ - देवा=या आEQयाने मला `नमाAण केले. मला सवAशि�तमान देवाकडून जीवन 
fमळाले. 
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५३.   
"प6व< आEमा" आ'ण "गॅ«|एल" हा देवदतू एकच आहे का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
लकूक १:११-३५ – ११. तTेहा परमेeवराचा दतू, धपूवेदR=या उजTया बाजलूा उभा असलेला 
Eया=या zjटRस पडला. ३५. देवदतू `तला Qहणाला, पFवp आEमा त~ुयावर येईल आ7ण थोर 
देवाचे साम�यA त~ुयावर सावलR करRल आ7ण Qहणनू जे पFवp बाळ जYमास येईल, Eयास 
देवाचा पpु Qहणतील. 
योहान ४:२४ - देव आEमा आहे. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:८७ व ९८ - जो कोणी अkलाहचा Eया=या दतूांचा आ7ण Eया=या dेFषतां=या 
आ7ण िज¬ाइलचा व fमकाईलचा शp ूआहे, तर `निeचतच अkलाह (अशा) \XधाहRनांचा 
शp ूआहे. 
टXप: इOलाममcये सामाYयतः पFवp आEमा गॅ¼¬एल देवदतू असkयाचे दशAवले आहे.   

५४. 
"प6व< आENयाची" 5नदंा करणे हे एकमेव अzNय पाप आहे का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
म�य १२:३१-३२ – ३१. Qहणनू मी तQुहास सांगतो, मनjुयांना त ेकरRत असलेkया सवA 
पापांची व वाईट बोलतील EयाबXदलहR lमा करHयात येईल पण जर कोणी पFवp 
आEQयाFवbXध बोलेल, तर Eयास lमा करHयात येणार नाहR. ३२. एखादा मनjुय जर 
मनjुया=या पpुाFव�Xध काहR बोलेल तर Eयास lमा करHयात येईल पण जो कोणी पFवp 
आEQयाFवbXध बोलेल Eयास lमा होणार नाहR. Eयास या यगुातहR lमा होणार नाहR व 
येणाWया यगुातहR होणार नाहR. [या गोjटR तQुहR करता Eया तQुहR कोण आहात हे 
दाखFवतात. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:४८, ११६ व १६८ - [या कोणी अkलाह=या बरोबरRने इतरांना Oथान Uदले 
असेल तर `निeचतच Eयाने फार मोठे पाप `नमाAण केले असेल. अkलाह कोणालाहR Eयाचे 
सहभागी ठरवावे या पापाला कदाFपहR lमा करणार नाहR. [यांनी Fवeवास ठेवलेला नाहR 
आ7ण अYयायाने कामे केलR आहेत, Eयानंा `निeचतच अkलाह lमा करणार नाहR आ7ण 
Eयांना कोणताहR मागA दाखवणार नाहR. 
 

 

५३.   
"प6व< आEमा" आ'ण "गॅ«|एल" हा देवदतू एकच आहे का?  
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शp ूआहे. 
टXप: इOलाममcये सामाYयतः पFवp आEमा गॅ¼¬एल देवदतू असkयाचे दशAवले आहे.   
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म�य १२:३१-३२ – ३१. Qहणनू मी तQुहास सांगतो, मनjुयांना त ेकरRत असलेkया सवA 
पापांची व वाईट बोलतील EयाबXदलहR lमा करHयात येईल पण जर कोणी पFवp 
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५५.   
प6व< ]ंथ आENयाHया गोUटXंवर कª {¬त आहेत का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
रोमकरांस १:११ - कारण तQुहR िOथर Tहावे Qहणनू तQुहास काहR आिEमक कृपादान दयावे 
�यासाठn मी तQुहास भेटHयास उEकंUठत आहे; 
रोमकरांस ८:९ - पण तमु=यात जर देवाचा आEमा वास करतो, तर तQुहR देहाचे नाहR, पण 
आEQयाचे आहात कारण 7ªOताचा आEमा जर कोणात नसेल तर तो Eयाचा नाहR. 
१ कZरथंकरांस २:१३-१६ – १३. मानवी xानाने fशकवलेkया शLदांनी आQहR या गोjटR 
सांगत नाहR, तर आEQयाने fशकवलेkया शLदांनी, आिEमक शLद उपयोगात आणनू 
आcयािEमक गोjटRंचे OपjटRकरण करतो. १६. कारण पFवp शाOp Qहणत,े “dभचूे मन 
कोण जाणतो? जो Eयास fशकव ूशकेल?” परंत ुआपkयाला तर 7ªOताचे मन आहे. 
यहूदा १८-१९ – १८. Eयांनी सां�गतले, “काळा=या शवेटR देवाFवषयी थgटेने बोलणारे लोक 
असतील, त े Eयां=या Oवतः=याच अधाfमAक इ=छां=या मागे जातील.” १९. असे लोक फूट 
पाडतात. त ेEयां=या मळू Oवभावाdमाणे चालतात. Eयांना आEमा नाहR.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
इ�ा १७:८५ - त ेतलुा आEQयाFवषयी FवचारRत आहेत. त ू Eयांना असे सांग कw, आEमा 
मा~या FवधाEया=या आxेने अिOत�वात आहे; आ7ण तQुहाला EयाFवषयी फार थोड ेxान 
देHयात आलेले आहे. 

५६. 
परमे1वराचा "प6व< आEमा" �,धाळंूHया मनात राहतो आ'ण Eयांना आ�यािEमक भेटव=त ू
देऊन सशQत बनवतो का? 

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
योहान २०:२१-२३ – २१. तTेहा येश ूEयांना पYुहा Qहणाला, “तQुहास शांती असो. जसे FपEयाने 
मला पाठवले आहे तसे मीहR तQुहास पाठवतो.” २३. [या कोणा=या पापांची तQुहR lमा 
करता Eयांची lमा झालR आहे आ7ण [या कोणाची तQुहR ठेवता ती तशीच ठेवलेलR 
आहेत.” 
0े6षतांचीं कृEयª १:८ -  परंत ुपFवp आEमा तQुहांकड े येईल. मग तQुहांला शि�त fमळेल. 
तQुहR माझ ेसाlी Tहाल.  
१ कZरथंकरांस १२:१, ४-११ व १३ - १. आता, बंधनूो, आcयािEमक दानांसबंधी तQुहR अxान 
असावे असे मला वाटत नाहR. ११. अगदR या lणापय�त आQहR भकेुले आ7ण तहानलेले, 
फाटकेतटुके कपड े घातलेले, ठोसे मारलेले, आQहR बेघर असे आहोत. १३.  जेTहा आमची 
`नदंा होत,े तTेहा आQहR आशीवाAद दतो. जेTहा आमचा छळ होतो तTेहा आQहR सहन 
करतो. जेTहा आमची `नदंा होत,े आQहR दयाळूपणे Eयां=याशी बोलतो, या lणापय�त आQहR 
जगासाठn गाळ आ7ण कचरा असे झालो आहोत.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
टXप: कुराणमcये आcयािEमक भेटवOत ू uकंवा पFवp आEQया=या वOती बXदल कोणताहR 
उkलेख नाहR.   
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देHयात आलेले आहे. 

५६. 
परमे1वराचा "प6व< आEमा" �,धाळंूHया मनात राहतो आ'ण Eयांना आ�यािEमक भेटव=त ू
देऊन सशQत बनवतो का? 

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
योहान २०:२१-२३ – २१. तTेहा येश ूEयांना पYुहा Qहणाला, “तQुहास शांती असो. जसे FपEयाने 
मला पाठवले आहे तसे मीहR तQुहास पाठवतो.” २३. [या कोणा=या पापांची तQुहR lमा 
करता Eयांची lमा झालR आहे आ7ण [या कोणाची तQुहR ठेवता ती तशीच ठेवलेलR 
आहेत.” 
0े6षतांचीं कृEयª १:८ -  परंत ुपFवp आEमा तQुहांकड े येईल. मग तQुहांला शि�त fमळेल. 
तQुहR माझ ेसाlी Tहाल.  
१ कZरथंकरांस १२:१, ४-११ व १३ - १. आता, बंधनूो, आcयािEमक दानांसबंधी तQुहR अxान 
असावे असे मला वाटत नाहR. ११. अगदR या lणापय�त आQहR भकेुले आ7ण तहानलेले, 
फाटकेतटुके कपड े घातलेले, ठोसे मारलेले, आQहR बेघर असे आहोत. १३.  जेTहा आमची 
`नदंा होत,े तTेहा आQहR आशीवाAद दतो. जेTहा आमचा छळ होतो तTेहा आQहR सहन 
करतो. जेTहा आमची `नदंा होत,े आQहR दयाळूपणे Eयां=याशी बोलतो, या lणापय�त आQहR 
जगासाठn गाळ आ7ण कचरा असे झालो आहोत.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
टXप: कुराणमcये आcयािEमक भेटवOत ू uकंवा पFवp आEQया=या वOती बXदल कोणताहR 
उkलेख नाहR.   
 

 

५५.   
प6व< ]ंथ आENयाHया गोUटXंवर कª {¬त आहेत का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
रोमकरांस १:११ - कारण तQुहR िOथर Tहावे Qहणनू तQुहास काहR आिEमक कृपादान दयावे 
�यासाठn मी तQुहास भेटHयास उEकंUठत आहे; 
रोमकरांस ८:९ - पण तमु=यात जर देवाचा आEमा वास करतो, तर तQुहR देहाचे नाहR, पण 
आEQयाचे आहात कारण 7ªOताचा आEमा जर कोणात नसेल तर तो Eयाचा नाहR. 
१ कZरथंकरांस २:१३-१६ – १३. मानवी xानाने fशकवलेkया शLदांनी आQहR या गोjटR 
सांगत नाहR, तर आEQयाने fशकवलेkया शLदांनी, आिEमक शLद उपयोगात आणनू 
आcयािEमक गोjटRंचे OपjटRकरण करतो. १६. कारण पFवp शाOp Qहणत,े “dभचूे मन 
कोण जाणतो? जो Eयास fशकव ूशकेल?” परंत ुआपkयाला तर 7ªOताचे मन आहे. 
यहूदा १८-१९ – १८. Eयांनी सां�गतले, “काळा=या शवेटR देवाFवषयी थgटेने बोलणारे लोक 
असतील, त े Eयां=या Oवतः=याच अधाfमAक इ=छां=या मागे जातील.” १९. असे लोक फूट 
पाडतात. त ेEयां=या मळू Oवभावाdमाणे चालतात. Eयांना आEमा नाहR.  
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५७. 
हातावर हात ठेवनू आ�यािEमक भेटव=त ू एका �,धाळू तफ  दसु�या �,धाळूला {दBया 
जाऊ शकतात का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
१ तीम�याला ४:१४-१६ – १४. जेTहा वडीलजनांनी त~ुयावर हात ठेवला Eयावेळी 
भFवjया=या संदेशाचा पiरणाम Qहणनू तलुा fमळालेलR देणगी जी त~ुयामcये आहे, 
EयाFवषयी `नjकाळजी राहू नको. १६. आपणांकड े व आपkया fशकवणकुwकड े लl दे. 
Eयामcये Uटकून राहा. कारण असे केkयाने त ूOवतःचे व जे तझु ेऐकतात, Eयांचे तारण 
करशील. 
२ तीम�याला १:६ - या कारणासाठn मी तलुा आठवण कbन देतो कw, जेTहा मी माझ ेहात 
त~ुयावर ठेवले तTेहा देवा=या दानाची जी [योत तलुा मीळालR ती तवेत ठेव. 
इ|ी लोकांस ६:१-२ - Qहणनू 7ªOताFवषयीची dाथfमक माUहती आपण मागे सोडून देऊ व 
dौढतdेत जाऊ.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
टXप: कुराणमcये कोठेहR हातावर हात ठेवनू आcयािEमक भेटवOत ू एका \Xधाळू तफ»  
दसुWया \Xधाळूला Uदले जाHयाचा उkलेख नाहR. कफ. रोमYस १:११, २ थेसालो`नअYस २:८ 
आ7ण १ Uटमथी ४:१४-१६. 

५८. 
येशनेू EयाHया अनयुायांHया आत वसलेBया प6व< आENयाHया शQतीचा उपयोग क�न, 
येशनेू ज1या 0कारचे चमEकार केले तसे चमEकार करtयाची zमता अनयुायांना {दलX आहे 
का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
योहान १४:१२ -“मी तQुहांला खरे सांगतो मी जी कामे करतो ती कामे मा~यावर Fवeवास 
ठेवणाराहR करRल. आ7ण EयापेlाहR मोठn कामे करRल. कारण मी FपEयाकड ेजातो. 
लकूक १०:१७ - त े बहाGर लोक आनंदाने परतले आ7ण Qहणाले, “dभ,ु त~ुया नावाने 
भतुसेXुधा आQहांला वश होतात!” 
0े6षतांचीं कृEयª ६:८ - Oतफेन (सात लोकांपकैw एक) यास मोठा आशीवाAद fमळाला. देवाने 
Eयाला लोकांसमोर अXभतू चमEकार करHयाचे सामcयA Uदले होत.े 
0े6षताचंीं कृEयª ८:६ - uफfल�प [या गोjटR Eयांना सांगत असे Eया त ेलlपवूAक ऐकत 
असत. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
टXप: कुराणमcये येशनूंतर कोणीहR Oपjटपणे चमEकार केkयाची कोणतीहR न�द आढळत 
नाहR.   
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ठेवणाराहR करRल. आ7ण EयापेlाहR मोठn कामे करRल. कारण मी FपEयाकड ेजातो. 
लकूक १०:१७ - त े बहाGर लोक आनंदाने परतले आ7ण Qहणाले, “dभ,ु त~ुया नावाने 
भतुसेXुधा आQहांला वश होतात!” 
0े6षतांचीं कृEयª ६:८ - Oतफेन (सात लोकांपकैw एक) यास मोठा आशीवाAद fमळाला. देवाने 
Eयाला लोकांसमोर अXभतू चमEकार करHयाचे सामcयA Uदले होत.े 
0े6षताचंीं कृEयª ८:६ - uफfल�प [या गोjटR Eयांना सांगत असे Eया त ेलlपवूAक ऐकत 
असत. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
टXप: कुराणमcये येशनूंतर कोणीहR Oपjटपणे चमEकार केkयाची कोणतीहR न�द आढळत 
नाहR.   
 

 

५७. 
हातावर हात ठेवनू आ�यािEमक भेटव=त ू एका �,धाळू तफ  दसु�या �,धाळूला {दBया 
जाऊ शकतात का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
१ तीम�याला ४:१४-१६ – १४. जेTहा वडीलजनांनी त~ुयावर हात ठेवला Eयावेळी 
भFवjया=या संदेशाचा पiरणाम Qहणनू तलुा fमळालेलR देणगी जी त~ुयामcये आहे, 
EयाFवषयी `नjकाळजी राहू नको. १६. आपणांकड े व आपkया fशकवणकुwकड े लl दे. 
Eयामcये Uटकून राहा. कारण असे केkयाने त ूOवतःचे व जे तझु ेऐकतात, Eयाचंे तारण 
करशील. 
२ तीम�याला १:६ - या कारणासाठn मी तलुा आठवण कbन देतो कw, जेTहा मी माझ ेहात 
त~ुयावर ठेवले तTेहा देवा=या दानाची जी [योत तलुा मीळालR ती तवेत ठेव. 
इ|ी लोकांस ६:१-२ - Qहणनू 7ªOताFवषयीची dाथfमक माUहती आपण मागे सोडून देऊ व 
dौढतdेत जाऊ.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
टXप: कुराणमcये कोठेहR हातावर हात ठेवनू आcयािEमक भेटवOत ू एका \Xधाळू तफ»  
दसुWया \Xधाळूला Uदले जाHयाचा उkलेख नाहR. कफ. रोमYस १:११, २ थेसालो`नअYस २:८ 
आ7ण १ Uटमथी ४:१४-१६. 

५८. 
येशनेू EयाHया अनयुायांHया आत वसलेBया प6व< आENयाHया शQतीचा उपयोग क�न, 
येशनेू ज1या 0कारचे चमEकार केले तसे चमEकार करtयाची zमता अनयुायांना {दलX आहे 
का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
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Eयाला लोकांसमोर अXभतू चमEकार करHयाचे सामcयA Uदले होत.े 
0े6षताचंीं कृEयª ८:६ - uफfल�प [या गोjटR Eयांना सांगत असे Eया त ेलlपवूAक ऐकत 
असत. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
टXप: कुराणमcये येशनूंतर कोणीहR Oपjटपणे चमEकार केkयाची कोणतीहR न�द आढळत 
नाहR.   
 

 

५७. 
हातावर हात ठेवनू आ�यािEमक भेटव=त ू एका �,धाळू तफ  दसु�या �,धाळूला {दBया 
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EयाFवषयी `नjकाळजी राहू नको. १६. आपणांकड े व आपkया fशकवणकुwकड े लl दे. 
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५९. 
परमे1वर काहX �,धाळंूना प6व< आENयाHया शQतीने अ®ात बोलX �कंवा भाषते बोलtयाचे 
भेट देतो का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
१ कZरथंकरांस १४:२ व ५ - [याला इतर भाषांमcये बोलHयाचे दान आहे तो खरे पाहता 
माणसांबरोबर बोलत नाहR तर देवाबरोबर बोलतो. कारण तो काय बोलतो हे कोणालाहR 
कळत नाहR. आEQया=या Xवारे तो गुढ गोjटR बोलतो. ५. आता तQुहR सवा�नी भाषांमcये 
बोलावे अशी माझी इ=छा आहे.                               
रोमकरांस ८:२६-२७ - २६. जेTहा आपण कHहतो तTेहा आEमाहR आपkया अश�तपणात 
आपणांस मदत करतो. कारण कशासाठn आपण dाथAना करावी, हे आपणांस माहRतसXुधा 
नसत.े परंत ु आEमा Oवतः आपणांसाठn शLदांनी जे Tय�त करता येत नाहR, अशा 
कHहHयाने मcयOथी करतो. २७.  परंत ुजो देव आपलR अतंःकरणे शोधतो Eयाला आEQयाचा 
हेत ूकाय आहे हे माहRत आहे. कारण देवा=या इ=छेने आEमा संता=या वतीने मcयOथी 
करतो. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
टXप: कुराणमcये कोणEयाहR पXयात अeया बोलRत बोलHयाचा उkलेख नाहR.   

६०.  
देवदतू (मेलेक) परमे1वराचे सेवक आ'ण 6पशाHच (िजंन) सतैानाचे सेवक असBयाचा =पUट 
फरक आहे का?   

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
म�य २५:४१ – “मग राजा आपkया डाTया बाज=ूयांना Qहणेल, ‘ मा~यापासनू दरू जा, तQुहR 
शाFपत आहात, अनंतकाळ=या अ�नीत जा. हा अ�नी सतैान व Eया=या दतूांसाठn तयार 
केला आहे. 
0कटXकरण १२:९ - सापाला आकाशातनू खालR फेकHयात आले. तो dचंड साप, सतैान 
Qहटलेला तोच तो जनुाट साप होय. तो संपणूA जगाला चकवतो. Eया सापाला Eया=या 
दतूासंह प�ृवीवर टाकHयात आले. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िजंन ७२:१-१६ - मा~याकड ेअसा संदेश dकट करHयात आला आहे कw, िजYन=या काहR 
लोकांनी ऐकले व त ेQहणाले कw, आQहR कुराण ऐकले व त ेआeचयAकारक आहे. खरोखर 
सवAसामाYय जनांपकैw काहR लोक िजंनमधील काहR लोकांचा आ\य मागत असतात आ7ण 
अशाdकारे Eयांनी िजंन=या गवाAत आणखी वाढ केलR. आम=यापकैw काहR ईeवराचे 
आxाधारक आहेत आ7ण काहR दरुाचरणी आहेत. 
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रोमकरांस ८:२६-२७ - २६. जेTहा आपण कHहतो तTेहा आEमाहR आपkया अश�तपणात 
आपणांस मदत करतो. कारण कशासाठn आपण dाथAना करावी, हे आपणांस माहRतसXुधा 
नसत.े परंत ु आEमा Oवतः आपणांसाठn शLदांनी जे Tय�त करता येत नाहR, अशा 
कHहHयाने मcयOथी करतो. २७.  परंत ुजो देव आपलR अतंःकरणे शोधतो Eयाला आEQयाचा 
हेत ूकाय आहे हे माहRत आहे. कारण देवा=या इ=छेने आEमा संता=या वतीने मcयOथी 
करतो. 
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६०.  
देवदतू (मेलेक) परमे1वराचे सेवक आ'ण 6पशाHच (िजंन) सतैानाचे सेवक असBयाचा =पUट 
फरक आहे का?   

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
म�य २५:४१ – “मग राजा आपkया डाTया बाज=ूयांना Qहणेल, ‘ मा~यापासनू दरू जा, तQुहR 
शाFपत आहात, अनंतकाळ=या अ�नीत जा. हा अ�नी सतैान व Eया=या दतूांसाठn तयार 
केला आहे. 
0कटXकरण १२:९ - सापाला आकाशातनू खालR फेकHयात आले. तो dचंड साप, सतैान 
Qहटलेला तोच तो जनुाट साप होय. तो संपणूA जगाला चकवतो. Eया सापाला Eया=या 
दतूासंह प�ृवीवर टाकHयात आले. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िजंन ७२:१-१६ - मा~याकड ेअसा संदेश dकट करHयात आला आहे कw, िजYन=या काहR 
लोकांनी ऐकले व त ेQहणाले कw, आQहR कुराण ऐकले व त ेआeचयAकारक आहे. खरोखर 
सवAसामाYय जनांपकैw काहR लोक िजंनमधील काहR लोकांचा आ\य मागत असतात आ7ण 
अशाdकारे Eयांनी िजंन=या गवाAत आणखी वाढ केलR. आम=यापकैw काहR ईeवराचे 
आxाधारक आहेत आ7ण काहR दरुाचरणी आहेत. 
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६१. 
सतैानाला प1चाताप होणे आ'ण तो चांगला बनणे शQय आहे का?  

बायबल  नाहR  /  नाहR  कुरान 
0कटXकरण १२:९ - सापाला आकाशातनू खालR फेकHयात आले. तो dचंड साप, सतैान 
Qहटलेला तोच तो जनुाट साप होय. तो संपणूA जगाला चकवतो. Eया सापाला Eया=या 
दतूांसह प�ृवीवर टाकHयात आले.  
0कटXकरण २०:१० - मग [याने Eयानंा फसFवले होत,े Eयाला Eया धगधगEया सरोवरामcये, 
Àवापद आ7ण खोटा संदेjटा यांना टाकले होत े Eया गंधका=या त�यात टाकHयात येईल. 
आ7ण Eयांना अनंतकाळ राpUंदवस पीडा होत राहRल. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:२०८ - सतैाना=या मागाAचे अनसुरण कb नका, `नःसंशय तो तमुचा उघड 
शp ूआहे. 
यसुफु १२:५ – सतैान मानवाचा उघड-उघड शp ूआहे.  
झु�फु ४३:३६-३९ - जो कोणी ईeवरा=या नामOमरणाकड ेपाठ uफरवतो Eयां=यासाठn आQहR 
सतैान नेमनू देतो जो Eयांचा साथी होतो. तQुहR दरुाचाराने वागला असkयाने हR गोjट 
तमु=या काहR कामी येणार नाहR कw, तQुहR fशlा बरोबरR=या Uहeशाने भोगणार आहात.    

६२. 
काहX "6पशाHचाना" प1चाताप होणे आ'ण त ेचांगले बनणे शQय आहे का? (िजंन) 

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
यहूदा ६-७ – ६. तसेच [या देवदतूांनी आपलR सावAभौम सGा UटकवलR नाहR, परंत ुआपलR 
रहाHयाची जागा सोडून UदलR, Eयांची देखील तQुहाला आठवण क�न Xयायला पाUहजे. 
देवाने Eयांना सवAकाल=या बंधनांनी जखडून काळोखात ठेवले यासाठn कw शवेट=या महान 
Uदवशी Eयांचा Yयाय करता यावा. ७.  Eयाचdमाणे, या देवदतूांसारखीच सदोम व गमोरा 
आ7ण Eया शहरा=या आसपास=या नगरांनी लÁ�गक अनीतीचे आचरण केले आ7ण 
अOवभाFवक लÁ�गक संबंधां=या मागे ती लागलR. अनंतकाळ=या अि�न=या fशlेसाठn ती 
राखनू ठेवलR आहेत. एक उदाहरण Qहणनू ती आपkयासमोर ठेवलR आहेत. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िजंन ७२:१, ११, १३ व १४ - िजनां=या काहR लोकांनी ऐकले व त ेQहणाले कw आQहR कुराण 
ऐकले व त ेआeचयAकारक आहे. जेTहा आQहR Uहतोपदेशाचे आवाहन ऐकले तTेहा आQहR 
Eयावर \Xधा ठेवलR. जे ईeवराचे आxाधारक आहेत तचे सYमागाAचा इ=छुक होत. 
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आ7ण Eयांना अनंतकाळ राpUंदवस पीडा होत राहRल. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:२०८ - सतैाना=या मागाAचे अनसुरण कb नका, `नःसंशय तो तमुचा उघड 
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६३. 
लोकांमधनू 6पशाHच बाहेर काढtयासाठv प6व< ]ंथात काहX प,य आहेत का?   

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
म�य ९:३३ - जेTहा येशनेू Eयामधनू भतू काढून टाकले तTेहा पवूJ मकुा असलेला तो 
मनjुय बोल ूलागला. लोकांना �याचे आeचयA वाटले व त ेQहणाले, “इ�ाएलमcये याआधी 
असे कधीहR झालेले पाहHयात आले नाहR.” 
म�य १७:१८ - येशनेू Eया मलुामcये असलेkया भतुाला कडक रRतीने धमकावले, तTेहा त े
भतू Eया=यातनू `नघनू गेले आ7ण Eयाच घटकेला तो मलुगा बरा झाला. 
माकd  १:२५-२६ – २५. परंत ु येशनेू Eयाला अ�धकारवाणीने Qहटले, “शांत राहा व या=यातनू 
नीघ.” २६. नंतर अशXुध आEQयाने Eयाला Fपळले व तो मोÂयाने ओरडून Eया=यातनू बाहेर 
गेला. 
लकूक ४:३५, ८:३३ व ९:४२ - ४:३५. येशनेू Eयाला दटावले आ7ण Qहटले, “शांत राहा आ7ण 
Eया=यातनू नीघ!” तTेहा Eया अशXुध आEQयाने Eया मनjुयाला जfमनीवर खालR ढकलले व 
Eया माणसाला काहRहR इजा न करता तो बाहेर आला. ८:३३. मग भतु े Eया मनjुयातनू 
बाहेर आलR आ7ण डुकरात fशरलR. नतंर डुकरांचा कळप सरोवराकड ेजोरात पळाला आ7ण 
तो सारा कळप सरोवरात बडूुन मेला. ९:४२.  कारण Eयाला बारा वषा�ची एक मलुगी होती 
आ7ण ती मरावयास टेकलR होती. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
टXप: कुराणमcये लोकामंधनू Fपशा=च बाहेर काढHयासाठn कोणतहेR पXय नाहR; परंत ु
बायबल मcये लोकांमधनू Fपशा=च बाहेर काढHयासाठn ८९ पXय आहेत.   

६४. 
सतैानाची फसवtयाची शQती कमकुवत �कंवा अ0भावी असBयाचा उBलेख केला आहे का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
लकूक ४:६ - सतैान Eयाला Qहणाला, “मी तलुा या सवA रा[याचे अ�धकार व गौरव देईन 
कारण त ेमला Uदलेले आहे. आ7ण मी मा~या मजJनसुार त ेदेऊ शकतो. 
२ कZरथंकरांस ४:३-४ - ३. आ7ण जरR आमचे शभुवतAमान आवरण घातलेले आहे, जे नाश 
पावत आहेत अशांसाठn त ेआ=छाUदत आहे. ४. या जगा=या देवाने अFवeवासणाWयाचंी मने 
आधंळी केलR आहेत. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:७६ - सतैानाचे डावपेच `निeचतच दबुळे आहेत. 
इ|ा{हम १४:२२ - अkलाहने तQुहाला सEयवचन Uदले होत,े मी देखील तQुहाला वचन Uदले 
होत ेआ7ण मी Eयाचा भंग केला. आ7ण माझ ेतमु=यावर काहRहR साम�यA नTहत.े   
नाल १६:९८ - सतैानाचा अ�धकार Eया लोकांवर मळुीच चालत नाहR जे \Xधा बाळगतात 
आ7ण जे आपkया FवधाEयावर Fवeवास ठेवतात. 
अश शरूा २६:२१०-२११ - त ेसतैान घेऊन आलेले नाहRत. त ेEया गोjटRसाठn पाp नाहRत 
आ7ण Eयां=याकड ेत ेकरHयाचे साम�यA हR नाहR. 
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म�य १७:१८ - येशनेू Eया मलुामcये असलेkया भतुाला कडक रRतीने धमकावले, तTेहा त े
भतू Eया=यातनू `नघनू गेले आ7ण Eयाच घटकेला तो मलुगा बरा झाला. 
माकd  १:२५-२६ – २५. परंत ु येशनेू Eयाला अ�धकारवाणीने Qहटले, “शांत राहा व या=यातनू 
नीघ.” २६. नंतर अशXुध आEQयाने Eयाला Fपळले व तो मोÂयाने ओरडून Eया=यातनू बाहेर 
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लकूक ४:३५, ८:३३ व ९:४२ - ४:३५. येशनेू Eयाला दटावले आ7ण Qहटले, “शांत राहा आ7ण 
Eया=यातनू नीघ!” तTेहा Eया अशXुध आEQयाने Eया मनjुयाला जfमनीवर खालR ढकलले व 
Eया माणसाला काहRहR इजा न करता तो बाहेर आला. ८:३३. मग भतु े Eया मनjुयातनू 
बाहेर आलR आ7ण डुकरात fशरलR. नतंर डुकरांचा कळप सरोवराकड ेजोरात पळाला आ7ण 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
टXप: कुराणमcये लोकामंधनू Fपशा=च बाहेर काढHयासाठn कोणतहेR पXय नाहR; परंत ु
बायबल मcये लोकांमधनू Fपशा=च बाहेर काढHयासाठn ८९ पXय आहेत.   

६४. 
सतैानाची फसवtयाची शQती कमकुवत �कंवा अ0भावी असBयाचा उBलेख केला आहे का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
लकूक ४:६ - सतैान Eयाला Qहणाला, “मी तलुा या सवA रा[याचे अ�धकार व गौरव देईन 
कारण त ेमला Uदलेले आहे. आ7ण मी मा~या मजJनसुार त ेदेऊ शकतो. 
२ कZरथंकरांस ४:३-४ - ३. आ7ण जरR आमचे शभुवतAमान आवरण घातलेले आहे, जे नाश 
पावत आहेत अशांसाठn त ेआ=छाUदत आहे. ४. या जगा=या देवाने अFवeवासणाWयांची मने 
आधंळी केलR आहेत. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:७६ - सतैानाचे डावपेच `निeचतच दबुळे आहेत. 
इ|ा{हम १४:२२ - अkलाहने तQुहाला सEयवचन Uदले होत,े मी देखील तQुहाला वचन Uदले 
होत ेआ7ण मी Eयाचा भंग केला. आ7ण माझ ेतमु=यावर काहRहR साम�यA नTहत.े   
नाल १६:९८ - सतैानाचा अ�धकार Eया लोकांवर मळुीच चालत नाहR जे \Xधा बाळगतात 
आ7ण जे आपkया FवधाEयावर Fवeवास ठेवतात. 
अश शरूा २६:२१०-२११ - त ेसतैान घेऊन आलेले नाहRत. त ेEया गोjटRसाठn पाp नाहRत 
आ7ण Eयां=याकड ेत ेकरHयाचे साम�यA हR नाहR. 
 

 



६५. 
सतैानाला या जगाचा "राजकुमार" �कंवा "शासक" समजले जात ेका? 
बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
लकूक ४:६ - सतैान Eयाला Qहणाला, “मी तलुा या सवA रा[याचे अ�धकार व गौरव देईन 
कारण त ेमला Uदलेले आहे. आ7ण मी मा~या मजJनसुार त ेदेऊ शकतो. 
योहान १२:३१ - या जगाचा Yयाय होHयाची आता वेळ आलR आहे. या जगा=या 
राजकुमारला हाकलनू देHयात येईल. 
योहान १४:३० – “मी जाOत काळ तमु=याशी बोलणार नाहR. कारण या जगाचा अ�धपती 
येत आहे, तरR Eयाचा मा~यावर अ�धकार नाहR. 
२ कZरथंकरांस  ४:३-४ - ३. आ7ण जरR आमचे शभुवतAमान आवरण घातलेले आहे, जे नाश 
पावत आहेत अशांसाठn त ेआ=छाUदत आहे. ४.  या जगा=या देवाने अFवeवासणाWयांची मने 
आधंळी केलR आहेत. यासाठn कw 7ªOता=या गौरवी सवुात»चा dकाश Eयांना पाहता येऊन 
नये. जो देवा=या d`तमेचा आहे. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:७६ - सतैानाचे डावपेच `निeचतच दबुळे आहेत. 
अश शरूा २६:२१०-२११ - सतैान Eया गोjटRसाठn पाp नाहRत आ7ण त े साम�यAहR 
Eयां=याकड ेनाहR. 

येश ूआ'ण हझ. मोहNमद 
६६.   

'�=ताने कुमारXHया पोटX ज�म घेतBयाचे =वीकृत आहे का?  
बायबल  होय  /  होय  कुरान 

यशया ७:१४ - तTेहा Eया कुमाiरकेकड ेपाहा ती गभAवती आहे. ती मलुाला जYम देईल. ती 
Eयाचे नाव इQमानएुल ठेवील. 
म�य १:१८ - येश ू 7ªOता=या आईचे नाव मरRया होत े आ7ण येश ू 7ªOताचा जYम 
अशाdकारे झाला. मरRयेचे योसेफशी ल�न ठरले होत.े परंत ु Eया अगोदरच ती पFवp 
आEQया=या साम�याAने गभAवती आहे असे Uदसनू आले. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मZरयम १९:१६-२२ - `तने Qहणले कw मला पpु कसा होऊ शकेल कारण कोणEयाहR प�ुषाने 
मला OपशA केला नाहR आ7ण मी कधीहR अशXुध आचाराचीहR नTहत.े दतू Qहणाला, तझुा 
Fवधाता असे Qहणतो कw, त ेमला सहज श�य आहे. हR एक आधीच `नयत झालेलR गोjट 
आहे. मग `तने Eयाचा गभA धारण केला आ7ण Eयास घेऊन दरू=या Uठकाणी `नघनू गेलR. 
अल अिNबया २१:९१ - िजने आपले शील रlण केले होत.े 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मZरयम १९:१६-२२ - `तने Qहणले कw मला पpु कसा होऊ शकेल कारण कोणEयाहR प�ुषाने 
मला OपशA केला नाहR आ7ण मी कधीहR अशXुध आचाराचीहR नTहत.े दतू Qहणाला, तझुा 
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आहे. मग `तने Eयाचा गभA धारण केला आ7ण Eयास घेऊन दरू=या Uठकाणी `नघनू गेलR. 
अल अिNबया २१:९१ - िजने आपले शील रlण केले होत.े 
 

 



६७. 
'�=ताने कोणतहेX पाप केले नाहX हे =वीकृत आहे का?  

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
माकd  १:२४ - आ7ण Qहणाला, “नासरेथ=या येश,ू तलुा आम=याकडून काय पाUहजे? त ू
आमचा नाश करावयास आला आहेस काय? त ूकोण आहेस हे मला माहRत आहे, देवाचा 
पFवp असा त ूआहेस.” 
योहान ७:१८ - जो आपkया मनाचे बोलतो, तो Oवतःचाच गौरव करतो, परंत ुआपणाला 
[याने पाठवले Eयाचे गौरव जो पाहतो तो मनjुय खरा आहे व Eया=यामcये अनीती नाहR.   
योहान ८:४६ - तमु=यातला कोण मला पापी ठरवतो? मी खरे सागंत असता तQुहR मा~यावर 
का Fवeवास ठेवत नाहR?  
२ कZरथंकरांस ५:२१ - [या=याठायी पाप नTहत े Eयाला आम=यासाठn देवाने पाप केले. 
यासाठn कw Eया=यामcये आQहR देवाचे नी`तमEव Tहावे. 
१ पे< २:२१-२२ - यासाठn देवाने आपkयाला बोलावले आहे; कारण 7ªOताने देखील 
आपkयासाठn द:ुख सहन केले आ7ण Eया=या पावलांवर पाऊल टाकून चालावे, Qहणनू 
Oवतः=या अशा वागHयाने आपkयासमोर उदाहण ठेवले. २२. “Eयाने कोणतहेR पाप केले 
नाहR, Eया=या मखुात कपट नTहत.े” 
१ योहान ३:५ -  लोकांचे पाप घेऊन जाHयासाठn 7ªOत dकट झाला हे तQुहांस माहRत आहे, 
आ7ण Eया=यामcये कोणतहेR पाप नाहR. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:२५३ - आQहR Oपjट संकेत Uदले होत ेआ7ण पFवp आEQयाXवारे Eयास 
अcयािEमक श�ती UदलR होती. 
मZरयम १९:१९ - मी तलुा एक सदाचरणी पpु dदान करावा. 

६८. 
'�=ताकड ेअ,भतु ब,ुधी आ'ण ®ान  होत ेहे =वीकृत आहे का?  

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
म�य ९:४ - Eयांचे Fवचार ओळखनू येश ूQहणला, “तमु=या अतं:करणात तQुहR वाईट Fवचार 
का करता?  
योहान ७:४५-४६ – ४५. मंUदराचे fशपाई म¦ुय याजकांकड ेआ7ण प�eयांकड ेपरत गेले. म¦ुय 
याजकांनी व प�eयांनी fशपायांना Fवचारले, “तQुहR येशलूा का आणले नाहR?” ४६. मंUदराचे 
fशपाई Qहणाल, “तो बोलतो Eया गोjटR कोणEयाहR मानवी शLदांपेlा महान आहेत!”  
योहान १६:३० - आता आQहांला प�के समजले कw, तQुहांला सवA माहRत आहे. आ7ण 
तQुहाला कोणी deन FवचारHयाचीसXुवा आवeयकता नाहR, यामळेु आमचा Fवeवास बसतो 
कw, आपण देवापासनू आला आहात.”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३: ४५-४८ - हे मiरयम अkलाह तलुा आपkया एका वचनाXवारे एका पpुाची 
शभु वाताA देत आहे; Eयाचे नाव मiरयमचा पpु येश ूअसेल व इहलोकात आ7ण परलोकात 
तो d`तिjठत असेल, आ7ण [यांना परमेeवराचे सा`नcय fमळालेले आहे Eयामcये Eयाचे 
Oथान असेल.आ7ण तो Eयाला |ंथ व xान आ7ण तौरात व इंजील याचे fशlण देईल. 
झु©फ ४३:६३ - खरोखर मी तमु=याकड ेxान घेऊन आलो आहे. तQुहR [या संबंधात वाद 
Fववाद करता Eयापकैw तQुहाला काहR गोjटR Oपjट करHयाकiरता आलो आहे. 
 

 

६७. 
'�=ताने कोणतहेX पाप केले नाहX हे =वीकृत आहे का?  

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
माकd  १:२४ - आ7ण Qहणाला, “नासरेथ=या येश,ू तलुा आम=याकडून काय पाUहजे? त ू
आमचा नाश करावयास आला आहेस काय? त ूकोण आहेस हे मला माहRत आहे, देवाचा 
पFवp असा त ूआहेस.” 
योहान ७:१८ - जो आपkया मनाचे बोलतो, तो Oवतःचाच गौरव करतो, परंत ुआपणाला 
[याने पाठवले Eयाचे गौरव जो पाहतो तो मनjुय खरा आहे व Eया=यामcये अनीती नाहR.   
योहान ८:४६ - तमु=यातला कोण मला पापी ठरवतो? मी खरे सागंत असता तQुहR मा~यावर 
का Fवeवास ठेवत नाहR?  
२ कZरथंकरांस ५:२१ - [या=याठायी पाप नTहत े Eयाला आम=यासाठn देवाने पाप केले. 
यासाठn कw Eया=यामcये आQहR देवाचे नी`तमEव Tहावे. 
१ पे< २:२१-२२ - यासाठn देवाने आपkयाला बोलावले आहे; कारण 7ªOताने देखील 
आपkयासाठn द:ुख सहन केले आ7ण Eया=या पावलांवर पाऊल टाकून चालावे, Qहणनू 
Oवतः=या अशा वागHयाने आपkयासमोर उदाहण ठेवले. २२. “Eयाने कोणतहेR पाप केले 
नाहR, Eया=या मखुात कपट नTहत.े” 
१ योहान ३:५ -  लोकाचंे पाप घेऊन जाHयासाठn 7ªOत dकट झाला हे तQुहांस माहRत आहे, 
आ7ण Eया=यामcये कोणतहेR पाप नाहR. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:२५३ - आQहR Oपjट संकेत Uदले होत ेआ7ण पFवp आEQयाXवारे Eयास 
अcयािEमक श�ती UदलR होती. 
मZरयम १९:१९ - मी तलुा एक सदाचरणी पpु dदान करावा. 

६८. 
'�=ताकड ेअ,भतु ब,ुधी आ'ण ®ान  होत ेहे =वीकृत आहे का?  

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
म�य ९:४ - Eयांचे Fवचार ओळखनू येश ूQहणला, “तमु=या अतं:करणात तQुहR वाईट Fवचार 
का करता?  
योहान ७:४५-४६ – ४५. मंUदराचे fशपाई म¦ुय याजकांकड ेआ7ण प�eयांकड ेपरत गेले. म¦ुय 
याजकांनी व प�eयांनी fशपायांना Fवचारले, “तQुहR येशलूा का आणले नाहR?” ४६. मंUदराचे 
fशपाई Qहणाल, “तो बोलतो Eया गोjटR कोणEयाहR मानवी शLदांपेlा महान आहेत!”  
योहान १६:३० - आता आQहांला प�के समजले कw, तQुहांला सवA माहRत आहे. आ7ण 
तQुहाला कोणी deन FवचारHयाचीसXुवा आवeयकता नाहR, यामळेु आमचा Fवeवास बसतो 
कw, आपण देवापासनू आला आहात.”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३: ४५-४८ - हे मiरयम अkलाह तलुा आपkया एका वचनाXवारे एका पpुाची 
शभु वाताA देत आहे; Eयाचे नाव मiरयमचा पpु येश ूअसेल व इहलोकात आ7ण परलोकात 
तो d`तिjठत असेल, आ7ण [यांना परमेeवराचे सा`नcय fमळालेले आहे Eयामcये Eयाचे 
Oथान असेल.आ7ण तो Eयाला |ंथ व xान आ7ण तौरात व इंजील याचे fशlण देईल. 
झु©फ ४३:६३ - खरोखर मी तमु=याकड ेxान घेऊन आलो आहे. तQुहR [या संबंधात वाद 
Fववाद करता Eयापकैw तQुहाला काहR गोjटR Oपjट करHयाकiरता आलो आहे. 
 

 

६७. 
'�=ताने कोणतहेX पाप केले नाहX हे =वीकृत आहे का?  

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
माकd  १:२४ - आ7ण Qहणाला, “नासरेथ=या येश,ू तलुा आम=याकडून काय पाUहजे? त ू
आमचा नाश करावयास आला आहेस काय? त ूकोण आहेस हे मला माहRत आहे, देवाचा 
पFवp असा त ूआहेस.” 
योहान ७:१८ - जो आपkया मनाचे बोलतो, तो Oवतःचाच गौरव करतो, परंत ुआपणाला 
[याने पाठवले Eयाचे गौरव जो पाहतो तो मनjुय खरा आहे व Eया=यामcये अनीती नाहR.   
योहान ८:४६ - तमु=यातला कोण मला पापी ठरवतो? मी खरे सागंत असता तQुहR मा~यावर 
का Fवeवास ठेवत नाहR?  
२ कZरथंकरांस ५:२१ - [या=याठायी पाप नTहत े Eयाला आम=यासाठn देवाने पाप केले. 
यासाठn कw Eया=यामcये आQहR देवाचे नी`तमEव Tहावे. 
१ पे< २:२१-२२ - यासाठn देवाने आपkयाला बोलावले आहे; कारण 7ªOताने देखील 
आपkयासाठn द:ुख सहन केले आ7ण Eया=या पावलांवर पाऊल टाकून चालावे, Qहणनू 
Oवतः=या अशा वागHयाने आपkयासमोर उदाहण ठेवले. २२. “Eयाने कोणतहेR पाप केले 
नाहR, Eया=या मखुात कपट नTहत.े” 
१ योहान ३:५ -  लोकांचे पाप घेऊन जाHयासाठn 7ªOत dकट झाला हे तQुहांस माहRत आहे, 
आ7ण Eया=यामcये कोणतहेR पाप नाहR. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:२५३ - आQहR Oपjट संकेत Uदले होत ेआ7ण पFवp आEQयाXवारे Eयास 
अcयािEमक श�ती UदलR होती. 
मZरयम १९:१९ - मी तलुा एक सदाचरणी पpु dदान करावा. 

६८. 
'�=ताकड ेअ,भतु ब,ुधी आ'ण ®ान  होत ेहे =वीकृत आहे का?  

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
म�य ९:४ - Eयांचे Fवचार ओळखनू येश ूQहणला, “तमु=या अतं:करणात तQुहR वाईट Fवचार 
का करता?  
योहान ७:४५-४६ – ४५. मंUदराचे fशपाई म¦ुय याजकांकड ेआ7ण प�eयांकड ेपरत गेले. म¦ुय 
याजकांनी व प�eयांनी fशपायांना Fवचारले, “तQुहR येशलूा का आणले नाहR?” ४६. मंUदराचे 
fशपाई Qहणाल, “तो बोलतो Eया गोjटR कोणEयाहR मानवी शLदांपेlा महान आहेत!”  
योहान १६:३० - आता आQहांला प�के समजले कw, तQुहांला सवA माहRत आहे. आ7ण 
तQुहाला कोणी deन FवचारHयाचीसXुवा आवeयकता नाहR, यामळेु आमचा Fवeवास बसतो 
कw, आपण देवापासनू आला आहात.”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३: ४५-४८ - हे मiरयम अkलाह तलुा आपkया एका वचनाXवारे एका पpुाची 
शभु वाताA देत आहे; Eयाचे नाव मiरयमचा पpु येश ूअसेल व इहलोकात आ7ण परलोकात 
तो d`तिjठत असेल, आ7ण [यांना परमेeवराचे सा`नcय fमळालेले आहे Eयामcये Eयाचे 
Oथान असेल.आ7ण तो Eयाला |ंथ व xान आ7ण तौरात व इंजील याचे fशlण देईल. 
झु©फ ४३:६३ - खरोखर मी तमु=याकड ेxान घेऊन आलो आहे. तQुहR [या संबंधात वाद 
Fववाद करता Eयापकैw तQुहाला काहR गोjटR Oपjट करHयाकiरता आलो आहे. 
 

 

६७. 
'�=ताने कोणतहेX पाप केले नाहX हे =वीकृत आहे का?  

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
माकd  १:२४ - आ7ण Qहणाला, “नासरेथ=या येश,ू तलुा आम=याकडून काय पाUहजे? त ू
आमचा नाश करावयास आला आहेस काय? त ूकोण आहेस हे मला माहRत आहे, देवाचा 
पFवp असा त ूआहेस.” 
योहान ७:१८ - जो आपkया मनाचे बोलतो, तो Oवतःचाच गौरव करतो, परंत ुआपणाला 
[याने पाठवले Eयाचे गौरव जो पाहतो तो मनjुय खरा आहे व Eया=यामcये अनीती नाहR.   
योहान ८:४६ - तमु=यातला कोण मला पापी ठरवतो? मी खरे सागंत असता तQुहR मा~यावर 
का Fवeवास ठेवत नाहR?  
२ कZरथंकरांस ५:२१ - [या=याठायी पाप नTहत े Eयाला आम=यासाठn देवाने पाप केले. 
यासाठn कw Eया=यामcये आQहR देवाचे नी`तमEव Tहावे. 
१ पे< २:२१-२२ - यासाठn देवाने आपkयाला बोलावले आहे; कारण 7ªOताने देखील 
आपkयासाठn द:ुख सहन केले आ7ण Eया=या पावलांवर पाऊल टाकून चालावे, Qहणनू 
Oवतः=या अशा वागHयाने आपkयासमोर उदाहण ठेवले. २२. “Eयाने कोणतहेR पाप केले 
नाहR, Eया=या मखुात कपट नTहत.े” 
१ योहान ३:५ -  लोकांचे पाप घेऊन जाHयासाठn 7ªOत dकट झाला हे तQुहांस माहRत आहे, 
आ7ण Eया=यामcये कोणतहेR पाप नाहR. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:२५३ - आQहR Oपjट संकेत Uदले होत ेआ7ण पFवp आEQयाXवारे Eयास 
अcयािEमक श�ती UदलR होती. 
मZरयम १९:१९ - मी तलुा एक सदाचरणी पpु dदान करावा. 

६८. 
'�=ताकड ेअ,भतु ब,ुधी आ'ण ®ान  होत ेहे =वीकृत आहे का?  

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
म�य ९:४ - Eयांचे Fवचार ओळखनू येश ूQहणला, “तमु=या अतं:करणात तQुहR वाईट Fवचार 
का करता?  
योहान ७:४५-४६ – ४५. मंUदराचे fशपाई म¦ुय याजकांकड ेआ7ण प�eयांकड ेपरत गेले. म¦ुय 
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६९.   
'�=ताकड े चमEकार करtयाची आ'ण मतृास िजंवत करtयाची अ,भतु शQती होती हे 
=वीकृत आहे का? 

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
माकd  १:४०-४५- ४०. एक कुjठरोगी येशकूड ेआला व Eया=यापढेु गुडघे टेकून Eयाने Oवत:ला 
बरे करHयाची Fवनं`त केलR. तो येशलूा Qहणाला, “जर तमुची इ=छा असेल तर तQुहामcये 
मला शXुध करHयाचे सामथA आहे. ४५. परंत ु तो मनjुय गेला व Eयाने मोकळेपणाने 
सांगHयास स�ुवात केलR व हR बातमी पसरFवलR. 
माकd  ६:४७-५२ - ४७. संcयाकाळ झालR तTेहा नाव सरोवरा=या मcयभागी होती आ7ण 
जfमनीवर येश ू एकटाच होता. ५२. कारण Eयांना भाकरR=या संदभाAतील चमEकार 
समजलाच नTहता आ7ण Eयांची मने कठnण झालR होती. 
योहान ११:१४-४४- १४. तTेहा येशनेू Eयांना Oपjट सां�गतले, “लाजर मेला आहे. ४४. मग 
जो मेला होता तो लाजर िजवंत होऊन बाहेर आला.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३:४५-५० - तो पाळHयातच लोकांशी बोलेल. मी अkलाह=या आxेनसुार 
रातआधं�यांना व कुjठरो�यांना बरे करRन आ7ण मतृांना सचेत करRन; तQुहR काय खाणार 
आहेत आ7ण तमु=या घरात काय साठवणार आहेत त ेमी तQुहाला सांगेन.   
मीद ५:११० - जे \XधाहRन होत े Eयांनी असे Qहणले कw हे दसुरे काहR नाहR तर उघड 
उघड एक जाद ूआहे. 
टXप: इंिजल मcये येशनेू केलेले ३७ चमEकार सां�गतले आहेत.   

७०. 
'�=ताला सवd मानवजातीकडून 6व1वास आ'ण आ®ाधारकपणा `मळवtयासाठv आदेश 
देtयाचा अ�धकार आहे का? 

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
म�य २३:१० - तQुहR Oवत:ला ‘मालक’ Qहणनू घेऊ नका. तमुचा मालक 7ªOत आहे.  
योहान १४:१५ व २१-२४ - १४:१५. “जर तQुहR मा~यावर dी`त कiरत असाल, तर [या आxा 
मी करतो Eया तQुहR पाळाल. २१-२४. जो fशjय या गोjटRFवषयी साl देतो व [याने या 
गोjटR fलUहkया तोच हा fशjय आहे. आ7ण Eयाची साl खरR आहे, हे आQहांला माहRत 
आहे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३:५० व ५५ - हे FवधाEया, तू जे काहR अवतरवले आहेस, Eयावर आQहR \Xधा 
ठेवलR आहे आ7ण आQहR या dेFषतांचे अनुसरण करRत आहोत. 
झु©फ ४३:६१ व ६३ - माझ ेअनसुरण करा. अkलाहचे भय बाळगा आ7ण मा~या आxेचे 
पालन करा. 
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७१.   
येश ू'�=ताला "मसीह' Nहणनू ओळखले जाणे =वीकृत आहे का? (धा`मdक ZरEया नेमलेला)  

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
म�य २६:६३-६४ - ६३. खरे काय त े त ू सांग! त ू देवाचा पpु 7ªOत आहेस काय?”  
६४. येश ूEयांना Qहणाला, “होय, मी आहे. जसे त ूQहणालास.  
योहान १:४१ - अUं¹याने पUहलR गोjट हR केलR कw, आपला भाऊ fशमोन याला शोधनू 
काढले. अUं¹या fशमोनाला Qहणाला, “आQहांला मशीहा सापडला आहे.”  
योहान ४:२५-२६ - २५. ती Opी QहणालR, “मशीहा येणार आहे हे मला माहRत आहे. मशीहा 
येईल तTेहा तो आQहांला dEयेक गोjट समाजावनू सांगेल.” २६. येश ूQहणाला, “ती Tयि�त 
त~ुयाशी आता बोलत आहे. मीच तो मशीहा आहे.” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३:४५ - Eयाचे नाव मiरयमचा पुp येशू मसीह असेल.   
अन5नसा ४:१७१-१७२ - मiरयमचा पpु येश ू मसीह हा खरोखर केवळ अkलाहचा dेFषत 
होता. मfसहला व अkला=या देवदतूांना Eयाचे भ�त असHयास कधीहR कमीपणा वाटणार 
नाहR.    
टXप: “मसीह” uकंवा “7ªOत” हा शLद Yय ू टेOटामेYट मcये ५५८ वेळा वापरला गेला आहे 
आ7ण कुराणमcये 7ªOताला उXदेशनू “मसीह” हा शLद १० वेळा वापरला गेला आहे.   

७२. 
'�=ताला परमे1वराचे 6वधान असे Nहटले जात े हे =वीकृत आहे का? (लोगोस 
/क`लमBुलाह) 

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
योहान १:१-३ व १४ – १. जगाची उEपFG होHयापवूJ शLद अिOतEवात होता. तो शLद 
देवाबरोबर होता. आ7ण शLद देव होता. २. तो शLद सbुवातीपासनूच देवाबरोबर होता. ३. 
Eया=याXवारे (शLदा=या) सवA काहR `नमाAण करHयात आले Eया=याfशवाय काहRच `नमाAण 
करHयात आले नाहR. १४. शLद मनjुय झाला आ7ण आम=यामcये राUहला.  
0कटXकरण १९:१३-१६ - १३. Eयाने आपkया अगंात र�तामcये fभजFवलेला झगा घातला होता. 
Eया Oवाराचे नाव “देवाचा शLद” असे आहे. १६. Eया=या झ�यावर आ7ण Eया=या मांडीवर हे 
नाव fलUहले आहे:  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३:३९ - अkलाह तलुा यः�या=या येHयाची शभुवाताA देत आहे. तो अkलाहचे 
शLद खरे करणारा, थोर, पFवp आ7ण dेFषत होईल, आ7ण सEकृ`तवंत लोकात Eयाचे Oथान 
असेल. 
अल-इ इ}ान ३:४५ - हे मiरयम अkलाह तलुा  आपkया  एका वचनाXवारे एका पpुाची शभु 
वाताA देत आहे; Eयाचे नाव मiरयमचा पpु येश ूअसेल व इहलोकात आ7ण परलोकात तो 
d`तिjठत असेल, आ7ण [यांना परमेeवराचे सा`नcय fमळालेले आहे Eयामcये Eयाचे Oथान 
असेल. 
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७३. 
'�=ताचा ज�म होtयापवू� '�=त परमे1वराचे 6वधान Nहणनू अि=तEवात होत ेहे =वीकृत 
आहे का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
यशया ९:६ - असामाYय बालका=या जYमा=यावेळी �या गोjटR घडतील. देव आQहाला पpु 
देईल. हा पpु लोकां=या नेतEृवाची जबाबदारR घेईल. Eयाचे नाव असेल “अदभतु सkलागार, 
साम�यAशालR देव, �चरंजीव Fपता, शांतीचा राजपpु.”  
मीखा ५:२ - बेथलहेम एÃाथा, त ूयहूदातील सवाAत लहान गाव आहेस. त ूइतका लहान 
आहेस कw त~ुया कुटंुबाची मोजदाद करणेहR अश�य आहे. पण “इ�ाएलचा रा[याकताA” 
मा~यासाठn त~ुयातनू येईल.  
योहान ८:५८ - येशनेू उGर Uदले, “मी तQुहांला खरे तचे सांगतो: अ¬ाहामा=या जYमापFूवA 
पासनू मी आहे.”  
इ|ी लोकांस १३:८ - येश ू7ªOत काल, आज आ7ण यगुानयुगेु सारखाच आहे.  
0कटXकरण १:१ व ८ – १. हे येश ू 7ªOताचे dकटRकरण आहे. २. dभ ु देव Qहणातो, “मी 
अkफा आ7ण ओमेगा आहे. मी जो आहे, जो होतो आ7ण जो येत आहे. मी सवAसमथA 
आहे.” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३:५९ - अkलाह=या सिYनध येशचूी अवOथा हR `निeचतच आदम=या 
अवOथेसारखी आहे. Eयाने Eयाला मातीतनू `नमाAण केले व नंतर Eयास Qहणले कw, dकट 
हो आ7ण तो dकट झाला.   

७४. 
परमे1वराHया शा1वत 6वधानाने मानवी देह धारण क�न येश ू '�=ताHया �पात अवतार 
घेतला हे =वीकृत आहे का?  (केनो`सस �कंवा हुललू)  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
म�य १:१८-२४ - १८. येश ू 7ªOता=या आईचे नाव मरRया होत ेआ7ण येश ू7ªOताचा जYम 
अशाdकारे झाला. मरRयेचे योसेफशी ल�न ठरले होत.े परंत ु Eया अगोदरच ती पFवp 
आEQया=या साम�याAने गभAवती आहे असे Uदसनू आले. २४. जेTहा योसेफ जागा झाला 
तTेहा देवदतूाने जशी Eयाला आxा केलR होती तसेच Eयाने केले, Eयाने मरRयेशी ल| केले.  
योहान १:१ व १४ - तो शLद देवाबरोबर होता. आ7ण शLद देव होता. शLद मनjुय झाला 
आ7ण आम=यामcये राUहला. 
�फ`ल�पकैरांस २:५-८ - ५. 7ªOत येश ू६. देवाने तमु=यामcये अशा dकारचे चांगले कायA स�ु 
केले आहे. ७. तTेहा हR देवाने जी कृपा मला UदलR आहे Eयात तQुहRसXुधा मा~याबरोबर 
वाटेकरR होता. ८. Eयाने Oवत:ला न´ केले. आ7ण मरेपय�त तो आxाधारक राUहला. होय, 
वधOतंभावर=या मरणापय�त तो न´ झाला.   
कल=सकैरांस १:३ व १५ - १. कारण तQुहR मेलेले आहात आ7ण तमुचे नवे जीवन देवामcये 
7ªOताबरोबर लपलेले आहे. १५. आ7ण 7ªOताची शां`त िज=यासाठn तQुहR जे एका देहातील 
लोक Eया तQुहांला बोलाFवले होत े ती तमु=या अतं:करणावर रा[य करो आ7ण नेहमी 
उपकार मानणारे Tहा.  
१ तीम�याला ३:१६ - आEQयाने तो नी`तमान ठरFवला गेला,  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मीद ५:१७ - त ूEयांना असे सांग कw जर अkलाहने मiरयमचा पpु मसीह आ7ण Eयाची 
माता आ7ण प�ृवीवरRल सवा�चा Fवनाश करायचे ठरवले, तर कोणाकड ेइतके साम�यA आहे 
कw अkलाह=या इ=छेस d`तबंध करेल. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३:५९ - अkलाह=या सिYनध येशचूी अवOथा हR `निeचतच आदम=या 
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७४. 
परमे1वराHया शा1वत 6वधानाने मानवी देह धारण क�न येश ू '�=ताHया �पात अवतार 
घेतला हे =वीकृत आहे का?  (केनो`सस �कंवा हुललू)  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
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योहान १:१ व १४ - तो शLद देवाबरोबर होता. आ7ण शLद देव होता. शLद मनjुय झाला 
आ7ण आम=यामcये राUहला. 
�फ`ल�पकैरांस २:५-८ - ५. 7ªOत येश ू६. देवाने तमु=यामcये अशा dकारचे चांगले कायA स�ु 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मीद ५:१७ - त ूEयांना असे सांग कw जर अkलाहने मiरयमचा पpु मसीह आ7ण Eयाची 
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७५. 
'�=त "दैवी" आहे �कंवा देहधारX परमे1वर आहे हे =वीकृत आहे का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
योहान १:१ व १४ - १. जगाची उEपFG होHयापवूJ शLद अिOतEवात होता. तो शLद 
देवाबरोबर होता. आ7ण शLद देव होता. १४. शLद मनjुय झाला आ7ण आम=यामcये 
राUहला.  
योहान ५:१७-१८ - परंत ु येश ू यहूदR लाकांना Qहणाला, “माझा Fपता नेहमीच काम करRत 
असतो व Qहणनू मीहR काम करतो”. १८. याव�न यहूदR लोकांचा येशलूा िजवे मारHयाचा 
प�का `नeचय झाला. त ेQहणाले, “पUहलR गोjट हR कw, येश ूशLबाथासंबंधीचा `नयम  
योहान १०:२५-३० - २५. येशनेू उGर Uदले, ‘मी तQुहांला आधीच सां�गतले. परंत ु तQुहR 
मा~यावर Fवeवास ठेवला नाहR. मी मा~या FपEया=या नावाने जी कामे करतो, ती कामे 
सcुदा मी कोण आहे याची साl देतात. ३०. मी आ7ण माझा Fपता एक आहे ... 
योहान २०:२८-२९ – थोमस Eयाला Qहणाला, “माझा dभ ुआ7ण माझा देव!” २९. मग येश ू
Eयाला Qहणाला, “त ू मला पाUहले आहेस Qहणनू त ू Fवeवास ठेवला आहेस, पण [यांनी 
मला पाUहले नाहR तरRहR Eयांनी Fवeवास धरला त ेधYय आहेत.”  
कल=सकैरांस २:८-९ - ८. 7ªOत ९. कारण देवाचे पणूAEव Eया=यात शरRरात राहत.े  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मीद ५:१७, ७२, ७५, ११६ व ११८ - मसीहने Oवतःच असे Qहणले होत ेकw, अkलाहची उपासना 
करा जो माझा Fवधाता आहे आ7ण तमुचाहR Fवधाता आहे. 
झु©फ  ४३:५७-५९ - तो आमचा केवळ असा सेवक होता कw [यावर आQहR आमचा अन|ुह 
केला होता आ7ण आQहR Eयास इOpाईल=या संततीसाठn एक उदाहरण बनवले होत.े 
टXप: बायबलमcये येशचूे "परमेeवर" Qहणनू ३६७ वेळा वणAन केले गेले आहे.   

७६. 
'�=ताने जग 5नमाdण केले हे =वीकृत आहे का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
इ�फसकरांस ३:८-९ - देव [याने येश ू7ªOताXवारे सवA गोjटR `नमाAण केkया. 
कल=सकैरांस १:१३-२० – १३. देवाने अधंारा=या अ�धपEयापासनू आमची सटुका केलR आ7ण 
Eया=या Fdय पpुा=या रा[यात आणले. १५. तो अzeय देवाची d`तमा आहे आ7ण `नमाAण 
केलेkया सवA गोjटRत तो dथम आहे. १६. कारण OवगाAत आ7ण प�ृवीवर सवA काहR Eया=या 
साम�याAने `नमाAण केले गेले. 
इ|ी लोकांस १:१-२ व १०-१२ - १. देव. २. ने पpुाला सवA गोjटRंचा वारस Qहणनू नेमले. 
देवाने हे जगसXुधा पpुाकरवीच `नमाAण केले. १०. हे dभ,ु स�ुवातीला त ू प�ृवीचा पाया 
घातलास 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मीद ५:७५, ११६ व ११८ - मiरयमचा पpु मसीह हा एका dेFषतापेlा अ�धक कोणीहR 
नTहता. Eया=या पवूJ Eया=यासारखेच dेFषत खरोखरच होऊन गेलेले आहेत. 
झु©फ ४३:५७-५९ - आQहR Eयांना भावी काळातील Fप²यांसाठn एक उदाहरण बनवनू टाकले. 
तो केवळ आमचा एक सेवक होता [यावर आमचा अन|ुह होता. 
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साम�याAने `नमाAण केले गेले. 
इ|ी लोकांस १:१-२ व १०-१२ - १. देव. २. ने पpुाला सवA गोjटRंचा वारस Qहणनू नेमले. 
देवाने हे जगसXुधा पpुाकरवीच `नमाAण केले. १०. हे dभ,ु स�ुवातीला त ू प�ृवीचा पाया 
घातलास 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मीद ५:७५, ११६ व ११८ - मiरयमचा पpु मसीह हा एका dेFषतापेlा अ�धक कोणीहR 
नTहता. Eया=या पवूJ Eया=यासारखेच dेFषत खरोखरच होऊन गेलेले आहेत. 
झु©फ ४३:५७-५९ - आQहR Eयांना भावी काळातील Fप²यांसाठn एक उदाहरण बनवनू टाकले. 
तो केवळ आमचा एक सेवक होता [यावर आमचा अन|ुह होता. 
  

 

७५. 
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७७.   
'�=त हा परमे1वर आ'ण मानव यांHयामधील एकमेव म�य=थ आहे हे =वीकृत आहे का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
योहान १४:६ - येशनेू उGर Uदले, “मी मागA, सEय आ7ण जीवन आहे. केवळ मा~याXवारेच 
FपEयाजवळ जाता येत.े  
0े6षतांची ं कृEयª ४:१२ - येश ू हा एकमेव आहे जो लोकांना ता� शकेल. Eयाचे नाव हेच 
साम�यA फ�त जगामcये आहे जे लोकांना तारHयासाठn Uदले आहे, आमचे तारण येशXूवारे 
झालेच पाUहजे!”  
१ तीम�याला २:५-६ - ५. कारण फ�त एकच देव आहे. आ7ण देव व मनjुय यां=यामcये 
एकच मcयOथ आहे: तो Qहणजे 7ªOत येश ूजो Oवत: मनjुय होता. ६. सवA लोकां=या 
पापांची खंडणी Qहणनू Eयाने Oवत:ला Uदले.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:४८ - कोणाची मcयOथी OवीकारलR जाणार नाहR. 
यनुसु १०:३ - तमुचा Fवधाता अkलाहच आहे [याने सहा कालावधीत धरती व आकाश 
`नमाAण केले. तो dEयेक गोjट आयोिजत करतो. 
झुमेर ३९:४४ - आकाश व धरती यावर केवळ Eयाचेच अ�धरा[य आहे. 

७८. 
'�=त हा परमे1वराचा प<ु आहे हे =वीकृत आहे का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
म�य १६:१६ - fशमोनाने उGर Uदले, “त ू7ªOत, िजवंत देवाचा पpु आहेस.” 
माकd  १४:६१-६२ - ६१. परंत ुयेश ूग�प राUहला. Eयाने उGर Uदले नाहR.” ६२. येश ूQहणाला, 
“मी आहे.”  
लकूक १: ३२ व ३५ - ३२. तो महान होईल व Eयाला सव¯=य देवाचा पpु Qहणतील. आ7ण 
dभ ु देव Eयाला Eयाचा Fपता दावीद याचे fसहंासन देईल. ३५. देवदतू `तला Qहणाला, “जे 
पFवp बाळ जYमास येईल, Eयाला देवाचा पpु Qहणतील.  
योहान १:२९-३४ – २९. योहानने येशलूा पUहले ३४. मी पUहले, आ7ण याची साl झालो कw 
हा देवाचा पpु आहे. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अत तौब ९:३०-३१ - 7ªOती Qहणतात कw, मसीह अkलाहचा पpु आहे. अkलाह fशवाय 
दसुरा कोणताहR ईeवर नाहR. मसीह हा अkलाचा पpु आहे असा दावा जे लोक करतात त े
वाOतवापासनू दरू आहेत. 
टXप: बायबलमcये ९२ पXय आहेत जी येशचूे "परमेeवराचा पpु" Qहणनू वणAन करतात 
कफ. अल अन आम ६:१०१, फुरकान २५:२, झुह�फ ४३:८१ आ7ण िजंन ७२:३. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:४८ - कोणाची मcयOथी OवीकारलR जाणार नाहR. 
यनुसु १०:३ - तमुचा Fवधाता अkलाहच आहे [याने सहा कालावधीत धरती व आकाश 
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७८. 
'�=त हा परमे1वराचा प<ु आहे हे =वीकृत आहे का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
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“मी आहे.”  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अत तौब ९:३०-३१ - 7ªOती Qहणतात कw, मसीह अkलाहचा पpु आहे. अkलाह fशवाय 
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७९. 
प6व< ]ंथात जेYहा "परमे1वराचा प<ु" हा श�द वापरला तYेहा तो ल°�गक संबंधातनू 
ज�माला आलेला 0Eयz प<ु  या अथाdने वापरला गेला आहे का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
लकूक १:२६-३५ - २७. [या कुमारRची मागणी झालR होती, `तचे नाव मरRया होत.े ३५. देवदतू 
`तला Qहणाला, “पFवp आEमा त~ुयावर येईल, आ7ण सव¯=च देवाचे साम�यA त~ुयावर 
सावलR करRल. आ7ण Qहणनू जे पFवp बाळ जYमास येईल, Eयाला देवाचा पpु Qहणतील.  
१ योहान ५:२० - पण आQहाला माहRत आहे कw देवाचा पpु आला आहे व Eयाने आQहाला 
समजबXुधी UदलेलR आहे, यासाठn कw, जो खरा आहे Eया देवाला आQहR ओळखावे. आ7ण 
आपणास माहRत आहे कw, Eयाचा पpु येश ू7ªOत आला आहे व जो खरा देव आ7ण देवाचा 
पpु येश ू 7ªOत याजमcये आQहR राहात आहोत. Fपता हा खरा देव आहे आ7ण तो 
अनंतकाळचे जीवन आहे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल अन आम ६:१०१ - तो आकाश आ7ण प�ृवी यांचा आXय `नमाAता आहे. जर Eयाला 
कोणतीहR पEनी नाहR आ7ण जर Eयाने dEयेक वOतमुाpाची `नfमAती केलR आहे. तर Eयाचा 
पpु कसा अस ूशकेल? 
िजंन ७२:३ - आम=या FवधाEयाने ना Oवतःसाठn पEनी बनवलR आहे ना पpु. 

८०. 
लोक '�=ताची खरोखर पजूा करXत होत ेका आ'ण Eयांनी EयांHया पजेूला वधै मानले का? 

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
म�य २८:९-१० - ९. अचानक येश ूEयांना भेटला आ7ण तो Eयांना Qहणाला, शांती असो.  
Eया Eया=याजवळ आkया. Eयांनी Eयाचे पाय धरले आ7ण Eयाची उपासना केलR. १०. मग 
येश ूEयांना Qहणाला, मला अडव ूनका. मा~या भावांना सांगा कw Eयांनी गालRलात जावे. 
तथेेच Eयांची माझी भेट होईल.  
योहान ९:३५-३८ - यहूदR पढुWयांनी Eया मनjुयाला बळजबरRने हुसकावनू लावले, हे येशनेू 
ऐकले, Qहणनू येश ूEया मनjुयाला भेटला आ7ण Qहणाला, “त ूमनjुया=या पpुावर Fवeवास 
ठेवतोस काय?” ३८. “होय, dभ,ु मी Fवeवाास ठेवतो.” Eया मनjुयाने उGर Uदले. मग Eया 
मनjुयाने खालR वाकून येशलूा वंदन केले.  
योहान २०:२८-२९ - २८. थोमा Eयाला Qहणाला, “माझा dभ ुआ7ण माझा देव!” २९. मग 
येश ूEयाला Qहणाला, “त ूमला पाUहले आहेस Qहणनू त ूFवeवास ठेवला आहेस, पण [यांनी 
मला पाUहले नाहR तरRहR Eयांनी Fवeवास धरला त ेधYय आहेत.”  
�फ`ल�पकैरांस २:१०-११ - १०. यासाठn कw, OवगाAत, प�ृवीवर व प�ृवीखालR जे आहेत Eया 
सवा�नी येश=ूया नावा=या मUहQयासाठn गुडघे टेकावेत. ११. व dEयेक िजभेने जाहRर करावे 
कw, “येश ू7खOत हा देव Fपता आहे.”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मीद ५:११६ व ११८ - हे येश ू , त ूलोकांना त ेQहणलं होतास का, कw, अkलाहला आ7ण 
मा~या मातलेा दोन ईeवर Qहणनू माना? Eयावर तो Qहणेल त ूपFवp आहेस. [याचा मला 
अ�धकार नTहता ती गोjट मी कधीहR सांगू शकलो नसतो. माझा Fवधाता आ7ण तमुचाहR 
Fवधाता असलेkया अkलाहची उपासना करा. 
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मला पाUहले नाहR तरRहR Eयांनी Fवeवास धरला त ेधYय आहेत.”  
�फ`ल�पकैरांस २:१०-११ - १०. यासाठn कw, OवगाAत, प�ृवीवर व प�ृवीखालR जे आहेत Eया 
सवा�नी येश=ूया नावा=या मUहQयासाठn गुडघे टेकावेत. ११. व dEयेक िजभेने जाहRर करावे 
कw, “येश ू7खOत हा देव Fपता आहे.”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मीद ५:११६ व ११८ - हे येश ू , त ूलोकांना त ेQहणलं होतास का, कw, अkलाहला आ7ण 
मा~या मातलेा दोन ईeवर Qहणनू माना? Eयावर तो Qहणेल त ूपFवp आहेस. [याचा मला 
अ�धकार नTहता ती गोjट मी कधीहR सांगू शकलो नसतो. माझा Fवधाता आ7ण तमुचाहR 
Fवधाता असलेkया अkलाहची उपासना करा. 
 

 

७९. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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८१. 
'�=त लोकांचे पाप माफ क� शकतो हे =वीकृत आहे का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
माकd  २:५-७ व १०-११ - ५. येशनेू Eयाचंा Fवeवास पाUहला तTेहा तो पlघाती मनjुयाला, 
Qहणाला, “मलुा, त~ुया पापांची lमा झालR आहे.” ७. “हा मनjुय असे का बोलत आहे? हा 
देवाची `नदंा करRत आहे. देवाfशवाय कोण पापांची lमा कb शकतो?” १०. परंत ु
मनjुया=या पpुाला प�ृवीवर पापांची lमा करHयाचा अ�धकार आहे हे समजावे Qहणनू तो 
पlघाती मनjुयाला Qहणाला, ११. “मी तलुा सांगतो, ऊठ, तझुा ¼बछाना उचल आ7ण 
आपkया घरR जा.”  
लकूक ५:२० - Eयाचंा Fवeवास पाहून येश ू Eयाला Qहणाला, “मनjुया, तइुया पापांची lमा 
झालR आहे!”  
लकूक ७:४८ – तो Qहणाला ...... तमु=या पापांना lमा केलR गेलR आहे.   
0े6षतांचीं कृEयª १०:४३ - जो कोणी येशवूर Fवeवास ठेवतो, Eयाला lमा केलR जाईल. 
येश=ूया नावामcये देव Eया Tयि�त=या पापांची lमा करRल. सवA संदेjटे हे खरे आहे असे 
Qहणतात.”  
0े6षतांचीं कृEयª १३:३८ - बंधनूो, आQहR जे सागंत आहोत त ेतQुहR समजनू घेतले पाUहजे: 
या एकाकडूनच तमु=या पापांची lमा तQुहांला fमळू शकत.े मोशचेे `नयमशाOp तQुहांला 
तमु=या पापांपासनू म�ुत करणार नाहR. पण dEयेक Tयि�त जी Eया=यावर Fवeवास ठेवत,े 
ती Eया=याXवारे Eया सवाAFवषयी Yयायी ठरFवलR जात.े  
१ योहान २:१२ - Fdय मलुांनो, मी तQुहांला fलहRत आहे, कारण 7ªOतामळेु तमु=या 
पापांची lमा झालेलR आहे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३:१३५ - अkलाह fशवाय असा दसुरा कोण आहे जो पापांची lमा कb 
शकेल? 
मीद ५:७५ - मसीह जो माiरयमचा पpु हा केवळ एक dेFषत होता.  

८२. 
'�=ताकड ेमEृय ूआ'ण नरकाHया चाYया आहेत जे =वीकृत आहे का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
लकूक १२:५ - तQुहR कोणाची भी`त बाळगावी हे मी तQुहांला सांगतो. तQुहालंा ठार 
मारkयांनतर तQुहांस नरकात टाकून देHयास जो समथA आहे, Eयाची भीती धरा. होय, मी 
तQुहांस सांगतो Eयालाच ¥या.  
0कटXकरण १:११-१८ - १. हे येश ू7ªOताचे dकटRकरण आहे. dभ ुदेव Qहणातो, “मी अkफा 
आ7ण ओमेगाआहे. मी जो आहे, जो होतो आ7ण जो येत आहे. मी सवAसमथA आहे.” १८. 
मी मेलो होतो, पण पाहा; मी अनंतकाळासाठn िजवंत आहे! आ7ण माइया जवळ मरणा=या 
व अधोलोका=या uकkkया आहेत.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
झ©ुफ ४३:५७ व ५९ - जेTहा मiरयम पpु येशनेू एक बोधकथा सा�ंगतलR  त~ुया समदुायाचे 
लोक लगेच EयाFवषयी ओरड कb लागले. 
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झालR आहे!”  
लकूक ७:४८ – तो Qहणाला ...... तमु=या पापांना lमा केलR गेलR आहे.   
0े6षतांचीं कृEयª १०:४३ - जो कोणी येशवूर Fवeवास ठेवतो, Eयाला lमा केलR जाईल. 
येश=ूया नावामcये देव Eया Tयि�त=या पापांची lमा करRल. सवA संदेjटे हे खरे आहे असे 
Qहणतात.”  
0े6षतांचीं कृEयª १३:३८ - बंधनूो, आQहR जे सांगत आहोत त ेतQुहR समजनू घेतले पाUहजे: 
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अल-इ इ}ान ३:१३५ - अkलाह fशवाय असा दसुरा कोण आहे जो पापांची lमा कb 
शकेल? 
मीद ५:७५ - मसीह जो माiरयमचा पpु हा केवळ एक dेFषत होता.  

८२. 
'�=ताकड ेमEृय ूआ'ण नरकाHया चाYया आहेत जे =वीकृत आहे का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
लकूक १२:५ - तQुहR कोणाची भी`त बाळगावी हे मी तQुहांला सांगतो. तQुहांला ठार 
मारkयांनतर तQुहांस नरकात टाकून देHयास जो समथA आहे, Eयाची भीती धरा. होय, मी 
तQुहांस सांगतो Eयालाच ¥या.  
0कटXकरण १:११-१८ - १. हे येश ू7ªOताचे dकटRकरण आहे. dभ ुदेव Qहणातो, “मी अkफा 
आ7ण ओमेगाआहे. मी जो आहे, जो होतो आ7ण जो येत आहे. मी सवAसमथA आहे.” १८. 
मी मेलो होतो, पण पाहा; मी अनंतकाळासाठn िजवंत आहे! आ7ण माइया जवळ मरणा=या 
व अधोलोका=या uकkkया आहेत.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
झ©ुफ ४३:५७ व ५९ - जेTहा मiरयम पpु येशनेू एक बोधकथा सा�ंगतलR  त~ुया समदुायाचे 
लोक लगेच EयाFवषयी ओरड कb लागले. 
 

 

८१. 
'�=त लोकांचे पाप माफ क� शकतो हे =वीकृत आहे का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
माकd  २:५-७ व १०-११ - ५. येशनेू Eयांचा Fवeवास पाUहला तTेहा तो पlघाती मनjुयाला, 
Qहणाला, “मलुा, त~ुया पापांची lमा झालR आहे.” ७. “हा मनjुय असे का बोलत आहे? हा 
देवाची `नदंा करRत आहे. देवाfशवाय कोण पापांची lमा कb शकतो?” १०. परंत ु
मनjुया=या पpुाला प�ृवीवर पापांची lमा करHयाचा अ�धकार आहे हे समजावे Qहणनू तो 
पlघाती मनjुयाला Qहणाला, ११. “मी तलुा सांगतो, ऊठ, तझुा ¼बछाना उचल आ7ण 
आपkया घरR जा.”  
लकूक ५:२० - Eयाचंा Fवeवास पाहून येश ू Eयाला Qहणाला, “मनjुया, तइुया पापांची lमा 
झालR आहे!”  
लकूक ७:४८ – तो Qहणाला ...... तमु=या पापांना lमा केलR गेलR आहे.   
0े6षतांचीं कृEयª १०:४३ - जो कोणी येशवूर Fवeवास ठेवतो, Eयाला lमा केलR जाईल. 
येश=ूया नावामcये देव Eया Tयि�त=या पापांची lमा करRल. सवA संदेjटे हे खरे आहे असे 
Qहणतात.”  
0े6षतांचीं कृEयª १३:३८ - बंधनूो, आQहR जे सांगत आहोत त ेतQुहR समजनू घेतले पाUहजे: 
या एकाकडूनच तमु=या पापांची lमा तQुहांला fमळू शकत.े मोशचेे `नयमशाOp तQुहांला 
तमु=या पापांपासनू म�ुत करणार नाहR. पण dEयेक Tयि�त जी Eया=यावर Fवeवास ठेवत,े 
ती Eया=याXवारे Eया सवाAFवषयी Yयायी ठरFवलR जात.े  
१ योहान २:१२ - Fdय मलुांनो, मी तQुहांला fलहRत आहे, कारण 7ªOतामळेु तमु=या 
पापांची lमा झालेलR आहे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३:१३५ - अkलाह fशवाय असा दसुरा कोण आहे जो पापांची lमा कb 
शकेल? 
मीद ५:७५ - मसीह जो माiरयमचा पpु हा केवळ एक dेFषत होता.  

८२. 
'�=ताकड ेमEृय ूआ'ण नरकाHया चाYया आहेत जे =वीकृत आहे का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
लकूक १२:५ - तQुहR कोणाची भी`त बाळगावी हे मी तQुहांला सांगतो. तQुहांला ठार 
मारkयांनतर तQुहांस नरकात टाकून देHयास जो समथA आहे, Eयाची भीती धरा. होय, मी 
तQुहांस सांगतो Eयालाच ¥या.  
0कटXकरण १:११-१८ - १. हे येश ू7ªOताचे dकटRकरण आहे. dभ ुदेव Qहणातो, “मी अkफा 
आ7ण ओमेगाआहे. मी जो आहे, जो होतो आ7ण जो येत आहे. मी सवAसमथA आहे.” १८. 
मी मेलो होतो, पण पाहा; मी अनंतकाळासाठn िजवंत आहे! आ7ण माइया जवळ मरणा=या 
व अधोलोका=या uकkkया आहेत.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
झ©ुफ ४३:५७ व ५९ - जेTहा मiरयम पpु येशनेू एक बोधकथा सा�ंगतलR  त~ुया समदुायाचे 
लोक लगेच EयाFवषयी ओरड कb लागले. 
 

 



८३. 
'�=त हा जगाचा "रzणकताd" आहे हे =वीकृत आहे का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
यशया ४३:११-१३ – ११. मी Oवत:च परमेeवर आहे मी एकमेव आहे. दसुरा कोणीहR तारणकताA 
नाहR. मीच एकटा आहे. १३. “मीच अlय असतो.  
लकूक २:११ - कारण आज दाFवदा=या गावात तारणारा जYमला आहे. तो 7ªOत dभ ुआहे.  
योहान ४:४२ - आता आQहांला कळले कw, खरोखर हाच मनjुय जगाचे तारण करRल.” 
तीताला १:४ - देव Fपता व 7ªOत येश ूआपला तारणारा याजकडून तलुा कृपा, दया व 
शा`त असो. 
तीताला ३:४-६ - ४. पण जेTहा आम=या तारणाWया देवाची कृपा व dी`त मानवाdती dकट 
झालR, तTेहा ६. देवाने तो पFवp आEमा आमचा तारणारा येश ू 7ªOत या=या Xवारे 
Fवपलुपणे आQहावर ओतला.  
१ योहान ४:१४ - हR गोjट आQहR पाUहलR आहे व आQहR साl देतो कw, जगाचा तारणारा 
होHयासाठn FपEयाने पpुाला पाठFवले आहे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:१७१ - रlणकताA Qहणनू अkलाह पयाA�त आहे. 

८४. 
'�=ताला रzणकताd आ'ण मालक मानणे हाच शा1वत जीवन `मळवtयाचा एकमेव मागd 
आहे हे =वीकृत आहे का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
योहान ३:१६ व ३६ - १६. होय, देवाने जगावर एवढR dी`त केलR कw Eयाने आपला एकुलता 
एक पpु Uदला. देवाने आपला पpु यासाठn Uदला कw, जो कोणी Eया=यावर Fवeवास ठेवतो 
Eयाचा नाश होऊ नये तर Eयाला अनतंकाळचे जीवन fमळावे. ३६. जो कोणी पpुावर 
Fवeवास ठेवतो Eयाला अनंतकाळचे जीवन fमळत,े पंरत ु जो पpुाची आxा पाळीत नाहR 
Eयाला अनंतकाळचे जीवन कधीहR fमळणार नाहR. उलट देवाचा ±ोध Eया=यावर राहतो.” 
योहान १४:६ - येशनेू उGर Uदले, “मी मागA, सEय आ7ण जीवन आहे. केवळ मा~याXवारेच 
FपEयाजवळ जाता येत.े  
0े6षतांचीं कृEयª  ४:१०-१२ - १०. आ7ण येश=ूया साम�याAमळेु तमु=यासमोर उभा राहू शकत 
आहे!  १२. येश ूहा एकमेव आहे जो लोकानंा ता� शकेल. Eयाचे नाव हेच साम�यA फ�त 
जगामcये आहे जे लोकांना तारHयासाठn Uदले आहे, आमचे तारण येशXूवारे झालेच 
पाUहजे!”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३:१९ व ८५ - अkलाह=या लेखी खरा धमA इOलाम हाच आहे. अkलाह अशी 
साl देतो कw Eया=याfशवाय दसुरा कोणी परमेeवर नाहR आ7ण देवदतू व xानी लोकहR 
अशी साl देतात Eया=याfशवाय दसुरा कोणी परमेeवर नाहR आ7ण तो सवAशि�तमान 
आ7ण बXु�धवंत आहे. 
टXप: बायबलमcये २०० हुन अ�धक पXय आहेत जी येशचूे जगाचा रlणकताA Qहणनू वणAन 
करतात.   
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Eयाला अनंतकाळचे जीवन कधीहR fमळणार नाहR. उलट देवाचा ±ोध Eया=यावर राहतो.” 
योहान १४:६ - येशनेू उGर Uदले, “मी मागA, सEय आ7ण जीवन आहे. केवळ मा~याXवारेच 
FपEयाजवळ जाता येत.े  
0े6षतांचीं कृEयª  ४:१०-१२ - १०. आ7ण येश=ूया साम�याAमळेु तमु=यासमोर उभा राहू शकत 
आहे!  १२. येश ूहा एकमेव आहे जो लोकांना ता� शकेल. Eयाचे नाव हेच साम�यA फ�त 
जगामcये आहे जे लोकांना तारHयासाठn Uदले आहे, आमचे तारण येशXूवारे झालेच 
पाUहजे!”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३:१९ व ८५ - अkलाह=या लेखी खरा धमA इOलाम हाच आहे. अkलाह अशी 
साl देतो कw Eया=याfशवाय दसुरा कोणी परमेeवर नाहR आ7ण देवदतू व xानी लोकहR 
अशी साl देतात Eया=याfशवाय दसुरा कोणी परमेeवर नाहR आ7ण तो सवAशि�तमान 
आ7ण बXु�धवंत आहे. 
टXप: बायबलमcये २०० हुन अ�धक पXय आहेत जी येशचूे जगाचा रlणकताA Qहणनू वणAन 
करतात.   
 

 

८३. 
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८५. 

'�=ताच े रQत जगातील पापांचे 0ायि1च� Nहणनू बळी {दले गेले होत े हे =वीकृत आहे 
का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
यशया ५३:५-१२ - ५. पण आम=या दjुकृEयांबXदल Eयाला द:ुख भोगावे लागले. आम=या 
अपराधांमळेु तो भरडला गेला. आमचे कजA, आमची fशlा, Eया=यावर लादलR गेलR. Eयाने 
द:ुख सहन केले. Qहणनू आQहR बरे झालो. ६. पण Eयाने एवढे सगळे केkयानंतरहR आपण 
म�²यांdमाणे भरकटत गेलो. आQहR dEयेकजण Oवत:=या मागाAने गेलो परमेeवराने 
आपkयाला अपराधातनू म�ुत केkयावर आ7ण आपले अपराध Eया=या नावावर केkयावर 
आपण असे वागलो.  
योहान १:२९ – दसुWया Uदवशी योहानाने येशलूा आपणांकड ेयेताना पाUहले. योहान Qहणाला, 
“पाहा, हा देवाचा कोकरा. जगाचे पाप वाहून नेणारा. 
१ कZरथंकरांस १५:३-४ - ३. कारण मलासXुधा पUहkयांदा जे fमळाले त े मी तमु=या 
Oवाधीन केले: त े हे कw 7ªOत आम=या पापांसाठn मरण पावला, हे जे वचनात fलUहले 
आहे. ४. व Eयाला परुHयात आले. व `तसWया Uदवशी Eयाला उठFवHयात आले.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल अन आम ६:१६४ - ओझ ेवाहणारR कोणीहR Tय�ती दसुWयाचे ओझ ेआपkया fशरावर 
घेत नाहR. 
इ�ा १७:१५ - ओझ ेवाहणार कोणीहR मनjुय दसुWयाचे ओझ ेवाहणार नाहR. 
नेजम ५३: ३८ – Oवतःचे ओझ ेवाहणारा कोणीहR दसुWयाचे ओझ ेवाहणार नाहR. 

८६.   
प6व< ]ंथात 0े6षताने मसीह (येश)ू याचा मEृय ूहोईल असे सां�गतले होत ेका?  

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
=तो<सं{हता १६:१० - का? कारण परमेeवरा, त ूमा~या आEQयाला मEृयलुोकात राहू देणार 
नाहRस. त~ुयाशी इमानदार असणाWयाला त ूथड�यात सडू देणार नाहRस.  
यशया ५३:१-१२ - ११. देव Qहणतो, “तQुहR मा~यापढेु सतत यxबfल का करता? मला 
तमु=या म�²यां=या, वासरां=या चरबी=या, आ7ण बलै, कोकरे आ7ण बकWयां=या यxबfलचंा 
आता वीट आला आहे.  
दानीएल ९:२६ - ६२. आठवÄयानंतर `नवडलेला माणसू ठार मारला जाईल तो गेलेला 
असेल. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३:५५ - हे येश ूमी तलुा नसै�गAक मरण देईन. 
मZरयम १९:३० व ३३ - येश ूQहणतो [या Uदवशी मी मरण पावेन Eया Uदवशी मला शांती 
असेल. 
 

 

 
८५. 

'�=ताच े रQत जगातील पापांचे 0ायि1च� Nहणनू बळी {दले गेले होत े हे =वीकृत आहे 
का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
यशया ५३:५-१२ - ५. पण आम=या दjुकृEयांबXदल Eयाला द:ुख भोगावे लागले. आम=या 
अपराधांमळेु तो भरडला गेला. आमचे कजA, आमची fशlा, Eया=यावर लादलR गेलR. Eयाने 
द:ुख सहन केले. Qहणनू आQहR बरे झालो. ६. पण Eयाने एवढे सगळे केkयानंतरहR आपण 
म�²यांdमाणे भरकटत गेलो. आQहR dEयेकजण Oवत:=या मागाAने गेलो परमेeवराने 
आपkयाला अपराधातनू म�ुत केkयावर आ7ण आपले अपराध Eया=या नावावर केkयावर 
आपण असे वागलो.  
योहान १:२९ – दसुWया Uदवशी योहानाने येशलूा आपणांकड ेयेताना पाUहले. योहान Qहणाला, 
“पाहा, हा देवाचा कोकरा. जगाचे पाप वाहून नेणारा. 
१ कZरथंकरांस १५:३-४ - ३. कारण मलासXुधा पUहkयादंा जे fमळाले त े मी तमु=या 
Oवाधीन केले: त े हे कw 7ªOत आम=या पापांसाठn मरण पावला, हे जे वचनात fलUहले 
आहे. ४. व Eयाला परुHयात आले. व `तसWया Uदवशी Eयाला उठFवHयात आले.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल अन आम ६:१६४ - ओझ ेवाहणारR कोणीहR Tय�ती दसुWयाचे ओझ ेआपkया fशरावर 
घेत नाहR. 
इ�ा १७:१५ - ओझ ेवाहणार कोणीहR मनjुय दसुWयाचे ओझ ेवाहणार नाहR. 
नेजम ५३: ३८ – Oवतःचे ओझ ेवाहणारा कोणीहR दसुWयाचे ओझ ेवाहणार नाहR. 

८६.   
प6व< ]ंथात 0े6षताने मसीह (येश)ू याचा मEृय ूहोईल असे सां�गतले होत ेका?  

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
=तो<सं{हता १६:१० - का? कारण परमेeवरा, त ूमा~या आEQयाला मEृयलुोकात राहू देणार 
नाहRस. त~ुयाशी इमानदार असणाWयाला त ूथड�यात सडू देणार नाहRस.  
यशया ५३:१-१२ - ११. देव Qहणतो, “तQुहR मा~यापढेु सतत यxबfल का करता? मला 
तमु=या म�²यां=या, वासरां=या चरबी=या, आ7ण बलै, कोकरे आ7ण बकWयां=या यxबfलचंा 
आता वीट आला आहे.  
दानीएल ९:२६ - ६२. आठवÄयानंतर `नवडलेला माणसू ठार मारला जाईल तो गेलेला 
असेल. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३:५५ - हे येश ूमी तलुा नसै�गAक मरण देईन. 
मZरयम १९:३० व ३३ - येश ूQहणतो [या Uदवशी मी मरण पावेन Eया Uदवशी मला शांती 
असेल. 
 

 

 
८५. 

'�=ताच े रQत जगातील पापांचे 0ायि1च� Nहणनू बळी {दले गेले होत े हे =वीकृत आहे 
का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
यशया ५३:५-१२ - ५. पण आम=या दjुकृEयांबXदल Eयाला द:ुख भोगावे लागले. आम=या 
अपराधांमळेु तो भरडला गेला. आमचे कजA, आमची fशlा, Eया=यावर लादलR गेलR. Eयाने 
द:ुख सहन केले. Qहणनू आQहR बरे झालो. ६. पण Eयाने एवढे सगळे केkयानंतरहR आपण 
म�²यांdमाणे भरकटत गेलो. आQहR dEयेकजण Oवत:=या मागाAने गेलो परमेeवराने 
आपkयाला अपराधातनू म�ुत केkयावर आ7ण आपले अपराध Eया=या नावावर केkयावर 
आपण असे वागलो.  
योहान १:२९ – दसुWया Uदवशी योहानाने येशलूा आपणांकड ेयेताना पाUहले. योहान Qहणाला, 
“पाहा, हा देवाचा कोकरा. जगाचे पाप वाहून नेणारा. 
१ कZरथंकरांस १५:३-४ - ३. कारण मलासXुधा पUहkयांदा जे fमळाले त े मी तमु=या 
Oवाधीन केले: त े हे कw 7ªOत आम=या पापांसाठn मरण पावला, हे जे वचनात fलUहले 
आहे. ४. व Eयाला परुHयात आले. व `तसWया Uदवशी Eयाला उठFवHयात आले.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल अन आम ६:१६४ - ओझ ेवाहणारR कोणीहR Tय�ती दसुWयाचे ओझ ेआपkया fशरावर 
घेत नाहR. 
इ�ा १७:१५ - ओझ ेवाहणार कोणीहR मनjुय दसुWयाचे ओझ ेवाहणार नाहR. 
नेजम ५३: ३८ – Oवतःचे ओझ ेवाहणारा कोणीहR दसुWयाचे ओझ ेवाहणार नाहR. 

८६.   
प6व< ]ंथात 0े6षताने मसीह (येश)ू याचा मEृय ूहोईल असे सां�गतले होत ेका?  

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
=तो<सं{हता १६:१० - का? कारण परमेeवरा, त ूमा~या आEQयाला मEृयलुोकात राहू देणार 
नाहRस. त~ुयाशी इमानदार असणाWयाला त ूथड�यात सडू देणार नाहRस.  
यशया ५३:१-१२ - ११. देव Qहणतो, “तQुहR मा~यापढेु सतत यxबfल का करता? मला 
तमु=या म�²यां=या, वासरां=या चरबी=या, आ7ण बलै, कोकरे आ7ण बकWयां=या यxबfलचंा 
आता वीट आला आहे.  
दानीएल ९:२६ - ६२. आठवÄयानंतर `नवडलेला माणसू ठार मारला जाईल तो गेलेला 
असेल. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३:५५ - हे येश ूमी तलुा नसै�गAक मरण देईन. 
मZरयम १९:३० व ३३ - येश ूQहणतो [या Uदवशी मी मरण पावेन Eया Uदवशी मला शांती 
असेल. 
 

 

 
८५. 

'�=ताच े रQत जगातील पापांचे 0ायि1च� Nहणनू बळी {दले गेले होत े हे =वीकृत आहे 
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आहे. ४. व Eयाला परुHयात आले. व `तसWया Uदवशी Eयाला उठFवHयात आले.  
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८७. 
येशनेू =वतः त ेयहुदXं,वारे मारले जातील अशी भ6वUयवाणी केलX होती का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
म�य १६:२१ – २३. तTेहापासनू येश ू 7ªOत आपkया fशjयास दाखव ूलागला कw, आपण 
यbशलेमला जावे आ7ण वडील यहुदR नेत ेव म¦ुय याजक आ7ण `नयमशाOpाचे fशlक 
यां=याकडून पjुकळ द:ुखे सोसावी व िजवे मारले जावे व `तसWया Uदवशी पYुहा उठFवले 
जावे याचे अगEय आहे.  
योहान १०:११ व १५ - ११. मी चांगाला म�ढपाळ आहे. चांगला म�ढपाळ आपkचा म�ढरासाठn 
Oवत:चा जीव देतो. १५. मी मा~या म�ढरांना dाण देतो ...   
योहान १२:३२-३३ - ३२.  परंत ुमी, जेTहा प�ृवीपासनू वर उचलला जाईन, तTेहा मी सवA 
लोकांना मा~याकड ेओढRन.” ३३. Eयाने हे यासाठn Qहटले कw कोणEया dकार=या मरणाने 
तो मरणार आहे हे Eयाला दाखवायचे होत.े  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
टXप: कुराणमcये असे कोणतहेR पXय नाहR [यात येशनेू Oवतः त े यहुदRंXवारे मारले 
जातील असे सां�गतले असेल.   

८८. 
'�=त सळुावर शारXZरक±U²या मरण पावले आ'ण मरणातनू परत उठले हे =वीकृत आहे 
का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
म�य २७:५० - पYुहा एकदा येशनेू मोÂयाने आरोळी मारलR आ7ण तो मरण पावला. 
माकd  १५:३७ - मग मोÂयाने आरोळी मा�न येशनेू dाण सोडला.  
लकूक २४:४४ व ४६ - ४४. तो Eयांना Qहणाला, “�याच Eया गोjटR [या मी तQुहांबरोबर 
असताना सां�गतkया होEया कw, मोशचेे `नयमशाOp, भFवjयवादR आ7ण Oतोp े �यात 
मा~याFवषयी जे सा�ंगतले आहे त ेसवA पणूA झालेच पाUहजे.” ४६. मग तो Eयांना Qहणाला, 
“असे fलUहले आहे कw, 7ªOताने द:ुख भोगावे आ7ण मेलेkयांतनू `तसWया Uदवशी उठावे. 
योहान १९:३० - येश ूआबं घेतkयावर Qहणाला, “पणूA झाले आहे.” मग Eयाने आपले डोके 
लववनू आपला आEमा सोडून Uदला. 
१ कZरथंकरांस १५:३-४ - ३. कारण मलासXुधा पUहkयांदा जे fमळाले त ेमी तमु=या Oवाधीन 
केले: त े हे कw 7ªOत आम=या पापांसाठn मरण पावला, हे जे वचनात fलUहले आहे.  
४. व Eयाला परुHयात आले. व `तसWया Uदवशी Eयाला उठFवHयात आले.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:१५७ - ना Eयांनी Eयाची हEया केलR ना Eयास ±ुसावर चढवनू ठार केले. परंत ु
Eयास ±ुसावर चढवनू ठार मारkयासारखे dतीत करHयात आले. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
टXप: कुराणमcये असे कोणतहेR पXय नाहR [यात येशनेू Oवतः त े यहुदRंXवारे मारले 
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८८. 
'�=त सळुावर शारXZरक±U²या मरण पावले आ'ण मरणातनू परत उठले हे =वीकृत आहे 
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बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
म�य २७:५० - पYुहा एकदा येशनेू मोÂयाने आरोळी मारलR आ7ण तो मरण पावला. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Eयास ±ुसावर चढवनू ठार मारkयासारखे dतीत करHयात आले. 
 

 



८९. 
'�=त आजहX िजंवत आहेत आ'ण त ेप�ुहा 0कट होतील हे =वीकृत आहे का?  

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
योहान १४:२-३ - २. मा~या FपEया=या घरात राहHया=या पjुकळ जागा आहेत, जागा नसEया 
तर मी तQुहांला सां�गतले असत.े कारण मी तमु=यासाठn जागा तयार करायला 
जातो. ३. मी गेkयावर तमु=यासाठn जागा तयार करRन आ7ण पYुहा येईन, आ7ण तQुहांला 
मा~याजवळ घेईन, यासाठn कw जेथे मी आहे तथेे तQुहRहR असावे.  
0कटXकरण २:२५ - मी येईपय�तजे तमु=याकड ेआहे Eयाला ध�न राहा.   
0कटXकरण २२:१२ व २० – पाहा! मी लवकर येत आहे, आ7ण माझ ेवेतन तमु=याकiरता 
घेऊन येईन. dEयेकाला Eया=या कमाAनसुार मी फळ देईन. २०. जो येश ूया गोjटRFवषयी 
साl देतो, तो Qहणतो, “होय, मी लवकर येतो.” आमेन, ये dभ ुयेश,ू ये!  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:१५८ - अkलाहने Oवतःकड ेघेऊन Eयाचा सYमान केला. 
झु©फ ४३:६१ - तो खरोखरच अं̀ तम घटकेचा एक संकेत आहे Qहणनू EयाFवषयी शंका 
बाळगू नका. 
टXप: बायबलमcये 7ªOता=या परत येHयाबाबत ७३ पXय आहेत.   

९०. 
बायबलम�ये हज. मोहNमद यांHया परत येtयाचे "भाक�त" �कंवा "भ6वUयवाणी" करणारे 
कोणतहेX प,य आहे का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
म�य २४:११ व २६ - ११. अनेक खोटे संदेjटे येतील, त ेलोकांना चकुwचे fशlण देतील व 
Eयावर Fवeवास ठेवायला लावतील. २६. “एखादा मनjुय तQुहांला सांगेल, पाहा, मशीहा 
ओसाड रानात आहे. तर तथेे जाऊ नका. uकंवा जर त ेQहणाले, पाहा, 7ªOत, आतkया 
खोलRत लपला आहे, तर Eया=यावर Fवeवास ठेव ूनका.  
योहान ५:३१ - “जर मी Oवत:च मा~याFवषयी लोकांना सां�गतले तर लोक Eया गोjटR 
मानणार नाहRत.  
२ कZरथंकरांस १३:१ - हR माझी तQुहांला भेटHयाची `तसरR वेळ आहे. ‘dEयेक गोjट दोन 
uकंवा तीन साlीदारां=या साlीने fसXध करावी.’  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आZरफ ७:१५७ - जे dेFषतांचे, `नरlर असलेkया पगैंबराचे अनसुरण करतात [याचा उkलेख 
Eया=याकड ेअसलेkया तौरात व इंजील यामcये Eयांना आढळून येतो. 
साफ ६१:६ - अशा एका dेFषतां=या आगमनाची शभुवाताA देत आहे जो मा~या नंतर येणार 
आहे. 
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९१. 
हज. मोहNमद यांना परमे1वराHया `ल'खत वचनांब,दल सांगtयास पा< ठरtयासाठv 
सु̀ श³zत यहुदX असणे आव1यक होत ेका?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
योहान ४:२२ - कारण यहूदR लोकांकडूनच तारण येत.े  
रोमकरांस ३:१-२ - १. तर मग यहूदR असHयात फायदा काय? uकंवा सुंतपेासनू फायदा 
काय? २. सवA बाबतीत पjुकळच आहे. कारण सवAdथम Eयांना देवाची वचने Fवeवासाने 
सोपFवHयात आलR होती. 
रोमकरांस ९:४ - इ�ाएलR कोण आहेत? त ेदेवाचे `नवडलेले लोक आहेत. या लोकांकड ेदेवाचे 
गौरव आ7ण देवाने Eयां=याशी केलेला करार आहे. देवाने Eयांना `नयमशाOp Uदले. आ7ण 
उपासना करHयाचा यो�य मागA Uदला. आ7ण देवाने Eयांना Eयाचे अfभवचन Uदले आहे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आZरफ ७:१५७-१५८ - जे लोक Eया=यावर \Xधा ठेवतील, आ7ण Eयास सYमानाने 
वागवतील आ7ण Eयास पाUठंबा देतील व सहायय करतील तचे लोक सफल होतील. 
अश शरूा ४२:५२ - तलुा हे कळत नTहत ेकw |ंथ काय आहेत \Xधा काय आहे. 

९२.   
हज. मोहNमद यांची त े0े6षत असBयाची =वतः घोषणा करणे हX 0े6षतपणाची वधै चाचणी 
�कंवा परुावा आहे का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
योहान ५:३१ व ३६ - ३१. “जर मी Oवत:च मा~याFवषयी लोकांना सां�गतले तर लोक Eया 
गोjटR मानणार नाहRत. ३६. “परंत ुमजजवळ मा~याFवषयी योहानापेlाहR मोठा परुावा आहे. 
जी कामे मी करतो तीच माझा परुावा आहेत. Eया गोjटRंव�न हे fसXध होत ेकw, FपEयाने 
मला पाठFवले आहे.  
१ कZरथंकरांस १४:३२-३३ - ३२. जे आEमे भFवjयवाXयांना dेरणा देतात, त े Eया 
संदेjgयां=या Oवाधीन असतात. ३३. कारण देव हा बेfशOतपणा आणणारा नसनू, शां`त 
आणणारा देव आहे.  
२ कZरथंकरांस १३:१ - हR माझी तQुहांला भेटHयाची `तसरR वेळ आहे. ‘dEयेक गोjट दोन 
uकंवा तीन साlीदारां=या साlीने fसXध करावी.’  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:७९ – आQहR तQुहाला (महुQमद) मानवजातीसाठn दतू Qहणनू पाठवला आहे. 
आ7ण अkलाहची साl परेुशी आहे. 
राद १३:४३ - त ूEयांना असे सांग कw मा~या व तमु=या दरQयान अkलाह व तसेच तो 
[या=याकड े|ंथाचे xान आहे, साlी Qहणनू पयाA�त आहे. 
फे5तह ४८:२८ - तोच होय [याने मागAदशAन व सEय धमA घेऊन आपला dेFषत यासाठn पाठवलेला 
आहे कw या धमाAला दसुWया dEयेक धमाAवर \ेjठEव dा�त Tहावे. आ7ण साlी Qहणून अkलाह 
पयाA�त आहे. 
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बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
यशया ८:२० - तQुहR fशकवणकुwdमाणे वागा व कराराचे पालन करा. तQुहR �या आxांचे 
पालन केले नाहR तर तQुहR चकुw=या आxांचे पालन कराल.  
१ कZरथंकरांस १४:३२-३३ - ३२. जे आEमे भFवjयवाXयांना dेरणा देतात, त ेEया संदेjgयां=या 
Oवाधीन असतात. ३३. कारण देव हा बेfशOतपणा आणणारा नसनू, शां̀ त आणणारा देव 
आहे.  
१ योहान ५:२० – आ7ण आQहाला माUहत आहे कw देवाचा पpु आला आहे...येश ू7ªOत. हा 
खरा देव आहे...  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अश शरूा २६:१९२-१९७ - हे कुराण सवA जागां=या Oवामीने dकट केलेले आहे. एक 
Fवeवासपाp आEमा Eयास घेऊन dकट झाला आहे. 
फु`सलेत ४१:४३ - तलुा अYय कोणEयाहR नTहे तर Eयाच गोjटR सां�गतkया जात आहेत 
[या त~ुया आधी होऊन गेलेkया dेFषतांना सांगHयात आkया होEया. 
अश शरूा ४२:१५ - अkलाह हा आमचा Fवधाता आहे आ7ण तमुचाहR Fवधाता आहे. 
आम=यासाठn आम=या कमा�चे फळ आ7ण तमु=यासाठn तमु=या कमा�चे फळ, आम=या 
आ7ण तमु=या मcये कोणतहेR भांडण नाहR. अkलाह आQहा सवाAना एकp करणार आहे. 
आ7ण आQहा सवाAना Eया=याकडचे परत जायचे आहे. 

९४. 
परमे1वराने हज. मोहNमदना त ेपरमे1वरा,वारे पाठवले गेले असBयाची पUुटX करtयासाठv 
येश ू�कंवा इतर 0े6षतां0माणे 0Eयz चमEकार करtयाची अ,भतु शQती {दलX होती का?  

बायबल  नाहR  /  नाहR  कुरान 
योहान ५:३६ – “परंत ुमजजवळ मा~याFवषयी योहानापेlाहR मोठा परुावा आहे. जी कामे मी 
करतो तीच माझा परुावा आहेत. या गोjटR मा~या FपEयाने मला करHयासाठn Uदलेkया 
आहेत. Eया गेjटRंव�न हे fसXध होत ेकw, FपEयाने मला पाठFवले आहे.  
योहान १४:११ - मी FपEयामcये आहे व Fपता मजमcये आहे असा Fवeवास धरा. नाहRतर मी 
केलेkया कामावbन तरR मा~यावर Fवeवास ठेवा.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल अन आम ६:३७-३८ - अkलाह कड े`निeचतच संकेत dकट करHयाचे साम�यA आहे, परंत ु
Eयां=यापकैw अनेकांना त ेमाUहत नाहR. 
यनुसु १०:२० - अzjटा=या xानाचा अ�धकारR केवळ अkलाहच आहे, Qहणनू dतीlा करा; 
मी तमु=याबरोबर dतीlा करणाWयां=या मcये आहे. 
टXप: बायबलमcये येश ूआ7ण इतर dेFषतांXवारे केलेkया १५७ चमEकारांची न�द आहे, परंत ु
हे कुराणात न�द असलेkया हज. मोहQमदां=या चमEकाराdमाणे मळुीच नाहRत.  
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९५. 
हज. मोहNमदांकड ेयेश ूआ'ण इतर 0े6षतां0माणे भ6वUयाचे "भाक�त" �कंवा "भ6वUयवाणी" 
करtयाची 0े6षतासंबंधी शQती होती का?  

बायबल  नाहR  /  नाहR  कुरान 
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उतरले नाहR तर समजा कw त ेपरमेeवराचे बोलणे नTहे, तो संदेjटा Oवत:चेच Fवचार बोलनू 
दाखवत होता. Eयाला तQुहR घाबरायचे कारण नाहR. 
१ शमवेुल ९:९ - शÅल नोकराला Qहणाला, “ठnक आहे, चल जाऊ.” आ7ण त े `तकड े
`नघाले. चढण जात असताना वाटेत Eयांना पाHयाला चाललेkया काहR त�ण मलुR भेटkया. 
Eयांना Eयांनी संदेjgयाचा पGा Fवचारला.  
यशया  ४१:२२ - सरुवातीला काय झाले? भFवjयात काय घडणार आहे? त ेआQहाला सांगा. 
आQहR लlपवूAक ऐकू. मग नंतर काय घडणार आहे त ेआQहाला कळेल.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल अन आम ६:५० - मी तQुहाला असे Qहणत नाहR कw मा~याकड ेअkलाहचे खिजने 
आहेत आ7ण असेहR Qहणत नाहR कw जे अzeय आहे त ेमला माUहत आहे; असेहR Qहणत 
नाहR कw मी देवदतू आहे. 
अ काफ ४६:९ - मी काहR कोणी नवा dेFषत नाहR, आ7ण मला माUहत नाहR कw 
इहलोकw=या जीवनात मा~याबाबतीत काय होणार आहे. 
टXप: हदRथ: बखुारR २:६६७, ६७३-६८० आ7ण अल अन आम ६:१०३-१०९. 

९६. 
अ|ाहमचा परमे1वर हज. मोहNमद यांनी काबा येथील का¨या दगडाचे चुंबन घेणे �कंवा 
अरबांHया म5ूत dपजूक देवतांचा स�मान करणे माफ करेल का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
5नगdमत २०:३-५ – ३. मा~या fशवाय इतर कोणEयाहR दैवतांची त ूउपासना क� नयेस. ५. 
त ूOवतःला नमन करशील ... 
१ राजे १९:१८ - एलRया, इ�ाएलमcये तचू काहR एकटा `नjठावान नाहRस. तहेR बरेच 
जणांना मारतील. आ7ण तरRहR, बालपढेु कधी वाकले नाहRत असे सात हजार लोक अजनूहR 
आहेत. यांना मी जगू देईल. Eयांनी आयjुयात कधी बालमतूJचे चुंबन घेतलेले नाहR.”  
२ कZरथंकरांस ६:१६ - मी Eयां=याबरोबर राहRन, आ7ण Eयां=याबरोबर चालेन, मी Eयांचा 
देव होईन आ7ण त ेमाझ ेलोक होतील. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:१५८ - हेच त ेलोक आहेत [यां=यावर Eयां=या FवधाEयांचे कृपाfशवाAद व दया 
आहे. 
नेजम ५ ३:१८-२० - Eयाने आपkया FवधाEया=या संकेतांपकैw सवाAत महान संकेत पाUहला.  
टXप: हदRथ: बखुारR २:६६७, ६७३-६८० व अल अन आम ६:१०३-१०९  
 

 

९५. 
हज. मोहNमदांकड ेयेश ूआ'ण इतर 0े6षतां0माणे भ6वUयाचे "भाक�त" �कंवा "भ6वUयवाणी" 
करtयाची 0े6षतासंबंधी शQती होती का?  

बायबल  नाहR  /  नाहR  कुरान 
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उतरले नाहR तर समजा कw त ेपरमेeवराचे बोलणे नTहे, तो संदेjटा Oवत:चेच Fवचार बोलनू 
दाखवत होता. Eयाला तQुहR घाबरायचे कारण नाहR. 
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Eयांना Eयांनी संदेjgयाचा पGा Fवचारला.  
यशया  ४१:२२ - सरुवातीला काय झाले? भFवjयात काय घडणार आहे? त ेआQहाला सांगा. 
आQहR लlपवूAक ऐकू. मग नंतर काय घडणार आहे त ेआQहाला कळेल.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल अन आम ६:५० - मी तQुहाला असे Qहणत नाहR कw मा~याकड ेअkलाहचे खिजने 
आहेत आ7ण असेहR Qहणत नाहR कw जे अzeय आहे त ेमला माUहत आहे; असेहR Qहणत 
नाहR कw मी देवदतू आहे. 
अ काफ ४६:९ - मी काहR कोणी नवा dेFषत नाहR, आ7ण मला माUहत नाहR कw 
इहलोकw=या जीवनात मा~याबाबतीत काय होणार आहे. 
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१ राजे १९:१८ - एलRया, इ�ाएलमcये तचू काहR एकटा `नjठावान नाहRस. तहेR बरेच 
जणांना मारतील. आ7ण तरRहR, बालपढेु कधी वाकले नाहRत असे सात हजार लोक अजनूहR 
आहेत. यांना मी जगू देईल. Eयांनी आयjुयात कधी बालमतूJचे चुंबन घेतलेले नाहR.”  
२ कZरथंकरांस ६:१६ - मी Eयां=याबरोबर राहRन, आ7ण Eयां=याबरोबर चालेन, मी Eयांचा 
देव होईन आ7ण त ेमाझ ेलोक होतील. 
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आQहR लlपवूAक ऐकू. मग नंतर काय घडणार आहे त ेआQहाला कळेल.  
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अल अन आम ६:५० - मी तQुहाला असे Qहणत नाहR कw मा~याकड ेअkलाहचे खिजने 
आहेत आ7ण असेहR Qहणत नाहR कw जे अzeय आहे त ेमला माUहत आहे; असेहR Qहणत 
नाहR कw मी देवदतू आहे. 
अ काफ ४६:९ - मी काहR कोणी नवा dेFषत नाहR, आ7ण मला माUहत नाहR कw 
इहलोकw=या जीवनात मा~याबाबतीत काय होणार आहे. 
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5नगdमत २०:३-५ – ३. मा~या fशवाय इतर कोणEयाहR दैवतांची त ूउपासना क� नयेस. ५. 
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१ राजे १९:१८ - एलRया, इ�ाएलमcये तचू काहR एकटा `नjठावान नाहRस. तहेR बरेच 
जणांना मारतील. आ7ण तरRहR, बालपढेु कधी वाकले नाहRत असे सात हजार लोक अजनूहR 
आहेत. यांना मी जगू देईल. Eयांनी आयjुयात कधी बालमतूJचे चुंबन घेतलेले नाहR.”  
२ कZरथंकरांस ६:१६ - मी Eयां=याबरोबर राहRन, आ7ण Eयां=याबरोबर चालेन, मी Eयांचा 
देव होईन आ7ण त ेमाझ ेलोक होतील. 
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आहेत आ7ण असेहR Qहणत नाहR कw जे अzeय आहे त ेमला माUहत आहे; असेहR Qहणत 
नाहR कw मी देवदतू आहे. 
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टXप: हदRथ: बखुारR २:६६७, ६७३-६८० आ7ण अल अन आम ६:१०३-१०९. 

९६. 
अ|ाहमचा परमे1वर हज. मोहNमद यांनी काबा येथील का¨या दगडाचे चुंबन घेणे �कंवा 
अरबांHया म5ूत dपजूक देवतांचा स�मान करणे माफ करेल का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
5नगdमत २०:३-५ – ३. मा~या fशवाय इतर कोणEयाहR दैवतांची त ूउपासना क� नयेस. ५. 
त ूOवतःला नमन करशील ... 
१ राजे १९:१८ - एलRया, इ�ाएलमcये तचू काहR एकटा `नjठावान नाहRस. तहेR बरेच 
जणांना मारतील. आ7ण तरRहR, बालपढेु कधी वाकले नाहRत असे सात हजार लोक अजनूहR 
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९७.   
हज. मोहNमद यांना एक सामा�य मनUुय �याला EयाHया पापांची zमा मागtयाची गरज 
आहे असे समजले जाईल का?  

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
उपदेशक ७:२० - या प�ृवीवर सदैव चांगkया गोjटR करणारा आ7ण कधीहR पाप न करणारा 
असा माणसू नाहR. 
म�य: ३:२–८ - २. पeचाGाप OवगाAचे रा[य जवळ आले आहे. ८. पeचाGापासाठn फळे बाहेर 
आणा. 
म�य ९:१२-१३ ..... येश ू ... मी धाfमAकांना बोलावHयास आलो नाहR तर पापी लोकांना 
पeचाGाप करHयास आलो आहे. 
१ योहान १:८ व १० – जर आपण Qहणतो कw आपkयापाशी पाप नाहR तर आपण Oवतःला 
फसवतो, आ7ण सEय आपkयामcये नाहR ... 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:१०६ - अkलाहची lमा याचना कर, अkलाह `निeचतच दयाळू आहे. 
यसुफु १२:५३ - माझा Fवधाता अ`तशय lमाशील व दयाळू आहे. 
मोहNमद ४७:१९ - आपkया दबुAलतेबXदल lमायाचना कर. 
फा5तह ४८:१-२ - अkलाह=या नावाने कृपाfशल व दयाळू आहे. 
टXप: हज. मोहQमद यांना Eयां=या Oवतः=या मोlाबXदल खाpी नTहती: कफ. अहकाफ ४६:९; हदRथ: 
बखुारR खंड. ५ ±. २६६ आ7ण २३४-२३६. 

९८.   
हज. मोहNमद यांना शवेटचा आ'ण सवाdत महान 0े6षत समजले जाईल का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
0कटXकरण १:१, ८ व १७ – १. हे येश ू7ªOताचे dकटRकरण आहे. ८. dभ ुदेव Qहणातो, “मी 
अkफा आ7ण ओमेगा आहे. मी जो आहे, जो होतो आ7ण जो येत आहे. मी सवAसमथA 
आहे.” १७. “घाब� नको! मी पUहला आ7ण शवेटला आहे. मी िजवंत आहे,  
0कटXकरण २२:१३, १६ व २० – १३. मी अkफा व ओमेगा, पUहला व अखेरचा, आरंभ आ7ण 
शवेट आहे. १६. मी दाFवदा=या कुळातील एक अकुंर व वंशज आ7ण पहाटेचा तजेOवी तारा 
आहे.” २०. जो येश ू या गोjटRFवषयी साl देतो, तो Qहणतो, “होय, मी लवकर येतो.” 
आमेन, ये dभ ुयेश,ू ये!  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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पाठवलेला आहे कw या धमाAला दसुWया dEयेक धमाAवर \ेjठEव dा�त Tहावे 
टXप: येश=ूया परत येHयाची अपेlा आहे, हज. मोहQमदची नाहR. 
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आणा. 
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मानव आ'ण पाप 
९९. 

जेYहा आदम आ'ण ईYह यांनी पाप केले तYेहा EयाHया पZरणामी परमे1वर आ'ण मानव 
यांHयात मलूभतू अतंर पडले का, क� �यामळेु परमे1वराHया पाप6व�,ध 5नवाडा 
करtयापासनू मानवाचे रzण करtयाची आव1यकता भासेल?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
उEप6� २:१६-१७ - १६. परमेeवराने मनjुयाला हR आxा UदलR; परमेeवर Qहणाला, “बागेतील 
कोणEयाहR झाडाचे फळ त ूखशुाल खाऊ शकतो. १७. परंत ुबWयावाईटाचे xान क�न देणाWया 
झाडाचे फुळ त ूखाऊ नको; जर Eया झाडाचे फळ त ूखाशील तर त ून�कw मरशील.”  
रोमकरांस ५:१२-१९ - Qहणनू पाप जसे एका मनjुयाXवारे, जगात आले आ7ण पापाXवारे मरण 
आले, तसेच सवा�नी पाप केkयामळेु सवA माणसांमcये मरण आले.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:३५-३८ - आदम आपkया FवधाEयाकडून dाथAनेचे काहR शLद fशकला Qहणनू 
अkलाहने कृपाzjटRने Eया=याकड े पUहले. खाpीने तो वारंवार कृपा करणारा आ7ण दयाळू 
आहे. 

१००. 
लोक "पापी व�ृी" सह ज�माला येतात याब,दल काहX प,य आहे का? (मळू पाप) 

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
यशया ६४:६ - आQहR सगळे पापांनी मळीन झालो आहोत. आमचा सवA चांगुलपणा जYुया 
मळलेkया कपÄयाdंमाणे आहे. आQहR सवA Fपकkया पानांdमाणे आहोत. आम=या पापांनी 
आQहाला, वारा जसा पाचोळा दरू वाहून नेतो, तसे दरू नेले आहे.  
5यमdया १३:२३ - काळा माणसू आपkया कातडीचा रंग बदल ू शकत नाहR. uकंवा �चGा 
आपkया अगंावरRल Uठपके बदल ूशकत नाहR. Eयाचdमाणे य�शलेम, त ूसXुधा बदलणार 
नाहRस आ7ण चांगkया गोjटR करणार नाहRस त ूनेहमीच वाईट गोjटR करशील.  
5यमdया १७:९ - “माणसाच ेमन फार कपटR असत.े Eया=यावर काहR औषध नाहR. Qहणनूच 
कोणालाहR मनाचे खरे आकलन होत नाहR.  
रोमकरांस ३:२३ - सवाAनी पाप केले आहे आ7ण त ेदेवा=या गौरवाला उणे पडले आहेत.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ताहा २०:१२२ - आदम=या FवधाEयाने आपला अन|ुह करHयासाठn Eयास `नवडले आ7ण 
Eयावर दयाzjटR दाखवलR आ7ण Eयास मागA दाखवला. 
5तन ९५:४ - `नःसंशय dEयेका=या हालअपेjटे नंतर सखु आहे. 
टXप: इOलाम "मळू पाप" हा उपदेश नाकारतो. 
 

 

मानव आ'ण पाप 
९९. 

जेYहा आदम आ'ण ईYह यांनी पाप केले तYेहा EयाHया पZरणामी परमे1वर आ'ण मानव 
यांHयात मलूभतू अतंर पडले का, क� �यामळेु परमे1वराHया पाप6व�,ध 5नवाडा 
करtयापासनू मानवाचे रzण करtयाची आव1यकता भासेल?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
उEप6� २:१६-१७ - १६. परमेeवराने मनjुयाला हR आxा UदलR; परमेeवर Qहणाला, “बागेतील 
कोणEयाहR झाडाचे फळ त ूखशुाल खाऊ शकतो. १७. परंत ुबWयावाईटाचे xान क�न देणाWया 
झाडाचे फुळ त ूखाऊ नको; जर Eया झाडाचे फळ त ूखाशील तर त ून�कw मरशील.”  
रोमकरांस ५:१२-१९ - Qहणनू पाप जसे एका मनjुयाXवारे, जगात आले आ7ण पापाXवारे मरण 
आले, तसेच सवा�नी पाप केkयामळेु सवA माणसांमcये मरण आले.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:३५-३८ - आदम आपkया FवधाEयाकडून dाथAनेचे काहR शLद fशकला Qहणनू 
अkलाहने कृपाzjटRने Eया=याकड े पUहले. खाpीने तो वारंवार कृपा करणारा आ7ण दयाळू 
आहे. 
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मळलेkया कपÄयाdंमाणे आहे. आQहR सवA Fपकkया पानांdमाणे आहोत. आम=या पापांनी 
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१०१. 
0े6षतांसह सवd मनUुय पाप करtयासाठv दोषी आहेत का? (येश ूवगळता) 

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
१ राजे ८:४६ - लोकां=या हातनू काहR पापहR होईल. मी असं Qहणतो, कारण माणसाचा तो 
Oवभावच आहे. अशावेळी Eयां=यावर संतापनू त ू Eयांचा शpकूडून पराभव करवशील. शp ू
मग Eयांना कैदR क�न दरूदेशी नेतील.  
=तो<सं{हता १३०:३ - परमेeवरा, त ू जर लोकांना खरोखरच Eयां=यासग�या पापांबXदल 
fशlा केलRस तर कुणीहR माणसू िजवंत राहाणार नाहR. 
नी5तस<ू े२०:९ - कुठलाहR माणसू आपण dयEनांची पराकाjटा केलR असे खरोखरच Qहण ू
शकेल का? मी पाप केले नाहR असे कुणी खरोखर सांगू शकेल का? नाहR.  
रोमकरांस ३:१० - शाOpात असे fलUहले आहे: “पापाfशवाय असा कोणीहR नाहR. एकहR नाहR.  
१ योहान १:८ - योहान तो dकाश नTहता, परंत ुलोकांना dकाशाFवषयी सांगHयासाठn योहान 
आला.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
यसुफु १२:५३ - कारण मी Oवतःला मना=या दुबAलतेपासून मु�त समजत नाहR. अYय लोकां=या 
बाबतीत मनच वाईट गोjटR करHयास dवGृ करत.े 
इ|ा{हम १४:३४ – मनjुय फार अYयायी व अ`तशय कृत¿न आहे. 
नाल १६:६१ - अkलाह जर लोकांना Eया=या अEयाचाराबXदल fशlा करता तर Eयाने या 
धतJवर हयात असलेला एकहR dाणी fशkलक ठेवला नसता. 
अश शरूा २६:८२ - आमचा Fवधाता आमची पापे `निeचतच lमा करRल.   
मोहNमद  ४७:१९ - आपkया दबुAलतेबXदल lमायाचना कर.   

१०२. 
येशचूी आई, मेरXला दैवी देणगी लाभलX असे समजले आहे का आ'ण 5तला परमे1वराची 
माता मानले पा{हजे का?  

बायबल  नाहR  /  नाहR  कुरान 
यशया  ४२:८ -“मी परमेeवर आहे माझ ेनाव यहोवा, मी माझ ेगौरव दसुWयांना देणार नाहR. 
मा~याकiरता असलेलR Oततुी मी मतूJ=या (खोgया देवां=या) वाgयाला येऊ देणार नाहR.  
योहान २:३-५ -३. ल�नात परेुसा ¹ाlारस नTहता. सगळा ¹ाlारस संपला. तTेहा येशचूी आई 
Eयाला QहणालR, “Eयां=याजवळ ¹ाlारस नाहR.”  
४. येशनेू उतर Uदले, “आई, त ूमला यात का गुंतFवतसे? माझी वेळ अजनू आलेलR नाहR.”  
५. येशचूी आई नोकरांना QहणालR, “येश ूतQुहांला सांगेल तसे करा.” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
इ�ा १७:२२-२ ३ - अkलाह=या बरोबरRने दसुरा कोणी ईeवर बनव ूनकोस. 
झारXयात ५१:५६ - मी िजंन आ7ण माणसे याना यासाठn `नमाAण केले आहे कw Eयांनी 
माझी उपासना करावी. 
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=तो<सं{हता १३०:३ - परमेeवरा, त ू जर लोकांना खरोखरच Eयां=यासग�या पापांबXदल 
fशlा केलRस तर कुणीहR माणसू िजवंत राहाणार नाहR. 
नी5तस<ू े२०:९ - कुठलाहR माणसू आपण dयEनांची पराकाjटा केलR असे खरोखरच Qहण ू
शकेल का? मी पाप केले नाहR असे कुणी खरोखर सांगू शकेल का? नाहR.  
रोमकरांस ३:१० - शाOpात असे fलUहले आहे: “पापाfशवाय असा कोणीहR नाहR. एकहR नाहR.  
१ योहान १:८ - योहान तो dकाश नTहता, परंत ुलोकांना dकाशाFवषयी सांगHयासाठn योहान 
आला.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
यसुफु १२:५३ - कारण मी Oवतःला मना=या दुबAलतेपासून मु�त समजत नाहR. अYय लोकां=या 
बाबतीत मनच वाईट गोjटR करHयास dवGृ करत.े 
इ|ा{हम १४:३४ – मनjुय फार अYयायी व अ`तशय कृत¿न आहे. 
नाल १६:६१ - अkलाह जर लोकांना Eया=या अEयाचाराबXदल fशlा करता तर Eयाने या 
धतJवर हयात असलेला एकहR dाणी fशkलक ठेवला नसता. 
अश शरूा २६:८२ - आमचा Fवधाता आमची पापे `निeचतच lमा करRल.   
मोहNमद  ४७:१९ - आपkया दबुAलतेबXदल lमायाचना कर.   

१०२. 
येशचूी आई, मेरXला दैवी देणगी लाभलX असे समजले आहे का आ'ण 5तला परमे1वराची 
माता मानले पा{हजे का?  

बायबल  नाहR  /  नाहR  कुरान 
यशया  ४२:८ -“मी परमेeवर आहे माझ ेनाव यहोवा, मी माझ ेगौरव दसुWयांना देणार नाहR. 
मा~याकiरता असलेलR Oततुी मी मतूJ=या (खोgया देवां=या) वाgयाला येऊ देणार नाहR.  
योहान २:३-५ -३. ल�नात परेुसा ¹ाlारस नTहता. सगळा ¹ाlारस संपला. तTेहा येशचूी आई 
Eयाला QहणालR, “Eयां=याजवळ ¹ाlारस नाहR.”  
४. येशनेू उतर Uदले, “आई, त ूमला यात का गुंतFवतसे? माझी वेळ अजनू आलेलR नाहR.”  
५. येशचूी आई नोकरांना QहणालR, “येश ूतQुहांला सांगेल तसे करा.” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
इ�ा १७:२२-२ ३ - अkलाह=या बरोबरRने दसुरा कोणी ईeवर बनव ूनकोस. 
झारXयात ५१:५६ - मी िजंन आ7ण माणसे याना यासाठn `नमाAण केले आहे कw Eयांनी 
माझी उपासना करावी. 
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१०३. 
मनUुयाचे पाप Eयाला प6व< परमे1वरापासनू वेगळे करत े का, आ'ण याचा नसै�गdक 
पZरणाम Nहणनू पापी लोकांना नरकात पाठवले जात ेअसे समजले जात ेका?  

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
यहे�केल १८:४ व २० – ४. जो पाप करRल, तो मरेल. २०. त ेEयां=या माणसांकiरता काहRच 
भkया गोjटR करRत नसतील त ेEयां=या पापांनी मरतील.  
लकूक १२:५ - तQुहR कोणाची भी`त बाळगावी हे मी तQुहांला सांगतो. तQुहांला ठार 
मारkयांनतर तQुहांस नरकात टाकून देHयास जो समथA आहे, Eयाची भीती धरा. होय, मी 
तQुहांस सांगतो Eयालाच ¥या.  
0कटXकरण २०:१३-१५ - १३. आ7ण dEयेक मनjुयाचा Yयाय [या=या Eया=या कृEयानसुार 
करHयात आला. १४. नंतर मरण व अधोलोकयानंा अ�नी=या त�यात टाकHयात आले. हे 
अ�नीचे तळे Qहणजे दसुरे मरण होय. १५. आ7ण जर कोणाचे नाव जीवनीपOुतकात 
सापडले नाहR, तर Eयाला अ�नी=या त�यात टाकHयात येत होत.े 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आZरफ ७:४१ - Eयां=यासाठn नरकाचेच अथंbण असेल आ7ण वर नरकाचेच पांघbण असेल. 
अYयायी लोकांना आQहR अशा dकारे मोबदला देत असतो.   
यनुसु १०:२७ - जे लोक दjुकम» करतात हेच लोक नरक अ�नीचे `नवासी आहेत.   

१०४. 
प6व< परमे1वर लहान पापांदेखील गांभीयाdने घेतो का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
म�य ५:१९ - Qहणनू dEयेक Tय�तीने लहानातील लहानाने सXुधा आxा पाळावी व जर 
Eयाने पाळलR नाहR व इतरांनाहR तसे करHयास fशकFवले नाहR तर तो OवगाA=या रा[यात 
लहान गणला जाईल, पण जो आxा पाळील व इतरांना तसे करHयास fशकवील Eयाला 
OवगाA=या रा[यात मोठे गणले जाईल.  
म�य १२:३६ – आणखी मी तQुहांस सांगतो कw. जो dEयेक TयथA शLद लोक बोलतील Eयाचा 
Uहशबे त ेYयाया=या Uदवशी देतील.  
१ कZरथंकरांस ५:६ - तमुचे बढाई मारणे चांगले नाहR. तQुहांला माहRत नाहR का कw, 
‘थोडसेे खमीर सगळे पीठ फुगFवत.े  
याकोब २:१० - कारण जर कोणी संपणूA `नयमशाOpाचे पालन करतो पण एका 
`नयमाबाबतीत चकुतो, तर तो संपणूA `नयमशाOpाबाबतीत दोषी ठरतो.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अ झाब ३३:५ - अkलाह अ`तशय lमाशील व दयाळू आहे. 
नेजम ५३:३१-३२ - काहR लहान लहान अपराध Eयां=या हातनू घडतात Eयां=या बाबतीत 
अkलाह अ`तशय दयाळू आहे.   
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आZरफ ७:४१ - Eयां=यासाठn नरकाचेच अथंbण असेल आ7ण वर नरकाचेच पांघbण असेल. 
अYयायी लोकांना आQहR अशा dकारे मोबदला देत असतो.   
यनुसु १०:२७ - जे लोक दjुकम» करतात हेच लोक नरक अ�नीचे `नवासी आहेत.   

१०४. 
प6व< परमे1वर लहान पापांदेखील गांभीयाdने घेतो का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
म�य ५:१९ - Qहणनू dEयेक Tय�तीने लहानातील लहानाने सXुधा आxा पाळावी व जर 
Eयाने पाळलR नाहR व इतरांनाहR तसे करHयास fशकFवले नाहR तर तो OवगाA=या रा[यात 
लहान गणला जाईल, पण जो आxा पाळील व इतरांना तसे करHयास fशकवील Eयाला 
OवगाA=या रा[यात मोठे गणले जाईल.  
म�य १२:३६ – आणखी मी तQुहांस सांगतो कw. जो dEयेक TयथA शLद लोक बोलतील Eयाचा 
Uहशबे त ेYयाया=या Uदवशी देतील.  
१ कZरथंकरांस ५:६ - तमुचे बढाई मारणे चांगले नाहR. तQुहांला माहRत नाहR का कw, 
‘थोडसेे खमीर सगळे पीठ फुगFवत.े  
याकोब २:१० - कारण जर कोणी संपणूA `नयमशाOpाचे पालन करतो पण एका 
`नयमाबाबतीत चकुतो, तर तो संपणूA `नयमशाOpाबाबतीत दोषी ठरतो.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अ झाब ३३:५ - अkलाह अ`तशय lमाशील व दयाळू आहे. 
नेजम ५३:३१-३२ - काहR लहान लहान अपराध Eयां=या हातनू घडतात Eयां=या बाबतीत 
अkलाह अ`तशय दयाळू आहे.   
 

 

१०३. 
मनUुयाचे पाप Eयाला प6व< परमे1वरापासनू वेगळे करत े का, आ'ण याचा नसै�गdक 
पZरणाम Nहणनू पापी लोकांना नरकात पाठवले जात ेअसे समजले जात ेका?  

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
यहे�केल १८:४ व २० – ४. जो पाप करRल, तो मरेल. २०. त ेEयां=या माणसांकiरता काहRच 
भkया गोjटR करRत नसतील त ेEयां=या पापांनी मरतील.  
लकूक १२:५ - तQुहR कोणाची भी`त बाळगावी हे मी तQुहांला सांगतो. तQुहांला ठार 
मारkयांनतर तQुहांस नरकात टाकून देHयास जो समथA आहे, Eयाची भीती धरा. होय, मी 
तQुहांस सांगतो Eयालाच ¥या.  
0कटXकरण २०:१३-१५ - १३. आ7ण dEयेक मनjुयाचा Yयाय [या=या Eया=या कृEयानसुार 
करHयात आला. १४. नंतर मरण व अधोलोकयानंा अ�नी=या त�यात टाकHयात आले. हे 
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१०५. 

चोरांचा हात कापनू घेणे यो´य `शzा आहे का? 
बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 

5नगdमत २२:१-४ - १. “एखाXयाने बलै uकंवा म�ढb चोरले तर Eयाला कशी fशlा करावी? 
एखाXयाने बलै uकंवा म�ढb चो�न त ेकापले uकंवा Fवकून टाकले तर Eयाला त ेपरत देणे 
श�य होणार नाहR Qहणनू Eयाने चोरलेkया एका बलैाबXदल पाच बलै व एका म�ढराबXदल 
चार म�ढरे Xयावीत; चोरRबXदल Eयाने अशी भरपाई करावी. ४. परंत ुचोराजवळ बलै, गाढव, 
म�ढ� वगैरे िजवंत सापडले तर Eयाने चोरलेkया एकेका dाHयाबXदल दोन दोन Xयावी. 
नी5तस<ू े ६:३०-३१ - ३०. Eया=या जवळ असेल नसेल त े सवA Eयाला EयाबXदल Xयावे 
लागत.े पण इतर लोक समजनू घेतात. त ेEया=या बXदलचा आदर घालवत नाहRत. ३१. 
पण तो सापडला तर तो पनुस�च`यत होईल.  
लकूक ६:३५-३६ - ३५. पण तमु=या शpवूर dेम करा आ7ण Eयांचे चांगले करा. व कोणतीहR 
अपेlा न ठेवता उसने Xया, मग तमुचे बlीस मोठे असेल व तQुहR सव¯=च देवाचे पpु 
Tहाल. कारण देव हा कृतYघ व दjुट लोकांवर दया करतो. ३६. जसा तमुचा Fपता कनवाळू 
आहे तसे तQुहRहR कनवाळू Tहा.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मीद ५:३८ - जो प�ुष uकंवा Opी चोरR करेल Eयांचे हात Eयां=या अपराधा=या पiरणामी 
अkलाहकडून दहशत बसवणारR fशlा Qहणनू कापनू टाका. 

१०६. 
=वतःचे रzण करtयासाठv एखा,या �,धाळूने कधीतरX खोटे बोलणे �कंवा दसु�यांना 
फसवणे चाल ूशकत ेका?  (ता�कµया �कंवा �कटमन)  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
नी5तस<ू े६:१६-१७ - १६. परमेeवर या सहा, नाहR सात गोjटRंचा `तरOकार करतो. १७.  डोळे, 
जे माणसू गFवAjठ आहे हे दाखवतात. जीभ, जी खोटे बोलत,े हात, जे `नरपराcयानंा ठार 
मारतात.  
सफ�या ३:१३ - “इ�ाएलमधील िजवंत राUहलेले लोक वाईट कृEये करणार नाहRत. त ेखोटे 
बोलणार नाहRत. खोgया=या आधारे त ेइतरांना फसFवणार नाहRत. च�न आडTया होणाWया 
म�²यांdमाणे त ेशांत राहतील Eयांना कोणीहR pास देणार नाहR.” 
इ�फसकरांस  ४:२५ - ‘Qहणनू लबाडी क� नका! dEयेक Tय�तीने Eया=याबरोबर=या 
Tय�तीशी खरे तचे बोलावे.’  
0कटXकरण २१:८ व २७ – ८. परंत ुfभp,े FवOवास न ठेवणारे अमंगळ, खनुी, TयfभचारR, 
चेटकw, मू̀ त Aपजूा करणारे आ7ण सवA खोटे बोलणारे अशा सवा�ना अ�नीने व गंधकाने 
धगधगणाWया त�यामcये जागा fमळेल..” २७. जे अशXुध आहे, त ेEया नगरात dवेश क� 
शकणार नाहR. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:२२५ - अkलाह हा अ`तशय lमाशील व संयमी आहे. 
तहेरXम ६६:२ - अkलाह तमुचा fमp आहे व तो सवAx व बXु�धवंत आहे. 
टXप:  ताuक®या = जे सEय नाहR असे बोलणे.  uकटमन = सEय वगळून बोलणे. 
 

 

 
१०५. 

चोरांचा हात कापनू घेणे यो´य `शzा आहे का? 
बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 

5नगdमत २२:१-४ - १. “एखाXयाने बलै uकंवा म�ढb चोरले तर Eयाला कशी fशlा करावी? 
एखाXयाने बलै uकंवा म�ढb चो�न त ेकापले uकंवा Fवकून टाकले तर Eयाला त ेपरत देणे 
श�य होणार नाहR Qहणनू Eयाने चोरलेkया एका बलैाबXदल पाच बलै व एका म�ढराबXदल 
चार म�ढरे Xयावीत; चोरRबXदल Eयाने अशी भरपाई करावी. ४. परंत ुचोराजवळ बलै, गाढव, 
म�ढ� वगैरे िजवंत सापडले तर Eयाने चोरलेkया एकेका dाHयाबXदल दोन दोन Xयावी. 
नी5तस<ू े ६:३०-३१ - ३०. Eया=या जवळ असेल नसेल त े सवA Eयाला EयाबXदल Xयावे 
लागत.े पण इतर लोक समजनू घेतात. त ेEया=या बXदलचा आदर घालवत नाहRत. ३१. 
पण तो सापडला तर तो पनुस�च`यत होईल.  
लकूक ६:३५-३६ - ३५. पण तमु=या शpवूर dेम करा आ7ण Eयांचे चांगले करा. व कोणतीहR 
अपेlा न ठेवता उसने Xया, मग तमुचे बlीस मोठे असेल व तQुहR सव¯=च देवाचे पpु 
Tहाल. कारण देव हा कृतYघ व दjुट लोकांवर दया करतो. ३६. जसा तमुचा Fपता कनवाळू 
आहे तसे तQुहRहR कनवाळू Tहा.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मीद ५:३८ - जो प�ुष uकंवा Opी चोरR करेल Eयांचे हात Eयां=या अपराधा=या पiरणामी 
अkलाहकडून दहशत बसवणारR fशlा Qहणनू कापनू टाका. 

१०६. 
=वतःचे रzण करtयासाठv एखा,या �,धाळूने कधीतरX खोटे बोलणे �कंवा दसु�यांना 
फसवणे चाल ूशकत ेका?  (ता�कµया �कंवा �कटमन)  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
नी5तस<ू े६:१६-१७ - १६. परमेeवर या सहा, नाहR सात गोjटRंचा `तरOकार करतो. १७.  डोळे, 
जे माणसू गFवAjठ आहे हे दाखवतात. जीभ, जी खोटे बोलत,े हात, जे `नरपराcयानंा ठार 
मारतात.  
सफ�या ३:१३ - “इ�ाएलमधील िजवंत राUहलेले लोक वाईट कृEये करणार नाहRत. त ेखोटे 
बोलणार नाहRत. खोgया=या आधारे त ेइतरांना फसFवणार नाहRत. च�न आडTया होणाWया 
म�²यांdमाणे त ेशांत राहतील Eयांना कोणीहR pास देणार नाहR.” 
इ�फसकरांस  ४:२५ - ‘Qहणनू लबाडी क� नका! dEयेक Tय�तीने Eया=याबरोबर=या 
Tय�तीशी खरे तचे बोलावे.’  
0कटXकरण २१:८ व २७ – ८. परंत ुfभp,े FवOवास न ठेवणारे अमंगळ, खनुी, TयfभचारR, 
चेटकw, मू̀ त Aपजूा करणारे आ7ण सवA खोटे बोलणारे अशा सवा�ना अ�नीने व गंधकाने 
धगधगणाWया त�यामcये जागा fमळेल..” २७. जे अशXुध आहे, त ेEया नगरात dवेश क� 
शकणार नाहR. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:२२५ - अkलाह हा अ`तशय lमाशील व संयमी आहे. 
तहेरXम ६६:२ - अkलाह तमुचा fमp आहे व तो सवAx व बXु�धवंत आहे. 
टXप:  ताuक®या = जे सEय नाहR असे बोलणे.  uकटमन = सEय वगळून बोलणे. 
 

 

 
१०५. 

चोरांचा हात कापनू घेणे यो´य `शzा आहे का? 
बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
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चार म�ढरे Xयावीत; चोरRबXदल Eयाने अशी भरपाई करावी. ४. परंत ुचोराजवळ बलै, गाढव, 
म�ढ� वगैरे िजवंत सापडले तर Eयाने चोरलेkया एकेका dाHयाबXदल दोन दोन Xयावी. 
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Tहाल. कारण देव हा कृतYघ व दjुट लोकांवर दया करतो. ३६. जसा तमुचा Fपता कनवाळू 
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१११. 
एखा,या YयQतीची मQुती EयाHया चांगBया कायाdवर अवलंबनू असत ेका?  (अमेBलेर)  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
रोमकरांस ४:२ - जर अ¬ाहाम आपkया कमा�नी नी`तमान ठरला तर Eयाला अfभमान 
बाळगHयास जागा आहे, परंत ुEयाला देवासमोर अfभमान बाळगणे श�य नाहR.  
इ�फसकरांस २:८-९ - ८. कारण देवा=या कृपेने Fवeवासा=या Xवारे तमुचे तारण झाले आ7ण 
त े तमु=याकडून झाले नहR, तर त े देवापासनूचे दान असे आहे. ९. आ7ण एखादा काहR 
काम करतो Eयाचा पiरणाम Qहणनू नTहे. यासाठn कोणी बढाई मा� नये.  
तीताला ३:५-६ - ५. Eयाने आQहाला तारले. देवाकडून `नद¯ष Qहणवनू घेHयासाठn आQहR 
केलेkया कोणEयाहR कृEयांनी नTहे तर Eया=या दयेमळेु आQहR तारले गेलो आ7ण त े
आम=याकड े नTया जYमा=या OनानाXवारे आQहR नवीन जYम पावलो आ7ण पFवp 
आEQयाXवारे dा�त झालेले नवीकरण यांनी तारले गेलो. ६. देवाने तो पFवp आEमा आमचा 
तारणारा येश ू7ªOत या=या Xवारे Fवपलुपणे आQहावर ओतला.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
हूड ११:११४ - सEकृEये दjुकृEयांचे `निeचतच उ=चाटन करतात. 
अल अन कबतू २९:७ - [या लोकांनी \Xधा बाळगलR आहे व सEकम» केलR आहेत Eयांना 
आQहR Eयां=या पापांपासनू `निeचतच म�ुत कb, आ7ण आQहR Eयांना Eयां=या कमाAचे 
`निeचतच फळ dदान कb. 

११२. 
पापाHया दंडापासनू मQुती `मळवtयाची परमे1वराची तरदतू नेहमी रQताचा Eयाग क�न 
खंडणी देtयावर अवलंबनू असत ेका? (केफरेत) 

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
लेवीय १७:११ - कारण शरRराचे जीवन र�तात असत ेआ7ण त े वेदRवर ओतHयाFवषयी मी 
Fवधी`नयम लावनू Uदले आहेत; तQुहR घेतलेkया िजवा=या भरपाईबXदल त े र�त वेदRवर 
मला Uदले पाUहजे; तमु=या िजवाबXदल dायिeचतासाठn त ेवेदRवर ओतले पाUहजे.  
इ|ी लोकांस ९:१२ व २२ - १२. बकरे uकंवा वासb यांचे र�त घेऊन नTहे, तर आपले 
Oवत:चेच र�त घेऊन परमपFवpOथानात गेला; व Eयाने सवA काळासाठn Oवत:च एकदाच 
अपAण कbन आपkयाला कायमचे तारण fमळवनू Uदले. २२. खरे पाहता, `नयमशाOpाdमाणे 
जवळजवळ dEयेक गोjट र�ताने धतुलRच पाUहजे आ7ण र�त सांडkयाfशवाय lमा fमळत 
नाहR.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:४८ - Eया Uदवसाचे भय बाळगा जेTहा Eया=याकडून कोणतीहR खंडणी घेतलR 
जाणार नाहR. 
हज २२:३७ - अkलाहdत Eयांचे ना मांस पोहोचत ेना र�त, Eया=याdती पोचतो तो तमुचा 
केवळ सदाचार. 
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तीताला ३:५-६ - ५. Eयाने आQहाला तारले. देवाकडून `नद¯ष Qहणवनू घेHयासाठn आQहR 
केलेkया कोणEयाहR कृEयांनी नTहे तर Eया=या दयेमळेु आQहR तारले गेलो आ7ण त े
आम=याकड े नTया जYमा=या OनानाXवारे आQहR नवीन जYम पावलो आ7ण पFवp 
आEQयाXवारे dा�त झालेले नवीकरण यांनी तारले गेलो. ६. देवाने तो पFवp आEमा आमचा 
तारणारा येश ू7ªOत या=या Xवारे Fवपलुपणे आQहावर ओतला.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
हूड ११:११४ - सEकृEये दjुकृEयांचे `निeचतच उ=चाटन करतात. 
अल अन कबतू २९:७ - [या लोकांनी \Xधा बाळगलR आहे व सEकम» केलR आहेत Eयांना 
आQहR Eयां=या पापांपासनू `निeचतच म�ुत कb, आ7ण आQहR Eयांना Eयां=या कमाAचे 
`निeचतच फळ dदान कb. 

११२. 
पापाHया दंडापासनू मQुती `मळवtयाची परमे1वराची तरदतू नेहमी रQताचा Eयाग क�न 
खंडणी देtयावर अवलंबनू असत ेका? (केफरेत) 

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
लेवीय १७:११ - कारण शरRराचे जीवन र�तात असत ेआ7ण त े वेदRवर ओतHयाFवषयी मी 
Fवधी`नयम लावनू Uदले आहेत; तQुहR घेतलेkया िजवा=या भरपाईबXदल त े र�त वेदRवर 
मला Uदले पाUहजे; तमु=या िजवाबXदल dायिeचतासाठn त ेवेदRवर ओतले पाUहजे.  
इ|ी लोकांस ९:१२ व २२ - १२. बकरे uकंवा वासb यांचे र�त घेऊन नTहे, तर आपले 
Oवत:चेच र�त घेऊन परमपFवpOथानात गेला; व Eयाने सवA काळासाठn Oवत:च एकदाच 
अपAण कbन आपkयाला कायमचे तारण fमळवनू Uदले. २२. खरे पाहता, `नयमशाOpाdमाणे 
जवळजवळ dEयेक गोjट र�ताने धतुलRच पाUहजे आ7ण र�त सांडkयाfशवाय lमा fमळत 
नाहR.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:४८ - Eया Uदवसाचे भय बाळगा जेTहा Eया=याकडून कोणतीहR खंडणी घेतलR 
जाणार नाहR. 
हज २२:३७ - अkलाहdत Eयांचे ना मांस पोहोचत ेना र�त, Eया=याdती पोचतो तो तमुचा 
केवळ सदाचार. 
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११३. 
0ायि1चत Nहणनू केवळ परमे1वराHया कोकराचा बळी देऊनच मQुतीसाठv परमे1वराची 
तरतदू `मळवता येत ेका? (येश ू'�=त)  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
योहान १:२९ - दसुWया Uदवशी योहानाने येशलूा आपणांकड ेयेताना पाUहले. योहान Qहणाला, 
“पाहा, हा देवाचा कोकरा. जगाचे पाप वाहून नेणारा.   
रोमकरांस ३:२४-२८ - २४. परंत ुEयानंा देवाने Eया=या कृपेने येश ू7ªOताXवारे खंडणी भ�न 
नी`तमान ठरFवले आहे. २५. लोकां=या पापांची lमा Tहावी Qहणनू 7ªOताचे र�त सांडून 
देवाने Eयाला जाहRरपणे पढेु केले. देवाने हे यासाठn fसXध केले कw तो नी`तमात आहे हे 
fसXध Tहावे. २८. कारण आपण असे मानतो कw, मनjुय देवावरRल Fवeवासाने 
`नयमशाOpातील कमAfशवाय नी`तमात ठरतो.  
इ�फसकरांस १:७ - Eया=यामcये 7ªOता=या र�ताने आQहR Oवंतp केले गेलो, Eया=या 
कृपे=या समXृधीने आQहांला आम=या पापांची lमा fमळालR आहे.  
इ�फसकरांस २:८ - कारण देवा=या कृपेने Fवeवासा=या Xवारे तमुचे तारण झाले. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल अन आम ६:१६४ - dEयेक जीव आपkया कमा�चा उGरदायी असतो; आ7ण ओझ े
वाहणारR कोणतीहR Tय�ती दसुWयाचे ओझ ेआपkया fशरावर घेत नसत.े 
इ�ा १७:१५ - ओझ ेवाहणारा कोणताहR मनjुय दसुWयाचे ओझ ेवाहणार नाहR. 
नेजम ५३:३८ - ओझ ेवाहणारा कोणताहR मनjुय दसुWयाचे ओझ ेवाहणार नाहR. 

११४. 
एखा,या YयQतीला शा1वत जीवन `मळवtयासाठv Eयांना 0थम येश ू '�=ताची `शकवण 
ऐकणे आ'ण समजनू घेणे व परमे1वराने Eयाला जगाचा रzणकताd, मसीह Nहणनू पाठवले 
यावर 6व1वास ठेवणे आव1यक आहे का?   

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
रोमकरांस १०:९-१०, १७ - ९. कw, जर त ू त~ुया मखुाने “येश ू dभ ुआहे” असा Fवeवास 
धरतोस आ7ण आपkया अतं:करणात देवाने Eयाला मेलेkयांतनू उठFवले असा Fवeवास 
धरतोस तझु ेतारण होईल १०. कारण नी`तमEवासाठn मनjुय अतं:करणाने Fवeवास ठेवतो 
आ7ण तारणासाठn Fवeवासाने कबलू करतो. १७. Qहणनू जे ऐकले Eयाचा पiरणाम Fवeवास 
आ7ण जेTहा कोणी येशFूवषयी उपदेश केला.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:११९-१२० - आQहR तलुा शभुवाताA देणारा, ताकwद देणारा सEय Qहणनू पाठवले 
आहे. ना यहुदR त~ुयामळेु संतjुट होतील ना 7ªOती. अkलाहचे मागAदशAन हेच खरे 
मागAदशAन आहे.   
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इ�फसकरांस १:७ - Eया=यामcये 7ªOता=या र�ताने आQहR Oवंतp केले गेलो, Eया=या 
कृपे=या समXृधीने आQहांला आम=या पापांची lमा fमळालR आहे.  
इ�फसकरांस २:८ - कारण देवा=या कृपेने Fवeवासा=या Xवारे तमुचे तारण झाले. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल अन आम ६:१६४ - dEयेक जीव आपkया कमा�चा उGरदायी असतो; आ7ण ओझ े
वाहणारR कोणतीहR Tय�ती दसुWयाचे ओझ ेआपkया fशरावर घेत नसत.े 
इ�ा १७:१५ - ओझ ेवाहणारा कोणताहR मनjुय दसुWयाचे ओझ ेवाहणार नाहR. 
नेजम ५३:३८ - ओझ ेवाहणारा कोणताहR मनjुय दसुWयाचे ओझ ेवाहणार नाहR. 

११४. 
एखा,या YयQतीला शा1वत जीवन `मळवtयासाठv Eयांना 0थम येश ू '�=ताची `शकवण 
ऐकणे आ'ण समजनू घेणे व परमे1वराने Eयाला जगाचा रzणकताd, मसीह Nहणनू पाठवले 
यावर 6व1वास ठेवणे आव1यक आहे का?   

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
रोमकरांस १०:९-१०, १७ - ९. कw, जर त ू त~ुया मखुाने “येश ू dभ ुआहे” असा Fवeवास 
धरतोस आ7ण आपkया अतं:करणात देवाने Eयाला मेलेkयांतनू उठFवले असा Fवeवास 
धरतोस तझु ेतारण होईल १०. कारण नी`तमEवासाठn मनjुय अतं:करणाने Fवeवास ठेवतो 
आ7ण तारणासाठn Fवeवासाने कबलू करतो. १७. Qहणनू जे ऐकले Eयाचा पiरणाम Fवeवास 
आ7ण जेTहा कोणी येशFूवषयी उपदेश केला.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:११९-१२० - आQहR तलुा शभुवाताA देणारा, ताकwद देणारा सEय Qहणनू पाठवले 
आहे. ना यहुदR त~ुयामळेु संतjुट होतील ना 7ªOती. अkलाहचे मागAदशAन हेच खरे 
मागAदशAन आहे.   
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११५. 
येश ू'�=त रzणकताd आहे आ'ण मनUुयाHया पापांसाठv माफ� `मळून शा1वत जीवन 0ा�त 
करtयासाठv परमे1वर हा एकमेव मागd आहे यावर 6व1वास ठेवणे =वीकृत आहे का? 

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
योहान ११:२५ - येश ू `तला Qहणाला, “मी पनु�Eथान आ7ण जीवन आहे. जो मा~यावर 
Fवeवास ठेवतो तो मेला असेल तरR जगेल.  
योहान १४:६ – येश ू Qहणाला, मी मागA, सEय आ7ण जीवन आहे, मा~या मागाAfशवाय 
कोणताहR मनjुय FपEयाकड ेजाऊ शकत नाहR. 
योहान १७:३ - आ7ण अनंतकाळचे जीवन हेच कw, त ूजो एकच खरा देव Eया तलुा व 
[याला त ूपाठFवलेस Eया येश ू7ªOताला Eयांनी ओळखावे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३:१९-२० - मी Oवतः व माझ ेअनयुायी अkलाहला शरण गेले आहोत. 

११६. 
वतdमानातील �,धाळंूना जल बाि�त=मा घेणे आव1यक आहे का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
म�य २८:१९-२० - १९. Qहणनू तQुहR जा आ7ण राj�ातील लोकांस माझ ेfशjय करा. Fपता, 
पpु आ7ण पFवp आEमा यां=या नावाने बाि�तOमा Xया. २०. आ7ण जे काहR मी तQुहांला 
fशकFवले आहे त े Eया लोकांना करायला fशकवा. आ7ण पाहा, काळा=या शवेटापय�त मी 
सदोUदत तमु=याबरोबर राहRन. 
माकd  १६:१६ - जो कोणी Fवeवास धरतो आ7ण बाि�तOमा घेतो Eयाचे तारण होईल. 
0े6षतांचीं कृEयª २:३८ - पेp Eयांना Qहणाला, “तमुची Çदये व जीFवत े बदला आ7ण येश ू
iर§Oता=या नावात तQुहR dEयेकाने बाि�तOमा ¿यावा. मग देव तमु=या पापांची lमा 
करRल आ7ण तQुहांला पFवp आEQयाचे दान dा�त होईल.  
0े6षतांचीं कृEयª २२:१६ - मग आता, कशाची वाट पाहतोस? ऊठ, आ7ण बाि�तOमा घे व 
तझुी पाप धवुनू टाक. येशवूर Fवeवास ठेवनू हे कर.’  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
टXप: कुराणमcये जल बाि�तOमा बXदल सांगणारे कोणतहेR पXय नाहR.   
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११५. 
येश ू'�=त रzणकताd आहे आ'ण मनUुयाHया पापांसाठv माफ� `मळून शा1वत जीवन 0ा�त 
करtयासाठv परमे1वर हा एकमेव मागd आहे यावर 6व1वास ठेवणे =वीकृत आहे का? 

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
योहान ११:२५ - येश ू `तला Qहणाला, “मी पनु�Eथान आ7ण जीवन आहे. जो मा~यावर 
Fवeवास ठेवतो तो मेला असेल तरR जगेल.  
योहान १४:६ – येश ू Qहणाला, मी मागA, सEय आ7ण जीवन आहे, मा~या मागाAfशवाय 
कोणताहR मनjुय FपEयाकड ेजाऊ शकत नाहR. 
योहान १७:३ - आ7ण अनंतकाळचे जीवन हेच कw, त ूजो एकच खरा देव Eया तलुा व 
[याला त ूपाठFवलेस Eया येश ू7ªOताला Eयांनी ओळखावे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३:१९-२० - मी Oवतः व माझ ेअनयुायी अkलाहला शरण गेले आहोत. 

११६. 
वतdमानातील �,धाळंूना जल बाि�त=मा घेणे आव1यक आहे का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
म�य २८:१९-२० - १९. Qहणनू तQुहR जा आ7ण राj�ातील लोकांस माझ ेfशjय करा. Fपता, 
पpु आ7ण पFवp आEमा यां=या नावाने बाि�तOमा Xया. २०. आ7ण जे काहR मी तQुहांला 
fशकFवले आहे त े Eया लोकांना करायला fशकवा. आ7ण पाहा, काळा=या शवेटापय�त मी 
सदोUदत तमु=याबरोबर राहRन. 
माकd  १६:१६ - जो कोणी Fवeवास धरतो आ7ण बाि�तOमा घेतो Eयाचे तारण होईल. 
0े6षतांचीं कृEयª २:३८ - पेp Eयांना Qहणाला, “तमुची Çदये व जीFवत े बदला आ7ण येश ू
iर§Oता=या नावात तQुहR dEयेकाने बाि�तOमा ¿यावा. मग देव तमु=या पापांची lमा 
करRल आ7ण तQुहांला पFवp आEQयाचे दान dा�त होईल.  
0े6षतांचीं कृEयª २२:१६ - मग आता, कशाची वाट पाहतोस? ऊठ, आ7ण बाि�तOमा घे व 
तझुी पाप धवुनू टाक. येशवूर Fवeवास ठेवनू हे कर.’  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
टXप: कुराणमcये जल बाि�तOमा बXदल सांगणारे कोणतहेR पXय नाहR.   
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११७. 
वतdमानातील प�ुष �,धाळंूना सुंता करtयाची आव1यकता आहे का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
0े6षतांचीं कृEयª १५:५-११ - ११. आQहR असा Fवeवास धरतो कw, आQहR आ7ण हे लोक dभ ु
येश=ूया कृपेमळेु तारले जाणार आहोत.”  
१ कZरथंकरांस ७:१८ व २० - १८. एखाXयाला जेTहा देवाने पाचारण केले होत ेतTेहा Eयाची 
अगोदरच सुंता झालR होती काय? Eयाने आपलR सुंता लपव ू नये. कोणाला सुंता न 
झालेkया िOथतीत पाचारण झाले काय, तर Eयाने सुंता क� नये. २०. dEयेकाने [या 
िOथतीत Eयाला पाचारण झाले Eया िOथतीत राहावे.  
गलतीकरांस ५:२ - ऐका! मी पौल, तQुहांला सांगत आहे कw, जर सुंता क�न घेऊन तQुहR 
`नयमशाOpाकड ेवळला तर 7ªOत तमु=यासाठn कोणEयाहR uकंमतीचा नाहR.  
गलतीकरांस ५:६ - कारण 7ªOत येशमूcये सुंता झालेले व सुंता न झालेले यांना काहR अथA 
नाहR तर Fवeवास जो dीतीXवारे कायA करतो Eयाला आहे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
नाल १६:१२३ - इ¬ाUहम=या मागाAचे अनसुरण कर जो सदैव ईeवराdतीच लRन होता.   
टXप: इOलाममcये सुंता हा अ¬ाहम=या धमाAचा एक भाग आहे, आ7ण Qहणनू 
मसुलमानांसाठn बंधनकारक समजला जातो. हे हदRथ: बखुारR १२५२, फेथ अल-बारR ६:३८८; 
आ7ण मिुOलम ४:२३७० येथे देखील आढळत.े 

११८. 
लोकांनी "प6व<" असावे असा आदेश देणारX आ'ण =वगाdत 0वेश करtयासाठv "प6व<ता" 
असणे पवूd-आव1यक आहे या6वषयी सांगणारX काहX प,य आहेत का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
लेवीय ११:४४ - कारण मी परमेeवर, तमुचा देव आहे! मी पFवp आहे! Qहणनू तQुहR हR 
आपणांस पFवp असे ठेवावे! Qहणनू जfमनीवर रांगणाWया कोणEयाहR जाती=या dाHयामळेु 
तQुहR आपणास Fवटाळव ूनका! 
१ कZरथंकरांस  ३:१६-१७ - १६. तQुहR देवाचे मंUदर आहात. १७. जर कोणी देवा=या मंUदराचा 
नाश करतो तर देव Eयाचा नाश करRल. कारण देवाचे मंUदर पFवp आहे आ7ण त ेतQुहR 
आहात.  
इ|ी लोकांस १२:१४ - सवA लोकांबरोबर शांतीने राहHयाचा dयEन करा व पFवp जीवन 
जगHयाचा dयEन करा. कारण Eयाfशवाय (पFवpतfेशवाय) कोणालाहR dभलूा पाहता येणार 
नाहR.  
१ पे< १:१५-१६ - १५. Eयाऐवजी [या देवाने तQुहाला पाचारण केले तो पFवp आहे, 
तQुहRसXुधा dEयेक गोjट जी तQुहR कराल Eयात पFवp असा. १६. कारण असे fलUहले 
आहे: “पFवp Tहा, कारण मी पFवp आहे.”  
0कटXकरण २२:११ - जे मनjुय अयो�य वागतो. तो आणखी चकुwचे वतAन करRत राहू दे! 
जो मfलन आहे, Eयाला आणखी मfलन राहू दे! जो मनjुय पFवp आहे, Eयाला आणखी 
पFवpपणाने चाल ूदे.”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
टXप: कुराणमcये लोकांना पFवp होणायचा आदेश देणारे uकंवा त ेपFवp होऊ शकतात असे 
स�ूचत करणारे कोणतहेR पXय नाहR.   
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
नाल १६:१२३ - इ¬ाUहम=या मागाAचे अनसुरण कर जो सदैव ईeवराdतीच लRन होता.   
टXप: इOलाममcये सुंता हा अ¬ाहम=या धमाAचा एक भाग आहे, आ7ण Qहणनू 
मसुलमानांसाठn बंधनकारक समजला जातो. हे हदRथ: बखुारR १२५२, फेथ अल-बारR ६:३८८; 
आ7ण मिुOलम ४:२३७० येथे देखील आढळत.े 

११८. 
लोकांनी "प6व<" असावे असा आदेश देणारX आ'ण =वगाdत 0वेश करtयासाठv "प6व<ता" 
असणे पवूd-आव1यक आहे या6वषयी सांगणारX काहX प,य आहेत का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
लेवीय ११:४४ - कारण मी परमेeवर, तमुचा देव आहे! मी पFवp आहे! Qहणनू तQुहR हR 
आपणांस पFवp असे ठेवावे! Qहणनू जfमनीवर रांगणाWया कोणEयाहR जाती=या dाHयामळेु 
तQुहR आपणास Fवटाळव ूनका! 
१ कZरथंकरांस  ३:१६-१७ - १६. तQुहR देवाचे मंUदर आहात. १७. जर कोणी देवा=या मंUदराचा 
नाश करतो तर देव Eयाचा नाश करRल. कारण देवाचे मंUदर पFवp आहे आ7ण त ेतQुहR 
आहात.  
इ|ी लोकांस १२:१४ - सवA लोकांबरोबर शांतीने राहHयाचा dयEन करा व पFवp जीवन 
जगHयाचा dयEन करा. कारण Eयाfशवाय (पFवpतfेशवाय) कोणालाहR dभलूा पाहता येणार 
नाहR.  
१ पे< १:१५-१६ - १५. Eयाऐवजी [या देवाने तQुहाला पाचारण केले तो पFवp आहे, 
तQुहRसXुधा dEयेक गोjट जी तQुहR कराल Eयात पFवp असा. १६. कारण असे fलUहले 
आहे: “पFवp Tहा, कारण मी पFवp आहे.”  
0कटXकरण २२:११ - जे मनjुय अयो�य वागतो. तो आणखी चकुwचे वतAन करRत राहू दे! 
जो मfलन आहे, Eयाला आणखी मfलन राहू दे! जो मनjुय पFवp आहे, Eयाला आणखी 
पFवpपणाने चाल ूदे.”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
टXप: कुराणमcये लोकांना पFवp होणायचा आदेश देणारे uकंवा त ेपFवp होऊ शकतात असे 
स�ूचत करणारे कोणतहेR पXय नाहR.   
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११९. 
लोक =वतःची इHछाशQती आ'ण संकBप वाप�न परमे1वराचे प<ु होणे 5नवडू शकतात 
का?   

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
योहान १:१२ - काहR लोकांनी Eयाला आपले मानले. Eयांनी Eया=यावर Fवeवास ठेवला. 
Fवeवास ठेवणाWया सवा�ना Eयाने देवाची मलेु होHयाचा ह�क Uदला.  
रोमकरांस ८:१४ व १६ - १४. कारण िजत�यांना देवाचा आEमा चालFवतो, `ततके देवाची 
मलेु आहेत. १६. तो आEमा Oवत: आपkयाबरोबर दजुोरा देतो कw, आपण देवाची मलेु 
आहोत.  
गलतीकरांस ३:२६ - कारण तQुहR सवA सवुात»वर Fवeवास ठेवkयामळेु येश ू 7ªOताXवारे 
देवाचे पpु आहात.   
इ|ी लोकांस १२:५-६ - ५. [या=याकडून तQुहांला उGेजन fमळेल असा जो शLद (मलेु) 
तQुहाला उXदेशनू वापरHयात आला आहे Eयाचा कदा�चत तQुहाला Fवसर पडलेला Uदसतो. 
६. कारण [यां=यावर dभ ु dेम करतो, Eयानंा तो fशOत लावतो आ7ण [यांना तो आपले 
पpु Qहणनू Oवीकारतो, Eयांना तो fशlा करतो. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मीद ५:१८ - यहुदR आ7ण 7ªOती असे Qहणतात कw, आQहR अkलाहचे पpु आहोत आ7ण 
Eयाचे लाडके आहोत, मग त ूEयांना असे सांग कw, मग तो तQुहाला तमु=या पापांबXदल 
fशlा का करतो? 

१२०. 
एखा,या YयQतीचे 0ाQतन परमे1वरा,वारे पवूd5नधाdZरत �कंवा पवूd̀ ल'खत आहे का? (का{दर 
�कंवा �क=मत) 

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
अनवुाद ११:२६-२७ - २६. आज मी तमु=यापढेु आशीवाAद आ7ण शाप हे पयाAय ठेवत आहे. 
Eयातनू `नवड करा. २७. आज मी तमुचा देव परमेeवर �याचा [या आxा तQुहाला 
सां�गतkया Eया नीट लlपवूAक पाळkयात तर तQुहाला आशीवाAद fमळेल.  
अनवुाद ३०:१९ - “आज OवगA आ7ण प�ृवी=या साlीने मी तQुहाला जीवन आ7ण मEृय ूया 
दोहोतनू एकाची `नवड करायला सांगत आहे. जीवनाचा पयाAय Oवीकारलात तर आशीवाAद 
fमळेल.  
यहोशवा २४:१५ - “पण कदा�चत ्या परमेeवराची सेवा करणे तमु=या मनात नसेल. तर ती 
`नवड आजच करा. कोणाची उपासना करायची त ेठरवा.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अत तौब ९:५१ - अkलाहने आम=याकरRता जे `निeचत केले आहे Eया=या Tय`तiर�त 
काहRहR आQहाला पोचणार नाहR. तोच आमचा रlणकताA आहे. 
कसास २८:६८ - तझुा Fवधाता इि=छतो Eयास `नमाAण करतो आ7ण इि=छतो Eयास 
`नवडतो. 
अ झाब ३३:३८ - अkलाहने dेFषतांना जी गोjट आवeय कतATय Qहणनू ठरवनू UदलR आहे 
Eया बाबतीत dेFषतांवर कोणताहR आlेप येत नाहR. 
टXप: 7ªeचनांमधील आfमÀ नअन लोक “नाहR” बोलतील; परंत ु कॅिkव`नOgस “होय” 
बोलतील.    
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मलेु आहेत. १६. तो आEमा Oवत: आपkयाबरोबर दजुोरा देतो कw, आपण देवाची मलेु 
आहोत.  
गलतीकरांस ३:२६ - कारण तQुहR सवA सवुात»वर Fवeवास ठेवkयामळेु येश ू 7ªOताXवारे 
देवाचे पpु आहात.   
इ|ी लोकांस १२:५-६ - ५. [या=याकडून तQुहांला उGेजन fमळेल असा जो शLद (मलेु) 
तQुहाला उXदेशनू वापरHयात आला आहे Eयाचा कदा�चत तQुहाला Fवसर पडलेला Uदसतो. 
६. कारण [यां=यावर dभ ु dेम करतो, Eयानंा तो fशOत लावतो आ7ण [यांना तो आपले 
पpु Qहणनू Oवीकारतो, Eयांना तो fशlा करतो. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मीद ५:१८ - यहुदR आ7ण 7ªOती असे Qहणतात कw, आQहR अkलाहचे पpु आहोत आ7ण 
Eयाचे लाडके आहोत, मग त ूEयांना असे सांग कw, मग तो तQुहाला तमु=या पापांबXदल 
fशlा का करतो? 

१२०. 
एखा,या YयQतीचे 0ाQतन परमे1वरा,वारे पवूd5नधाdZरत �कंवा पवूd̀ ल'खत आहे का? (का{दर 
�कंवा �क=मत) 

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
अनवुाद ११:२६-२७ - २६. आज मी तमु=यापढेु आशीवाAद आ7ण शाप हे पयाAय ठेवत आहे. 
Eयातनू `नवड करा. २७. आज मी तमुचा देव परमेeवर �याचा [या आxा तQुहाला 
सां�गतkया Eया नीट लlपवूAक पाळkयात तर तQुहाला आशीवाAद fमळेल.  
अनवुाद ३०:१९ - “आज OवगA आ7ण प�ृवी=या साlीने मी तQुहाला जीवन आ7ण मEृय ूया 
दोहोतनू एकाची `नवड करायला सांगत आहे. जीवनाचा पयाAय Oवीकारलात तर आशीवाAद 
fमळेल.  
यहोशवा २४:१५ - “पण कदा�चत ्या परमेeवराची सेवा करणे तमु=या मनात नसेल. तर ती 
`नवड आजच करा. कोणाची उपासना करायची त ेठरवा.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अत तौब ९:५१ - अkलाहने आम=याकरRता जे `निeचत केले आहे Eया=या Tय`तiर�त 
काहRहR आQहाला पोचणार नाहR. तोच आमचा रlणकताA आहे. 
कसास २८:६८ - तझुा Fवधाता इि=छतो Eयास `नमाAण करतो आ7ण इि=छतो Eयास 
`नवडतो. 
अ झाब ३३:३८ - अkलाहने dेFषतांना जी गोjट आवeय कतATय Qहणनू ठरवनू UदलR आहे 
Eया बाबतीत dेFषतांवर कोणताहR आlेप येत नाहR. 
टXप: 7ªeचनांमधील आfमÀ नअन लोक “नाहR” बोलतील; परंत ु कॅिkव`नOgस “होय” 
बोलतील.    
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१२१. 
एखा,या YयQतीला =वगाdत �कंवा नरकात पाठवायचे हे ठरवtयासाठv परमे1वर Eया 
YयQतीHया चांगBया आ'ण वाईट कृEयांचे मोजमाप वापरतो का? (तरेाझी)  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
इ�फसकरांस २:८-९ - ८. कारण देवा=या कृपेने Fवeवासा=या Xवारे तमुचे तारण झाले आ7ण 
त े तमु=याकडून झाले नहR, तर त े देवापासनूचे दान असे आहे. ९. आ7ण एखादा काहR 
काम करतो Eयाचा पiरणाम Qहणनू नTहे. यासाठn कोणी बढाई मा� नये.  
तीताला ३:४-५ - ४. पण जेTहा आम=या तारणाWया देवाची कृपा व dी`त मानवाdती dकट 
झालR, तTेहा ..... ५. Eयाने आQहाला तारले. देवाकडून `नद¯ष Qहणवनू घेHयासाठn आQहR 
केलेkया कोणEयाहR कृEयांनी नTहे तर Eया=या दयेमळेु आQहR तारले गेलो.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आZरफ ७:८-९ - EयाUदवशी होणारे वजनमाप हे खरे असेल. Eयावेळी [यांचे पारड े जड 
असेल, Eयांचीच भरभराट होईल.   
मु̀ मनन २३:१०२-१०३ - [यां=या तराजचूे पारड ेजड असेल Eयांचीच भरभराट होईल. परंत ु
,[यां=या तराजचूे पारड ेहलके असेल त ेसदैव नरकात वाOतTय करतील. 

१२२. 
परेम1वरHया सा}ा�यात 0वेश `मळवणे शQय होtयासाठv, सवd0थम “आ�यािEमक 
पनुजd�म” होणे आ'ण “प�ुहा ज�म घेणे” आव1यक आहे का?   

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
योहान १:१२-१३ - १२. काहR लोकांनी Eयाला आपले मानले. Eयांनी Eया=यावर Fवeवास 
ठेवला. Fवeवास ठेवणाWया सवा�ना Eयाने देवाची मलेु होHयाचा ह�क Uदला. १३. हR मलेु 
लहान बालके जYमतात तशी जYमलR नाहRत. Eयांचा जYम आईवÈडलां=या इ=छेने uकंवा 
योजनेमळेु झाला नाहR, तर Eयांचा जYम देवाकडून झाला.  
योहान ३:३ - येशनेू उGर Uदले, ‘मी तQुहांला खरे सांगतो dEयेक Tय�तीचा नTयाने जYम 
झालाच पाUहजे. जर एखाघा माणसाचा नTयाने जYम झाला नाहR, तर देवाचे रा[य पाहू 
शकणार नाहR.’  
२ कZरथंकरांस ५:१७ - Qहणनू, जर कोणी 7ªOतामcये आहे, तर तो नवी उEपFG आहे. 
जनेु गेल आहे. नवीन आले आहे!  
१ पे< १:२३ - जे बीज नाशवंत आहे Eयापासनू तमुचा नवा जYम झाला नाहR तर जे बीज 
अFवनाशी Eयामळेु झाला आहे, तमुचा नवा जYम देवा=या वचनाXवारे जे िजवंत आहे व 
Uटकत ेEयापासनू झाला आहे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
टXप: कुराणमcये “आcयािEमक पनुजAYम” होणे आ7ण “पYुहा जYम घेणे” आवeयक 
असHयाबXदल काहRहR उkलेख केलेला नाहR.   
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झालR, तTेहा ..... ५. Eयाने आQहाला तारले. देवाकडून `नद¯ष Qहणवनू घेHयासाठn आQहR 
केलेkया कोणEयाहR कृEयांनी नTहे तर Eया=या दयेमळेु आQहR तारले गेलो.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आZरफ ७:८-९ - EयाUदवशी होणारे वजनमाप हे खरे असेल. Eयावेळी [यांचे पारड े जड 
असेल, Eयांचीच भरभराट होईल.   
मु̀ मनन २३:१०२-१०३ - [यां=या तराजचूे पारड ेजड असेल Eयांचीच भरभराट होईल. परंत ु
,[यां=या तराजचूे पारड ेहलके असेल त ेसदैव नरकात वाOतTय करतील. 

१२२. 
परेम1वरHया सा}ा�यात 0वेश `मळवणे शQय होtयासाठv, सवd0थम “आ�यािEमक 
पनुजd�म” होणे आ'ण “प�ुहा ज�म घेणे” आव1यक आहे का?   

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
योहान १:१२-१३ - १२. काहR लोकांनी Eयाला आपले मानले. Eयांनी Eया=यावर Fवeवास 
ठेवला. Fवeवास ठेवणाWया सवा�ना Eयाने देवाची मलेु होHयाचा ह�क Uदला. १३. हR मलेु 
लहान बालके जYमतात तशी जYमलR नाहRत. Eयांचा जYम आईवÈडलां=या इ=छेने uकंवा 
योजनेमळेु झाला नाहR, तर Eयांचा जYम देवाकडून झाला.  
योहान ३:३ - येशनेू उGर Uदले, ‘मी तQुहांला खरे सांगतो dEयेक Tय�तीचा नTयाने जYम 
झालाच पाUहजे. जर एखाघा माणसाचा नTयाने जYम झाला नाहR, तर देवाचे रा[य पाहू 
शकणार नाहR.’  
२ कZरथंकरांस ५:१७ - Qहणनू, जर कोणी 7ªOतामcये आहे, तर तो नवी उEपFG आहे. 
जनेु गेल आहे. नवीन आले आहे!  
१ पे< १:२३ - जे बीज नाशवंत आहे Eयापासनू तमुचा नवा जYम झाला नाहR तर जे बीज 
अFवनाशी Eयामळेु झाला आहे, तमुचा नवा जYम देवा=या वचनाXवारे जे िजवंत आहे व 
Uटकत ेEयापासनू झाला आहे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
टXप: कुराणमcये “आcयािEमक पनुजAYम” होणे आ7ण “पYुहा जYम घेणे” आवeयक 
असHयाबXदल काहRहR उkलेख केलेला नाहR.   
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१२३. 
परमे1वर '�=तावर खरा 6व1वास असणा�या सवd �,धाळंूना शा1वत जीवन देtयाब,दल 
वचन �कंवा खा<ी देतो का? 

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
योहान ३:३६ - जो कोणी पpुावर Fवeवास ठेवतो Eयाला अनंतकाळचे जीवन fमळत.े” 
योहान ५:२४ - मी तQुहांला खरे तचे सांगतो: जो माझ ेऐकतो आ7ण [याने मला पाठFवले 
Eया=यावर Fवeवास ठेवतो Eयाला अनंतकालचे जीवन fमळेल. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३:५५ व ११३-११५ - हे येश ूमी तलुा नसै�गAक मरण देईन आ7ण मी तलुा 
d`तjठा dदान करRन, \XधाहRन लोकां=या आरोपातनू तलुा म�ुत करRन, नंतर तQुहाला 
मा~याकड ेपरत यावे लागेल.   
मीद ५:४७ व ६९ - जे \Xधावतं आहेत व जे कोणी अkलाहवर व अं̀ तम Uदवसावर 
Fवeवास ठेवतात आ7ण सEकम» करतात त े `निeचतच भयाने |Oत होणार नाहRत कw, 
द:ुखीतहR होणार नाहRत. 
 

भ6वUयातील गोUटX 
१२४. 

"0े6षत" आ'ण "भ6वUयवाणी" हे श�द म�ुयतः �या YयQतीला परमे1वराHया कृपेने 
भ6वUयातील गोUटXंचे ®ान आहे अ1या उ,देशाने वापरले गेले आहेत का? (नेबी) 

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
१ शमवेुल ९:९ - शÅल नोकराला Qहणाला, “ठnक आहे, चल जाऊ.” आ7ण त े `तकड े
`नघाले. चढण जात असताना वाटेत Eयांना पाHयाला चाललेkया काहR त�ण मलुR भेटkया. 
Eयांना Eयांनी संदेjgयाचा पGा Fवचारला.  
0कटXकरण १९:१० - यावर मी देवदतूा=या पायावर डोके ठेवनू Eयाची उपासना क� लागलो. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आZरफ ७:१५८ व १८८ - मी खरोखरRच Eया अkलाहकडून, [याची आकाश व धतJवर 
dभसूGा आहे Eया=याकडून तQुहा सवा�=या d`त पाठवHयात आलेला एक dेFषत आहे. 
Eया=याfशवाय दसुरा कोणताहR ईeवर नाहR. 
अ काफ ४६:९ - मी काहR कोणी नवा dेFषत नाहR, आ7ण मला हेहR माUहत नाहR कw 
मा~या बाबतीत काय होणार आहे, आ7ण तमु=या बाबतीत काय होणार आहे, मी केवळ 
मा~याकड ेdकट होणाWया आxेचे अनसुरण करRत असतो. मी तर केवळ सावध करणारा 
आहे. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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भ6वUयातील गोUटX 
१२४. 

"0े6षत" आ'ण "भ6वUयवाणी" हे श�द म�ुयतः �या YयQतीला परमे1वराHया कृपेने 
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Eयांना Eयांनी संदेjgयाचा पGा Fवचारला.  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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१२५. 
जगाHया अतंाशी 5नग·डत भ6वUयातील घटनां6वषयी स6व=तर मा{हती {दलX गेलX आहे का? 
(इ=Hछतोलॉिज / गाईब हाबेर) 

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
म�य २४:३,१४ व २५ - ३. आQहांला सांगा कw या गोjटR कधी होतील? तQुहR परत येHयाचा 
आ7ण जगाचा शवेट होHयाचा काळ जवळ आला आहे हे आQहR कोणEया घटनांवbन 
ओळखावे?” १४.  दानीएल संदेjgयांने एका अमंगळ गोjटRFवषयी सां�गतले कw, िज=यामळेु 
नाश ओढवेल. अशी अमंगळ गोjट हR पFवp जागी- मंUदरामcये उभी असलेलR तQुहR 
पाहाल.” २५. या गोjटR होHया अगोदरच मी तQुहांला सावध केले आहे.  
0कटXकरण १:१ - हे येश ू7ªOताचे dकटRकरण आहे. [या गोjटR लवकरच घडणे आवeयक 
आहे, त ेआपkया सेवकांना दाखFवHयासाठn देवाने येशलूा हे देवापासनू dा�त झाले 7ªOताने 
Eया=या देवदतूाला पाठवनू या सवA गोjटR योहानाला दाखFवHयास सां�गतले.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल अन आम ६:५० - मी तQुहाला असेहR Qहणत नाहR कw, जे अzeय आहे त े मला 
माUहत आहे. 

१२६. 
शवेटHया काळात शिQतशालX सतैान शासक येणार आहे या6वषयी काहX भ6वUयसचूक प,य 
आहेत का? (अटँX'�=त /मेहदX) 

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
म�य २४:२१-२५ – २३. तर Eया=यावर Fवeवास ठेव ू नका. २४. खोटे 7ªOत आ7ण खोटे 
संदेjटे उदयास येतील.  
२ थे=सलनीकाकरांस २:७-९ - आ7ण मग दjुट dकट होईल. dभ ु येश ू Eयाला आपkया 
मखुातील eवासाने मा�न टाकwल आ7ण dभ ुजेTहा Eया=या येHया=या वेळी मोÂया वभैवाने 
dकट होईल तTेहा तो Eयाचा नाश करRल. ९. दjुटाचे येणे सतैाना=या साम�याAने होईल 
आ7ण Eया=या येHयाबरोबर खोटे चमEकार, �चYहे आ7ण अXभतु गोjटR घडतील.  
१ योहान २:१८ - मा~या मलुांनो, शवेट जवळ आला आहे आ7ण तQुहR ऐकkयाdमाणे 
7ªOतFवरोधी येत आहेत आ7ण आताहR पjुकळ 7ªOतFवरोधी Uदस ूलागले आहेत. Eयामळेुच 
आQहाला कळत ेकw, शवेट जवळ आला आहे.  
0कटXकरण ६:१-२ - २. मी पाUहले आ7ण तथेे माइयासमोर पांढरा घोडा होता. घोडOेवाराने 
धनjुय धरले होत.े Eयाला मगुुट देHयात आला होता. तो `नघाला, शpचूा पराभव करRत 
`नघाला, तो Fवजय fमळFवHयासाठn `नघाला.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
टXप: कुराणमcये अटँR7ªOत uकंवा मेहदR=या येHयाFवषयी कोणताहR उkलेख नाहR.   
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आहे, त ेआपkया सेवकांना दाखFवHयासाठn देवाने येशलूा हे देवापासनू dा�त झाले 7ªOताने 
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१२६. 
शवेटHया काळात शिQतशालX सतैान शासक येणार आहे या6वषयी काहX भ6वUयसचूक प,य 
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१२७. 
असा “�यायाचा {दवस” येणार आहे का, �या{दवशी परमे1वर 0Eयेक YयQतीला मEृयतूनू 
उठवनू तो =वगाdत जाणार का नरकात हे ठरवेल? (अ{हरªत गुन)ु 

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
इ|ी लोकांस ९:२७ - आ7ण जसे लोकांना एकदाच मरण व नंतर Yयासानासमोर येणे नेमनू 
ठेवलेले असत,े  
२ पे< २:९ - अशा dकारे, dभलुा, धाfमAक लोकांची Eयां=या द:ुखापासनू सटुका कशी 
करायची हे माहRत आहे आ7ण Eयाला माहRत आहे कw Yयाया=या Uदवसापय�त दjुट लोकांना 
fशlेसाठn कसे ठेवायचे.  
0कटXकरण २०:११-१५ - १२. Eया मेलेkया लोकां=या कृतीdमाणे Eयांचा Yयाय`नवाडा 
करHयात आला. १५. आ7ण जर कोणाचे नाव जीवनीपOुतकात सापडले नाहR, तर Eयाला 
अ�नी=या त�यात टाकHयात येत होत.े 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:११३ - [या गोjटRंमcये मतभेद आहेत Eया बाबींचा `नवाडा अkलाह 
पनु�Eथाना=या Uदवशी करेल. 
अल-इ इ}ान ३:१८५ - dEयेक जीवाला मरणाची चव चाखावी लागणार आहे. केवळ 
पनु�Eथाना=या Uदवशीच तQुहाला तमुचे परेुपरू फळ Uदले जाणार आहे. Qहणनू [या कोणी 
Tय�तीला नरका=या अ�नीपासनू दरू नेHयात येईल व OवगाAमcये dवेश देHयात येईल `तने 
`निeचतच आपले cयेय गाठले असेल. 

१२८. 
0Eयेकाला काहX काळ नरकात यातना भोगाYया लागणार आहेत का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
योहान ५:२४ - मी तQुहांला खरे तचे सांगतो: जो माझ ेऐकतो आ7ण [याने मला पाठFवले 
Eया=यावर Fवeवास ठेवतो Eयाला अनंतकालचे जीवन fमळेल. Eयाला दोषी ठरFवले जाणार 
नाहR. तर Eयाने मरणातनू `नघनू जीवनात dवेश केला आहे.  
रोमकरांस ८:१ - Qहणनू आता जे 7ªOत येशमूcये आहेत Eयांना fशlा नाहR.   
१ थे=सलनीकाकरांस ५:९ - कारण देवाने आQहाला Eयाचा ±ोध सहन करHयासाठn `नवडले 
नाहR, तर आपkया dभ ुयेश ू7ªOताXवारे तारण fमळावे Qहणनू `नवडले आहे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३:१८५ - Qहणनू [या कोणी Tय�तीला नरका=या अ�नीपासनू दरू नेHयात 
येईल व OवगाAमcये dवेश देHयात येईल `तने `निeचतच आपले cयेय गाठले असेल. 
मZरयम १९:७०-७२ - आQहR Eया लोकांना `निeचतच चांगले जाणतो जे नरकात जळHयास 
अ�धक पाp आहेत. 
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१२९. 
जर एखादX YयQती नरकात गेलX, तर नंतर तथेनू बाहेर पडून =वगाdत जाtयाची शQयता 
आहे का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
म�य २५:४१ व ४६ - मग राजा आपkया डाTया बाज=ूयांना Qहणेल, ‘मा~यापासनू दरू जा, 
तQुहR शाFपत आहात, अनंतकाळ=या अ�नीत जा. हा अ�नी सतैान व Eया=या दतूांसाठn 
तयार केला आहे. ४६. मग त ेअनी`तमान लोक अनंतकाळ=या fशlेसाठn जातील,  
लकूक १६:२५-२६ - २५. परंत ु अ¬ाहम Qहणाला, “मा~या मलुा, लlात ठेव कw त~ुया 
जीवनात जशा तलुा चांगkया गोjटR fमळाkया, तशा लाजाराला वाईट गोjटR fमळाkया. 
२६. आ7ण या सग�याfशवाय, तमु=या व आम=यामcये एक मोठn दरR ठेवलेलR आहे, 
यासाठn कw, येथनू तमु=याकड े[यांना जायचे आहे Eयांना जाता येऊ नये व तमु=याकडून 
कोणालाहR आम=याकड ेयेता येऊ नये.’  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल अन आम ६:१२८ - तमुचे Oथान नरकbपी अ�नी हेच आहे, आ7ण अkलाह अYयdकारे 
इि=छत नसेल तर तथेे तQुहाला dदRघAकाळ लागेल. 
हूड ११:१०६-१०७ - जेTहा तो Uदवस येईल तTेहा कोणीहR जीव Eया=या अनxुेfशवाय बोल ू
शकणार नाहR; मग Eयां=यापकैw काहR जीव सदैुवी ठरतील आ7ण काहR ददु½वी ठरतील. जे 
सदैुवी ठरतील त ेOवगाAत असतील. 

१३०. 
पनु�,धार केलेले शरXर हाड, मांस आ'ण रQताचे 0Eयz शरXर असत ेका?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
१ कZरथंकरांस १५:३५-५० – ३५. परंत ुकोणीतरR Qहणेल? “मेलेले कसे उठFवले जातात? 
कोणEया dकार=या शरRराने त े येतात?” ४४. जे जfमनीत परुले जात े त े नसै�गAक शरRर 
आहे जे उठFवले जात े त े आcयािEमक शरRर आहे. जर नसै�गAक शरRरे आहेत तर 
आcयािEमक शरRरेसXुधा असतात. ५०. आपkया मांस व र�त असलेkया ज�गक शरRराला 
देवा=या रा[यात वाटा fमळू शकत नाहR.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:२५ व २५९ - Eया बागेत Eया=ंयासाठn पFवp जीवनसाथी असतील आ7ण त े
Eयात सदैव `नवास करतील. लोकांसमोर एक उदाहरण Qहणनू तलुा ठेवता यावे यासाठn 
आQहR असे केले आहे, आ7ण हाडांकड े पहा आQहR ती कशी TयविOथत जोडतो आ7ण 
Eयावर मांसाचे आवरण चढवतो. 
झु©फ ४३:७० - तQुहR आ7ण तमु=या पEनी आनंदR होऊन उपवनात dFवjट Tहा.   
वाक�या ५६:३५-३८ - आQहRच एक सुंदर `नfमAती Qहणनू Eयांना `नमाAण केले आहे. आ7ण 
Eयांना कुमारR बनवले आहे. 
नेबी ७८:३३ - आ7ण सम वया=या नवयवुती. 
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१३१. 
=वगाdत ल°�गक संबंध आ'ण ल´न होतील का? (हौरXस) 

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
म�य २२:२८-३३ - २८. आता deन असा आहे कw, पनुbEथाना=या वेळेस ती कोणाची पEनी 
असेल, कारण सवA सातहR भावानंी `त=यांशी ल�न केले होत.े” २९. उGर देताना येश ूEयांना 
Qहणाला, तQुहR चकुwची समजतू कbन घेत आहात, कारण तQुहांला देवाचे वचन uकंवा 
साम�यA माहRत नाहR. ३०. तQुहांला समजले पाUहजे कw, पनुbEथानानंतर=या जीवनात लोक 
ल�न करणार नाहRत uकंवा कbन देणार नाहRत. उलट त ेOवगाAत देवदतूासारखे असतील.  
१ कZरथंकरासं १५:५० - आपkया मासं व र�त असलेkया ज�गक शरRराला देवा=या रा[यात 
वाटा fमळू शकत नाहR.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
तरू ५२:२० - आQहR Fवशाल व सुंदर नेp असलेkया bपवती िOpया Eयांना सहचाiरणी 
Qहणनू देऊ. 
रहमान ५५:५५-५६, ७०-७२ - Eयांमcये नजर खालR झुकलेkया अशा पFवp िOpया असतील, 
[यांना Eयां=या आधी ना कोणEयाहR मनjुयाने व ना कोणEयाहR िजYन ने OपशA केला 
असेल. 

१३२. 
सावdभौ`मक चचdला "'�=ताची वध"ू समजले जात ेका?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
इ�फसकरांस ५:२३,२५ व ३२ – २३. 7ªOत Oवत:च शरRराचा तारणारा आहे. २५. पतींनो, 
[याdमाणे 7ªOत मंडळीवर dी`त करतो, तशी तQुहR आपkया पEनीवर dी`त करा. Eयाने 
`त=यासाठn Oवत:ला Uदले, ३२. हे गुढ सEय फार मह�वाचे आहे आ7ण मी हे सांगत आहे 
कw त े7ªOत व मंडळीला लागू पडत.े  
0कटXकरण १९:७ - आपण उkहास क� व आनंदात राहू! आ7ण Eयाचे गौरव क� कारण 
कोकWयाचे ल�न जवळ आले आहे. आ7ण Eया=या वधनेू Oवत:ला नटवनू तयार केले आहे   
0कटXकरण २१:९ - मग [या देवदतूां=या हातात सात पीडांनी भरलेkया सात वाgया होEया. 
Eयां=यापकैw एक देवदतू आला, आ7ण तो मला Qहणाला, “इकड े ये! जी कोकWयाची वध ु
आहे, ती मी तलुा दाखFवतो.”    
0कटXकरण २२:१७ - आEमा आ7ण नवरR असे Qहणतात कw, “ये! आ7ण जो कोणी हे ऐकतो, 
तो असे Qहणो कw, “ये!” आ7ण जो तहानेला आहे, तो येवो, [या कोणाला पाUहजे, तो 
फुकट Uदले जाणारे जीवनी पाणी घेवो.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
टXप: कुराणात चचAचा उkलेख केवळ एकदाच येतो आ7ण "7ªOताची वध"ू बXदल कोणताहR 
उkलेख येत नाहR: हज २२:४० 
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YयवहाZरक जीवनातील सम=या 
१३३. 

वतdमानातील �,धाळंूनी काय,या0माणे राहावे अशी परमे1वराची इHछा आहे का? (शZरया) 
बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 

रोमकरांस ६:१४ - पाप तQुहांवर रा[य करणार नाहR. कारण तQुहR `नयमशाOpाधीन नाहR 
तर देवा=या कृपे=या अधीन आहात.  
रोमकरांस १०:४ - कारण 7ªOत `नयमशाOpाचा शवेट आहे यासाठn कw, जे Fवeवास 
ठेवतात Eयांना नी`तमEव fमळावे.  
गलतीकरांस ३:११ व २५ - ११. `नयमशाOpामळेु कोणीहR मनjुय देवासमोर नी`तमान ठरत 
नाहR, हे उघड आहे. कारण शाOp सांगत ेकw,“Fवeवासामळेु नी`तमान मनjुय जगेल.” २५. 
पण आता हा Fवeवास आलाच आहे, तर यापढेु आQहR या कडक पालका=या अधीन नाहR.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मीद ५:४८ - त ूअkलाहने जे dकट केले आहे Eयानसुार Eयां=यामcये `नणAय कर आ7ण 
त~ुयाकड े जे सEय आलेले आहे Eयास सोडून त ू Eयां=या दjुट dवGृीचे अनकुरण कb 
नकोस. 
अल जा`सयाह ४५:१८ - आQहR तलुा धमAxांचा अतंभाAव असलेला एक सOुपjट मागA ठरवनू 
Uदला आहे; त ूEया मागाAचे अनसुरण कर. 

१३४.   
�,धाळंूनी वाईन 6पणे 5न6ष,ध आहे का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
लकूक ७:३४-३५ - ३४. मनjुयाचा पpु खात पीत आला आ7ण तQुहR Qहणता; “पाहा, तो 
खादाड, मXयपी, जकातदारंचा आ7ण पा�यांचा fमp आहे.’ ३५. xान तTेहा यो�य ठरत,े 
जेTहा Eयाचा वापर केkयाने झालेkया गोjटR यो�य असतात.”  
योहान २:१-११ - तर पाHयाचा ¹ाlारस झालेला होता. तो ¹ाlारस कोठून आला हे Eया 
माणसाला माहRत नTहत.े 
१ तीम�याला ५:२३ - नसुतचे पाणी FपHयाचे थांबव आ7ण त~ुया पचनासाठn व वारंवार=या 
दखुHयासाठn ¹ाlारसाचा वापर कर.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:२१९ - यामcये महापाप आहे. 
मीद ५:९०-९१ - मादक ¹Tये हR सतैानाची uकळसवाणी कामे आहेत Qहण ूया गोjटRपासनू 
दरू राहा Qहणजे तमुचा उEकषA होईल.   
 

 

YयवहाZरक जीवनातील सम=या 
१३३. 

वतdमानातील �,धाळंूनी काय,या0माणे राहावे अशी परमे1वराची इHछा आहे का? (शZरया) 
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१३५. 
�,धाळंूनी डुकराचे मांस खाणे 5न6ष,ध आहे का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
0े6षतांचीं कृEयª १०:१३-१५ - १३. नंतर एक वाणी पेpाने ऐकलR, “पेpा, उठ; यापकैw कोणताहR 
dाणी मा�न खा.” १५. पण ती वाणी Eयाला पYुहा QहणालR, “देवाने या गोjटR शXुध केkया 
आहेत. Eयांना अपFवp Qहण ूनकोस!” 
१ कZरथंकरांस १०:२५ - मांसा=या बाजारात जे मास Fवकले जात ेत ेकोणतहेR मांस खा. 
FववेकबcुदRला Eया मांसाFवषयीचे कोणतहेR deन न Fवचारता खा.   
कल=सकैरांस २:१६ - Qहणनू कोणीहR तमु=यावर खाHयाFवषयी आ7ण FपHयाFवषयी uकंवा 
मेजवाYयांFवषयी, नवचं¹ोउEसवाFवषयी uकंवा शLबाथ UदवसांFवषयी टRका क� नये.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मीद ५:३ - `नFषXध ठरवHयात आले आहे डुकराचे मांस  
अल अन आम ६:१४५ - डुकराचे मांस हे अOव=छ uकंवा अपFवp असkयामळेु. 

१३६. 
वतdमानातील �,धाळंूनी उपवास ठेवावे हे परमे1वराला अपे³zत आहे का? 

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
योएल २:१२ - परमेeवराचा संदेश पढुRलdमाणे आहे: “मनापासनू मा~याकड ेपरत या. तQुहR 
दjुकृEये केलRत. रडा, शोक करा आ7ण उपवास करा.  
म�य ६:१७ - तQुहR जेTहा उपास करता तTेहा आपkया डो�याला तले लावा आ7ण आपले 
त�ड धवुा.  
माकd  २:२० - परंत ुअसे Uदवस येतील कw, वर Eयां=यापासनू घेतला जाईल आ7ण नंतर त े
Eया Uदवशी उपास करतील.  
१ कZरथंकरांस ७:५ - तQुहालां dाथAनेला वेळ देता यावा Qहणनू एकमेकां=या संमतीने 
ठराFवक वेळेकरRता दरू राहा. आ7ण मग पYुहा एक Tहा.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:१८३ व १८५ - उपवास करणे तमु=यासाठn FवUहत करHयात येत आहे. 
रमजान या मUहYयातच उपास पाळावा. उपवास करणे तमु=याच Uहताचे आहे. 
अ झाब ३३:३५ - उपवास पाळणारे प�ुष व िOpया यासंाठn अkलाहने lमा व महान 
पHुयफल तयार ठेवले आहे. 
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ठराFवक वेळेकरRता दरू राहा. आ7ण मग पYुहा एक Tहा.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:१८३ व १८५ - उपवास करणे तमु=यासाठn FवUहत करHयात येत आहे. 
रमजान या मUहYयातच उपास पाळावा. उपवास करणे तमु=याच Uहताचे आहे. 
अ झाब ३३:३५ - उपवास पाळणारे प�ुष व िOpया यांसाठn अkलाहने lमा व महान 
पHुयफल तयार ठेवले आहे. 
 

 

१३५. 
�,धाळंूनी डुकराचे मांस खाणे 5न6ष,ध आहे का?  
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0े6षतांचीं कृEयª १०:१३-१५ - १३. नंतर एक वाणी पेpाने ऐकलR, “पेpा, उठ; यापकैw कोणताहR 
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१३७. 
0ाथdना आ'ण उपवास उघडपणे करावेत �यामळेु इतर लोक तNुहाला असे करताना बघ ू
शकतील या गोUटXस परमे1वर 0ाधा�य देतो का? 

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
म�य ६:५-८ – ६. पण तQुहR जेTहा dाथAना करता तTेहा आतkया खोलRत जा, दार लावनू 
¿या. व जो तमुचा Fपता गु�त आहे Eयाची dाथAना करा. मग तमुचा Fपता, [याला कोणी 
पाहू शकत नाहR तो तQुहांला d`तफळ देईल.  
म�य ६:१६-१८ - १६. जेTहा तQुहR उपास करता तTेहा तQुहR ढ��यांसारखे चेहरा उदास कb 
नका. १८. यासाठn कw, तQुहR उपास करता हे लोकांना Uदस ू नये तर तमु=या गु�त 
FपEयाला Uदसावे. मग तमुचा गु�त Fपता तQुहालंा d`तफळ देईल.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:१०३ - जेTहा त ूEयां=यामcये उपिOथत असशील आ7ण Eयांना नमाज पढवत 
असशील तTेहा Eयां=यापकैw एका समहूाला त~ुयाबरोबर उभं राहू दे. 
जमुा ६२:९ - श±ुवारR जेTहा dाथAनेसाठn आवाहन करHयात येईल तTेहा सवA Tयवहार सोडून 
अkलाह=या नामOमरणासाठn Eवरेने धाव ¿या. 

१३८. 
0Eयेक वषाdतील एका म{ह�यात लोकांनी {दवसभर उपवास क�न रा<ी जेवावे अशी 
परमे1वराची इHछा आहे का? (रमजान)  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
यशया ५८:३ - परमेeवर Qहणतो, “Fवशषे Uदवशी उपास कbन तQुहR तQुहालाच पाUहजे त े
करता. तQुहR तमु=या शरRराला �लेश देत नाहR तर तमु=या नोकरांना fशlा करता.  
म�य ६:१६-१८ - १६. जेTहा तQुहR उपास करता तTेहा तQुहR ढ��यांसारखे चेहरा उदास कb 
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या मUहYयातच उपास पाळावा. 
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नका. १८. यासाठn कw, तQुहR उपास करता हे लोकांना Uदस ू नये तर तमु=या गु�त 
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0Eयेक वषाdतील एका म{ह�यात लोकांनी {दवसभर उपवास क�न रा<ी जेवावे अशी 
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१३९. 
�,धाळंूनी उEपनाचा दहावा {ह=सा दान करणे आ'ण `भzा देणे परमे1वरास अपे³zत आहे 
का? (जकात) 

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
मलाखी ३:८-१० - देवाकड ेचोरR करHयाचे सोडून Xया. देवाकड ेचोरR क� नये. पण तQुहR 
मा~या वOत ू चोरkया.” “तQुहR मला Fवचारता, ‘आQहR तझु े काय चोरले?’ “तQुहR मला 
तमु=या वOतूंचा एक दशांश भाग Xयायला हवा.  
म�य ६:३ - Qहणनू जेTहा तQुहR गiरबाला Xयाल, तTेहा गुपचपू Xया. तमुचा उजवा हात 
काय करतो हे तमु=या डाTया हाताला कळू नये.  
म�य १९:२१. - येशनेू उGर Uदले, तलुा जर पiरपणूA Tहायचे असेल तर जा आ7ण तझु ेजे 
काहR आहे त े Fवकून टाक. आ7ण त ेपसेै गरRबांना वाटून दे. Qहणजे OवगाAत तलुा मोठा 
ठेवा fमळेल. मग ये आ7ण मा~यामागे चाल ूलाग.” 
लकूक ११:४१ - पण जे आतमcये आहे, त े गरRबांना Xया. आ7ण नंतर सवA काहR 
तमु=यासाठn Oव=छ होईल.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:१७७ - जो अkलाह=या dेमाखातर आपले धन नातवेाईक, अनाथ, गरजवंत 
आ7ण वाटसb यां=यावर खचA करतो व `नयfमत जकात देत असतो हे लोकच सEयवचनी 
असkयाचे fसXध झाले आहे. 
तYे बी ९:१०३-१०४ - तो अkलाहच होय जो आपkया सेवकांकडून दानास Oवीकृती dदान 
करतो. 
मु̀ मनन २३:१ व ४ - दान (जकात) देHयास सu±य असतात. Eया \Xधावंतांना `निeचतच 
यश dा�त होत.े 

१४०. 
परमे1वरास धा`मdक 0ाथdना दर {दवशी {दवसातनू पाच ठरा6वक वेळा वारंवार ऐकtयाची 
इHछा आहे का? (नमाज) 

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
म�य ६:७ – “आ7ण जेTहा तQुहR dाथAना करता तTेहा [यांना देव माहRत नाहR अशासारखे 
होऊ नका. त े`नरथAक बडबड करतात. कारण आपण फार बोलkयाने आपले Qहणणे ऐकले 
जाईल असे Eयांना वाटत.े  
योहान ४:२४ - देव आEमा आहे. Qहणनू Eया=या उपासकांनी आEQयाने व खरेपणाने Eयाची 
उपासना केलR पाUहजे.”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:४५ - dाथAनेXवारे अkलाहकड ेसाहा®याची याचना करा. 
हूड ११:११४ - Uदवसां=या दोYहR टोकां=या वेळी, आ7ण Uदवसा=या सिYनध असलेkया 
राpी=या भागामcये dाथAना करा. 
इ�ा १७:७८ - सयूA अOत पावHया=या व `नOतजे होHया=या वेळेपासनू राpी=या 
काळोखापय�त नमाज पढ व राpी=या अं̀ तम dहरR dाथAना करताना नमाज पठण कर. 
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१४१. 
��दाळंूनी EयांHया आयUुयातनू एकदा तरX प6व< {ठकाणाची या<ा करावी अशी परमे1वराची 
अपेzा आहे का? (हज) 

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
म�य २४:२४-२६ - “एखादा मनjुय तQुहांला सांगेल, पाहा, मशीहा ओसाड रानात आहे. तर 
तथेे जाऊ नका. uकंवा जर त ेQहणाले, पाहा, 7ªOत, आतkया खोलRत लपला आहे, तर 
Eया=यावर Fवeवास ठेव ूनका.  
योहान ४:१९-२४ – २१. येश ूQहणाला, “बाई, मा~यावर Fवeवास ठेव! अशी वेळ येत आहे 
कw, आपkया FपEयाची (देवाची) उपासना करHयासाठn य�शलेमला अगर या ड�गरावर 
जाHयाची गरज पडणार नाहR. २४. देव आEमा आहे. Qहणनू Eया=या उपासकांनी आEQयाने 
व खरेपणाने Eयाची उपासना केलR पाUहजे.”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:१९६ - अkलाह साठn हज व उमरा पणूA करा. 
अल-इ इ}ान ३:९७ - अkलाहचे ऋणी असलेkया लोकांनी हज याpा करणे हे Eयांचे कतATय 
आहे. 

१४२. 
वतdमानातील लोकांनी वषाdतनू एकदा 0ाtयाची बळी ,यावी अशी परमे1वराची इHछा आहे 
का? (कुबाdन)  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
=तो<सं{हता ५१:१६-१७ - १६. तलुा बळी नको आहेत. तलुा नको असणारे बळी मी देणार 
नाहR. १७. देवाला हवी असलेला बळी Qहणजे FवदRणA झालेला आEमा होय. देवा, त ू�चरडले 
गेलेkया आ7ण FवदRणA झालेkया �दयाकड ेपाठ uफरवणार नाहRस.  
इ|ी लोकांस ९:११-१२ व २५-२८ - ११. पण 7ªOत १२. बकरे uकंवा वासb यांचे र�त घेऊन 
नTहे, तर आपले Oवत:चेच र�त घेऊन परमपFवp Oथानात गेला २५. जे Eयाचे Oवत:चे 
नाहR असे र�त घेऊन जसा म¦ुय याजक परमपFवp Oथानात दरवषJ जातो तसा 7ªOत 
पYुहा पYुहा परमपFवp Oथानात गेला नाहR. २६. तसे असत े तर 7ªOताला जगा=या 
Oथापनेपासनू Oवत:चे अपAण पjुकळ वेळा करावे लागले असत.े परंत ुआता यगुा=या शवेटR 
आपkया Oवत:ला अपAण कbन पाप नाहRसे करHयासाठn तो एकदाच dकट झाला आहे. २८. 
तसाच 7ªOत पjुकळ लोकांची पापे नाहRशी करHयाकiरता अपAपाbपाने केवळ एका वेळेस 
Uदला गेला . 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:१९६ - तमु=यापकैw जो कोणी आजारR असेल, uकंवा डो�या=या रोगाने |Oत 
असेल Eयाने उपास कbन अथवा दान देऊन, बfलदाना=या Oवbपात dायिeचG ¿यावे. 
हज २२:२८ व ३४ - Eया बfलदाना=या चतjुपाद dाHयांमcये तQुहाला `नधाAiरत अवधीमcये 
लाभ आहे. 
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१४३. 
जर मसुलमानांना बायबलमधील एखा,या गोUटXब,दल काहX 01न असेल तर Eयांनी '�1चन 
�कंवा यहुदXंना याब,दल 6वचारणे यो́ य आहे का?  

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
१ पे< ३:१५ - पण आपkया अतं:करणात 7ªOत हा dभ ु आहे असा आदर बाळगा 
तमु=यामcये जी आशा आहे, `त=याFवषयी तQुहांला कोणी Fवचारले तर Eयाचे समथAन 
करHयास सदैव तयार राहा.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
यनुसु १०:९४ - आQहR त~ुयाकड ेजे dकट केले आहे EयाFवषयी जर त ूशंकाकुल असशील  
तर त ूEयांना Fवचार जे त~ुया आधीपासनू तो |ंथ वाचत आलेले आहेत. 
नाल १६:४३ - [या=याकड े|ंथाचे xान आहे Eयास Fवचाbन पहा. 

१४४. 
जर एखा,या YयQतीला प6व< ]ंथातील कोणEयाहX गोUटXब,दल काहX आशंका असेल तर 
��दाळंूनी Eयांना उ�र आवडणार नाहX Nहणनू 0ामा'णक 01न 6वचारणे टाळले पा{हजे 
का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
0े6षतांचीं कृEयª १७:११ - हे यहूदR लोक थेOसलनीका येथील यहूदR लोकांपेlा बरे होत.े पौल 
व सीला यांनी गोjटR सां�गतkया. Eया गोjटR Eयांनी आनंदाने ऐकkया. ¼ब�या येथील हे 
यहूदR लोक पFवp शाOpाचा दररोज अ¥यास करRत. या गोjटR खWयाच घडkया आहेत कw 
काय याFवषयी जाणनू घेHयास त ेउEसकु होत.े  
१ योहान ४:१ - Fdय fमpानंो, dEयेक सदेंjgयाचा आEQयावर Fवeवास ठेवHयाची सवय लावनू 
घेऊ नका. Eयाऐवजी नेहमी Eया आEQयाचंीपरRlा करा व त े(खरोखर) देवापासनू आहेत का 
त ेपाहा.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:१०८ - जो कोणी \Xधेचे bपांतर अ\Xधेमcये करतो तो `निeचतच 
सYमागाAपासनू दरू गेलेला असतो. 
मीद ५:१०१-१०२ - अशा गोjटRंFवषयी Fवचाb नका कw [या तमु=याकड े dकट करHयात 
आkया तर तQुहाला आवडणार नाहRत. अkलाहने Eया बाजलूा ठेवkया आहेत. 
अल अिNबया २१:७ - [यांना धमA|ंथांचे xान आहे अशा लोकांना Fवचारा. 
 

 

१४३. 
जर मसुलमानांना बायबलमधील एखा,या गोUटXब,दल काहX 01न असेल तर Eयांनी '�1चन 
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बायबल  होय  /  होय  कुरान 
१ पे< ३:१५ - पण आपkया अतं:करणात 7ªOत हा dभ ु आहे असा आदर बाळगा 
तमु=यामcये जी आशा आहे, `त=याFवषयी तQुहांला कोणी Fवचारले तर Eयाचे समथAन 
करHयास सदैव तयार राहा.  
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यनुसु १०:९४ - आQहR त~ुयाकड ेजे dकट केले आहे EयाFवषयी जर त ूशंकाकुल असशील  
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जर एखा,या YयQतीला प6व< ]ंथातील कोणEयाहX गोUटXब,दल काहX आशंका असेल तर 
��दाळंूनी Eयांना उ�र आवडणार नाहX Nहणनू 0ामा'णक 01न 6वचारणे टाळले पा{हजे 
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व सीला यांनी गोjटR सां�गतkया. Eया गोjटR Eयांनी आनंदाने ऐकkया. ¼ब�या येथील हे 
यहूदR लोक पFवp शाOpाचा दररोज अ¥यास करRत. या गोjटR खWयाच घडkया आहेत कw 
काय याFवषयी जाणनू घेHयास त ेउEसकु होत.े  
१ योहान ४:१ - Fdय fमpानंो, dEयेक सदेंjgयाचा आEQयावर Fवeवास ठेवHयाची सवय लावनू 
घेऊ नका. Eयाऐवजी नेहमी Eया आEQयाचंीपरRlा करा व त े(खरोखर) देवापासनू आहेत का 
त ेपाहा.  
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१४५. 
दैवी 0कटXकरणा Yय5तZरQत, पारंपZरक Nहणी आ'ण मानवांनी लावलेले अथd 6व1वास 
ठेवtयायो´य आहेत का आ'ण प6व< ]ंथ Yयवि=थतपणे समजनू घेणे आव1यक आहे का? 
(हदXथ)  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
रोमकरांस ३:४ - कधीच नाहR! देव खरा व dEयेक मनjुय खोटा ठरो. शाOpात असे fलUहले 
आहे कw, ‘त~ुया बोलHयात त ूनी`तमान ठरावेस, आ7ण तझुा Yयाय होत असता Fवजयी 
Tहावेस.’ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
नेजम ५२:३३-३४ - त ेअसे Qहणतात का कw, Eयाने हे Oवतःच रचलेले आहे? 
टXप: इOलाममcये हाUदथ=या सवाAत Fवeवास ू आ7ण वारंवार वापरkया जाणाWया 
सं|ाहकांमcये इLन इशाक (डी. ७६८); इब ु दाऊद (डी. ७७५); इLन Uहषम (डी. ८३३); 
मोहQमद अल-बखुारR (डी. ८७०); साUहह मिुOलम (डी.८७५); इLन माजे (डी. ८८६); अल-
`तरfमधी (डी. ८९२); इब ुजाफर तबेरR (डी. ९२३) यांचा समावेश आहे; यां=यापकैw कोणीहR 
हज. मोहQमद यां=या जीवनकाळा=या (५७०-६३२) दरQयान uकंवा या कालावधी=या 
जवळपास आयjुय जगले नTहत.े १६ वषाAत जमा केलेkया ६००,००० हदRथ बखुारRंपकैw, 
Eयांनी केवळ ७,३९७ एवढेच खरे (साUहह) Qहणनू जवळ ठेवले. Eयांनी धाfमAक 
मसुलमानांकडून जमा केलेkयापैकw ९९% हुन अ�धक अ`तशयो�ती uकंवा असEय Qहणनू 
टाकून Uदले.   

१४६. 
�,धाळंूनी एक«<त उपासना करावी आ'ण Eयांचा 6व1वास वाढवावा अशी परमे1वराची 
अपेzा आहे का?  

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
म�य २८:१९ - Qहणनू तQुहR जा आ7ण राj�ातील लोकांस माझ े fशjय करा. Fपता, पpु 
आ7ण पFवp आEमा यां=या नावाने बाि�तOमा Xया.  
२ कZरथंकरांस ५:२० - Qहणनू आQहR 7ªOताचे राजदतू आहोत, जण ूकाय देव आम=या 
Xवारे Eयाचे आवाहन करRत होता. 7ªOता=या वतीने आQहR तQुहांला Fवनं`त करतो. देवाशी 
समेट करा.  
१ पे< ३:१५ - पण आपkया अतं:करणात 7ªOत हा dभ ु आहे असा आदर बाळगा 
तमु=यामcये जी आशा आहे, `त=याFवषयी तQुहांला कोणी Fवचारले तर Eयाचे समथAन 
करHयास सदैव तयार राहा.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अत तौब ९:३३ - Eया धमाAस dEयेक धमाA=या वरचे Oथान dा�त Tहावे. 
नाल १६:१२५ - त~ुया FवधाEया=या मागाAकड े येHयास सxुपणे व चांगkया उपदेशाने 
आवाहन कर. 
 
 

१४५. 
दैवी 0कटXकरणा Yय5तZरQत, पारंपZरक Nहणी आ'ण मानवांनी लावलेले अथd 6व1वास 
ठेवtयायो´य आहेत का आ'ण प6व< ]ंथ Yयवि=थतपणे समजनू घेणे आव1यक आहे का? 
(हदXथ)  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
रोमकरांस ३:४ - कधीच नाहR! देव खरा व dEयेक मनjुय खोटा ठरो. शाOpात असे fलUहले 
आहे कw, ‘त~ुया बोलHयात त ूनी`तमान ठरावेस, आ7ण तझुा Yयाय होत असता Fवजयी 
Tहावेस.’ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
नेजम ५२:३३-३४ - त ेअसे Qहणतात का कw, Eयाने हे Oवतःच रचलेले आहे? 
टXप: इOलाममcये हाUदथ=या सवाAत Fवeवास ू आ7ण वारंवार वापरkया जाणाWया 
सं|ाहकांमcये इLन इशाक (डी. ७६८); इब ु दाऊद (डी. ७७५); इLन Uहषम (डी. ८३३); 
मोहQमद अल-बखुारR (डी. ८७०); साUहह मिुOलम (डी.८७५); इLन माजे (डी. ८८६); अल-
`तरfमधी (डी. ८९२); इब ुजाफर तबेरR (डी. ९२३) यांचा समावेश आहे; यां=यापकैw कोणीहR 
हज. मोहQमद यां=या जीवनकाळा=या (५७०-६३२) दरQयान uकंवा या कालावधी=या 
जवळपास आयjुय जगले नTहत.े १६ वषाAत जमा केलेkया ६००,००० हदRथ बखुारRंपकैw, 
Eयांनी केवळ ७,३९७ एवढेच खरे (साUहह) Qहणनू जवळ ठेवले. Eयांनी धाfमAक 
मसुलमानांकडून जमा केलेkयापैकw ९९% हुन अ�धक अ`तशयो�ती uकंवा असEय Qहणनू 
टाकून Uदले.   

१४६. 
�,धाळंूनी एक«<त उपासना करावी आ'ण Eयांचा 6व1वास वाढवावा अशी परमे1वराची 
अपेzा आहे का?  

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
म�य २८:१९ - Qहणनू तQुहR जा आ7ण राj�ातील लोकांस माझ े fशjय करा. Fपता, पpु 
आ7ण पFवp आEमा यां=या नावाने बाि�तOमा Xया.  
२ कZरथंकरांस ५:२० - Qहणनू आQहR 7ªOताचे राजदतू आहोत, जण ूकाय देव आम=या 
Xवारे Eयाचे आवाहन करRत होता. 7ªOता=या वतीने आQहR तQुहांला Fवनं`त करतो. देवाशी 
समेट करा.  
१ पे< ३:१५ - पण आपkया अतं:करणात 7ªOत हा dभ ु आहे असा आदर बाळगा 
तमु=यामcये जी आशा आहे, `त=याFवषयी तQुहांला कोणी Fवचारले तर Eयाचे समथAन 
करHयास सदैव तयार राहा.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अत तौब ९:३३ - Eया धमाAस dEयेक धमाA=या वरचे Oथान dा�त Tहावे. 
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१४७. 
�,धाळंूनी वेगवेगळे पंथ, सं0दाय आ'ण खिtडत गटाम�ये 6वभािजत Yहावे अशी 
परमे1वराची इHछा आहे का?  

बायबल  नाहR  /  नाहR  कुरान 
१ कZरथंकरांस १:१०-१३ - परंत ुबंधनूो, dभ ुयेश ू7ªOता=या नावांमcये मी तQुहांस Fवनं`त 
करतो कw, तQुहR सवा�नी सारखेच बोलावे आ7ण तमु=यात मतभेद अस ूनयेत, तर तQुहR 
एकाच Fवचाराने व एकाच हेतनेू पiरपणेू Tहावे. 
१ कZरथंकरांस ३:३-४ - कारण तQुहR अजनूसXुधा दैUहक आहात. कारण तमु=यात मEसर व 
भांडणे चाल ूआहेत, तर तQुहR दैUहक नाहR काय, व जगातील लोकांसारखे वागत नाहR 
काय? ४. कारण जेTहा काहR Qहणतात, “मी पौलाचा आहे,” आ7ण इतर दसुरे Qहणतात, 
“मी अपkुलोसाचा आहे,” तTेहा तQुहR ज�गक लोकांसारखे वागत नाहR काय?  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३:१०३ - तQुहR सवAजण fमळून अkलाहची दोरR घgट करा आ7ण Fवभािजत 
होऊ नका.  
अल अन आम ६:१५९ - जे आपkया धमाAचे तकुड े पाडतात आ7ण अनेक पंथामcये जे 
Fवभागले गेले आहेत Eयां=याशी तझुा काहRहR संबंध नाहR. 

१४८. 
लोकांना प�ृवीवरXल जीवनात सखुी आ'ण आनंदX होtयासाठv 0ोEसाहन देणारX काहX प,य 
प6व< ]ंथात आहेत का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
=तो<सं{हता ५:११ - परंत ु जे लोक देवावर Fवeवास ठेवतात Eयांना सखुी राहू दे. Eयांना 
कायमचे सखुी कर. देवा, [या लोकांना तझु ेनांव आवडत ेEयांचे रlण कर Eयांना श�ती 
दे.   
रोमकरांस १४:१७ – कारण देवाच े रा[य अYन आ7ण पेय यासाठn नसनू सदाचार, आ7ण 
शांती, आ7ण पFवp आEQया=या आनंदासाठn आहे. 
�फ`ल�पकैरांस ४:४ - dभमूcये नेहमी आनंद करा.   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
झु©फ ४३:७० - तQुहR आ7ण तमु=या पEनी आनंदR होऊन उपवनात dFवjट Tहा. 
इंसान ७६:११ - अkलाह Eयांना आनंद आ7ण सखु dदान करRल.   
टXप: कुराणमधील एकमेव पXय जे आनंद देHयाबXदल सांगत े त े मEृयनूंतर=या 
जीवनाबXदल सांगत.े   
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=तो<सं{हता ५:११ - परंत ु जे लोक देवावर Fवeवास ठेवतात Eयांना सखुी राहू दे. Eयांना 
कायमचे सखुी कर. देवा, [या लोकांना तझु ेनांव आवडत ेEयांचे रlण कर Eयांना श�ती 
दे.   
रोमकरांस १४:१७ – कारण देवाच े रा[य अYन आ7ण पेय यासाठn नसनू सदाचार, आ7ण 
शांती, आ7ण पFवp आEQया=या आनंदासाठn आहे. 
�फ`ल�पकैरांस ४:४ - dभमूcये नेहमी आनंद करा.   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
झु©फ ४३:७० - तQुहR आ7ण तमु=या पEनी आनंदR होऊन उपवनात dFवjट Tहा. 
इंसान ७६:११ - अkलाह Eयांना आनंद आ7ण सखु dदान करRल.   
टXप: कुराणमधील एकमेव पXय जे आनंद देHयाबXदल सांगत े त े मEृयनूंतर=या 
जीवनाबXदल सांगत.े   
 

 

१४७. 
�,धाळंूनी वेगवेगळे पंथ, सं0दाय आ'ण खिtडत गटाम�ये 6वभािजत Yहावे अशी 
परमे1वराची इHछा आहे का?  

बायबल  नाहR  /  नाहR  कुरान 
१ कZरथंकरांस १:१०-१३ - परंत ुबंधनूो, dभ ुयेश ू7ªOता=या नावांमcये मी तQुहांस Fवनं`त 
करतो कw, तQुहR सवा�नी सारखेच बोलावे आ7ण तमु=यात मतभेद अस ूनयेत, तर तQुहR 
एकाच Fवचाराने व एकाच हेतनेू पiरपणेू Tहावे. 
१ कZरथंकरांस ३:३-४ - कारण तQुहR अजनूसXुधा दैUहक आहात. कारण तमु=यात मEसर व 
भांडणे चाल ूआहेत, तर तQुहR दैUहक नाहR काय, व जगातील लोकांसारखे वागत नाहR 
काय? ४. कारण जेTहा काहR Qहणतात, “मी पौलाचा आहे,” आ7ण इतर दसुरे Qहणतात, 
“मी अपkुलोसाचा आहे,” तTेहा तQुहR ज�गक लोकांसारखे वागत नाहR काय?  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३:१०३ - तQुहR सवAजण fमळून अkलाहची दोरR घgट करा आ7ण Fवभािजत 
होऊ नका.  
अल अन आम ६:१५९ - जे आपkया धमाAचे तकुड े पाडतात आ7ण अनेक पंथामcये जे 
Fवभागले गेले आहेत Eयां=याशी तझुा काहRहR संबंध नाहR. 
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१४९. 
प6व< प=ुतकात काहX उदाहरणे आहेत का �याम�ये परमे1वराने लोकांना शारXZरक ±U²या 
चांगले केले आहे?   

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
5नगdमत १५:२६ - परमेeवर Qहणाला, “तQुहR तमुचा देव परमेeवर �या=या आxा पाळा; 
=तो<सं{हता १०३:२-३ - २. मा~या आEQया, परमेeवराचा जयजयकार कर आ7ण तो 
खरोखरच दयाळू आहे हे Fवस� नकोस. ३. देवा, आQहR केलेkया सवA पापांबXदल lमा कर. 
तो आमचे सवA आजार बरे करतो.  
म�य ४:२३ - येश ूगालRल dांतात सगळीकड ेगेला, येशनेू सभाOथानात जाऊन fशकFवले व 
OवगाA=या रा[याची सवुाताA सां�गतलR. येशनेू लोकांचे सवA रोग व दखुणी बरR केलR.  
0े6षतांचीं कृEयª ५:१५-१६ - १५. Eयामळेु पेp रOEयाने जाऊ लागला Qहणजे Eयाची सावलR 
रोगी व आजारR लोकां=यावर पडावी यासाठn लोक Eयांना वाटेवर खाट अगर अथं�णावर 
ठेवीत असत. १६. तTेहा हR सवA माणसे बरR केलR गेलR.  
१ कZरथंकरांस १२:२८ व ३० - २८. fशवाय देवाने मंडळीत dथम dेFषत, दसुरे संदेjटे, `तसरे 
fशlक, जे चमEकार करतात त,े [यांना आरो�य देHयाचे दान आहे त,े ३०. सवा�नाच 
आरो�य देHयाची दाने नाहRत, सवAच अYय भाषते बोलत नाहRत, सवा�नाच भाषांचा अथA 
सांगHयाची शि�त नाहR. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
टXप: Yय ू टेOटामेYटमcये केवळ येशXूवारे बरे केले जाHया=या २६ न�दR आहेत, हज. 
मोहQमद यां=या जीवनकाळात परमेeवराXवारे लोकांना शारRiरक zjgया चांगले केले 
जाHयाची कोणतहेR उदाहरण नाहR.   

१५०. 
परमे1वर �,धाळंूना EयांHया उपासनेत संगीत, नEृय आ'ण गाणे वापरtयास 0ोEसहन देतो 
अशी काहX प,य आहेत का?   

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
अनवुाद ३१:१९ -“तTेहा तQुहR हे गीत fलहून ¿या व इ�ाएल लोकांना fशकवा. Eयां=याकडून 
त ेत�डपाठ क�न ¿या. Qहणजे इ�ाएल लोकांFव�Xध हR मा~याबाजनेू साl राहRल.  
=तो<सं{हता १००:१-२ - १. हे प�ृवी, परमेeवरासाठn गा. २. परमेeवरासमोर आनंदR गाणी 
घेऊन या.   
इ�फसकरांस ५:१८-१९ - १८. उलट आEQयाने पणूA भरले जा, १९. Oतोp,े गीत,े आ7ण 
आcयािEमक गीतांनी एकमेकाबरोबर ससुंवाद साधा, गाणी गा, आ7ण आपkया अतं:करणात 
dभसूाठn गायन गा. 
कल=सकैरांस ३:१६ - 7ªOताचा संदेश तमु=यामcये Eया=या सवA वभैवाने राहावा. एकमेकांना 
महान असा शहाणपणाने fशकवा व बोध करा. Oतोp,े व गीत ेगा, आ7ण आcयािEमक गीत े
गाऊन उपकारOततुीसह आपkया अतं:करणात देवाला गीत ेगा.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
टXप: बायबलमcये संगीत, नEृय आ7ण गाणे वापरHयास dोEसहन देणारR ४५० पXय आहेत 
परंत ुकुराणमcये असा कोणताहR उkलेख नाहR.   
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चांगले केले आहे?   

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
5नगdमत १५:२६ - परमेeवर Qहणाला, “तQुहR तमुचा देव परमेeवर �या=या आxा पाळा; 
=तो<सं{हता १०३:२-३ - २. मा~या आEQया, परमेeवराचा जयजयकार कर आ7ण तो 
खरोखरच दयाळू आहे हे Fवस� नकोस. ३. देवा, आQहR केलेkया सवA पापांबXदल lमा कर. 
तो आमचे सवA आजार बरे करतो.  
म�य ४:२३ - येश ूगालRल dांतात सगळीकड ेगेला, येशनेू सभाOथानात जाऊन fशकFवले व 
OवगाA=या रा[याची सवुाताA सां�गतलR. येशनेू लोकांचे सवA रोग व दखुणी बरR केलR.  
0े6षतांचीं कृEयª ५:१५-१६ - १५. Eयामळेु पेp रOEयाने जाऊ लागला Qहणजे Eयाची सावलR 
रोगी व आजारR लोकां=यावर पडावी यासाठn लोक Eयांना वाटेवर खाट अगर अथं�णावर 
ठेवीत असत. १६. तTेहा हR सवA माणसे बरR केलR गेलR.  
१ कZरथंकरांस १२:२८ व ३० - २८. fशवाय देवाने मंडळीत dथम dेFषत, दसुरे संदेjटे, `तसरे 
fशlक, जे चमEकार करतात त,े [यांना आरो�य देHयाचे दान आहे त,े ३०. सवा�नाच 
आरो�य देHयाची दाने नाहRत, सवAच अYय भाषते बोलत नाहRत, सवा�नाच भाषांचा अथA 
सांगHयाची शि�त नाहR. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
टXप: Yय ू टेOटामेYटमcये केवळ येशXूवारे बरे केले जाHया=या २६ न�दR आहेत, हज. 
मोहQमद यां=या जीवनकाळात परमेeवराXवारे लोकांना शारRiरक zjgया चांगले केले 
जाHयाची कोणतहेR उदाहरण नाहR.   

१५०. 
परमे1वर �,धाळंूना EयांHया उपासनेत संगीत, नEृय आ'ण गाणे वापरtयास 0ोEसहन देतो 
अशी काहX प,य आहेत का?   

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
अनवुाद ३१:१९ -“तTेहा तQुहR हे गीत fलहून ¿या व इ�ाएल लोकांना fशकवा. Eयां=याकडून 
त ेत�डपाठ क�न ¿या. Qहणजे इ�ाएल लोकांFव�Xध हR मा~याबाजनेू साl राहRल.  
=तो<सं{हता १००:१-२ - १. हे प�ृवी, परमेeवरासाठn गा. २. परमेeवरासमोर आनंदR गाणी 
घेऊन या.   
इ�फसकरांस ५:१८-१९ - १८. उलट आEQयाने पणूA भरले जा, १९. Oतोp,े गीत,े आ7ण 
आcयािEमक गीतांनी एकमेकाबरोबर ससुंवाद साधा, गाणी गा, आ7ण आपkया अतं:करणात 
dभसूाठn गायन गा. 
कल=सकैरांस ३:१६ - 7ªOताचा संदेश तमु=यामcये Eया=या सवA वभैवाने राहावा. एकमेकांना 
महान असा शहाणपणाने fशकवा व बोध करा. Oतोp,े व गीत ेगा, आ7ण आcयािEमक गीत े
गाऊन उपकारOततुीसह आपkया अतं:करणात देवाला गीत ेगा.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
टXप: बायबलमcये संगीत, नEृय आ7ण गाणे वापरHयास dोEसहन देणारR ४५० पXय आहेत 
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१५१. 
परमे1वराHया =पUट उ,देशानसुार, एका प�ुषाHया एकाच वेळेस एकाहून अ�धक पEनी 
असणे यो´य आहे का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
अनवुाद १७:१७ - तसेच Eयाला बWयाच बायका अस ूनयेत. कारण Eयाने तो परमेeवरापासनू 
परावतृ होईल. सोYया-��याचाहR फार साठा Eयाने क� नये.  
१ कZरथंकरांस ७:२ - परंत ुजारकमाAचा मोह टाळHयासाठn, dEयेक प�ुषाला Eयाची Oवत:ची 
पEनी असावी. व dEयेक Opीला `तचा Oवत:चा पती असावा.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:३-५ व २४ - आपण जर Yयाय देऊ शकणार नाहR अशी भीती असेल तर एकाच 
Opीशी uकंवा तमु=या उजTया हाताशी असलेkया िOpयांशी Fववाह करा. 
अ झाब ३३:२१, ३२-३३, ३८ व ५० - हे पगैंबरा आQहR तलुा त~ुया पEYया वधै ठरवkया 
आहेत आ7ण अkलाहने तलुा यXुधातील कमाई Qहणनू Uदलेkयांपकैw [या त~ुया उजTया 
हाता=या आधीन आलेkया आहेत अशा िOpया आ7ण त~ुया चलुEया=या मलुR, त~ुया 
आEया=या मलुR, त~ुया मामा=या मलुR, मावशी=या मलुR आ7ण [या त~ुया बरोबर 
देशEयाग कbन आलेलR आहे अशी Opी Fववाह करHयासाठn वधै ठरवkया आहेत. 

१५२.  
एखा,या प�ुषाHया एकाचे वेळेस एकाहून अ�धक पEनी असBयास सवाºना सामान वागणकू 
देणे शQय आहे का?  

बायबल  नाहR  /  नाहR  कुरान 
अनवुाद २१:१५ - एखाXयाला दोन बायका असतील आ7ण Eयाचे एकwवर दसुरRपेlा जाOत 
dेम असेल. दोघींना मलेु असतील. पण नावडतीचा मलुगा सग�यात मोठा असेल.  
नहेNया १३:२६-२७ - २६. देवाचा शलमोनवर लोभ होता. देवाने सवA इ�ाएलवर शलमोनला 
राजा केले. पण पर�या िOpयांमळेु शलमोनहR पाप करायला उXय�ुत झाला. २७. आ7ण 
आता तQुहRहR तसेच भयंकर पातक आहात असे मी ऐकतो.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:३ - आपण जर Yयाय देऊ शकणार नाहR अशी भीती असेल तर जी पXधती 
तQुहाला यो�य वाटत असेल ती अनसुरा. 
अन5नसा ४:१२९ - तQुहR तमु=या पEनीमंcये YयायपणूA Tयवहाराचा समतोल ठेऊ शकत 
नाहR. परंत ुसंपणूAपणे एकwकड ेअसे झुकू नका कw [यामळेु तQुहR दसुरRला अधांतरR सोडून 
Xयाल.  
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अन5नसा ४:३-५ व २४ - आपण जर Yयाय देऊ शकणार नाहR अशी भीती असेल तर एकाच 
Opीशी uकंवा तमु=या उजTया हाताशी असलेkया िOpयांशी Fववाह करा. 
अ झाब ३३:२१, ३२-३३, ३८ व ५० - हे पगैंबरा आQहR तलुा त~ुया पEYया वधै ठरवkया 
आहेत आ7ण अkलाहने तलुा यXुधातील कमाई Qहणनू Uदलेkयांपकैw [या त~ुया उजTया 
हाता=या आधीन आलेkया आहेत अशा िOpया आ7ण त~ुया चलुEया=या मलुR, त~ुया 
आEया=या मलुR, त~ुया मामा=या मलुR, मावशी=या मलुR आ7ण [या त~ुया बरोबर 
देशEयाग कbन आलेलR आहे अशी Opी Fववाह करHयासाठn वधै ठरवkया आहेत. 

१५२.  
एखा,या प�ुषाHया एकाचे वेळेस एकाहून अ�धक पEनी असBयास सवाºना सामान वागणकू 
देणे शQय आहे का?  

बायबल  नाहR  /  नाहR  कुरान 
अनवुाद २१:१५ - एखाXयाला दोन बायका असतील आ7ण Eयाचे एकwवर दसुरRपेlा जाOत 
dेम असेल. दोघींना मलेु असतील. पण नावडतीचा मलुगा सग�यात मोठा असेल.  
नहेNया १३:२६-२७ - २६. देवाचा शलमोनवर लोभ होता. देवाने सवA इ�ाएलवर शलमोनला 
राजा केले. पण पर�या िOpयांमळेु शलमोनहR पाप करायला उXय�ुत झाला. २७. आ7ण 
आता तQुहRहR तसेच भयंकर पातक आहात असे मी ऐकतो.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:३ - आपण जर Yयाय देऊ शकणार नाहR अशी भीती असेल तर जी पXधती 
तQुहाला यो�य वाटत असेल ती अनसुरा. 
अन5नसा ४:१२९ - तQुहR तमु=या पEनीमंcये YयायपणूA Tयवहाराचा समतोल ठेऊ शकत 
नाहR. परंत ुसंपणूAपणे एकwकड ेअसे झुकू नका कw [यामळेु तQुहR दसुरRला अधांतरR सोडून 
Xयाल.  
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१५३. 
ताEपरुता �कंवा अतंZरम 6ववाह मा�य आहे का? (मतु'आह / आकांzा कायदा)   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
मलाखी २:१६ - इ�ाएलचा परमेeवर देव Qहणतो, “घटOफोटाचा मला `तटकारा आहे. आ7ण 
प�ुष करRत असलेkया दjुट कमा�ची मला घणृा वाटत.े Qहणनू तमु=या आcयािEमक 
ऐ�याचे रlण करा. तमु=या पEनीला फसव ूनका.”  
१ कZरथंकरांस ७:१०-१३ – १०. आ7ण FववाUहतांना मी आxा देत आहे, मी नाहR पण dभ ू
देत आहे कw पEनीने पतीला सोडू नये. ११. पण, जर `तने सोडले तर ल�न न करता 
तसेच रहावे uकंवा आपkया पतीबरोबर समेट करावा आ7ण पतीने पEनीला सोडू नये. १२. 
पण इतरांना हे dभ ूसांगत नाहR, पण मी सांगतो कw, जर एखाXया बंधचूी पEनी Fवeवास 
ठेवणारR नसेल आ7ण Eया=याबरोबर राहHयास `तची संमती असेल तर Eयाने `तला सोडू 
नये.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:२४ - Eया=ंयाशी Tयfभचार कbन नTहे तर रRतसर मागाAने Fववाह कbन 
तमु=या धन संपGी=या साहा®याने तQुहR Eयांना dा�त करत असाल तर अशा िOpयांशी 
Fववाह करHयात तQुहाला अनमुती आहे. 
मीद ५:८७ - मयाAदांचे उkलंघन कb नका. 

१५४.   
प6व< ]ंथात पEनीस ल°�गक उपभोगाची व=त,ू संप�ी �कंवा EयांHया नव�याची मालम�ा 
असे समजले जात ेका?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
१ पे< ३:७ - तसेच पतींनो, तQुहR आपkया पEनींबरोबर समंजसपणाने राहा. Eया जरR 
अबला असkया तरR Eया देवा=या कृपेमcये तमु=याबरोबरच वारस आहेत हे लlात घेऊन 
Eयां=याFवषयी आदर बाळग, Qहणजे तQुहR [या dाथAना देवाला सादर करता Eयात कसलRहR 
बाधा येणार नाहR. 
इ�फसकरांस ५:२५ - पतींनो, [याdमाणे 7ªOत मंडळीवर dी`त करतो, तशी तQुहR आपkया 
पEनीवर dी`त करा. Eयाने `त=यासाठn Oवत:ला Uदले,  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
बकराह २:२२३ - तमु=या पEनी या तमु=यासाठn कसलेkया जfमनी आहेत; Qहणनू तQुहाला 
जेTहा व जसे आवडले तTेहा व तसे आपkया जfमनीकड ेजा आ7ण तमु=याकरता काहR 
चांगले पढेु पाठवनू Xया. 
अल-इ इ}ान ३:१४ - बायकामलेु हे सवA मोहकbपात दाखवले गेले आहे, हे सवA ऐUहक 
जीवनाचे भांडवल आहे.   
 

 

१५३. 
ताEपरुता �कंवा अतंZरम 6ववाह मा�य आहे का? (मतु'आह / आकांzा कायदा)   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
मलाखी २:१६ - इ�ाएलचा परमेeवर देव Qहणतो, “घटOफोटाचा मला `तटकारा आहे. आ7ण 
प�ुष करRत असलेkया दjुट कमा�ची मला घणृा वाटत.े Qहणनू तमु=या आcयािEमक 
ऐ�याचे रlण करा. तमु=या पEनीला फसव ूनका.”  
१ कZरथंकरांस ७:१०-१३ – १०. आ7ण FववाUहतांना मी आxा देत आहे, मी नाहR पण dभ ू
देत आहे कw पEनीने पतीला सोडू नये. ११. पण, जर `तने सोडले तर ल�न न करता 
तसेच रहावे uकंवा आपkया पतीबरोबर समेट करावा आ7ण पतीने पEनीला सोडू नये. १२. 
पण इतरांना हे dभ ूसांगत नाहR, पण मी सांगतो कw, जर एखाXया बंधचूी पEनी Fवeवास 
ठेवणारR नसेल आ7ण Eया=याबरोबर राहHयास `तची संमती असेल तर Eयाने `तला सोडू 
नये.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:२४ - Eयां=याशी Tयfभचार कbन नTहे तर रRतसर मागाAने Fववाह कbन 
तमु=या धन संपGी=या साहा®याने तQुहR Eयांना dा�त करत असाल तर अशा िOpयांशी 
Fववाह करHयात तQुहाला अनमुती आहे. 
मीद ५:८७ - मयाAदांचे उkलंघन कb नका. 

१५४.   
प6व< ]ंथात पEनीस ल°�गक उपभोगाची व=त,ू संप�ी �कंवा EयांHया नव�याची मालम�ा 
असे समजले जात ेका?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
१ पे< ३:७ - तसेच पतींनो, तQुहR आपkया पEनींबरोबर समंजसपणाने राहा. Eया जरR 
अबला असkया तरR Eया देवा=या कृपेमcये तमु=याबरोबरच वारस आहेत हे लlात घेऊन 
Eयां=याFवषयी आदर बाळग, Qहणजे तQुहR [या dाथAना देवाला सादर करता Eयात कसलRहR 
बाधा येणार नाहR. 
इ�फसकरांस ५:२५ - पतींनो, [याdमाणे 7ªOत मंडळीवर dी`त करतो, तशी तQुहR आपkया 
पEनीवर dी`त करा. Eयाने `त=यासाठn Oवत:ला Uदले,  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
बकराह २:२२३ - तमु=या पEनी या तमु=यासाठn कसलेkया जfमनी आहेत; Qहणनू तQुहाला 
जेTहा व जसे आवडले तTेहा व तसे आपkया जfमनीकड ेजा आ7ण तमु=याकरता काहR 
चांगले पढेु पाठवनू Xया. 
अल-इ इ}ान ३:१४ - बायकामलेु हे सवA मोहकbपात दाखवले गेले आहे, हे सवA ऐUहक 
जीवनाचे भांडवल आहे.   
 

 

१५३. 
ताEपरुता �कंवा अतंZरम 6ववाह मा�य आहे का? (मतु'आह / आकांzा कायदा)   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
मलाखी २:१६ - इ�ाएलचा परमेeवर देव Qहणतो, “घटOफोटाचा मला `तटकारा आहे. आ7ण 
प�ुष करRत असलेkया दjुट कमा�ची मला घणृा वाटत.े Qहणनू तमु=या आcयािEमक 
ऐ�याचे रlण करा. तमु=या पEनीला फसव ूनका.”  
१ कZरथंकरांस ७:१०-१३ – १०. आ7ण FववाUहतांना मी आxा देत आहे, मी नाहR पण dभ ू
देत आहे कw पEनीने पतीला सोडू नये. ११. पण, जर `तने सोडले तर ल�न न करता 
तसेच रहावे uकंवा आपkया पतीबरोबर समेट करावा आ7ण पतीने पEनीला सोडू नये. १२. 
पण इतरांना हे dभ ूसांगत नाहR, पण मी सांगतो कw, जर एखाXया बंधचूी पEनी Fवeवास 
ठेवणारR नसेल आ7ण Eया=याबरोबर राहHयास `तची संमती असेल तर Eयाने `तला सोडू 
नये.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:२४ - Eयां=याशी Tयfभचार कbन नTहे तर रRतसर मागाAने Fववाह कbन 
तमु=या धन संपGी=या साहा®याने तQुहR Eयांना dा�त करत असाल तर अशा िOpयांशी 
Fववाह करHयात तQुहाला अनमुती आहे. 
मीद ५:८७ - मयाAदांचे उkलंघन कb नका. 

१५४.   
प6व< ]ंथात पEनीस ल°�गक उपभोगाची व=त,ू संप�ी �कंवा EयांHया नव�याची मालम�ा 
असे समजले जात ेका?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
१ पे< ३:७ - तसेच पतींनो, तQुहR आपkया पEनींबरोबर समंजसपणाने राहा. Eया जरR 
अबला असkया तरR Eया देवा=या कृपेमcये तमु=याबरोबरच वारस आहेत हे लlात घेऊन 
Eयां=याFवषयी आदर बाळग, Qहणजे तQुहR [या dाथAना देवाला सादर करता Eयात कसलRहR 
बाधा येणार नाहR. 
इ�फसकरांस ५:२५ - पतींनो, [याdमाणे 7ªOत मंडळीवर dी`त करतो, तशी तQुहR आपkया 
पEनीवर dी`त करा. Eयाने `त=यासाठn Oवत:ला Uदले,  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
बकराह २:२२३ - तमु=या पEनी या तमु=यासाठn कसलेkया जfमनी आहेत; Qहणनू तQुहाला 
जेTहा व जसे आवडले तTेहा व तसे आपkया जfमनीकड ेजा आ7ण तमु=याकरता काहR 
चांगले पढेु पाठवनू Xया. 
अल-इ इ}ान ३:१४ - बायकामलेु हे सवA मोहकbपात दाखवले गेले आहे, हे सवA ऐUहक 
जीवनाचे भांडवल आहे.   
 

 

१५३. 
ताEपरुता �कंवा अतंZरम 6ववाह मा�य आहे का? (मतु'आह / आकांzा कायदा)   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
मलाखी २:१६ - इ�ाएलचा परमेeवर देव Qहणतो, “घटOफोटाचा मला `तटकारा आहे. आ7ण 
प�ुष करRत असलेkया दjुट कमा�ची मला घणृा वाटत.े Qहणनू तमु=या आcयािEमक 
ऐ�याचे रlण करा. तमु=या पEनीला फसव ूनका.”  
१ कZरथंकरांस ७:१०-१३ – १०. आ7ण FववाUहतांना मी आxा देत आहे, मी नाहR पण dभ ू
देत आहे कw पEनीने पतीला सोडू नये. ११. पण, जर `तने सोडले तर ल�न न करता 
तसेच रहावे uकंवा आपkया पतीबरोबर समेट करावा आ7ण पतीने पEनीला सोडू नये. १२. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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१५४.   
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इ�फसकरांस ५:२५ - पतींनो, [याdमाणे 7ªOत मंडळीवर dी`त करतो, तशी तQुहR आपkया 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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अल-इ इ}ान ३:१४ - बायकामलेु हे सवA मोहकbपात दाखवले गेले आहे, हे सवA ऐUहक 
जीवनाचे भांडवल आहे.   
 

 



 

१५५. 
गुलाम मलुX 6वकत घेऊन �कंवा पकडून EयांHया बरोबर ल°�गक संबंध ठेवणे याची प�ुषांना 
परवानगी आहे का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
१ कZरथंकरांस ७:२३ - तQुहांला uकंमत देऊन Fवकत घेतले होत.े मनjुयांचे गुलाम होऊ 
नका.  
१ थे=सलनीकाकरांस ४:३-७ – ३. आ7ण हेच देवाला पाUहजे आहे. तQुहR पFवp असावे हR 
Eयाची इ=छा आहे. तQुहR जारकमAपासनू दरू असावे हR Eयाची इ=छा आहे. ४. Eयाची अशी 
इ=छा आहे कw, तQुहातील dEयेकाने Oवत:=या शरRरावर ताबा fमळFवHयास fशकावे. ५. 
आ7ण [यांना देव माहRत नाहR, [यांना देवाची ओळख नाहR Eया Fवदेशी लोकांdमाणे 
कामवासनेने नTहे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:२४ - [या तमु=या उजTया हाता=या आधीन असलेkया असतील (दासी ) या 
Tय`तiर�त इतर िOpयांशी Fववाह करHयास मनाई आहे.   
मु̀ मनन २३:५-६ - आपkया पEनी uकंवा Eयांचे उजवे हात [यांचे मालक झाले आहेत 
अशांचा अपवाद कbन तTेहा Eयां=यावर कोणताहR दोष नाहR. 
मअZरज ७०:२२ व २९-३० - [या Eयां=या उजTया हाता=या आधीन (दासी ) आहेत; असे लोक 
`नदंाOपद नाहRत. 

१५६. 
ि=<यांनी घराबाहेर बरुखा घालणे आव1यक आहे का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
१ कZरथंकरांस ११:१५ - परंत ुOpीने लांब केस राखणे हा `तचा मान आहे कारण `तला 
`तचे केस `नसगAत: आ=छादनासाठn Uदले आहेत.  
गलतीकरांस ५:१ - आQहR Oवातंµयात राहावे Qहणनू 7ªOताने आQहांला म�ुत केले, Qहणनू 
िOथर राहा. आ7ण `नयमशाOpा=या जवुा=यागुलाम�गरRचे ओझ ेपYुहा लादनू घेऊ नका.  
कल=सकैरांस २:२० - Qहणनू कोणीहा तमु=यावर खाHयाFवषयी आ7ण FपHयाFवषयी uकंवा 
मेजवाYयांFवषयी, नवचं¹ोउEसवाFवषयी uकंवा शLबाथ UदवसांFवषयी टRका क� नये.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
नरू २४:३०-३१ - बाहेरचे दा�गने सोडून आपkया इतर साज शृंगाराचे dदशAन कb नये. 
इतरांसमोर आपkया शृगंाराचे dदशAन कb नये. 
अ झाब ३३:५९ - हे पगैंबरा त~ुया पEनी, त~ुया मलुR, आ7ण \Xधावंत िOpया याना असे 
सांग कw आपkया बा�य वOpाचा मोकळा भाग आपkया भोवती ओढावा.  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:२४ - [या तमु=या उजTया हाता=या आधीन असलेkया असतील (दासी ) या 
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अशांचा अपवाद कbन तTेहा Eयां=यावर कोणताहR दोष नाहR. 
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१ कZरथंकरांस ११:१५ - परंत ुOpीने लांब केस राखणे हा `तचा मान आहे कारण `तला 
`तचे केस `नसगAत: आ=छादनासाठn Uदले आहेत.  
गलतीकरांस ५:१ - आQहR Oवातंµयात राहावे Qहणनू 7ªOताने आQहांला म�ुत केले, Qहणनू 
िOथर राहा. आ7ण `नयमशाOpा=या जवुा=यागुलाम�गरRचे ओझ ेपYुहा लादनू घेऊ नका.  
कल=सकैरांस २:२० - Qहणनू कोणीहा तमु=यावर खाHयाFवषयी आ7ण FपHयाFवषयी uकंवा 
मेजवाYयांFवषयी, नवचं¹ोउEसवाFवषयी uकंवा शLबाथ UदवसांFवषयी टRका क� नये.  
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अ झाब ३३:५९ - हे पगैंबरा त~ुया पEनी, त~ुया मलुR, आ7ण \Xधावंत िOpया याना असे 
सांग कw आपkया बा�य वOpाचा मोकळा भाग आपkया भोवती ओढावा.  
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कल=सकैरांस २:२० - Qहणनू कोणीहा तमु=यावर खाHयाFवषयी आ7ण FपHयाFवषयी uकंवा 
मेजवाYयांFवषयी, नवचं¹ोउEसवाFवषयी uकंवा शLबाथ UदवसांFवषयी टRका क� नये.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
नरू २४:३०-३१ - बाहेरचे दा�गने सोडून आपkया इतर साज शृंगाराचे dदशAन कb नये. 
इतरांसमोर आपkया शृगंाराचे dदशAन कb नये. 
अ झाब ३३:५९ - हे पगैंबरा त~ुया पEनी, त~ुया मलुR, आ7ण \Xधावंत िOpया याना असे 
सांग कw आपkया बा�य वOpाचा मोकळा भाग आपkया भोवती ओढावा.  
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१५७. 
ि=<यांना प�ुषासमान अ�धकार आहेत का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
अनवुाद १६:१९ - कारण आपला परमेeवर देव Yयायी आहे. लोका=ंया बाबतीत तो पlपाती 
नाहR.’ आ7ण लाच घेऊन Yयाय uफरवणे हे हR Eया=या नीतीत बसत नाहR.”  
२ इ5तहास १९:७ – आपला देव, परमेeवर कोणताहR घोर अYयाय करत नाहR, कोणताहR 
मनjुय असला तरRहR  
रोमकरांस २:११ - देवाजवळ पlपात नाहR.  
गलतीकरांस २:६ - जे लोक मह�वाचे आहेत असे लोक समजत होत े Eयां=याकडून मला 
काहRहR fमळाले नाहR. 
गलतीकरांस ३:२८ - तथेे यहूदR uकंवा |ीक, गुलाम uकंवा Oवतंp, प�ुष uकंवा Opी हा भेदच 
नाहR. कारण तQुहR सवA 7ªOत येशमूcये एक आहात.  
याकोब २:९ - पण जर तQुहR पlपात करता, तर तQुहR पाप करता आ7ण `नयम मोडHयाचा 
दोष तमु=यावर येतो.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:२२८ व २८२ - प�ुषांचे जसे िOpयां=या बाबतीत अ�धकार आहेत तसेच 
िOpयांचे प�ुषां=या बाबतीत आहेत तथाFप, प�ुषांना िOpयांवर थोड ेवरचे Oथान आहे. एक 
प�ुष व दोन िOpयांना साlीदार Qहणनू ठेवा. 
अन5नसा ४:३, ११ व १७६ - प�ुषाला दोन िOpयां=या वाgयाइतका UहOसा fमळावा. 

१५८. 
प�ुषाला EयाHया पEनीस मारtयाची परवानगी आहे का? (दराबा) 

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
इ�फसकरांस ५:२५-२९ - २५. पतींनो, [याdमाणे 7ªOत मंडळीवर dी`त करतो, तशी तQुहR 
आपkया पEनीवर dी`त करा. Eयाने `त=यासाठn Oवत:ला Uदले. २९. कारण आतापय�त 
कोणीहR आपkया शरRराचा Xवेष केला नाहR. उलट तो Eयाचे पोषण करतो, Eयाची काळजी 
घेतो. [याdमाणे 7ªOत मंडळीचे पोषण करतो व काळजी घेतो.  
कल=सकैरांस ३:१९ - पतींनो, आपkया पEनीवर dेम करा आ7ण Eयां=याबरोबर कठnणतनेे 
वागू नका.  
१ पे< ३:७ - तसेच पतींनो, तQुहR आपkया पEनींबरोबर समंजसपणाने राहा. Eया जरR 
अबला असkया तरR Eया देवा=या कृपेमcये तमु=याबरोबरच वारस आहेत हे लlात घेऊन 
Eयां=याFवषयी आदर बाळग, Qहणजे तQुहR [या dाथAना देवाला सादर करता Eयात कसलRहR 
बाधा येणार नाहR. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:३४ - तQुहाला [या िOpयां=या कडून अवxा करHयाचे भय वाटत असेल अशा 
िOpयांची कानउघाडणी करा. 
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१५९. 
'�1चन �कंवा मसुलमानांना दसु�या धमाdHया लोकांसोबत 6ववाह करtयाची परवानगी आहे 
का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
अनवुाद ७:३-४ - ३. Eयां=याशी सोयरRक जळुव ू नका. आपkया मलुR Eयांना देऊ नका. 
Eया=या मलुR आपkया मलुांना क�न घेऊ नका. ४. कारण हे लोक तमु=या मलुांना 
मा~यापासनू FवचलRत करतील. Eयामळेु तमुची मलेु अYय दैवतांचे भजनपजून करतील. 
अशाने परमेeवराचा तमु=यावर कोप होईल व तो ताEकाळ तमुचा नाश करRल. खोgया 
देवांचा नाश करा. 
१ कZरथंकरांस ७:२८ व ३९ - २८. पण जरR तQुहR ल�न केले तरR तQुहR पाप केलेले नाहR. 
आ7ण जर कुमाiरका ल�न करत ेतर `तने पाप केले नाहR. ३९. प`त िजवंत आहे तोपय�त 
Opी ल�नाने बांधलेलR आहे, पण `तचा प`त मेला तर `तला पाUहजे Eया=याशी परंत ुकेवळ 
dभमूcये ल�न करHयास ती मोकळी आहे.  
२ कZरथंकरांस ६:१४ व १७ - १४. मी Eयाला तमु=याFवषयी अfभमानाने सां�गतले आ7ण 
तQुहR मला लि[जत केले नाहR. पण जे सवA काहR आQहR तQुहांला सां�गतले त ेखरे खरे 
होत.े तसा आमचा तमु=याFवषयीचा अfभमान जो तीताला सां�गतला �याच रRतीने Oवत:चा 
खरेपणा fसXध केला. १७. Qहणनू या लोकांमधनू बाहेर या आ7ण Oवत:ला वेगळे करा. 
"परमेeवराने �या गोjटR सां�गतkया आहेत. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मीद ५:५ - Eया लोकांमधील `नjकलंक चाiरEË असलेkया िOpया तमु=यासाठn वधै आहेत. 

१६०. 
जर एखा,या YयQतीने EयांHया ववैा{हक जोडीदारासोबत Yय`भचार सोडून इतर कोणEयाहX 
कारणा=तव घट=फोट घेतला तर Eयांना प�ुहा ल´न करtयाची परवानगी आहे का?    

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
म�य ५:३२ - पण मी तQुहांला सांगतो कw, जो कोणी आपkया पEनीला Tयfभचारा=या 
कारणाfशवाय इतर कारणामळेु टाकून देतो, तो `तला Tयfभचार करHयास dवGृ करतो 
आ7ण जो कोणी अशा घटOफोटRत Opीशी Fववाह करतो तो Tयfभचार करतो. शपथ 
घेHयाFवषयी येशचूी fशकवण  
म�य १९:९ - मी तQुहांसा सांगतो, जो मनjुय आपलR पEनी सोडून देतो आ7ण दसुरRशी 
ल�न करतो तो Tयfभचार करतो. आपkया पEनीला सोड�चÂठn देHयाचे एकच कारण आहे, 
त ेQहणजे पUहkया पEनीने परप�ुषांशी Tयfभचार करणे होय.” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:२३१ - तर Eया दोघांनी, पYुहा Fववाह कbन एकp येणे पाप नाहR. 
तहरXम ६६:५ - तमुचा Fवधाता तQुहास चांगkया पEनीहR देईल Eया Fवधवा व कुमाiरकाहR 
असतील. 
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१६१. 
'�1चनांनी '�=ता0माणे कायd करणे आ'ण मसुलमानांनी हज. मोहNमद यांHया 0माणे 
कायd करणे हे Eयांचे कतdYय आहे का? 

बायबल  होय  /  होय  कुरान 
म�य १०:२४-२५ - २५. FवXयाथJ आपkया fशlकासारखा व नोकर आपkया मालकासारखा 
होणे, इतके परेु. जर घरा=या धYयाला Eयांनी बालजबलू Qहटले तर घरातील इतर 
माणसांना त ेuकती वाईट नावे ठेवतील!” 
लकूक ६:४० - कोणताहR fशjय Eया=या गु�=या पातळीला जाऊ शकत नाहR. पण dEयेक 
मनjुय जेTहा तो पणूA fशकतो तTेहा तो गु�सारखाच असतो.  
योहान १४:१५ व २३-२४ - १५. “जर तQुहR मा~यावर dी`त कiरत असाल, तर [या आxा 
मी करतो Eया तQुहR पाळाल. २३. येशनेू उGर Uदले, “जर कोणी मा~यावर dी`त करतो तर 
तो माझी fशकवण पाळील, माझा Fपता Eया=चावर dी`त करRल. आQहR Eया=याकड ेयेऊ व 
Eया=याबरोबर राहू. २४. जो मा~यावर dी`त करRत नाहR, तो माझी fशकवण पाळणार नाहR.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३:३१ - जर तुQहR अkलाहवर dेम करत असाल तर माझे अनुसरण करा.  
अन5नसा ४:८० - जो कोणी dेFषतां=या आxेचे पालन करतो तो खरोखरच अkलाह=याच 
आxेचे पालन करतो. 
अ झाब ३३:२१ - खरोखरच अkलाह=या dेFषतांमcये सXगुणांचा आदशA नमनुा आहे. 
झु�फु ४३:६३ - येश ू Oपjट dमाण घेऊन आला तTेहा Eयाने Qहणले कw, खरोखर मी 
तमु=याकड ेxान घेऊन आलो आहे. मा~या आxेचं पालन करा. 

श< ूआ'ण सं]ाम 
१६२.  

प6व< ]ंथांम�ये एका 6व`शUट धमाdHया लोकांनी इतर धमाdHया लोकांवर जबरद=तीने 
वचd=व गाजवावे असा काहX 6व`शUट 6वषय आहे का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
लकूक १७:२०-२१ - २०. एकदा, प�eयांनी येशलूा Fवचारले, देवाचे रा[य केTहा येईल, २१. 
त ेयेथे आहे! uकंवा त ेतथेे आहे! कारण देवाचे रा[य तमु=यामcये आहे.”  
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आ7ण आनंद, जो पFवp आEQयात आहे Eयामcये आहे. २२. तझुा जो Fवeवास आहे तो 
देवासमोर त~ुया ठायी अस ूदे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अत तौब ९:३३ - Eया धमाAस इतर dEयेक धमाAवर वरचे Oथान dदान करता यावे. 
साफ ६१:८-९ - Eयाने Eया धमाAस इतर सवA धमाAवर \ेjठEव dा�त कbन Xयावे.   
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१६३. 
धा`मdक 0करणात, बल आ'ण सQतीचा वापर करtयास कधीहX मंजरुX {दलX पा{हजे का?  

बायबल  नाहR  /  नाहR  कुरान 
२ तीम�याला २:२४-२५ - २४. देवा=या सेवकाने भांडू नये, तर सवA लोकांशी दयाधमाAने 
वागावे तसेच fशlणात कुशल व सहनशील असावे. २५. जे Eयाला Fवरोध करतात, Eयांना 
Fवनयाने fशlण Xयावे.  
�फलेमोना १४ - परंत ुत~ुया संमतीfशवाय मला काहRहR करायचे नTहत.े यासाठn कw तझु े
कोणतहेR चांगले कायA दडपणामळेु होऊ नये तर त~ुया खशुीने Tहावे. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:२५६ - धमाA=या बाबतीत कोणतीहR जबरदOती नसावी. 
अल-इ इ}ान ३:२० - तझु ेकतATय केवळ संदेश पोचवणे इतकेच आहे. 
कॅफ ५०:४५ - Eयां=यावर कोणEयाहR dकारची स�ती करHयासाठn आQहR तलुा नेमलेले 
नाहR. 
गा=ये ८८:२१-२२ - Eयां=यावर स�ती करHयाचा तलुा काहRहR अ�धकार नाहR. 

१६४. 
वतdमानातील �,धाळंूना Eयांचा =वतःचा धमd िजंकत नाहX तोपयºत इतर धमाdHया 
लोकांसोबत भांडणे आ'ण लढणे या गोUटXसाठv परमे1वर 0ोEसाहन देतो का? (प6व< 
य,ुध/िजहाद) 

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
रोमकरांस १२:१७-१९ - १७. कोणाचीहR वाईटाबXदल वाईट अशी फेड क�न नका. १८. श�य 
असेल तर त े तमु=यावर अवलंबनू असkयाने सवA लोकांबरोबर शांतीने राहा. १९. Fdय 
बंधूंनो, सडू उगव ूनका, देवा=या रागाला वाट Xया. असे fलUहले आहे, “सडू घेणे मा~याकड े
आहे. मी फेड करRन असे dभ ुQहणतो.’  
इ|ी लोकांस १२:१४ - सवA लोकांबरोबर शांतीने राहHयाचा dयEन करा व पFवp जीवन 
जगHयाचा dयEन करा. कारण Eयाfशवाय कोणालाहR dभलूा पाहता येणार नाहR.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:१९०-१९३ व २१६ - अkलाह=या कायाAत Eयां=याशी लढा जे तमु=या Fवरोधात 
लढत आहेत आ7ण जेथे कोठे त े तQुहाला Uदसतील तथेे Eयांची हEया करा. आ7ण [या 
Uठकाणातनू Eयांनी तQुहाला बाहेर काढलाय Eया Uठकाणातनू तQुहR Eयांना बाहेर काढा. 
अत तौब ९:२९ - Eयां=याशी तोपय�त यXुध करा जोपय�त त े आपkया हातानी तमु=या 
आधीन होऊन कर देत नाहRत. 
टXप: िजहाद हा कुराणमधील सवाAत मोठा Fवषय आहे: ६,२३६ पकैw १३९ पXय = dEयेक 
४५ पXयांपकैw १. हाUदथमcये २१% भाग िजहादबXदल आहे: fसराह (हज. मोहQमद यांचे 
चiरp) मcये ६७% भाग िजहादबXदल आहे. कुराणमधील ६४% भाग “काuफर” =या 
Fवरोधात XवेषपणूA आहे.  
 

 

१६३. 
धा`मdक 0करणात, बल आ'ण सQतीचा वापर करtयास कधीहX मंजरुX {दलX पा{हजे का?  

बायबल  नाहR  /  नाहR  कुरान 
२ तीम�याला २:२४-२५ - २४. देवा=या सेवकाने भांडू नये, तर सवA लोकांशी दयाधमाAने 
वागावे तसेच fशlणात कुशल व सहनशील असावे. २५. जे Eयाला Fवरोध करतात, Eयांना 
Fवनयाने fशlण Xयावे.  
�फलेमोना १४ - परंत ुत~ुया संमतीfशवाय मला काहRहR करायचे नTहत.े यासाठn कw तझु े
कोणतहेR चांगले कायA दडपणामळेु होऊ नये तर त~ुया खशुीने Tहावे. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:२५६ - धमाA=या बाबतीत कोणतीहR जबरदOती नसावी. 
अल-इ इ}ान ३:२० - तझु ेकतATय केवळ संदेश पोचवणे इतकेच आहे. 
कॅफ ५०:४५ - Eयां=यावर कोणEयाहR dकारची स�ती करHयासाठn आQहR तलुा नेमलेले 
नाहR. 
गा=ये ८८:२१-२२ - Eयां=यावर स�ती करHयाचा तलुा काहRहR अ�धकार नाहR. 

१६४. 
वतdमानातील �,धाळंूना Eयांचा =वतःचा धमd िजंकत नाहX तोपयºत इतर धमाdHया 
लोकासंोबत भांडणे आ'ण लढणे या गोUटXसाठv परमे1वर 0ोEसाहन देतो का? (प6व< 
य,ुध/िजहाद) 

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
रोमकरांस १२:१७-१९ - १७. कोणाचीहR वाईटाबXदल वाईट अशी फेड क�न नका. १८. श�य 
असेल तर त े तमु=यावर अवलंबनू असkयाने सवA लोकांबरोबर शांतीने राहा. १९. Fdय 
बंधूंनो, सडू उगव ूनका, देवा=या रागाला वाट Xया. असे fलUहले आहे, “सडू घेणे मा~याकड े
आहे. मी फेड करRन असे dभ ुQहणतो.’  
इ|ी लोकांस १२:१४ - सवA लोकांबरोबर शांतीने राहHयाचा dयEन करा व पFवp जीवन 
जगHयाचा dयEन करा. कारण Eयाfशवाय कोणालाहR dभलूा पाहता येणार नाहR.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:१९०-१९३ व २१६ - अkलाह=या कायाAत Eयां=याशी लढा जे तमु=या Fवरोधात 
लढत आहेत आ7ण जेथे कोठे त े तQुहाला Uदसतील तथेे Eयांची हEया करा. आ7ण [या 
Uठकाणातनू Eयांनी तQुहाला बाहेर काढलाय Eया Uठकाणातनू तQुहR Eयांना बाहेर काढा. 
अत तौब ९:२९ - Eयां=याशी तोपय�त यXुध करा जोपय�त त े आपkया हातानी तमु=या 
आधीन होऊन कर देत नाहRत. 
टXप: िजहाद हा कुराणमधील सवाAत मोठा Fवषय आहे: ६,२३६ पकैw १३९ पXय = dEयेक 
४५ पXयांपकैw १. हाUदथमcये २१% भाग िजहादबXदल आहे: fसराह (हज. मोहQमद यांचे 
चiरp) मcये ६७% भाग िजहादबXदल आहे. कुराणमधील ६४% भाग “काuफर” =या 
Fवरोधात XवेषपणूA आहे.  
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१६५. 
एखा,या YयQतीने EयाHया =वतःHया मळू धमाdचा Eयाग केला �कंवा =वतःचा धमd 
बदलtयाचे ठरवले तर Eयानंा मा�न टाकले पा{हजे का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
इ|ी लोकांस ३:१२–१३ – १२. सावध असा, बंधूंनो, तमु=यापकैw कोणाचीहR अतं:करणे दjुट व 
अFवeवास ूअस ूनयेत, ती िजवंत देवापासनू दरू नेतात. १३. उलट, ‘आज’ Qहटलेला काळ 
आहे तोपय�त, dEयेक Uदवशी एकमेकांना उGेजन Xया, यासाठn कw तमु=यापकैw कोणाचीहR 
पापामळेु फसगत होऊन तमुची अतं:करणे कठnण होऊ नयेत.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:८९ - जर Eयांनी त�ड uफरवले तर Eयांना पकड आ7ण त ेजेथे Uदसतील तथेे 
Eयांचा वध  कर. 
टXप: हदRथ मधनू हज. मोहQमदाचे OवधमA Eयाग करणाWयाFवषयी उXदगार: अkलाहचा 
धमAdसारक, “जो कोणी Eयाचा इOलाम धमA बदलेल Eयाला माbन टाका.” (साUहह बखुारR: 
खंड. ९, पOुतक ८४, ±. ५७-५८, कॅफ. खंड. ४, पOुतक ५६, ±. ८०८) 

१६६. 
कधी-कधी कुटंुब, `म< �कंवा बंध ूबरोबर देखील लढणे पा{हजे का? 

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
१ कZरथंकरांस ७:१३-२४ – १३. एखाXया Opीचा नवरा जर Fवeवास ठेवणारा नसेल, आ7ण 
जर तो `त=यासोबत राहHयास राजी असेल तर, `तने Eयाला सोडून जाऊ नये. १४. कारण 
Fवeवास नसणाWया पतीला पEनीXवारे पFवp केले जात,े आ7ण Fवeवास नसणाWया पEनीला 
पतीXवारे पFवp केले जात.े... १६. कारण तलुा माUहत आहे का, हे पEनी, कw तलुा त~ुया 
पतीचे रlण करशील का? हे मनjुया, कw तलुा त~ुया पEनीचे रlण करशील का?  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मजुादXल ५८:२२ - तलुा असे कोणतहेR लोक आढळून येणार नाहRत जे Eया=या dेषीतां=या 
Fवरोधात जाणाWयांशी Oनेह ठेवतात. मग त ेEयांचे आUदल असोत, पpु असोत uकंवा uकंवा 
भाऊ असोत uकंवा Eयाचंे नातवेाईक असोत. 
ताघाबनू ६४:१४ - तमु=या पEनी व तमु=या संतती यापकैw काहRजण तमुचे शp ूआहेत, 
Qहणनू Eयां=यापासनू सावध राहा.   
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बदलtयाचे ठरवले तर Eयांना मा�न टाकले पा{हजे का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
इ|ी लोकांस ३:१२–१३ – १२. सावध असा, बंधूंनो, तमु=यापकैw कोणाचीहR अतं:करणे दjुट व 
अFवeवास ूअस ूनयेत, ती िजवंत देवापासनू दरू नेतात. १३. उलट, ‘आज’ Qहटलेला काळ 
आहे तोपय�त, dEयेक Uदवशी एकमेकांना उGेजन Xया, यासाठn कw तमु=यापकैw कोणाचीहR 
पापामळेु फसगत होऊन तमुची अतं:करणे कठnण होऊ नयेत.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:८९ - जर Eयांनी त�ड uफरवले तर Eयांना पकड आ7ण त ेजेथे Uदसतील तथेे 
Eयांचा वध  कर. 
टXप: हदRथ मधनू हज. मोहQमदाचे OवधमA Eयाग करणाWयाFवषयी उXदगार: अkलाहचा 
धमAdसारक, “जो कोणी Eयाचा इOलाम धमA बदलेल Eयाला माbन टाका.” (साUहह बखुारR: 
खंड. ९, पOुतक ८४, ±. ५७-५८, कॅफ. खंड. ४, पOुतक ५६, ±. ८०८) 

१६६. 
कधी-कधी कुटंुब, `म< �कंवा बंध ूबरोबर देखील लढणे पा{हजे का? 

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
१ कZरथंकरांस ७:१३-२४ – १३. एखाXया Opीचा नवरा जर Fवeवास ठेवणारा नसेल, आ7ण 
जर तो `त=यासोबत राहHयास राजी असेल तर, `तने Eयाला सोडून जाऊ नये. १४. कारण 
Fवeवास नसणाWया पतीला पEनीXवारे पFवp केले जात,े आ7ण Fवeवास नसणाWया पEनीला 
पतीXवारे पFवp केले जात.े... १६. कारण तलुा माUहत आहे का, हे पEनी, कw तलुा त~ुया 
पतीचे रlण करशील का? हे मनjुया, कw तलुा त~ुया पEनीचे रlण करशील का?  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मजुादXल ५८:२२ - तलुा असे कोणतहेR लोक आढळून येणार नाहRत जे Eया=या dेषीतां=या 
Fवरोधात जाणाWयांशी Oनेह ठेवतात. मग त ेEयांचे आUदल असोत, पpु असोत uकंवा uकंवा 
भाऊ असोत uकंवा Eयांचे नातवेाईक असोत. 
ताघाबनू ६४:१४ - तमु=या पEनी व तमु=या संतती यापकैw काहRजण तमुचे शp ूआहेत, 
Qहणनू Eयां=यापासनू सावध राहा.   
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१६७. 
वतdमानातील �,धाळंूनी EयांHया 6ववेकब,ुधीHया 6व�,ध जाऊन इतर धमाdतील लोकांना 
मारावे अशी परमे1वराची इHछा आहे का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
0े6षतांची ं कृEयª २४:१६ - यासाठn देवापढेु आ7ण मनjुयांपढेु आपला Fववेक शXुध असावा 
याचा मी नेहमी आटोकाट dयEन करRत असतो.  
१ तीम�याला १:५ - आ7ण या आxेचे उXUदjट dी`त आहे, जी शXुध अतं:करणातनू, 
चांगkया सदसदFववेक बXुधीतनू व dामा7णक Fवeवासातनू उगम पावत.े  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:२१६ - अkलाह=या कायाAत Eयां=याशी लढा जे तमु=या Fवरोधात लढत 
आहेत आ7ण जेथे कोठे त े तQुहाला Uदसतील तथेे Eयांची हEया करा. आ7ण [या 
Uठकाणातनू Eयांनी तQुहाला बाहेर काढलाय Eया Uठकाणातनू तQुहR Eयांना बाहेर काढा. 
इंफाल ८:१७ - Eयांचा वध तQुहR केला नाहR तर अkलाहनेच केला आ7ण जेTहा वाळूचे कण 
फेकले होत ेत ेत ूनTहे तर अkलाहनेच फेकले होत.े 
टXप: कफ़. हदRथ, साUहह मिुOलम, ४६६१-४६६२, अcयाय. ७८९. 

१६८. 
इतर धमाdHया लोकांपेzा जा=त 0यEन करणे आ'ण EयांHयाशी लढणे हX चांगलX गोUट 
समजलX जात ेका?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
गलतीकरांस ५:१९-२१ – १९. देहाची कम» तर उघड आहेत, ती Qहणजे, जारकमA, अशXुधता, 
कामातरुपणा, २०. मू̀ त Aपजूा, चेटूक, Xवेष, मारामारR, मEसर, राग, OवाथJ हेवेदावे, पlभेद,  
२१. दा�बाजी, रंगेलपणा, अशासार¦या दसुWया सवA गोjटR. या गोjटRFवषयी मी तQुहांला 
सचूना देत आहे. [याdमाणे मी पवूJ तQुहांला सचूना केkया होEया. जे लोक अशा गोjटR 
करतात Eयांना देवा=या रा[यात वाटा fमळणार नाहR.  
याकोब ४:१ व ८ - १. तमु=यामcये भांडणे व झगड ेकोठून येतात? तमु=यामcये [या 
OवाथJ भावना संघषA करतात Eयामधनू त ेयेत नाहR काय? ८. पा�यांनो, तमुचे हात Oव=छ 
करा. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अत तौब ९:४१ - जर ताबडतोब काहR लाभ झाला असता आ7ण dवासहR छोटा असता तर त े
लोक अवeय त~ुयाबरोबर आले असत.े त ेआEमनाश कbन घेत आहेत. 
अल अन कबतू २९:६ - जो कोणी अkलाह=या मागाAत dयEन करतो तो त े आपkया 
Oवतः=या िजवासाठnच करत असतो. 
साफ ६१:११ - हे \cदामय लोकहो तQुहाला मी असा सौदा दाखवनू देऊ काय जो तQुहाला 
यातनामय fशlेपासनू वाचFवल.  
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OवाथJ भावना संघषA करतात Eयामधनू त ेयेत नाहR काय? ८. पा�यांनो, तमुचे हात Oव=छ 
करा. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अत तौब ९:४१ - जर ताबडतोब काहR लाभ झाला असता आ7ण dवासहR छोटा असता तर त े
लोक अवeय त~ुयाबरोबर आले असत.े त ेआEमनाश कbन घेत आहेत. 
अल अन कबतू २९:६ - जो कोणी अkलाह=या मागाAत dयEन करतो तो त े आपkया 
Oवतः=या िजवासाठnच करत असतो. 
साफ ६१:११ - हे \cदामय लोकहो तQुहाला मी असा सौदा दाखवनू देऊ काय जो तQुहाला 
यातनामय fशlेपासनू वाचFवल.  
 
 

 

१६७. 
वतdमानातील �,धाळंूनी EयांHया 6ववेकब,ुधीHया 6व�,ध जाऊन इतर धमाdतील लोकांना 
मारावे अशी परमे1वराची इHछा आहे का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
0े6षतांची ं कृEयª २४:१६ - यासाठn देवापढेु आ7ण मनjुयांपढेु आपला Fववेक शXुध असावा 
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चांगkया सदसदFववेक बXुधीतनू व dामा7णक Fवeवासातनू उगम पावत.े  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:२१६ - अkलाह=या कायाAत Eयां=याशी लढा जे तमु=या Fवरोधात लढत 
आहेत आ7ण जेथे कोठे त े तQुहाला Uदसतील तथेे Eयांची हEया करा. आ7ण [या 
Uठकाणातनू Eयांनी तQुहाला बाहेर काढलाय Eया Uठकाणातनू तQुहR Eयांना बाहेर काढा. 
इंफाल ८:१७ - Eयांचा वध तQुहR केला नाहR तर अkलाहनेच केला आ7ण जेTहा वाळूचे कण 
फेकले होत ेत ेत ूनTहे तर अkलाहनेच फेकले होत.े 
टXप: कफ़. हदRथ, साUहह मिुOलम, ४६६१-४६६२, अcयाय. ७८९. 

१६८. 
इतर धमाdHया लोकांपेzा जा=त 0यEन करणे आ'ण EयांHयाशी लढणे हX चांगलX गोUट 
समजलX जात ेका?  
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२१. दा�बाजी, रंगेलपणा, अशासार¦या दसुWया सवA गोjटR. या गोjटRFवषयी मी तQुहांला 
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१६९. 
इ=लामचा 0सार करtयासाठv परमे1वराने हज. मोहNमदला अनेक आ9मक लढाया 
लढtयासाठv 0ोEसाहन {दले असेल का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
योहान १८:३६ - येश ू Qहणाला, “माझ े रा[य या जगाचे नाहR, जर त े असत े तर 
यहूXयांपासनू माझी सटुका करHयासाठn माझ े सेवक लढले नसत ेका? पण माझ े रा[य 
दसुWया Uठकाणचे आहे.” 
२ कZरथंकरांस १०:३-५ - ३. कारण जरR आQहR जगामcये राहत असलो, तरR जगाdमाणे 
लढाई करRत नाहR. ४. [या शOpाने आQहR लढाई करतो ती जगातkया शOpांसारखी 
नाहRत. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१. बदरची लढाई :  (माचA ६२४) 
   अल-इ इ´ान ३:१३ आ7ण १२३; अYफल ८:५-१९ आ7ण ४१-४४   
२. उहूदची लढाई:   (माचA ६२५) 
   अल-इ इ´ान ३:१२१-१२२, ३:१४० आ7ण १६५-१७२  
३. ह�डकची लढाई :  (मे ६२७) ��च  
   अहझाब ३३:९-१२ आ7ण २५-२७ 
४. हुड¼ेबयेची लढाई:  (माचA ६२८) 
   फेतीह ४८:१-३ आ7ण २२-२७  
५. मटुाची लढाई: (६२९) बकारा २:१९१-१९३ 
६. हुनायनची लढाई: (ऑगOट ६३०) 
   अत तौब ९:२५-२७  
७. तबेकुची लढाई : (६३०) अत तौब ९:३८-४०,   
   ४२-५२, ६५-६६, ८१-८३, ८६-८७, ९०, ९३, ११७  
८. मेकाची लढाई : (६३०)  अत तौब ९:१२, कसास   
   २८:८५, साफ ६१:१३, नासर, ११०:१-३.  

१७०. 
प6व< ]ंथात बायबल मानणा�या लोकांसोबत लढtयास 0ोEसाहन {दले आहे का?    

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
रोमकरांस १२:१८ - श�य असेल तर त ेतमु=यावर अवलंबनू असkयाने सवA लोकांबरोबर 
शांतीने राहा.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अत तौब ९:२९ - यहुदR Qहणतात कw, उ[जरै अkलाहचा पpु आहे आ7ण 7ªOती Qहणतात 
कw, मfसह अkलाहचा पpु आहे. अkलाचा Eयां=यावर कोप होवो. 
अ झाब ३३:२६ - Eयाने |ंथधारक लोकांपकैw [यांनी \XधाहRनांना सहा®य केले होत ेEयांना 
Eयां=या गांधींमधनू खालR उतरवले आ7ण Eयां=या मनात धाक `नमाAण केला. काहRंना तQुहR 
ठार मारले आ7ण काहRंना बंUदवान बनFवले.   
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लढाई करRत नाहR. ४. [या शOpाने आQहR लढाई करतो ती जगातkया शOpांसारखी 
नाहRत. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१. बदरची लढाई :  (माचA ६२४) 
   अल-इ इ´ान ३:१३ आ7ण १२३; अYफल ८:५-१९ आ7ण ४१-४४   
२. उहूदची लढाई:   (माचA ६२५) 
   अल-इ इ´ान ३:१२१-१२२, ३:१४० आ7ण १६५-१७२  
३. ह�डकची लढाई :  (मे ६२७) ��च  
   अहझाब ३३:९-१२ आ7ण २५-२७ 
४. हुड¼ेबयेची लढाई:  (माचA ६२८) 
   फेतीह ४८:१-३ आ7ण २२-२७  
५. मटुाची लढाई: (६२९) बकारा २:१९१-१९३ 
६. हुनायनची लढाई: (ऑगOट ६३०) 
   अत तौब ९:२५-२७  
७. तबेकुची लढाई : (६३०) अत तौब ९:३८-४०,   
   ४२-५२, ६५-६६, ८१-८३, ८६-८७, ९०, ९३, ११७  
८. मेकाची लढाई : (६३०)  अत तौब ९:१२, कसास   
   २८:८५, साफ ६१:१३, नासर, ११०:१-३.  

१७०. 
प6व< ]ंथात बायबल मानणा�या लोकांसोबत लढtयास 0ोEसाहन {दले आहे का?    

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
रोमकरांस १२:१८ - श�य असेल तर त ेतमु=यावर अवलंबनू असkयाने सवA लोकांबरोबर 
शांतीने राहा.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अत तौब ९:२९ - यहुदR Qहणतात कw, उ[जरै अkलाहचा पpु आहे आ7ण 7ªOती Qहणतात 
कw, मfसह अkलाहचा पpु आहे. अkलाचा Eयां=यावर कोप होवो. 
अ झाब ३३:२६ - Eयाने |ंथधारक लोकांपकैw [यांनी \XधाहRनांना सहा®य केले होत ेEयांना 
Eयां=या गांधींमधनू खालR उतरवले आ7ण Eयां=या मनात धाक `नमाAण केला. काहRंना तQुहR 
ठार मारले आ7ण काहRंना बंUदवान बनFवले.   
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१. बदरची लढाई :  (माचA ६२४) 
   अल-इ इ´ान ३:१३ आ7ण १२३; अYफल ८:५-१९ आ7ण ४१-४४   
२. उहूदची लढाई:   (माचA ६२५) 
   अल-इ इ´ान ३:१२१-१२२, ३:१४० आ7ण १६५-१७२  
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   ४२-५२, ६५-६६, ८१-८३, ८६-८७, ९०, ९३, ११७  
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१७०. 
प6व< ]ंथात बायबल मानणा�या लोकांसोबत लढtयास 0ोEसाहन {दले आहे का?    

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
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१७१. 
वतdमानातील �,धाळंूनी नाि=तकांसोबत आ9मक आ'ण आzेपाहd य,ुध �कंवा लढाई 
करtयासाठv प6व< ]ंथ 0ोEसाहन देतात का? (िजहाद) 

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
इ�फसकरांस ६:१२ - कारण आपले झगडणे, र�तमांसाबरोबर नाहR, तर सताधीशांFव�Xध, 
अ�धकाYयाFव�Xध, या अधंकारातील जगा=या साम�याAबरोबर आ7ण आकाशातील दjुट 
आEQयांFव�Xध आहे.  
१ तीम�याला २:१-२ - १. सवा�त dथम मी कळकळीने Fवनं`त करतो कw, मागHया, dाथAना, 
FवनंEया व आभारdदशAन सवA माणसां=या वतीने करावे. २. आ7ण Fवशषेत: राजां=या वतीने 
करावे आ7ण अ�धकाWया=या वतीने करावे. dाथAना करा कw, आQहांला िOथर, शांत आ7ण 
देवा=या पणूA भ�तीत सYमानाने जगता यावे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:७६-७७ - जे \Xधावंत आहेत त े अkलाह=या कायाAत लढतात, आ7ण जे 
\XधाहRन आहेत त ेसतैाना=या कायाAसाठn लढतात. 
टXप:  िजहाद uकंवा लढाई हा कुराणातील सवाAत मोठा Fवषय आहे: ६,२३६ पकैw १३९ पXय 
= कुराणमधील dEयेक ४५ पXयांपकैw १ हे यXुधासंबंधी पXय आहे! अत तौब ९:२९ आ7ण 
१२३ मcये आ±मक यXुध fशकवले जात.े   

१७२.   
6व`भ�न धमाdतील लोकांना लटुtयासाठv आ'ण लबुाडtयासाठv परमे1वर �,धाळंूना 
0ोEसाहन देईल का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
उEप6� १४:२३ - मी तझु ेअसलेले काहRहR ठेवणार नाहRं, एखादे सतू वा जोÄयाचा बंधहR 
ठेवणार नाहR ‘मी अ¬ाहमाला \ीमंत केले’ असे त ूQहणावे असे मला वाटत नाहR.  
5नगdमत २०:१५ व १७ - १५. “चोरR क� नकोस. १७. “त ूआपkया शजेाWया=या घराचा लोभ 
ध� नकोस; Eया=या बायकोचा लोभ ध� नकोस. 
इ�फसकरांस ४:२८ - जो कोणी चोरR करRन असेल तर Eयाने यापढेु चोरR क� नये. उलट, 
Eयाने आपkया हातांनी काम करावे यासाठn कw जो कोणी गरज ूअसेल Eयाला Eयातनू वाटा 
देHयासाठn Eया=याकड ेकाहRतरR असावे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
इंफाल ८:१ व ४१ - यXुधधन हे अkलाह व dेFषत याचंे आहे, Qहणनू अkलाहचे भय बाळगा, 
अkलाह व Eया=या dेFषतां=या आxेचे पालन करा. जे असEय आहे Eयाला नाहRसे करावे. 
\XधाहRनां=या मनामcये मी भय `नमाAण कiरन मग तQुहR Eयां=या गदAनी=या  वर=या 
भागामcये dहार करा व सवA बोटांची अ|े छाटून टाका. 
 

 

१७१. 
वतdमानातील �,धाळंूनी नाि=तकांसोबत आ9मक आ'ण आzेपाहd य,ुध �कंवा लढाई 
करtयासाठv प6व< ]ंथ 0ोEसाहन देतात का? (िजहाद) 

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
इ�फसकरांस ६:१२ - कारण आपले झगडणे, र�तमांसाबरोबर नाहR, तर सताधीशांFव�Xध, 
अ�धकाYयाFव�Xध, या अधंकारातील जगा=या साम�याAबरोबर आ7ण आकाशातील दjुट 
आEQयांFव�Xध आहे.  
१ तीम�याला २:१-२ - १. सवा�त dथम मी कळकळीने Fवनं`त करतो कw, मागHया, dाथAना, 
FवनंEया व आभारdदशAन सवA माणसां=या वतीने करावे. २. आ7ण Fवशषेत: राजां=या वतीने 
करावे आ7ण अ�धकाWया=या वतीने करावे. dाथAना करा कw, आQहांला िOथर, शांत आ7ण 
देवा=या पणूA भ�तीत सYमानाने जगता यावे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:७६-७७ - जे \Xधावंत आहेत त े अkलाह=या कायाAत लढतात, आ7ण जे 
\XधाहRन आहेत त ेसतैाना=या कायाAसाठn लढतात. 
टXप:  िजहाद uकंवा लढाई हा कुराणातील सवाAत मोठा Fवषय आहे: ६,२३६ पकैw १३९ पXय 
= कुराणमधील dEयेक ४५ पXयांपकैw १ हे यXुधासंबंधी पXय आहे! अत तौब ९:२९ आ7ण 
१२३ मcये आ±मक यXुध fशकवले जात.े   

१७२.   
6व`भ�न धमाdतील लोकांना लटुtयासाठv आ'ण लबुाडtयासाठv परमे1वर �,धाळंूना 
0ोEसाहन देईल का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
उEप6� १४:२३ - मी तझु ेअसलेले काहRहR ठेवणार नाहR,ं एखादे सतू वा जोÄयाचा बंधहR 
ठेवणार नाहR ‘मी अ¬ाहमाला \ीमंत केले’ असे त ूQहणावे असे मला वाटत नाहR.  
5नगdमत २०:१५ व १७ - १५. “चोरR क� नकोस. १७. “त ूआपkया शजेाWया=या घराचा लोभ 
ध� नकोस; Eया=या बायकोचा लोभ ध� नकोस. 
इ�फसकरांस ४:२८ - जो कोणी चोरR करRन असेल तर Eयाने यापढेु चोरR क� नये. उलट, 
Eयाने आपkया हातांनी काम करावे यासाठn कw जो कोणी गरज ूअसेल Eयाला Eयातनू वाटा 
देHयासाठn Eया=याकड ेकाहRतरR असावे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
इंफाल ८:१ व ४१ - यXुधधन हे अkलाह व dेFषत याचंे आहे, Qहणनू अkलाहचे भय बाळगा, 
अkलाह व Eया=या dेFषतां=या आxेचे पालन करा. जे असEय आहे Eयाला नाहRसे करावे. 
\XधाहRनां=या मनामcये मी भय `नमाAण कiरन मग तQुहR Eयां=या गदAनी=या  वर=या 
भागामcये dहार करा व सवA बोटांची अ|े छाटून टाका. 
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वतdमानातील �,धाळंूनी नाि=तकांसोबत आ9मक आ'ण आzेपाहd य,ुध �कंवा लढाई 
करtयासाठv प6व< ]ंथ 0ोEसाहन देतात का? (िजहाद) 
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१ तीम�याला २:१-२ - १. सवा�त dथम मी कळकळीने Fवनं`त करतो कw, मागHया, dाथAना, 
FवनंEया व आभारdदशAन सवA माणसां=या वतीने करावे. २. आ7ण Fवशषेत: राजां=या वतीने 
करावे आ7ण अ�धकाWया=या वतीने करावे. dाथAना करा कw, आQहांला िOथर, शातं आ7ण 
देवा=या पणूA भ�तीत सYमानाने जगता यावे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:७६-७७ - जे \Xधावंत आहेत त े अkलाह=या कायाAत लढतात, आ7ण जे 
\XधाहRन आहेत त ेसतैाना=या कायाAसाठn लढतात. 
टXप:  िजहाद uकंवा लढाई हा कुराणातील सवाAत मोठा Fवषय आहे: ६,२३६ पकैw १३९ पXय 
= कुराणमधील dEयेक ४५ पXयांपकैw १ हे यXुधासंबंधी पXय आहे! अत तौब ९:२९ आ7ण 
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6व`भ�न धमाdतील लोकांना लटुtयासाठv आ'ण लबुाडtयासाठv परमे1वर �,धाळंूना 
0ोEसाहन देईल का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
उEप6� १४:२३ - मी तझु ेअसलेले काहRहR ठेवणार नाहRं, एखादे सतू वा जोÄयाचा बंधहR 
ठेवणार नाहR ‘मी अ¬ाहमाला \ीमंत केले’ असे त ूQहणावे असे मला वाटत नाहR.  
5नगdमत २०:१५ व १७ - १५. “चोरR क� नकोस. १७. “त ूआपkया शजेाWया=या घराचा लोभ 
ध� नकोस; Eया=या बायकोचा लोभ ध� नकोस. 
इ�फसकरांस ४:२८ - जो कोणी चोरR करRन असेल तर Eयाने यापढेु चोरR क� नये. उलट, 
Eयाने आपkया हातांनी काम करावे यासाठn कw जो कोणी गरज ूअसेल Eयाला Eयातनू वाटा 
देHयासाठn Eया=याकड ेकाहRतरR असावे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
इंफाल ८:१ व ४१ - यXुधधन हे अkलाह व dेFषत याचंे आहे, Qहणनू अkलाहचे भय बाळगा, 
अkलाह व Eया=या dेFषतां=या आxेचे पालन करा. जे असEय आहे Eयाला नाहRसे करावे. 
\XधाहRनां=या मनामcये मी भय `नमाAण कiरन मग तQुहR Eयां=या गदAनी=या  वर=या 
भागामcये dहार करा व सवA बोटांची अ|े छाटून टाका. 
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१७३. 
आपBया श<Hूया 6व�,ध �,धाळंूनी दहशतवाद आ'ण 5नUठुरपणा वापरावा अशी 
परमे1वराची इHछा आहे का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
5यमdया २२:३ - परमेeवर Qहणतो, “फ�त यो�य व Yया®य गोjटRच करा. लटुkया जात 
असलेkया लोकांचे लटुा�पासनू रlण करा. अनाथ मलुाशी अथवा Fवधवांशी वाईट वागू 
नका अथवा Eयांना दखुव ूनका. `नरपराcयांना मा� नका.  
२ तीम�याला २:२४-२५ - २४. देवा=या सेवकाने भांडू नये, तर सवA लोकाशंी दयाधमाAने 
वागावे तसेच fशlणात कुशल व सहनशील असावे. २५. जे Eयाला Fवरोध करतात, Eयांना 
Fवनयाने fशlण Xयावे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आZरफ ७:४ - uकतीतरR नगरे आQहR नjट केलR! आमची  fशlा त ेराpी=या वेळी uकंवा 
दपुार=या वेळी त ेFव\ांती घेत असताना Eयां=याdती येऊन पोचलR. 
इंफाल ८:११ - \XधाहRनां=या मनामcये मी भय `नमाAण करRन मग तQुहR Eयां=या 
गदAनी=या वर=या भागामcये dहार करा व सवA बोटांची अ|े छाटून टाका. 
इंफाल ८:६७ - जर तमु=यामcये १०० माणसे धयैAशील असतील तर ती २०० लोकांवर मात 
करतील आ7ण अkलाह Eयांचीच साथ करतो जे धयैAशील आहेत. 

१७४. 
वतdमानातील �,धाळंूनी सडूाचा कायदा वापरावा अशी परमे1वराची इHछा आहे का? 
(डो¨याHया बदBयात डोळा आ'ण दाताHया बदलX दात / �कसास)  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
म�य ५:३९ - पण मी तQुहालंा सागंतो, जो दjुट आहे Eयाला अडव ूनका, जर कोणी तमु=या 
उजTया गालावर तQुहांला मारRल Eया=यासमोर दसुराहR गाल पढेु करा.  
रोमकरांस १२:१९-२० - १९. Fdय बंधूंनो, सडू उगव ू नका, देवा=या रागाला वाट Xया. असे 
fलUहले आहे, “सडू घेणे मा~याकड ेआहे. मी फेड करRन असे dभ ुQहणतो.’ २०. “तमुचा शp ू
भकेुला असkयास Eयास खावयास Xया, तहानेला असेल तर �यावयास Xया. कारण असे 
केkयाने तQुहR Eया=या डो�यावर `नखाWयांची रास कराल.”वाइटाने िजंकले जाऊ नका तर 
चांगkयाने वाइटास िजंका.   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:१९४ - जो कोणी अEयाचार करRल Eयास Eयाने [या मयाAदेपय�त अEयाचार केलेत 
Eया मयाAदेपय�त fशlा करा. 
अश शरूा ४२:४०-४१ - जो कोणी वाईट कमA करतो Eयास Eयाच Oवbपाची परतफेड केलR 
जाईल. 
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असलेkया लोकांचे लटुा�पासनू रlण करा. अनाथ मलुाशी अथवा Fवधवांशी वाईट वागू 
नका अथवा Eयांना दखुव ूनका. `नरपराcयांना मा� नका.  
२ तीम�याला २:२४-२५ - २४. देवा=या सेवकाने भांडू नये, तर सवA लोकाशंी दयाधमाAने 
वागावे तसेच fशlणात कुशल व सहनशील असावे. २५. जे Eयाला Fवरोध करतात, Eयांना 
Fवनयाने fशlण Xयावे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आZरफ ७:४ - uकतीतरR नगरे आQहR नjट केलR! आमची  fशlा त ेराpी=या वेळी uकंवा 
दपुार=या वेळी त ेFव\ांती घेत असताना Eयां=याdती येऊन पोचलR. 
इंफाल ८:११ - \XधाहRनां=या मनामcये मी भय `नमाAण करRन मग तQुहR Eया=ंया 
गदAनी=या वर=या भागामcये dहार करा व सवA बोटांची अ|े छाटून टाका. 
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१७४. 
वतdमानातील �,धाळंूनी सडूाचा कायदा वापरावा अशी परमे1वराची इHछा आहे का? 
(डो¨याHया बदBयात डोळा आ'ण दाताHया बदलX दात / �कसास)  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
म�य ५:३९ - पण मी तQुहालंा सागंतो, जो दjुट आहे Eयाला अडव ूनका, जर कोणी तमु=या 
उजTया गालावर तQुहांला मारRल Eया=यासमोर दसुराहR गाल पढेु करा.  
रोमकरांस १२:१९-२० - १९. Fdय बंधूंनो, सडू उगव ू नका, देवा=या रागाला वाट Xया. असे 
fलUहले आहे, “सडू घेणे मा~याकड ेआहे. मी फेड करRन असे dभ ुQहणतो.’ २०. “तमुचा शp ू
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:१९४ - जो कोणी अEयाचार करRल Eयास Eयाने [या मयाAदेपय�त अEयाचार केलेत 
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१७५. 
प6व< परमे1वर EयाHया �,धाळंूना =वतः सडू उगवtयासाठv 0ोEसाहन देईल का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
अनवुाद ३२:३५-३६ - ३५. अनवधानाने Eयां=याहातनू काहR दjुकृEये घडायची मी वाट पाहात 
आहे. Eयांनी काहR वावगे केले कw Eयांचा संकटकाळ आलाच Qहणनू समजा मी Eयांना 
fशlा करRन.’ ३६. “परमेeवर आपkया dजेची कसोटR पाहRल... 
रोमकरांस २:१-३ - १. dेFषत होHयासाठn पाचारण केलेला; देवाची सवुाताA सांगHयासाठn वेगळा 
केलेला 7ªOत येशचूा सेवक पौल याजकडून, ३. ती हR सवुाताA देवाचा पpु dभ ुयेश ू7ªOत 
जो देहाने एक मनjुय Qहणनू दाFवदा=या वंशात जYमाला आला या=याFवषयी आहे.   
रोमकरांस १२:१४-१८ – १४. जे तमुचा छळ करतात Eयांना आशीवाAद Xया, आशीवाAदच Xया. 
शाप देऊ नका. १७. कोणाचीहR वाईटाबXदल वाईट अशी फेड क�न नका. सवA लोकां=या 
zjटRने चांगले त ेकरHयाचा dयEन करा.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:१७९ - हे बXु�धवंत लोकहो, d`तशोध घेHया=या नी`तमcये तमु=या 
जीवनाची हमी आहे. 
मीद ५:४५ - आQहR Eयां=यासाठn FवUहत केले होत ेकw, dाणा=या बदkयात dाण, डो�या=या 
बदkयात डोळा, नाका=या बदkयात नाक, काना=या बदkयात कां आ7ण दाता=या बदkयात 
दात आ7ण इतर दखुापतीं=या बदkयात Eयाचसमान बदला. 

१७६. 
प6व< परमे1वर �,धाळंूना EयांHया श<ूनंा शाप देtयासाठv 0ोEसाहन देईल का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
लकूक ६:२७-२८ - २७. “माझ ेऐकणाWयांना मी सांगतो. तमु=या शpूवंर dेम करा. जे तमुचा 
Xवेष करतात, Eयाचंे चांगले करा. २८. जे तQुहांला शाप देतात Eयांना आशीवाAद Xया. जे 
तQुहांला वाईट वागFवतात Eयां=यासाठn dाथAना करा.   
याकोब ३:१० - एकाच त�डातनू आशीवाAद `नघतात व शापहR `नघतात. मा~या बंधूंनो, हे 
असे अस ूनये.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:१५९ - संकेत आ7ण उपदेश यां=यासह आQहR जे काहR dकट केले आहे, त े
|ंथात आQहR लोकांसाठn Oपjट कbन सां�गतkयावरहR, जे लपवनू ठेवीत आहेत Eयां=यावर 
अkलाहचा शाप आहे. आ7ण तसेच शाप देणाWया इतरांचाहR Eयां=यावर शाप आहे.   
अल-इ इ}ान ३:६१ - खोटे बोलणाWयांना अkलाहचा शाप fमळो असे आवाहन कbया. 
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बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
अनवुाद ३२:३५-३६ - ३५. अनवधानाने Eयां=याहातनू काहR दjुकृEये घडायची मी वाट पाहात 
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fशlा करRन.’ ३६. “परमेeवर आपkया dजेची कसोटR पाहRल... 
रोमकरांस २:१-३ - १. dेFषत होHयासाठn पाचारण केलेला; देवाची सवुाताA सांगHयासाठn वेगळा 
केलेला 7ªOत येशचूा सेवक पौल याजकडून, ३. ती हR सवुाताA देवाचा पpु dभ ुयेश ू7ªOत 
जो देहाने एक मनjुय Qहणनू दाFवदा=या वंशात जYमाला आला या=याFवषयी आहे.   
रोमकरांस १२:१४-१८ – १४. जे तमुचा छळ करतात Eयांना आशीवाAद Xया, आशीवाAदच Xया. 
शाप देऊ नका. १७. कोणाचीहR वाईटाबXदल वाईट अशी फेड क�न नका. सवA लोकां=या 
zjटRने चांगले त ेकरHयाचा dयEन करा.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:१७९ - हे बXु�धवंत लोकहो, d`तशोध घेHया=या नी`तमcये तमु=या 
जीवनाची हमी आहे. 
मीद ५:४५ - आQहR Eयां=यासाठn FवUहत केले होत ेकw, dाणा=या बदkयात dाण, डो�या=या 
बदkयात डोळा, नाका=या बदkयात नाक, काना=या बदkयात कां आ7ण दाता=या बदkयात 
दात आ7ण इतर दखुापतीं=या बदkयात Eयाचसमान बदला. 

१७६. 
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लकूक ६:२७-२८ - २७. “माझ ेऐकणाWयांना मी सांगतो. तमु=या शpूवंर dेम करा. जे तमुचा 
Xवेष करतात, Eयांचे चांगले करा. २८. जे तQुहांला शाप देतात Eयांना आशीवाAद Xया. जे 
तQुहांला वाईट वागFवतात Eयां=यासाठn dाथAना करा.   
याकोब ३:१० - एकाच त�डातनू आशीवाAद `नघतात व शापहR `नघतात. मा~या बंधूंनो, हे 
असे अस ूनये.  
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अल बकराह २:१५९ - संकेत आ7ण उपदेश यां=यासह आQहR जे काहR dकट केले आहे, त े
|ंथात आQहR लोकांसाठn Oपjट कbन सां�गतkयावरहR, जे लपवनू ठेवीत आहेत Eयां=यावर 
अkलाहचा शाप आहे. आ7ण तसेच शाप देणाWया इतरांचाहR Eयां=यावर शाप आहे.   
अल-इ इ}ान ३:६१ - खोटे बोलणाWयांना अkलाहचा शाप fमळो असे आवाहन कbया. 
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शाप देऊ नका. १७. कोणाचीहR वाईटाबXदल वाईट अशी फेड क�न नका. सवA लोकां=या 
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१७५. 
प6व< परमे1वर EयाHया �,धाळंूना =वतः सडू उगवtयासाठv 0ोEसाहन देईल का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
अनवुाद ३२:३५-३६ - ३५. अनवधानाने Eयां=याहातनू काहR दjुकृEये घडायची मी वाट पाहात 
आहे. Eयांनी काहR वावगे केले कw Eयांचा संकटकाळ आलाच Qहणनू समजा मी Eयांना 
fशlा करRन.’ ३६. “परमेeवर आपkया dजेची कसोटR पाहRल... 
रोमकरांस २:१-३ - १. dेFषत होHयासाठn पाचारण केलेला; देवाची सवुाताA सांगHयासाठn वेगळा 
केलेला 7ªOत येशचूा सेवक पौल याजकडून, ३. ती हR सवुाताA देवाचा पpु dभ ुयेश ू7ªOत 
जो देहाने एक मनjुय Qहणनू दाFवदा=या वंशात जYमाला आला या=याFवषयी आहे.   
रोमकरांस १२:१४-१८ – १४. जे तमुचा छळ करतात Eयांना आशीवाAद Xया, आशीवाAदच Xया. 
शाप देऊ नका. १७. कोणाचीहR वाईटाबXदल वाईट अशी फेड क�न नका. सवA लोकां=या 
zjटRने चांगले त ेकरHयाचा dयEन करा.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:१७९ - हे बXु�धवंत लोकहो, d`तशोध घेHया=या नी`तमcये तमु=या 
जीवनाची हमी आहे. 
मीद ५:४५ - आQहR Eयां=यासाठn FवUहत केले होत ेकw, dाणा=या बदkयात dाण, डो�या=या 
बदkयात डोळा, नाका=या बदkयात नाक, काना=या बदkयात कां आ7ण दाता=या बदkयात 
दात आ7ण इतर दखुापतीं=या बदkयात Eयाचसमान बदला. 

१७६. 
प6व< परमे1वर �,धाळंूना EयांHया श<ूनंा शाप देtयासाठv 0ोEसाहन देईल का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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१७७. 
यहुदX एका शापाHया छायेत आहेत �कंवा Eयांचा देश शा6पत आहे असे परमे1वर मानतो 
का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
5यमdया ३१:३७ - परमेeवरा Qहणतो, “...लोक जर आकाशाचे मोजमाप क� शकले uकंवा 
प�ृवी=या पोटातील सवA रहOये जाण ू शकले, तरच हे घडणे श�य आहे. तरच मी 
इ�ाएल=या वंशजाना नाकारRन. Eयानी केलेkया दjुकृEयांबXदल मगच मी Eयांना दरू 
करRन.” हा परमेeवराचा संदेश आहे.  
रोमकरांस ११:१-२ - तर मग मी Qहणतो, “देवाने आपkया लोकांना सोडून Uदले आहे 
काय?”.... २. देवाला [यांचे पवूAxान होत ेEया इ�ाएलR लोकांना Eयाने सोडून Uदले नाहR.  
रोमकरांस १२:१४- जे तमुचा छळ करतात Eयांना आशीवाAद Xया, आशीवाAदच Xया. शाप 
देऊ नका.   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:८८-८९ - अkलाहने Eयां=या \XधाहRनतबेXदल Eयांना शाप Uदलेला आहे. त े
[यावर \Xधा ठेवतात त ेअEयkप आहे. 
मीद ५:१२-१३ - Eयांनी आपkया वचनाचा भंग केkयामळेु आQहR Eयांची Íदये कठोर केलR 
आहेत व Eयाचंा �ध�कार केला आहे. Eयांना [या गोjटRची fशकवण UदलR होती Eयाचा 
महEवाचा भाग त ेFवसरले आहेत. 
टXप: कुराणमधील मUदना हा भाग ११% यहुदR Fव�Xध आहे. Uहटलरचा मीन कॅQफ फ�त 
७% यहुदR Fव�Xध होता.   

१७८. 
जे लढतात Eयानंा जे लढत नाहXत EयांHयापेzा चांगले समजले जात ेका?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
१ शमवेुल ३०:२२-२४ - २३. दावीद Eयांना Qहणाला, “नाहR, असे वागू नका. परमेeवराने 
आपkयाला काय Uदले Eयाचा Fवचार करा. परमेeवरामळेु शpचूा पराभव आपण क� 
शकलो. २४. तQुहR Qहणता त ेकोणी ऐकणार नाहR. जे इथे सामानसमुानाजवळ थांबले त े
आ7ण यcुदावर आले त ेअशा सवा�ना सारखाच वाटा fमळेल. वाटHया समान होतील.” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:९५ - अkलाहने धमाAसाठn लढणाWया लोकांना पHुयाचे फळ देऊन Eयांना जे 
`निj±य बसनू राहतात Eया लोकांवर \ेjठEव dदान केले आहे. 
अत तौब ९:२० - [यांनी \Xधा ठेवलR Eयांना अkलाह=या `नकट उ=च Oथान आहे. 
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१७९. 
जे लढत नाहXत Eयांना नरकाम�ये यातना भोगाYया लागतील हे 5नि1चत आहे आ'ण जे 
परमे1वराHया �कंवा अBलाहHया कारणा=तव लढतात आ'ण मEृयमुखुी पडतात Eयांना 
EयांHया कायाdचे बzीस Nहणनू =वगाdत 0वेश `मळणार याची हमी देऊन प6व< ]ंथ लढाई 
करtयास 0ोEसाहन देतात का? (िजहाद) 

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
याकोब १:२० - कारण मनjुया=या रागामळेु देव [या नीतीम�वाची अपेlा करतो त े`नमाAण 
होत नाहR.   
याकोब ४:१, ८ - १. तमु=यामcये भांडणे व झगड ेकोठून येतात? तमु=यामcये [या OवाथJ 
भावना संघषA करतात Eयामधनू त ेयेत नाहR काय? ८. पा�यांनो, तमुचे हात Oव=छ करा.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:७७ - “जे \Xधावंत आहेत त ेअkलाह=या कायाAत लढतात, आ7ण जे \XधाहRन 
आहेत त े सतैाना=या कायाAसाठn लढतात. जो ईeवराचे भय बाळगतो Eयाच पारलौuकक 
जीवन अ�धक चांगले होईल. आ7ण तमु=यावर खजरुा=या बी इतकाहR अYयाय होणार 
नाहR.” 
फाथ ४८:१६ - जो कोणी अkलाह व dेFषत यां=या आxेचे पालन करेल, Eयास तो अशा 
उपवनामcये dFवjट करेल [याखालR जलdवाह वाहतात. 

ऐ5तहा`सक घटना 
१८०. 

जग 5नमाdण केBयानंतर, परमे1वराने सातYया {दवशी आराम क�न मानवजातीने अनसुरण 
करावे असे महEवाचे उदाहरण {दले आहे का? (स�बाथ �कंवा शबत) 

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
5नगdमत २०:८-१० - ८. “शLबाथ Uदवस हा पFवp Uदवस Qहणनू पाळHयाची आठवण 
ठेव; ९. आठवÄयातील सहा Uदवस त ू तझु े कामकाज करावेस; १०. परंत ु सातवा Uदवस 
तझुा देव परमेeवर या=या सYमानासाठn FवसाTयाचा Uदवस आहे Qहणनू Eया Uदवशी त,ू 
तझु ेमलुगे त~ुया मलुR, तझु ेगुलाम व त~ुया गुलाम Opी यांनी तसेच तझुी गुरेढोरे व 
त~ुया गावात राहाणाWया परकwयांनीहR कोणतहेR कामकाज क� नये;  
इ|ी लोकांस ४:४ व १० - ४. कारण पFवp शाOpात तो सातTया Uदवसा बXदल असे बोलला 
आहे कw: “आ7ण सातTया Uदवशी देवाने Eया=या सवA कामापासनू Fव\ा`त घेतलR.” ९. 
Qहणनू देवा=या लोकांसाठn अजनूहR सातवा Qहणजे FवसाTया=या Uदवस आहे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
कॅफ ५०:३८ - थकTयाने आQहाला OपशA देखील केला नाहR. 
 

 

१७९. 
जे लढत नाहXत Eयांना नरकाम�ये यातना भोगाYया लागतील हे 5नि1चत आहे आ'ण जे 
परमे1वराHया �कंवा अBलाहHया कारणा=तव लढतात आ'ण मEृयमुखुी पडतात Eयांना 
EयांHया कायाdचे बzीस Nहणनू =वगाdत 0वेश `मळणार याची हमी देऊन प6व< ]ंथ लढाई 
करtयास 0ोEसाहन देतात का? (िजहाद) 

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
याकोब १:२० - कारण मनjुया=या रागामळेु देव [या नीतीम�वाची अपेlा करतो त े`नमाAण 
होत नाहR.   
याकोब ४:१, ८ - १. तमु=यामcये भांडणे व झगड ेकोठून येतात? तमु=यामcये [या OवाथJ 
भावना संघषA करतात Eयामधनू त ेयेत नाहR काय? ८. पा�यांनो, तमुचे हात Oव=छ करा.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:७७ - “जे \Xधावंत आहेत त ेअkलाह=या कायाAत लढतात, आ7ण जे \XधाहRन 
आहेत त े सतैाना=या कायाAसाठn लढतात. जो ईeवराचे भय बाळगतो Eयाच पारलौuकक 
जीवन अ�धक चांगले होईल. आ7ण तमु=यावर खजरुा=या बी इतकाहR अYयाय होणार 
नाहR.” 
फाथ ४८:१६ - जो कोणी अkलाह व dेFषत यां=या आxेचे पालन करेल, Eयास तो अशा 
उपवनामcये dFवjट करेल [याखालR जलdवाह वाहतात. 

ऐ5तहा`सक घटना 
१८०. 

जग 5नमाdण केBयानंतर, परमे1वराने सातYया {दवशी आराम क�न मानवजातीने अनसुरण 
करावे असे महEवाचे उदाहरण {दले आहे का? (स�बाथ �कंवा शबत) 

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
5नगdमत २०:८-१० - ८. “शLबाथ Uदवस हा पFवp Uदवस Qहणनू पाळHयाची आठवण 
ठेव; ९. आठवÄयातील सहा Uदवस त ू तझु े कामकाज करावेस; १०. परंत ु सातवा Uदवस 
तझुा देव परमेeवर या=या सYमानासाठn FवसाTयाचा Uदवस आहे Qहणनू Eया Uदवशी त,ू 
तझु ेमलुगे त~ुया मलुR, तझु ेगुलाम व त~ुया गुलाम Opी यांनी तसेच तझुी गुरेढोरे व 
त~ुया गावात राहाणाWया परकwयांनीहR कोणतहेR कामकाज क� नये;  
इ|ी लोकांस ४:४ व १० - ४. कारण पFवp शाOpात तो सातTया Uदवसा बXदल असे बोलला 
आहे कw: “आ7ण सातTया Uदवशी देवाने Eया=या सवA कामापासनू Fव\ा`त घेतलR.” ९. 
Qहणनू देवा=या लोकांसाठn अजनूहR सातवा Qहणजे FवसाTया=या Uदवस आहे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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अन5नसा ४:७७ - “जे \Xधावंत आहेत त ेअkलाह=या कायाAत लढतात, आ7ण जे \XधाहRन 
आहेत त े सतैाना=या कायाAसाठn लढतात. जो ईeवराचे भय बाळगतो Eयाच पारलौuकक 
जीवन अ�धक चांगले होईल. आ7ण तमु=यावर खजरुा=या बी इतकाहR अYयाय होणार 
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तझु ेमलुगे त~ुया मलुR, तझु ेगुलाम व त~ुया गुलाम Opी यांनी तसेच तझुी गुरेढोरे व 
त~ुया गावात राहाणाWया परकwयांनीहR कोणतहेR कामकाज क� नये;  
इ|ी लोकांस ४:४ व १० - ४. कारण पFवp शाOpात तो सातTया Uदवसा बXदल असे बोलला 
आहे कw: “आ7ण सातTया Uदवशी देवाने Eया=या सवA कामापासनू Fव\ा`त घेतलR.” ९. 
Qहणनू देवा=या लोकांसाठn अजनूहR सातवा Qहणजे FवसाTया=या Uदवस आहे.  
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१८१. 
परमे1वराने लोकांना EयाHया =वतःHया 05तमा0माणे आ'ण EयाHयासारखे 5नमाdण केले होत े
का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
उEप6� १:२७-२८ - तTेहा देवाने आपkया d`त�पाचा मनjुय `नमाAण केला; देवाचे d`त�प 
असा तो `नमाAण केला; नर व नारR अशी ती `नमाAण केलR. २८. देवाने Eयांना आशीवाAद 
Uदला; देव Eयांना Qहणाला, “फल¹पू Tहा, बहुगु7णत Tहा आ7ण प�ृवी Tयापनू टाका; ती 
आपkया सGेखालR आणा; सम¹ुातील मासे, आकाशातील पlी आ7ण प�ृवीवर uफरणारा 
dEयेक सजीव dाणी यांवर सGा चालवा. 
१ कZरथंकरांस ११:७ - [याअथJ मनjुय देवाची d`तमा आ7ण वभैव d`त¼ब¼ंबत करतो 
EयाअथJ Eयाने मOतक झाकणे यो�य नाहR. परंत ुOpी प�ुषाचे वभैव आहे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:२८ - मनjुय हा दबुAल `नमाAण करHयात आलेला आहे. 
इ|ा{हम १४:३४ - मनjुय फार अYयायी व कृत¿न आहे. 
अश शरूा ४२:११ - या धतJवर Eया=यासारखे कोणीहR नाहR. 
अ� १०३:२ - मनुjय हा सदैव तोgयात आहे. 

१८२. 
जेYहा परमे1वराने आदम आ'ण ईYहला ईडनHया बागेतनू काढून टाकले तYेहा =<ी आ'ण 
प�ुष यांHयात श<Eुव असेल अशी घोषणा Eयाने केलX होती का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
उEप6� ३:१३-१५ - १३. मग परमेeवर Eया Opीला Qहणाला, “त ू हे काय केलेस?” ती Opी 
QहणालR, “सपाAने मला भरुळ घालनू फसFवले व Qहणनू मी त ेफळ खाkले.” १५. त ू व 
Opी, यांस मी एकमेकांचे शp ु करRन. तझुी संतती आ7ण `तची संतती एकमेकाचे शp ू
होतील `त=या संतती=या पायाची त ूटाच फोडशील पण तो तझु ेडोके ठेचील  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आZरफ ७:२३-२५ - तमु=यापकैw काहR दसुWया लोकांचे शp ूआहेत. 
ताहा २०:१२३ - तमु=यापकैw काहR इतरांचे शp ूआहेत. 
टXप:  बायबलमcये परमेeवराने [या शpEुवाची घोषणा केलR ती आदम आ7ण ईTहमcये 
नसनू सतैान आ7ण मानवजातीमcये होती.   
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असा तो `नमाAण केला; नर व नारR अशी ती `नमाAण केलR. २८. देवाने Eयांना आशीवाAद 
Uदला; देव Eयांना Qहणाला, “फल¹पू Tहा, बहुगु7णत Tहा आ7ण प�ृवी Tयापनू टाका; ती 
आपkया सGेखालR आणा; सम¹ुातील मासे, आकाशातील पlी आ7ण प�ृवीवर uफरणारा 
dEयेक सजीव dाणी यांवर सGा चालवा. 
१ कZरथंकरांस ११:७ - [याअथJ मनjुय देवाची d`तमा आ7ण वभैव d`त¼ब¼ंबत करतो 
EयाअथJ Eयाने मOतक झाकणे यो�य नाहR. परंत ुOpी प�ुषाचे वभैव आहे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:२८ - मनjुय हा दबुAल `नमाAण करHयात आलेला आहे. 
इ|ा{हम १४:३४ - मनjुय फार अYयायी व कृत¿न आहे. 
अश शरूा ४२:११ - या धतJवर Eया=यासारखे कोणीहR नाहR. 
अ� १०३:२ - मनुjय हा सदैव तोgयात आहे. 

१८२. 
जेYहा परमे1वराने आदम आ'ण ईYहला ईडनHया बागेतनू काढून टाकले तYेहा =<ी आ'ण 
प�ुष यांHयात श<Eुव असेल अशी घोषणा Eयाने केलX होती का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
उEप6� ३:१३-१५ - १३. मग परमेeवर Eया Opीला Qहणाला, “त ू हे काय केलेस?” ती Opी 
QहणालR, “सपाAने मला भरुळ घालनू फसFवले व Qहणनू मी त ेफळ खाkले.” १५. त ू व 
Opी, यांस मी एकमेकांचे शp ु करRन. तझुी संतती आ7ण `तची संतती एकमेकाचे शp ू
होतील `त=या संतती=या पायाची त ूटाच फोडशील पण तो तझु ेडोके ठेचील  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आZरफ ७:२३-२५ - तमु=यापकैw काहR दसुWया लोकांचे शp ूआहेत. 
ताहा २०:१२३ - तमु=यापकैw काहR इतरांचे शp ूआहेत. 
टXप:  बायबलमcये परमेeवराने [या शpEुवाची घोषणा केलR ती आदम आ7ण ईTहमcये 
नसनू सतैान आ7ण मानवजातीमcये होती.   
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१८३.   
0लयाHया कथेत, नोहाHया प<ुांपकै� एक प<ु बडूुन मेBयानंतर नोहाचे जहाज जडुी पवdतावर 
येऊन थांबले होत ेका?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
उEप6� ७:७ - जलdलयातनू त�न जावे Qहणनू नोहा व Eयाचे सह Eयाचे कुटंुब Qहणजे 
Eयाची बायको, Eयाचे मलुगे व सनुा हे तारवात गेले.  
उEप6� ८:४ व १८ – ४. सातTया मUहYया=या सतराTया Uदवशी ताb अरारात पवAतावर थांबनू 
पYुहा जfमनीवर टेकले; १८. तTेहा नोहा आपले पpु, बायको व सनुा यांना घेऊन तारवातनू 
बाहेर `नघाला;  
उEप6� १०:१ - शमे, हाम व याफेथ �या नोहा=या तीन मलुांना जलdलयानंतर पjुकळ 
मलुगे झाले; Eयांची वंशावळ येणे dमाणे: याफेथाचे वंशज  
१ पे< ३:२० -  फार पवूJ नोहा=या काळात जेTहा जहाज बांधले जात होत ेआ7ण देव धीराने 
वाट पाहत होता, Eयावेळी [यांनी देवाची आxा पाळलR नाहR, तचे हे आEमे होत. फ�त 
थोडकेच Qहणजे आठ लोकच जहाजात गेले व Eयांचा पाHयापासनू बचाव झाला.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
हूड ११:४२-४४ - एक लाट Eया  दोघांमcये आलR आ7ण बडुालेkयांमcये EयाचाहR समावेश 
झाला. आ7ण नौका अल - जडुी जवळ येऊन थांबलR. 

१८४. 
परमे1वराने असे सां�गतले होत े का क� अ|ाहमHया वंशजांम�ये आशीवाdदाचे वरदान 
6वशषेतः इसाकHया वंशाला लाभेल आ'ण इ1माएलHया वंशाला लाभणार नाहX?   

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
उEप6� १६:११-१२ - ११. परमेeवराचा दतू पढेु आणखी Qहणाला, “त ूआता गरोदर आहेस 
आ7ण तलुा मलुगा होईल Eयाचे नांव त ूइeमाएल Qहणजे ‘परमेeवर ऐकतो’ असे ठेव कारण 
dभनेू त~ुया द:ुखFवषयी ऐकले आहे; (तो तझु े सहा®य करRल.) १२. “इeमाएल जंगलR 
गाढवासारखा रानटR आ7ण Oवतंp असेल. तो सवाAFव�Xद व सवA Eया Fव�Xध होतील; तो 
एका Uठकाणाहून दसुWया Uठकाणी आपkया भावां=या जवळ तळ देत uफरेल, परंत ु तो 
Eयां=या Fव�Xध असेल.”  
उEप6� १७:१८-२१ - २१. पण मी इसहाका बरोबर माझा करार करRन, साराला मलुगा होईल 
तो इसहाक असेल; तो मलुगा पढुkया वषJ याचवेळी जYमेल.”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:१६३ - आQहR इ¬ाUहम, इOमाईल आ7ण इसहाक व याकूब आ7ण Eयांची संतती 
याना तसेच येश,ू अ®यबु व यनुसू आ7ण हाbन व सलेुमान याना संदेश पाठवला होता. 
मZरयम १९:५४ - |ंथात नमदू केलेलR इOमाईलची हकwगत कथन कर. तो dेFषत होता 
आ7ण पगैंबर हR होता. 
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अन5नसा ४:१६३ - आQहR इ¬ाUहम, इOमाईल आ7ण इसहाक व याकूब आ7ण Eयांची संतती 
याना तसेच येश,ू अ®यबु व यनुसू आ7ण हाbन व सलेुमान याना संदेश पाठवला होता. 
मZरयम १९:५४ - |ंथात नमदू केलेलR इOमाईलची हकwगत कथन कर. तो dेFषत होता 
आ7ण पगैंबर हR होता. 
 

 

१८३.   
0लयाHया कथेत, नोहाHया प<ुांपकै� एक प<ु बडूुन मेBयानंतर नोहाचे जहाज जडुी पवdतावर 
येऊन थांबले होत ेका?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
उEप6� ७:७ - जलdलयातनू त�न जावे Qहणनू नोहा व Eयाचे सह Eयाचे कुटंुब Qहणजे 
Eयाची बायको, Eयाचे मलुगे व सनुा हे तारवात गेले.  
उEप6� ८:४ व १८ – ४. सातTया मUहYया=या सतराTया Uदवशी ताb अरारात पवAतावर थांबनू 
पYुहा जfमनीवर टेकले; १८. तTेहा नोहा आपले पpु, बायको व सनुा यांना घेऊन तारवातनू 
बाहेर `नघाला;  
उEप6� १०:१ - शमे, हाम व याफेथ �या नोहा=या तीन मलुांना जलdलयानंतर पjुकळ 
मलुगे झाले; Eयांची वंशावळ येणे dमाणे: याफेथाचे वंशज  
१ पे< ३:२० -  फार पवूJ नोहा=या काळात जेTहा जहाज बांधले जात होत ेआ7ण देव धीराने 
वाट पाहत होता, Eयावेळी [यांनी देवाची आxा पाळलR नाहR, तचे हे आEमे होत. फ�त 
थोडकेच Qहणजे आठ लोकच जहाजात गेले व Eयांचा पाHयापासनू बचाव झाला.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
हूड ११:४२-४४ - एक लाट Eया  दोघांमcये आलR आ7ण बडुालेkयांमcये EयाचाहR समावेश 
झाला. आ7ण नौका अल - जडुी जवळ येऊन थांबलR. 

१८४. 
परमे1वराने असे सां�गतले होत े का क� अ|ाहमHया वंशजांम�ये आशीवाdदाचे वरदान 
6वशषेतः इसाकHया वंशाला लाभेल आ'ण इ1माएलHया वंशाला लाभणार नाहX?   

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
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Eयां=या Fव�Xध असेल.”  
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१८५. 
अ|ाहम काबा येथे ब`लदान देtयासाठv कधीहX मQकाला गेला होता का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
  १. चालडीस चे उर (जेनेfसस ११:३१; ऍ�टस ७:२-४) 
  २. हरान (जेनेfसस. १२:१-४; ऍ�टस ७:४) 
  ३. दमाOकस (जेनेfसस १५:२) 
  ४. शकेहॅम (जेनेfसस १२:६, ७) 
  ५. बेथेल (जेनेfसस  १२:८) 
  ६. इिज�त (जेनेfसस १२:९-२०) 
  ७. बेथेल (जेनेfसस १३:१-९) 
  ८. हे¬ोन (जेनेfसस १३:१०-१८) 
  ९. डॅन  (जेनेfसस १४:१-१४) 
 १०. होबाह (जेनेfसस १४:१५, १६) 
 ११. सालेम (जेनेfसस १४:१७-२१)  
 १२. हे¬ोन (जेनेfसस १५:१-२१; १७:१-२७ आ7ण १६)  
 १३. गेरार (जेनेfसस २०:१-१८) 
 १४. बीरशबेा (जेनेfसस २१:१-३४) 
 १५. मोiरयाह (जेनेfसस २२:१-१८) 
 १६. हे¬ोन (जेनेfसस २३:१-२०)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
हज २२:२६ - आQहR इ¬ाUहमला मानवजातीस तीथAयाpचेी (हज)ची आxा घोFषत करHयास 
सा�ंगतले. 
टXप: बायबल दशAवत ेकw अ¬ाहम कधीहR म�काला गेला नTहता. हे¬ोन मcये तो १७५ 
वषाAचा असताना मEृयमुखुी पडला  

१८६. 
अ|ाहम Eयाचा एकमेव वधै मलुगा इसाकचा बळी परमे1वराला देtयासाठv तयैार होता का?   

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
उEप6� २२:२ व ९-१२ – २. देव Qहणाला, “तझुा एकुलता एक Fdय पpु इसहाक याला घेऊन 
त ू मोiरया देशात जा आ7ण तथेे, मी सांगेन Eया ड�गरावर मा~यासाठn Eयाचे होमापAण 
कर.”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अ=साफात ३७:१००-१०७ - अ¬ाहमने Eया=या पpुास ज�Tहा ंतो काम करHया=या वयात आला 
तTेहा Qहणले, हे मा~या Fdय पpुा मी Oव�नात असे पUहले आहे कw मी तलुा बळी देत 
आहे. 
टXप: अ¬ाहम कोणEया मलुाचे बfलदान देणार होता हे कुराणमcये Oपjट Uदलेले नाहR.   
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बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
उEप6� २२:२ व ९-१२ – २. देव Qहणाला, “तझुा एकुलता एक Fdय पpु इसहाक याला घेऊन 
त ू मोiरया देशात जा आ7ण तथेे, मी सांगेन Eया ड�गरावर मा~यासाठn Eयाचे होमापAण 
कर.”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अ=साफात ३७:१००-१०७ - अ¬ाहमने Eया=या पpुास ज�Tहा ंतो काम करHया=या वयात आला 
तTेहा Qहणले, हे मा~या Fdय पpुा मी Oव�नात असे पUहले आहे कw मी तलुा बळी देत 
आहे. 
टXप: अ¬ाहम कोणEया मलुाचे बfलदान देणार होता हे कुराणमcये Oपjट Uदलेले नाहR.   
 
 

१८५. 
अ|ाहम काबा येथे ब`लदान देtयासाठv कधीहX मQकाला गेला होता का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
  १. चालडीस चे उर (जेनेfसस ११:३१; ऍ�टस ७:२-४) 
  २. हरान (जेनेfसस. १२:१-४; ऍ�टस ७:४) 
  ३. दमाOकस (जेनेfसस १५:२) 
  ४. शकेहॅम (जेनेfसस १२:६, ७) 
  ५. बेथेल (जेनेfसस  १२:८) 
  ६. इिज�त (जेनेfसस १२:९-२०) 
  ७. बेथेल (जेनेfसस १३:१-९) 
  ८. हे¬ोन (जेनेfसस १३:१०-१८) 
  ९. डॅन  (जेनेfसस १४:१-१४) 
 १०. होबाह (जेनेfसस १४:१५, १६) 
 ११. सालेम (जेनेfसस १४:१७-२१)  
 १२. हे¬ोन (जेनेfसस १५:१-२१; १७:१-२७ आ7ण १६)  
 १३. गेरार (जेनेfसस २०:१-१८) 
 १४. बीरशबेा (जेनेfसस २१:१-३४) 
 १५. मोiरयाह (जेनेfसस २२:१-१८) 
 १६. हे¬ोन (जेनेfसस २३:१-२०)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
हज २२:२६ - आQहR इ¬ाUहमला मानवजातीस तीथAयाpचेी (हज)ची आxा घोFषत करHयास 
सां�गतले. 
टXप: बायबल दशAवत ेकw अ¬ाहम कधीहR म�काला गेला नTहता. हे¬ोन मcये तो १७५ 
वषाAचा असताना मEृयमुखुी पडला  

१८६. 
अ|ाहम Eयाचा एकमेव वधै मलुगा इसाकचा बळी परमे1वराला देtयासाठv तयैार होता का?   

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
उEप6� २२:२ व ९-१२ – २. देव Qहणाला, “तझुा एकुलता एक Fdय पpु इसहाक याला घेऊन 
त ू मोiरया देशात जा आ7ण तथेे, मी सांगेन Eया ड�गरावर मा~यासाठn Eयाचे होमापAण 
कर.”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अ=साफात ३७:१००-१०७ - अ¬ाहमने Eया=या पpुास ज�Tहा ंतो काम करHया=या वयात आला 
तTेहा Qहणले, हे मा~या Fdय पpुा मी Oव�नात असे पUहले आहे कw मी तलुा बळी देत 
आहे. 
टXप: अ¬ाहम कोणEया मलुाचे बfलदान देणार होता हे कुराणमcये Oपjट Uदलेले नाहR.   
 
 



१८७. 
अ|ाहमचा मलुगा ईशमाइल याला 0े6षत मानले जात ेका?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
उEप6� १६:७-१५ - ८. देवदतू `तला Qहणाला, “सारायचे दासी हागारे, त ूयेथे का आलRस? त ू
कोठे जात आहेस?” हागार QहणालR, “माझी मालकwण साराय Uह=यापासनू मी पळून जात 
आहे.” ११. परमेeवराचा दतू पढेु आणखी Qहणाला,“त ू आता गरोदर आहेस आ7ण तलुा 
मलुगा होईल Eयाचे नांव त ू इeमाएल Qहणजे ‘परमेeवर एकतो’ असे ठेव कारण dभनेू 
त~ुया द:ुखFवषयी ऐकले आहे; (तो तझु े सहा®य करRल.) १२. “इeमाएल जंगलR 
गाढवासारखा रानटR आ7ण Oवतंp असेल. तो सवाAFव�Xद व सवA Eया Fव�Xध होतील; तो 
एका Uठकाणाहून दसुWया Uठकाणी आपkया भावां=या जवळ तळ देत uफरेल, परंत ु तो 
Eयां=या Fव�Xध असेल.”  
गलतीकरांस  ४:२२-३१ - २२. असे fलUहले आहे कw, अ¬ाहामाला दोन पpु होत.े एक Eयाला 
गुलाम मलुRपासनू झाला व दसुरा Oवतंp Opीपासनू जYमलेला. ३१. यासाठn बंधूंनो, आपण 
गुलाम मलुRची नाहR तर Oवतंp Opीची मलेु आहोत. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:१६३ - आQहR इ¬ाUहम, इOमाईल आ7ण इसहाक व याकूब आ7ण Eयांची संतती 
याना तसेच येश,ू अ®यबु व यनुसू आ7ण हाbन व सलेुमान याना संदेश पाठवला होता. 
मZरयम १९:५४ - |ंथात नमदू केलेलR इOमाईलची हकwगत कथन कर. तो dेFषत होता 
आ7ण पगैंबर हR होता. 
 

१८८. 
म<ुीपजूा करtयास नकार {दBयामळेु आगीत फेकले गेले तो अ|ाहम होता का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
दानीएल ३:१-३० - मग नबखुXनेOसराला खपू राग आला. Eयाने श¹ख मेशख व अबेXनगो 
यां=याकड ेत=ुछतनेे पाUहले. Eयाने भgटR नेहमीपेlा सातपट तापFवHयाची आxा UदलR.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल अिNबया २१:५१-७१ - या मनjुयास (इ¬ाहRम) जाळून टाका. 
टXप:  बायबलनसुार मpुीपजूा करHयास नकार Uदkयामळेु आगीत फेकले गेले तो अ¬ाहम 
नTहता; हR कथा शÏक, मेषाच आ7ण आबेदनेगो यां=याशी संबं�धत आहे. कफ. अनेकबटु 
२९:१६-२४ अOसाफात ३७:८३ आ7ण ९७. 
 

 

१८७. 
अ|ाहमचा मलुगा ईशमाइल याला 0े6षत मानले जात ेका?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
उEप6� १६:७-१५ - ८. देवदतू `तला Qहणाला, “सारायचे दासी हागारे, त ूयेथे का आलRस? त ू
कोठे जात आहेस?” हागार QहणालR, “माझी मालकwण साराय Uह=यापासनू मी पळून जात 
आहे.” ११. परमेeवराचा दतू पढेु आणखी Qहणाला,“त ू आता गरोदर आहेस आ7ण तलुा 
मलुगा होईल Eयाचे नांव त ू इeमाएल Qहणजे ‘परमेeवर एकतो’ असे ठेव कारण dभनेू 
त~ुया द:ुखFवषयी ऐकले आहे; (तो तझु े सहा®य करRल.) १२. “इeमाएल जंगलR 
गाढवासारखा रानटR आ7ण Oवतंp असेल. तो सवाAFव�Xद व सवA Eया Fव�Xध होतील; तो 
एका Uठकाणाहून दसुWया Uठकाणी आपkया भावां=या जवळ तळ देत uफरेल, परंत ु तो 
Eयां=या Fव�Xध असेल.”  
गलतीकरांस  ४:२२-३१ - २२. असे fलUहले आहे कw, अ¬ाहामाला दोन पpु होत.े एक Eयाला 
गुलाम मलुRपासनू झाला व दसुरा Oवतंp Opीपासनू जYमलेला. ३१. यासाठn बंधूंनो, आपण 
गुलाम मलुRची नाहR तर Oवतpं Opीची मलेु आहोत. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:१६३ - आQहR इ¬ाUहम, इOमाईल आ7ण इसहाक व याकूब आ7ण Eयांची संतती 
याना तसेच येश,ू अ®यबु व यनुसू आ7ण हाbन व सलेुमान याना संदेश पाठवला होता. 
मZरयम १९:५४ - |ंथात नमदू केलेलR इOमाईलची हकwगत कथन कर. तो dेFषत होता 
आ7ण पगैंबर हR होता. 
 

१८८. 
म<ुीपजूा करtयास नकार {दBयामळेु आगीत फेकले गेले तो अ|ाहम होता का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
दानीएल ३:१-३० - मग नबखुXनेOसराला खपू राग आला. Eयाने श¹ख मेशख व अबेXनगो 
या=ंयाकड ेत=ुछतनेे पाUहले. Eयाने भgटR नेहमीपेlा सातपट तापFवHयाची आxा UदलR.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल अिNबया २१:५१-७१ - या मनjुयास (इ¬ाहRम) जाळून टाका. 
टXप:  बायबलनसुार मpुीपजूा करHयास नकार Uदkयामळेु आगीत फेकले गेले तो अ¬ाहम 
नTहता; हR कथा शÏक, मेषाच आ7ण आबेदनेगो यां=याशी संबं�धत आहे. कफ. अनेकबटु 
२९:१६-२४ अOसाफात ३७:८३ आ7ण ९७. 
 

 

१८७. 
अ|ाहमचा मलुगा ईशमाइल याला 0े6षत मानले जात ेका?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
उEप6� १६:७-१५ - ८. देवदतू `तला Qहणाला, “सारायचे दासी हागारे, त ूयेथे का आलRस? त ू
कोठे जात आहेस?” हागार QहणालR, “माझी मालकwण साराय Uह=यापासनू मी पळून जात 
आहे.” ११. परमेeवराचा दतू पढेु आणखी Qहणाला,“त ू आता गरोदर आहेस आ7ण तलुा 
मलुगा होईल Eयाचे नांव त ू इeमाएल Qहणजे ‘परमेeवर एकतो’ असे ठेव कारण dभनेू 
त~ुया द:ुखFवषयी ऐकले आहे; (तो तझु े सहा®य करRल.) १२. “इeमाएल जंगलR 
गाढवासारखा रानटR आ7ण Oवतंp असेल. तो सवाAFव�Xद व सवA Eया Fव�Xध होतील; तो 
एका Uठकाणाहून दसुWया Uठकाणी आपkया भावां=या जवळ तळ देत uफरेल, परंत ु तो 
Eयां=या Fव�Xध असेल.”  
गलतीकरांस  ४:२२-३१ - २२. असे fलUहले आहे कw, अ¬ाहामाला दोन पpु होत.े एक Eयाला 
गुलाम मलुRपासनू झाला व दसुरा Oवतंp Opीपासनू जYमलेला. ३१. यासाठn बंधूंनो, आपण 
गुलाम मलुRची नाहR तर Oवतंp Opीची मलेु आहोत. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:१६३ - आQहR इ¬ाUहम, इOमाईल आ7ण इसहाक व याकूब आ7ण Eयांची संतती 
याना तसेच येश,ू अ®यबु व यनुसू आ7ण हाbन व सलेुमान याना संदेश पाठवला होता. 
मZरयम १९:५४ - |ंथात नमदू केलेलR इOमाईलची हकwगत कथन कर. तो dेFषत होता 
आ7ण पगैंबर हR होता. 
 

१८८. 
म<ुीपजूा करtयास नकार {दBयामळेु आगीत फेकले गेले तो अ|ाहम होता का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
दानीएल ३:१-३० - मग नबखुXनेOसराला खपू राग आला. Eयाने श¹ख मेशख व अबेXनगो 
यां=याकड ेत=ुछतनेे पाUहले. Eयाने भgटR नेहमीपेlा सातपट तापFवHयाची आxा UदलR.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल अिNबया २१:५१-७१ - या मनjुयास (इ¬ाहRम) जाळून टाका. 
टXप:  बायबलनसुार मpुीपजूा करHयास नकार Uदkयामळेु आगीत फेकले गेले तो अ¬ाहम 
नTहता; हR कथा शÏक, मेषाच आ7ण आबेदनेगो यां=याशी संबं�धत आहे. कफ. अनेकबटु 
२९:१६-२४ अOसाफात ३७:८३ आ7ण ९७. 
 

 

१८७. 
अ|ाहमचा मलुगा ईशमाइल याला 0े6षत मानले जात ेका?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
उEप6� १६:७-१५ - ८. देवदतू `तला Qहणाला, “सारायचे दासी हागारे, त ूयेथे का आलRस? त ू
कोठे जात आहेस?” हागार QहणालR, “माझी मालकwण साराय Uह=यापासनू मी पळून जात 
आहे.” ११. परमेeवराचा दतू पढेु आणखी Qहणाला,“त ू आता गरोदर आहेस आ7ण तलुा 
मलुगा होईल Eयाचे नांव त ू इeमाएल Qहणजे ‘परमेeवर एकतो’ असे ठेव कारण dभनेू 
त~ुया द:ुखFवषयी ऐकले आहे; (तो तझु े सहा®य करRल.) १२. “इeमाएल जंगलR 
गाढवासारखा रानटR आ7ण Oवतंp असेल. तो सवाAFव�Xद व सवA Eया Fव�Xध होतील; तो 
एका Uठकाणाहून दसुWया Uठकाणी आपkया भावां=या जवळ तळ देत uफरेल, परंत ु तो 
Eयां=या Fव�Xध असेल.”  
गलतीकरांस  ४:२२-३१ - २२. असे fलUहले आहे कw, अ¬ाहामाला दोन पpु होत.े एक Eयाला 
गुलाम मलुRपासनू झाला व दसुरा Oवतंp Opीपासनू जYमलेला. ३१. यासाठn बंधूंनो, आपण 
गुलाम मलुRची नाहR तर Oवतpं Opीची मलेु आहोत. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन5नसा ४:१६३ - आQहR इ¬ाUहम, इOमाईल आ7ण इसहाक व याकूब आ7ण Eयांची संतती 
याना तसेच येश,ू अ®यबु व यनुसू आ7ण हाbन व सलेुमान याना संदेश पाठवला होता. 
मZरयम १९:५४ - |ंथात नमदू केलेलR इOमाईलची हकwगत कथन कर. तो dेFषत होता 
आ7ण पगैंबर हR होता. 
 

१८८. 
म<ुीपजूा करtयास नकार {दBयामळेु आगीत फेकले गेले तो अ|ाहम होता का?  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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१८९. 
जेYहा मोझसेने परमे1वराची क�त� बघtयाची इHछा 0कट केलX तYेहा परमे1वराने मोझसेला 
0Eयzात परमे1वराHया मानवाHया �पातील पाठvचे दशdन {दले होत ेका?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
5नगdमत ३३:१८-२३ - १८. नंतर मोश े Qहणाला, “आता कृपा कbन मला तझु े तजे 
दाखव.” २२. माझ ेतजे Eया जागेजवळून पढेु जाईल तTेहा मी तलुा Eया खडकातील मोÂया 
भेगेत ठेवीन; आ7ण मी `नघनू जाईपयAत मा~या हाताने तलुा झाकwन; २३. नंतर मी माझा 
हात काढून घेईन आ7ण त ूमाझी पाठ पाहाशील; परंत ुत ूमाझा चेहरा पाहाणार नाहRस.” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आZरफ ७:१४३ - परमेeवराने Qहणले कw, त ूमला कधीहR पाहू शकणार नाहRस. परंत ुत ूEया 
पवAताकड ेपहा. तो जर Eया Oथानी िOथर राUहला तर त ूमला पाहू शकशील. 

१९०. 
हमान मोझसे आ'ण फेरोHया समान कालावधीत िजवंत होता का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
5नगdमत २:९-१० - ९. राजकYया Eया बाईला QहणालR, “बाई, �या बाळाला घरR घेऊन जा, व 
मा~याकiरता Eयाला दधू पाज आ7ण Eयाची चांगलR काळजी घे;...१०. ... `तने Eयाचे नांव 
मोश ेठेवले कारण `तने Eयाला पाHयातनू उचलनू घेतले होत.े  
ए=तरे ३:१ - या सवA घडामोडी झाkयानंतर राजाने अगागी हामानाचा गौरव केला. अगागी 
हामान हा हQमदाथा याचा मलुगा. राजाने हामानला बढती देऊन इतर सवA अ�धकाWयांपेlा 
मानाची जागा Eयाला UदलR.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ममुीन ४०:२३-२४ व ३६-३७ - आQहRच मसुाला आमचे सकेंत व Oपjट dमाण घेऊन पाठवले 
होत.े uफरहौन, हाbन आ7ण कामान यांचेकड.े uफ़रऔन Qहणाला कw, हे हमान मा~यासाठn 
असा एक उंच महाल बनव कw मी OवगाA=या मागाAपय�त पोच ुशकेन. 
टXप: मोझसे आ7ण फेरो 7ª.प.ू १४५० =या कालावधीत अिOतEवात होत;े परंत ुइOथेर=या 
पOुतकातील हमान अहाOयरुास=या (एOकरेOक राजा) सा´ा[या=या नंतर १००० वषा�नंतर 
४८६-४७४ 7ª.प.ू काळात अिOतEवात होता.  
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१९१. 
परमे1वराने इिज�तवर पाठवलेBया शवेटHया १० �लेग म�ये मEृयचूे दतू इिज�तव�न जात 
असताना इ�ाइलचे सवाdत 0थम मलू वाचले Nहणनू आनंद साजरा करtयासाठv पासोYहर 
�फ=ट साजरे केले होत ेका?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
5नगdमत १२:१-२४ – १२..... “आज राpी मी fमसर देशभर uफरेन आ7ण Eयातील dथम 
जYमलेkया मलुांना व जनावरांतील नरांना मी माbन टाकwन...१४. “अशा रRतीने आजची 
राp कायमची तमु=या आठवणीत राहRल. हा Uदवस तQुहासाठn Fवशषे उEसवाचा Qहणजे 
सणाचा Uदवस असेल. तमु=या वंशजांनी येथनू पढेु हा सण Fप²यानFप²या कायमचा `नयम 
Qहणनू पाळावा.   
म�य २६:१७-१९ - १७. बेखमीर भाकारR=या सणा=या पUहkया Uदवशी येशचूे fशjय 
Eया=याकड ेआले. त े Qहणाले, “वkहांडण सणा=या जेवणाची सवA तयारR आQहR करणार 
आहोत. वkहांडण सणाचे जेवण कोठे करावे अशी तमुची इ=छा आहे?”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
इ�ा १७:१०१ – आ7ण न�कwच आQहR मोशलेा नऊ Oपjट �चYहे Uदले...तTेहा फेरो Eयाला 
Qहणाला: “हे मोश,े मला वाटत ेकw त~ुयावर जाद ूकेलेलR आहे.” 
नेमल २७:१२ - ...फेरो आ7ण Eया=या लोकांकड ेअसलेkया नऊ �चYहांपकैw (हे एक 
असेलहR)....पण जेTहा आमची �चYहे Eयां=याकड ेआलR, Oपjटपणे UदसणारR, तTेहा त े
Qहणाले, “हR केवळ जाद ूआहे.”  

१९२. 
य�ुदासाठv बाहेर पडBयावर EयाHया स5ैनकांना त ेकसे पाणी 6पतात याव�न Eयांची परXzा 
घेणारा सौल (तालतु) होता का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
शा=त े७:२-६ - तTेहा �गदोन Eया लोकांना झWयापाशी घेऊन आला. तथेे �गदोनला परमेeवर 
Qहणाला, “आता या लोकांची मी सांगतो Eयाdमाणे Fवभागणी कर. जे कुµयाdमाणे िजभेने 
लपलप करत पाणी Fपतील Eयांचा एक गट कर. जे गुडघे टेकून वाकून पाणी Fपतील 
Eयांना दसुWया गटात टाक.”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:२४७-२५२ - जेTहा तालतु आपलR सेने घेऊन बाहेर पडला तTेहा Eयाने असे 
Qहणले कw, अkलाह नदRXवारे तमुची परRlा घेणार आहे. Eयामळेु जो कोणी Eयामधील 
पाणी पील तो मा~याशी संबं�धत राहRल आ7ण जो आपkया हातानी ओजंळभर पाणी 
घेHयाTय`तiर�त Eयाची चव चाखणार नाहR तो `नःसंशय मा~याशी संबं�धत असेल. 
टXप: बायबलनसुार सौल नाहR तर �गÈडओनने Eया=या सै̀ नकांना त ेकसे पाणी Fपतात 
यावbन Eयांची परRlा घेतलR होती. सौल डिेTहड=या काळात, जवळपास 7ª. प.ू १०१० < 
९७१ कालावधीत होता, परंत ु�गÈडओन Eयां=या पवूJ शंभर वषA आधी 7ª. प.ू ११६२ <११२२ 
या कालावधीत होता.   
 

 

१९१. 
परमे1वराने इिज�तवर पाठवलेBया शवेटHया १० �लेग म�ये मEृयचूे दतू इिज�तव�न जात 
असताना इ�ाइलचे सवाdत 0थम मलू वाचले Nहणनू आनंद साजरा करtयासाठv पासोYहर 
�फ=ट साजरे केले होत ेका?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
5नगdमत १२:१-२४ – १२..... “आज राpी मी fमसर देशभर uफरेन आ7ण Eयातील dथम 
जYमलेkया मलुांना व जनावरांतील नरांना मी माbन टाकwन...१४. “अशा रRतीने आजची 
राp कायमची तमु=या आठवणीत राहRल. हा Uदवस तQुहासाठn Fवशषे उEसवाचा Qहणजे 
सणाचा Uदवस असेल. तमु=या वंशजांनी येथनू पढेु हा सण Fप²यानFप²या कायमचा `नयम 
Qहणनू पाळावा.   
म�य २६:१७-१९ - १७. बेखमीर भाकारR=या सणा=या पUहkया Uदवशी येशचूे fशjय 
Eया=याकड ेआले. त े Qहणाले, “वkहांडण सणा=या जेवणाची सवA तयारR आQहR करणार 
आहोत. वkहांडण सणाचे जेवण कोठे करावे अशी तमुची इ=छा आहे?”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
इ�ा १७:१०१ – आ7ण न�कwच आQहR मोशलेा नऊ Oपjट �चYहे Uदले...तTेहा फेरो Eयाला 
Qहणाला: “हे मोश,े मला वाटत ेकw त~ुयावर जाद ूकेलेलR आहे.” 
नेमल २७:१२ - ...फेरो आ7ण Eया=या लोकांकड ेअसलेkया नऊ �चYहांपकैw (हे एक 
असेलहR)....पण जेTहा आमची �चYहे Eयां=याकड ेआलR, Oपjटपणे UदसणारR, तTेहा त े
Qहणाले, “हR केवळ जाद ूआहे.”  

१९२. 
य�ुदासाठv बाहेर पडBयावर EयाHया स5ैनकांना त ेकसे पाणी 6पतात याव�न Eयांची परXzा 
घेणारा सौल (तालतु) होता का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
शा=त े७:२-६ - तTेहा �गदोन Eया लोकांना झWयापाशी घेऊन आला. तथेे �गदोनला परमेeवर 
Qहणाला, “आता या लोकांची मी सांगतो Eयाdमाणे Fवभागणी कर. जे कुµयाdमाणे िजभेने 
लपलप करत पाणी Fपतील Eयांचा एक गट कर. जे गुडघे टेकून वाकून पाणी Fपतील 
Eयांना दसुWया गटात टाक.”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल बकराह २:२४७-२५२ - जेTहा तालतु आपलR सेने घेऊन बाहेर पडला तTेहा Eयाने असे 
Qहणले कw, अkलाह नदRXवारे तमुची परRlा घेणार आहे. Eयामळेु जो कोणी Eयामधील 
पाणी पील तो मा~याशी संबं�धत राहRल आ7ण जो आपkया हातानी ओजंळभर पाणी 
घेHयाTय`तiर�त Eयाची चव चाखणार नाहR तो `नःसंशय मा~याशी संबं�धत असेल. 
टXप: बायबलनसुार सौल नाहR तर �गÈडओनने Eया=या सै̀ नकांना त ेकसे पाणी Fपतात 
यावbन Eयांची परRlा घेतलR होती. सौल डिेTहड=या काळात, जवळपास 7ª. प.ू १०१० < 
९७१ कालावधीत होता, परंत ु�गÈडओन Eयां=या पवूJ शंभर वषA आधी 7ª. प.ू ११६२ <११२२ 
या कालावधीत होता.   
 

 

१९१. 
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सणाचा Uदवस असेल. तमु=या वंशजांनी येथनू पढेु हा सण Fप²यानFप²या कायमचा `नयम 
Qहणनू पाळावा.   
म�य २६:१७-१९ - १७. बेखमीर भाकारR=या सणा=या पUहkया Uदवशी येशचूे fशjय 
Eया=याकड ेआले. त े Qहणाले, “वkहांडण सणा=या जेवणाची सवA तयारR आQहR करणार 
आहोत. वkहांडण सणाचे जेवण कोठे करावे अशी तमुची इ=छा आहे?”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
इ�ा १७:१०१ – आ7ण न�कwच आQहR मोशलेा नऊ Oपjट �चYहे Uदले...तTेहा फेरो Eयाला 
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असेलहR)....पण जेTहा आमची �चYहे Eयां=याकड ेआलR, Oपjटपणे UदसणारR, तTेहा त े
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घेणारा सौल (तालतु) होता का?  

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
शा=त े७:२-६ - तTेहा �गदोन Eया लोकांना झWयापाशी घेऊन आला. तथेे �गदोनला परमेeवर 
Qहणाला, “आता या लोकांची मी सांगतो Eयाdमाणे Fवभागणी कर. जे कुµयाdमाणे िजभेने 
लपलप करत पाणी Fपतील Eयांचा एक गट कर. जे गुडघे टेकून वाकून पाणी Fपतील 
Eयांना दसुWया गटात टाक.”  
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अल बकराह २:२४७-२५२ - जेTहा तालतु आपलR सेने घेऊन बाहेर पडला तTेहा Eयाने असे 
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घेHयाTय`तiर�त Eयाची चव चाखणार नाहR तो `नःसंशय मा~याशी संबं�धत असेल. 
टXप: बायबलनसुार सौल नाहR तर �गÈडओनने Eया=या सै̀ नकांना त ेकसे पाणी Fपतात 
यावbन Eयांची परRlा घेतलR होती. सौल डिेTहड=या काळात, जवळपास 7ª. प.ू १०१० < 
९७१ कालावधीत होता, परंत ु�गÈडओन Eयां=या पवूJ शंभर वषA आधी 7ª. प.ू ११६२ <११२२ 
या कालावधीत होता.   
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१९३. 
येश ूबेथलेहेमHया एका तबेBयात ज�माला आला होता का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
मीखा ५:२ - बेथलहेम एÃाथा, त ू यहूदातील सवाAत लहान गाव आहेस. त ू इतका लहान 
आहेस कw त~ुया कुटंुबाची मोजदाद करणेहR अश�य आहे. पण “इ�ाएलचा रा[याकताA” 
मा~यासाठn त~ुयातनू येईल. Eयाचा dारंभ dाचीन काळापासनू, अनंत काळापासनू, झाला 
आहे.  
म�य २:१-११ - १. यहूदRयातील बेथलहेम गावात येशचूा जYम झाला. Eयावेळी हेरोद राजा 
रा[य करRत होता. येश=ूया जYमानंतर पवू»कडून काहR xानी लोक यbशलेमाला आले. ३. हे 
ऐकून हेरोद राजा तसेच य�शलेम नगराचे रUहवासी घाब�न गेले. ५. Eयानंी उGर Uदले, 
“यहूदRयातील बेथलेहेम गावात. कारण देवा=या संदेjटयांनी EयाFवषयी असे fलUहले आहे 
कw:  
लकूक २:४-१६ - ४. मग योसेफसXुधा गालRलातील नासरेथ गावाहून यहूदRयातील 
दाFवदा=या बेथलेहेम या गावी गेला. कारण तो दाFवदा=या घराHयातील व कुळातील होता.  
५. िज=याशी Eयाचे ल�न ठरले होत ेव जी गरोदर होती, Eया मरRयेसह तो तथेे नावन�दणी 
करHयासाठn गेला. ६. त ेतथेे असतानाच `तची बाळंतपणाची वेळ आलR.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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त~ुया FवधाEयाने खाल=या बाजसू एक झरा वाहता केला आहे. आ7ण खजरुा=या झाडास 
धbन हालव. 

१९४. 
पवूकडील तीन ®ानी प�ुषांनी मसीहाHया ताराHया {दशा दाखवtयानसुार बेथलेहेमला आले 
होत ेका िजथे Eयांना `शश ू�पातील येश ू{दसला आ'ण Eयांनी Eयाची उपासना स�ु केलX 
होती का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
म�य २:१-११ – १. यहूदRयातील बेथलहेम गावात येशचूा जYम झाला. Eयावेळी हेरोद राजा 
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पवू»ला होता तोच Eयांना परत Uदसला. xानी लोक Eया ताWया=या मागे गेले. जेथे बाळ होत े
त े Uठकाण येईपय�त तारा Eयां=यासमोर जात होता. मग Eया Uठकाणावर तो थांबला.  
१०. xानी लोकांना त े पाहून फार आनंद झाला. ११. xानी लोक बाळ होत े Eया गोÂयात 
आले. Eयांनी बाळ व Eयाची आई मरRया Uहला पाUहले. Eयांनी लवनू Eया बालकाला नमन 
केले. नंतर Eयांनी बाळासाठn आणालेkया भेटवOत ुकाढkया. Eयांनी बाळाला सोने, ऊद व 
गंधरस �या बहुमोल वOत ुUदkया. 
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बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
मीखा ५:२ - बेथलहेम एÃाथा, त ू यहूदातील सवाAत लहान गाव आहेस. त ू इतका लहान 
आहेस कw त~ुया कुटंुबाची मोजदाद करणेहR अश�य आहे. पण “इ�ाएलचा रा[याकताA” 
मा~यासाठn त~ुयातनू येईल. Eयाचा dारंभ dाचीन काळापासनू, अनंत काळापासनू, झाला 
आहे.  
म�य २:१-११ - १. यहूदRयातील बेथलहेम गावात येशचूा जYम झाला. Eयावेळी हेरोद राजा 
रा[य करRत होता. येश=ूया जYमानंतर पवू»कडून काहR xानी लोक यbशलेमाला आले. ३. हे 
ऐकून हेरोद राजा तसेच य�शलेम नगराचे रUहवासी घाब�न गेले. ५. Eयानंी उGर Uदले, 
“यहूदRयातील बेथलेहेम गावात. कारण देवा=या संदेjटयांनी EयाFवषयी असे fलUहले आहे 
कw:  
लकूक २:४-१६ - ४. मग योसेफसXुधा गालRलातील नासरेथ गावाहून यहूदRयातील 
दाFवदा=या बेथलेहेम या गावी गेला. कारण तो दाFवदा=या घराHयातील व कुळातील होता.  
५. िज=याशी Eयाचे ल�न ठरले होत ेव जी गरोदर होती, Eया मरRयेसह तो तथेे नावन�दणी 
करHयासाठn गेला. ६. त ेतथेे असतानाच `तची बाळंतपणाची वेळ आलR.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मZरयम १९:२३ - ती खजरुा=या बुंcयापय�त गेलR तTेहा देवदतूाने `तला पकुाbन सां�गतले, 
त~ुया FवधाEयाने खाल=या बाजसू एक झरा वाहता केला आहे. आ7ण खजरुा=या झाडास 
धbन हालव. 

१९४. 
पवूकडील तीन ®ानी प�ुषांनी मसीहाHया ताराHया {दशा दाखवtयानसुार बेथलेहेमला आले 
होत ेका िजथे Eयांना `शश ू�पातील येश ू{दसला आ'ण Eयांनी Eयाची उपासना स�ु केलX 
होती का?  

बायबल  होय  /  नाहR  कुरान 
म�य २:१-११ – १. यहूदRयातील बेथलहेम गावात येशचूा जYम झाला. Eयावेळी हेरोद राजा 
रा[य करRत होता. येश=ूया जYमानंतर पवू»कडून काहR xानी लोक यbशलेमाला आले. 
२. आ7ण Eयांनी Fवचारले, “यहूXयांचा नकुताच जYमलेला राजा कोठे आहे? कारण Eयाचा 
जYम स�ूचत करणारा तारा आQहR पवूA Uदशसे पाUहला Qहाणनू Eयाला नमन करHयास 
आलो आहोत.” ९. xानी लोकांनी राजाचे Qहणणे ऐकले व त े `नघाले, Eयांनी जो तारा 
पवू»ला होता तोच Eयांना परत Uदसला. xानी लोक Eया ताWया=या मागे गेले. जेथे बाळ होत े
त े Uठकाण येईपय�त तारा Eयां=यासमोर जात होता. मग Eया Uठकाणावर तो थांबला.  
१०. xानी लोकांना त े पाहून फार आनंद झाला. ११. xानी लोक बाळ होत े Eया गोÂयात 
आले. Eयांनी बाळ व Eयाची आई मरRया Uहला पाUहले. Eयांनी लवनू Eया बालकाला नमन 
केले. नंतर Eयांनी बाळासाठn आणालेkया भेटवOत ुकाढkया. Eयांनी बाळाला सोने, ऊद व 
गंधरस �या बहुमोल वOत ुUदkया. 
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१९५.   
प6व< ]ंथांचे लेखक यहुदX कथांना Eया 0Eयz घडलेBया ऐ5तहा`सक घटना आहेत अ1या 
=व�पात `ल{हतात का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
१ तीम�याला १:४ - कथा-कहाHयां=या आहारR जाऊ नका आ7ण न संपणाWया वंशाव�या 
याकड े लl देऊ नका असे त ू Eयांना सांगावेस. कारण Eयामळेु भांडण वाढत े आ7ण 
Fवeवासाने देवाची योजना जी पणूA होत ेती या गोjटRमळेु पणूA होत नाहR.  
२ तीम�याला ४:४ - सEयापासनू त ेआपले कान दसुरRकड ेवळवतील व आपले लl त ेभाकड 
कथांकड ेलावतील.  
२ पे< १:१६ - कारण आपkया dभ ु येश=ूया साम�यAय�ुत आगमनाFवषयी जेTहा आQहR 
तQुहांला सां�गतले, तTेहा अ�कल हुशारRने बनवलेkया भाकड कथांवर आQहR Fवसंबनू 
राUहलो नाहR. उलट आQहR आम=या डो�यांनी Eयाची महानता पाUहलR.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
इंफाल ८:३१ - आQहR ऐकलR आहेत. जर आQहR इि=छले तर ख�चतच आQहR देखील 
यासारखी वचने उ=चाb शकतो. हे दसुरे काहR नाहR तर मागील लोकां=या कहाHया आहेत. 
टXप: कथा वापरkया=या अ�धक आरोपांसाठn पहा: अल अन आम ६:२५, नहल १६:२४, 
म'ुम'नन २३:८३, फुरकान २५:४-५, नेमल २७:६८, अखाफ ४६:१७, कलेम ६८:१५ आ7ण 
मतुाuफuफन ८३:१३.  

१९६. 
येशनेू लहानपणी कोणतहेX चमEकार केBयाची न�द आहे का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
लकूक ३:२१-२३ - २१.  तTेहा असे झाले कw, जेTहा सवA लोकांचा बाि�तOमा केला जात 
होता, तTेहा येशचूा सXुधा बाि�तOमा झाला. तो dाथAना करRत असता आकाश उघडले 
गेले. २३. जेTहा येशनेू Eया=या कायाAस स�ुवात केलR तTेहा तो समुारे तीस वषा�चा होता. 
लोकांना असे वाटे कw, येश ूयोसेफाचा मलुगा आहे. योसेफ एलRचा मलुगा होता  
योहान २:९-११ - ९.... तर पाHयाचा ¹ाlारस झालेला होता. ११. OवगJय साम�याAचे �चYह 
Qहणनू येशनेू केलेला हा पUहला चमEकार होता. गालRलातील काना येथे येशनेू हा चमEकार 
केला. आ7ण येशनेू आपलR महानता दाखवनू UदलR.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३:४९ - तो अkलाह=या आxेनसुार उंच भरारR मारणारा होईल; मी 
अkलाह=या आxेनसुार रातआधं�यांना व कुjठरो�यांना बरे करRन, आ7ण मी मतृांना सचेत 
करRन, तQुहR काय खाणार आहेत आ7ण तमु=या घरR काय साठवणार आहेत त े मी 
तQुहाला सांगेन.   
मीद ५:११० - त ूमा~या आxेने मतृांना जागे करत होतास. Eयां=यामcये जे \XधाहRन 
होत ेEयांनी असे Qहणले होत ेकw हे दसुरे `तसरे काहR नसनू उघड उघड एक जाद ूआहे. 
 
 

 

१९५.   
प6व< ]ंथांचे लेखक यहुदX कथांना Eया 0Eयz घडलेBया ऐ5तहा`सक घटना आहेत अ1या 
=व�पात `ल{हतात का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
१ तीम�याला १:४ - कथा-कहाHयां=या आहारR जाऊ नका आ7ण न संपणाWया वंशाव�या 
याकड े लl देऊ नका असे त ू Eयांना सांगावेस. कारण Eयामळेु भांडण वाढत े आ7ण 
Fवeवासाने देवाची योजना जी पणूA होत ेती या गोjटRमळेु पणूA होत नाहR.  
२ तीम�याला ४:४ - सEयापासनू त ेआपले कान दसुरRकड ेवळवतील व आपले लl त ेभाकड 
कथांकड ेलावतील.  
२ पे< १:१६ - कारण आपkया dभ ु येश=ूया साम�यAय�ुत आगमनाFवषयी जेTहा आQहR 
तQुहांला सां�गतले, तTेहा अ�कल हुशारRने बनवलेkया भाकड कथांवर आQहR Fवसंबनू 
राUहलो नाहR. उलट आQहR आम=या डो�यांनी Eयाची महानता पाUहलR.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
इंफाल ८:३१ - आQहR ऐकलR आहेत. जर आQहR इि=छले तर ख�चतच आQहR देखील 
यासारखी वचने उ=चाb शकतो. हे दसुरे काहR नाहR तर मागील लोकां=या कहाHया आहेत. 
टXप: कथा वापरkया=या अ�धक आरोपांसाठn पहा: अल अन आम ६:२५, नहल १६:२४, 
म'ुम'नन २३:८३, फुरकान २५:४-५, नेमल २७:६८, अखाफ ४६:१७, कलेम ६८:१५ आ7ण 
मतुाuफuफन ८३:१३.  

१९६. 
येशनेू लहानपणी कोणतहेX चमEकार केBयाची न�द आहे का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
लकूक ३:२१-२३ - २१.  तTेहा असे झाले कw, जेTहा सवA लोकांचा बाि�तOमा केला जात 
होता, तTेहा येशचूा सXुधा बाि�तOमा झाला. तो dाथAना करRत असता आकाश उघडले 
गेले. २३. जेTहा येशनेू Eया=या कायाAस स�ुवात केलR तTेहा तो समुारे तीस वषा�चा होता. 
लोकांना असे वाटे कw, येश ूयोसेफाचा मलुगा आहे. योसेफ एलRचा मलुगा होता  
योहान २:९-११ - ९.... तर पाHयाचा ¹ाlारस झालेला होता. ११. OवगJय साम�याAचे �चYह 
Qहणनू येशनेू केलेला हा पUहला चमEकार होता. गालRलातील काना येथे येशनेू हा चमEकार 
केला. आ7ण येशनेू आपलR महानता दाखवनू UदलR.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३:४९ - तो अkलाह=या आxेनसुार उंच भरारR मारणारा होईल; मी 
अkलाह=या आxेनसुार रातआधं�यांना व कुjठरो�यांना बरे करRन, आ7ण मी मतृांना सचेत 
करRन, तQुहR काय खाणार आहेत आ7ण तमु=या घरR काय साठवणार आहेत त े मी 
तQुहाला सांगेन.   
मीद ५:११० - त ूमा~या आxेने मतृांना जागे करत होतास. Eयां=यामcये जे \XधाहRन 
होत ेEयांनी असे Qहणले होत ेकw हे दसुरे `तसरे काहR नसनू उघड उघड एक जाद ूआहे. 
 
 

 

१९५.   
प6व< ]ंथांचे लेखक यहुदX कथांना Eया 0Eयz घडलेBया ऐ5तहा`सक घटना आहेत अ1या 
=व�पात `ल{हतात का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
१ तीम�याला १:४ - कथा-कहाHयां=या आहारR जाऊ नका आ7ण न संपणाWया वंशाव�या 
याकड े लl देऊ नका असे त ू Eयांना सांगावेस. कारण Eयामळेु भांडण वाढत े आ7ण 
Fवeवासाने देवाची योजना जी पणूA होत ेती या गोjटRमळेु पणूA होत नाहR.  
२ तीम�याला ४:४ - सEयापासनू त ेआपले कान दसुरRकड ेवळवतील व आपले लl त ेभाकड 
कथांकड ेलावतील.  
२ पे< १:१६ - कारण आपkया dभ ु येश=ूया साम�यAय�ुत आगमनाFवषयी जेTहा आQहR 
तQुहांला सां�गतले, तTेहा अ�कल हुशारRने बनवलेkया भाकड कथांवर आQहR Fवसंबनू 
राUहलो नाहR. उलट आQहR आम=या डो�यांनी Eयाची महानता पाUहलR.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
इंफाल ८:३१ - आQहR ऐकलR आहेत. जर आQहR इि=छले तर ख�चतच आQहR देखील 
यासारखी वचने उ=चाb शकतो. हे दसुरे काहR नाहR तर मागील लोकां=या कहाHया आहेत. 
टXप: कथा वापरkया=या अ�धक आरोपांसाठn पहा: अल अन आम ६:२५, नहल १६:२४, 
म'ुम'नन २३:८३, फुरकान २५:४-५, नेमल २७:६८, अखाफ ४६:१७, कलेम ६८:१५ आ7ण 
मतुाuफuफन ८३:१३.  

१९६. 
येशनेू लहानपणी कोणतहेX चमEकार केBयाची न�द आहे का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
लकूक ३:२१-२३ - २१.  तTेहा असे झाले कw, जेTहा सवA लोकांचा बाि�तOमा केला जात 
होता, तTेहा येशचूा सXुधा बाि�तOमा झाला. तो dाथAना करRत असता आकाश उघडले 
गेले. २३. जेTहा येशनेू Eया=या कायाAस स�ुवात केलR तTेहा तो समुारे तीस वषा�चा होता. 
लोकांना असे वाटे कw, येश ूयोसेफाचा मलुगा आहे. योसेफ एलRचा मलुगा होता  
योहान २:९-११ - ९.... तर पाHयाचा ¹ाlारस झालेला होता. ११. OवगJय साम�याAचे �चYह 
Qहणनू येशनेू केलेला हा पUहला चमEकार होता. गालRलातील काना येथे येशनेू हा चमEकार 
केला. आ7ण येशनेू आपलR महानता दाखवनू UदलR.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३:४९ - तो अkलाह=या आxेनसुार उंच भरारR मारणारा होईल; मी 
अkलाह=या आxेनसुार रातआधं�यांना व कुjठरो�यांना बरे करRन, आ7ण मी मतृांना सचेत 
करRन, तQुहR काय खाणार आहेत आ7ण तमु=या घरR काय साठवणार आहेत त े मी 
तQुहाला सांगेन.   
मीद ५:११० - त ूमा~या आxेने मतृांना जागे करत होतास. Eयां=यामcये जे \XधाहRन 
होत ेEयांनी असे Qहणले होत ेकw हे दसुरे `तसरे काहR नसनू उघड उघड एक जाद ूआहे. 
 
 

 

१९५.   
प6व< ]ंथांचे लेखक यहुदX कथांना Eया 0Eयz घडलेBया ऐ5तहा`सक घटना आहेत अ1या 
=व�पात `ल{हतात का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
१ तीम�याला १:४ - कथा-कहाHयां=या आहारR जाऊ नका आ7ण न संपणाWया वंशाव�या 
याकड े लl देऊ नका असे त ू Eयांना सांगावेस. कारण Eयामळेु भांडण वाढत े आ7ण 
Fवeवासाने देवाची योजना जी पणूA होत ेती या गोjटRमळेु पणूA होत नाहR.  
२ तीम�याला ४:४ - सEयापासनू त ेआपले कान दसुरRकड ेवळवतील व आपले लl त ेभाकड 
कथांकड ेलावतील.  
२ पे< १:१६ - कारण आपkया dभ ु येश=ूया साम�यAय�ुत आगमनाFवषयी जेTहा आQहR 
तQुहांला सां�गतले, तTेहा अ�कल हुशारRने बनवलेkया भाकड कथांवर आQहR Fवसंबनू 
राUहलो नाहR. उलट आQहR आम=या डो�यांनी Eयाची महानता पाUहलR.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
इंफाल ८:३१ - आQहR ऐकलR आहेत. जर आQहR इि=छले तर ख�चतच आQहR देखील 
यासारखी वचने उ=चाb शकतो. हे दसुरे काहR नाहR तर मागील लोकां=या कहाHया आहेत. 
टXप: कथा वापरkया=या अ�धक आरोपांसाठn पहा: अल अन आम ६:२५, नहल १६:२४, 
म'ुम'नन २३:८३, फुरकान २५:४-५, नेमल २७:६८, अखाफ ४६:१७, कलेम ६८:१५ आ7ण 
मतुाuफuफन ८३:१३.  

१९६. 
येशनेू लहानपणी कोणतहेX चमEकार केBयाची न�द आहे का?   

बायबल  नाहR  /  होय  कुरान 
लकूक ३:२१-२३ - २१.  तTेहा असे झाले कw, जेTहा सवA लोकांचा बाि�तOमा केला जात 
होता, तTेहा येशचूा सXुधा बाि�तOमा झाला. तो dाथAना करRत असता आकाश उघडले 
गेले. २३. जेTहा येशनेू Eया=या कायाAस स�ुवात केलR तTेहा तो समुारे तीस वषा�चा होता. 
लोकांना असे वाटे कw, येश ूयोसेफाचा मलुगा आहे. योसेफ एलRचा मलुगा होता  
योहान २:९-११ - ९.... तर पाHयाचा ¹ाlारस झालेला होता. ११. OवगJय साम�याAचे �चYह 
Qहणनू येशनेू केलेला हा पUहला चमEकार होता. गालRलातील काना येथे येशनेू हा चमEकार 
केला. आ7ण येशनेू आपलR महानता दाखवनू UदलR.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अल-इ इ}ान ३:४९ - तो अkलाह=या आxेनसुार उंच भरारR मारणारा होईल; मी 
अkलाह=या आxेनसुार रातआधं�यांना व कुjठरो�यांना बरे करRन, आ7ण मी मतृांना सचेत 
करRन, तQुहR काय खाणार आहेत आ7ण तमु=या घरR काय साठवणार आहेत त े मी 
तQुहाला सांगेन.   
मीद ५:११० - त ूमा~या आxेने मतृांना जागे करत होतास. Eयां=यामcये जे \XधाहRन 
होत ेEयांनी असे Qहणले होत ेकw हे दसुरे `तसरे काहR नसनू उघड उघड एक जाद ूआहे. 
 
 

 



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



 
 

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

  

  



 
 
 
 

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

  

  



 
 
 
 

  

  



 
 

  

  


