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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 सक
ु ते आ7ण फुले कोमेजतात पण आम=या दे वाची
वाणी सदासवAकाळ राहते.
योहान १:१ - जगाची उEपFG होHयापव
ू J शLद अिOतEवात होता, तो शLद
दे वाबरोबर होता. आ7ण शLद दे व होता.
१ पे< १:२३ - कारण तQ
ु हR नाशवंत बीजापासन
ू नTहे , तर अFवनाशी बीजापासन
ू
Qहणजे दे वा=या सजीव व UटकणाWया शLदाXवारे पY
ु हा जYम पावलेले आहात.
------------------------------------------------------------------------------------यन
ु स
ु १०:६४ - हे च ते लोक [यांनी \Xधा बाळगलR आ7ण सदाचरणी
राUहले.
काफ ५०:२९ – माझा शLद बदलू शकत नाहR ....
टXप: इOलाम=या इ`तहासात, या FवषयाबXदल दोन Fवरोधी Fवचार होते
[यावbन मस
ु लमानांमcये अंतगAत यX
ु ध होते. या deनाचे उGर
मट
ु ाझेfलgस लोक "नाहR" असे दे त, तर अशआiरgस "होय" असे दे त.
आताचे बहुतेक मस
ु लमान याचे उGर "होय" असे दे तील.
२.
प6व< बायबल दे वाचे 6वधान आहे हे =वीकृत आहे का? (तेnत, झेबरू
आ'ण इंिजल)
बायबल
होय / होय कुरान
रोमकरांस १५:४ - कारण [या गोjटR पव
ू J fलUहHयात आkया Eया
आपkया fशlणासाठn fलUहHयात आkया; Qहणजे आपण धीराने व
शाOpलेखाकडून fमळणाWया उGेजनाने आशा धरावी.
१ कZरंथकरांस १४:३७ - एखादा जर Oवतःला संदेjटा समजत असेल uकं वा
जर तो आिEमक मनjु य असेल तर Eयाने हे ओळखले पाUहजे कw, जे मी
तQ
ु हास fलUहत आहे ती परमेeवराकडून दे Hयात आलेलR आxा आहे .
------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:१३६ – हे \Xधावंत लोकहो! Fवeवास ठे वा, तQ
ु हR पालना=या
बाबतीत zढ रहा.
अल अन कबत
ू २९:४६ – या |ंथात त~
ु याकडे जे dकट करHयात आले,
Eयाचे पठन कर.
अश शरू ा ४२:१५ - Qहणा: "अkलाहने जे काहR पO
ु तक पाठवले आहे
Eयावर माझा Fवeवास आहे ... आपkयामcये कोणतेहR मतभेद असू नये.
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३.
बायबलमधील परमे1वराचे `ल'खत दै वी संकेत सांगtयासाठv परमे1वराने
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बायबल
होय / होय कुरान
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`नयमशाOp, उपासना आ7ण वचने आहे त.
------------------------------------------------------------------------------------अल अन कबत
ू 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 संततीला |ंथ, आ„धपEय आ7ण
dेFषतEव Uदले होते, Eयांना शX
ु ध पदाथA Uदले आ7ण Eयांना लोकांपेlा अ„धक
\ेjठEव Uदले होते.
४.
बायबलHया 0े6षतांना परमे1वराने पाठवले आहे याHया पUु टXकरणाकरXता
परमे1वराने Eयांना उघडपणे चमEकार करtयाची zमता {दलX होती का?
बायबल
होय / होय कुरान
5नगdमत १०:२ - तसेच तQ
ु हR तम
ु =या मल
ु ांना व नातवंडांना मी
fमसरमcये केलेkया चमEकारांचे व अXभत
ु गोjटRंचे वणAन सांगावे. मग
तQ
ु हा सवा…ना कळे ल कw मी परमेeवर आहे .
योहान १४:११ – कमाAमळ
ु े च मा~यावर Fवeवास ठे वा....
इ|ी लोकांस २:४ - दे वानेसX
ु धा „चYहांXवारे , अXभत
ू कृEयांXवारे आ7ण
`नर`नरा‡या चमEकारांXवारे , Eयां=या साlीची भर व Eया=या इ=छे नस
ु ार
पFवp आEQयाची दाने वाटून UदलR.
------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:९२ - मोशे Oपjट „चYहे घेऊन त~
ु याकडे आला.
अल-इ इ}ान ३:४९ - अkलाह=या आxेमळ
ु े मी आंध‡यांना zjटR दे तो,
कुjठरो‹यांना बरे करतो आ7ण मत
ु हR
ृ लोकांना िजवंत करतो ... जर तQ
Fवeवासणारे असाल तर `निeचतच ते तम
ु =यासाठn एक „चYह असेल.
अल-इ इ}ान ३:१८३ - सांगा (Eयांना मह
ु Qमद): "dेFषत मा~यासमोर
त~
ु याकडे आले ... जे चमEकाराने, आ7ण Oतोpांसह आले आ7ण dकाश
दे णारR पFवp शाOpे घेऊन आले.

३.
बायबलमधील परमे1वराचे `ल'खत दै वी संकेत सांगtयासाठv परमे1वराने
6वशेषतः यहुदX लोकांHया 05त5नधींसोबत संवाद करणे 5नवडले होते का?
बायबल
होय / होय कुरान
रोमकरांस ३:१- २ - ते सगळे बहकले आहे त, ते सगळे `न•पयोगी झाले
आहे त; सEकमA करणारा कोणी नाहR, एकहR नाहR. २. सवAबाबतीत
पjु कळच आहे . dथम हे कw, Eयां=यावर दे वाची वचने सोपवलR होती.
रोमकरांस ९:४ - ते इ‚ाएलR आहे त; Eयां=यासाठn दGकपण, गौरव, करार,
`नयमशाOp, उपासना आ7ण वचने आहे त.
------------------------------------------------------------------------------------अल अन कबत
ू 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 संततीला |ंथ, आ„धपEय आ7ण
dेFषतEव Uदले होते, Eयांना शX
ु ध पदाथA Uदले आ7ण Eयांना लोकांपेlा अ„धक
\ेjठEव Uदले होते.
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होय / होय कुरान
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ु हR तम
ु =या मल
ु ांना व नातवंडांना मी
fमसरमcये केलेkया चमEकारांचे व अXभत
ु गोjटRंचे वणAन सांगावे. मग
तQ
ु हा सवा…ना कळे ल कw मी परमेeवर आहे .
योहान १४:११ – कमाAमळ
ु े च मा~यावर Fवeवास ठे वा....
इ|ी लोकांस २:४ - दे वानेसX
ु धा „चYहांXवारे , अXभत
ू कृEयांXवारे आ7ण
`नर`नरा‡या चमEकारांXवारे , Eयां=या साlीची भर व Eया=या इ=छे नस
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ु Qमद): "dेFषत मा~यासमोर
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ु याकडे आले ... जे चमEकाराने, आ7ण Oतोpांसह आले आ7ण dकाश
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ु हा सवा…ना कळे ल कw मी परमेeवर आहे .
योहान १४:११ – कमाAमळ
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५.
आपBया सवd प6व< ]ंथांना पZरवतdन आ'ण अप~ंशापासन
ू वाचवtयाची
परमे1वराची "इHछा" आहे का? (उ,दे 1य/ 5नयत)
बायबल
होय / होय कुरान
=<ो<सं{हता १२:६-७ – परमेeवराचे शLद शX
ु ध शLद आहे त... तQ
ु हR Eयांना
पाळले पाUहजे, हे परमेeवरा, तQ
ु हR Eयांना •या FपढRपासन
ू अनंतकाळापय…त
Eयांचे रlण केले पाUहजे.
यशया १४:२४ व २६-२७ - परमेeवराचे शLद खरे आ7ण शc
ु द आहे त. ते
अ‹नीत Fवतळवलेkया चांदR सारखे शc
ु द आहे त. ते सात वेळा
Fवतळवलेkया चांदR सारखे शc
ु द आहे त.
म‚य २४:३५ - सवAशि•तमान परमेeवराने वचन Uदले आहे . परमेeवर
Qहणाला, “मी वचन दे तो, मी सां„गतkयाdमाणे गोjटR घडून येतील. मी
योजkयाdमाणे सवA होईल.
------------------------------------------------------------------------------------अल {ह„ १५:९ – `नसंशय आQहRच हा उपदे श अवतरला आ7ण `नसंदेह
आQहRच Eयाचे संरlक असणार आहोत.
अ=साफात ३७:३ व ७ - मग जे नामOमरण Qहणन
ू पठण करतात. ७.
आ7ण आQहR Eयास dEयेक उYमG सैतानापासन
ू सरु ”lत केले आहे .
६.
परमे1वर आपBया सवd प6व< ]ंथांना पZरवतdन आ'ण अप~ंशापासन
ू
वाचवtयासाठv "समथd" आहे का? (साम…यd / कुदरत)
बायबल
होय / होय कुरान
यशया ४६:९-१० - मी दे व आहे हे लlात ठे वा. मी योजतो, तसेच घडते
मला पाUहजे ते मी घडवन
ू आणतो.
माकd १२:२४ - येशू Eयांना Qहणाला, “खाpीने, शाOpलेख आ7ण दे वाचे
साम–यA तQ
ु हास माहRत नाहR Qहणन
ू तQ
ु हR अशी चक
ू करRत आहात.
लक
ू क २१:३३ - आकाश व प–
ु ीच
ृ वी नाहRशी होतील पण माझी वचने मळ
नाहRशी होणार नाहR.
योहान १०:३५ - [यांना दे वाचे वचन dा—त झाले Eयांना जर Eयाने दे व
Qहणले आ7ण शाOpलेखाचा भंग होत नाहR
------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:११५ – कोणीहR Eया=या शLदात बदल कb शकत नाहR .
यन
ु स
ू 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 कोणाकडेहR dकट करRत नसतो. २८. Eयास हे माUहत Tहावे कw
Eया=या dेFषतांनी आपkया FवधाEयाचे संदेश पोचवलेले आहे त.
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होय / होय कुरान
=<ो<सं{हता १२:६-७ – परमेeवराचे शLद शX
ु ध शLद आहे त... तQ
ु हR Eयांना
पाळले पाUहजे, हे परमेeवरा, तQ
ु हR Eयांना •या FपढRपासन
ू अनंतकाळापय…त
Eयांचे रlण केले पाUहजे.
यशया १४:२४ व २६-२७ - परमेeवराचे शLद खरे आ7ण शc
ु द आहे त. ते
अ‹नीत Fवतळवलेkया चांदR सारखे शc
ु द आहे त. ते सात वेळा
Fवतळवलेkया चांदR सारखे शc
ु द आहे त.
म‚य २४:३५ - सवAशि•तमान परमेeवराने वचन Uदले आहे . परमेeवर
Qहणाला, “मी वचन दे तो, मी सां„गतkयाdमाणे गोjटR घडून येतील. मी
योजkयाdमाणे सवA होईल.
------------------------------------------------------------------------------------अल {ह„ १५:९ – `नसंशय आQहRच हा उपदे श अवतरला आ7ण `नसंदेह
आQहRच Eयाचे संरlक असणार आहोत.
अ=साफात ३७:३ व ७ - मग जे नामOमरण Qहणन
ू पठण करतात. ७.
आ7ण आQहR Eयास dEयेक उYमG सैतानापासन
ू सरु ”lत केले आहे .
६.
परमे1वर आपBया सवd प6व< ]ंथांना पZरवतdन आ'ण अप~ंशापासन
ू
वाचवtयासाठv "समथd" आहे का? (साम…यd / कुदरत)
बायबल
होय / होय कुरान
यशया ४६:९-१० - मी दे व आहे हे लlात ठे वा. मी योजतो, तसेच घडते
मला पाUहजे ते मी घडवन
ू आणतो.
माकd १२:२४ - येशू Eयांना Qहणाला, “खाpीने, शाOpलेख आ7ण दे वाचे
साम–यA तQ
ु हास माहRत नाहR Qहणन
ू तQ
ु हR अशी चक
ू करRत आहात.
लक
ू क २१:३३ - आकाश व प–
ु ीच
ृ वी नाहRशी होतील पण माझी वचने मळ
नाहRशी होणार नाहR.
योहान १०:३५ - [यांना दे वाचे वचन dा—त झाले Eयांना जर Eयाने दे व
Qहणले आ7ण शाOpलेखाचा भंग होत नाहR
------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:११५ – कोणीहR Eया=या शLदात बदल कb शकत नाहR .
यन
ु स
ू 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 कोणाकडेहR dकट करRत नसतो. २८. Eयास हे माUहत Tहावे कw
Eया=या dेFषतांनी आपkया FवधाEयाचे संदेश पोचवलेले आहे त.
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७.
परमे1वराने पाठवलेBया प6व< ]ंथांमधील मळ
ू मजकूराचे पZरवतdन ˆकं वा
अप~ंश क‰न EयाHया =वतःHया "हे त"ू ˆकं वा "साम…याdला" 6वरोध
करtयाची परवानगी परमे1वर सैतान, 6पशाHच ˆकं वा मानवजातीला दे ईल
का? (तहरXफ बी'ल-लŒज़)
बायबल
नाहR / नाहR कुरान
यशया ५५:११ - तसेच मा~या त™डातन
ू `नघालेले शLद परत येत नाहRत
तर Eया शLदाdमाणे गोjटR घडतात. Qहणजेच माझे शLद मला पाUहजे
असलेkया गोjटR घडवन
ू आणतात. मी Eयांना [या गोjटR करHयासाठn
पाठFवलेले असते Eया गोjटR करHयात ते यशOवी होतात.
लक
ू क १६:१७ - `नयमशाOpाचा एकहR काना uकं वा माpा नाहRसा होHयापेlा
आकाश व प–
ृ वीचे नाहRसे होणे सोपे आहे .
------------------------------------------------------------------------------------अल हज २२:५२ – आQहR त~
ु याआधी असा कोणताहR dेFषत uकं वा पैगंबर
पाठवला नाहR जेTहा Eयाने आपले उXUदjट साcय करHयाची इ=छा बाळगलR
असेल तš Tहा सैतानाने Eया=या उXUदjटां=या मागाAत अडथळे `नमाAण केले
नसतील. परं तु सैतानाने `नमाAण केलेले अडथळे अkलाह दरू करतो.
अ=साफात ३७:३ व ७ – पठण कर. ७. आ7ण आQहR Eयास dEयेक उYमG
सैतानापासन
ू सरु ”lत केले आहे .
अल हाQका ६९:४४–४७ व ५१ – ४४. आ7ण Eयाने बनावट रचले असते आ7ण
कोणEयाहR गोjटRशी आमचा संबंध लावला असता तर ख„चतच आQहR Eयास
आम=या उजTया हाताने पकडले असते आ7ण Eया=या ग‡याची धमनी कापन
ू
टाकलR असती. आ7ण तम
ु =यापैकw कोणीहR Eयाला आम=यापासन
ू वाचवू
शकला नसता. आ7ण `नःसंशय हे सEय आहे .
८.
चक
ु Žची उदाहरणे दे ऊन ˆकं वा चक
ु Žचा अथd लावन
ू 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 महœवाचे आहे कारण पjु कळ लोक बंड करणारे
आहे त. जे TयथA गोjटRFवषयी बडबड करतात व लोकांस फसFवतात. मी
Fवशेषक
े bन, जे संत
ु ा झालेले आहे त Eयांना संबोधन
ू बोलत आहे
------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:७८ – Eयां=यात एक गट आहे जे शाOpवचनांचा Eयां=या
भाषेत Fवकृत करतात, Qहणजे पFवp शाOpांतन
ू असे fलUहले आहे कw, ते जे
काहR बोलतात तेच आपण Fवचार कb शकता. ते Qहणतात: "हे अkलाहचे
आहे ," जेTहा ते अkलाहपासन
ू नाहR, आ7ण ते जाणन
ू बज
ु न
ू खोटे बोलतात.
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ु Žचा अथd लावन
ू 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 महœवाचे आहे कारण पjु कळ लोक बंड करणारे
आहे त. जे TयथA गोjटRFवषयी बडबड करतात व लोकांस फसFवतात. मी
Fवशेषक
े bन, जे संत
ु ा झालेले आहे त Eयांना संबोधन
ू बोलत आहे
------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:७८ – Eयां=यात एक गट आहे जे शाOpवचनांचा Eयां=या
भाषेत Fवकृत करतात, Qहणजे पFवp शाOpांतन
ू असे fलUहले आहे कw, ते जे
काहR बोलतात तेच आपण Fवचार कb शकता. ते Qहणतात: "हे अkलाहचे
आहे ," जेTहा ते अkलाहपासन
ू नाहR, आ7ण ते जाणन
ू बज
ु न
ू खोटे बोलतात.

७.
परमे1वराने पाठवलेBया प6व< ]ंथांमधील मळ
ू मजकूराचे पZरवतdन ˆकं वा
अप~ंश क‰न EयाHया =वतःHया "हे त"ू ˆकं वा "साम…याdला" 6वरोध
करtयाची परवानगी परमे1वर सैतान, 6पशाHच ˆकं वा मानवजातीला दे ईल
का? (तहरXफ बी'ल-लŒज़)
बायबल
नाहR / नाहR कुरान
यशया ५५:११ - तसेच मा~या त™डातन
ू `नघालेले शLद परत येत नाहRत
तर Eया शLदाdमाणे गोjटR घडतात. Qहणजेच माझे शLद मला पाUहजे
असलेkया गोjटR घडवन
ू आणतात. मी Eयांना [या गोjटR करHयासाठn
पाठFवलेले असते Eया गोjटR करHयात ते यशOवी होतात.
लक
ू क १६:१७ - `नयमशाOpाचा एकहR काना uकं वा माpा नाहRसा होHयापेlा
आकाश व प–
ृ वीचे नाहRसे होणे सोपे आहे .
------------------------------------------------------------------------------------अल हज २२:५२ – आQहR त~
ु याआधी असा कोणताहR dेFषत uकं वा पैगंबर
पाठवला नाहR जेTहा Eयाने आपले उXUदjट साcय करHयाची इ=छा बाळगलR
असेल तš Tहा सैतानाने Eया=या उXUदjटां=या मागाAत अडथळे `नमाAण केले
नसतील. परं तु सैतानाने `नमाAण केलेले अडथळे अkलाह दरू करतो.
अ=साफात ३७:३ व ७ – पठण कर. ७. आ7ण आQहR Eयास dEयेक उYमG
सैतानापासन
ू सरु ”lत केले आहे .
अल हाQका ६९:४४–४७ व ५१ – ४४. आ7ण Eयाने बनावट रचले असते आ7ण
कोणEयाहR गोjटRशी आमचा संबंध लावला असता तर ख„चतच आQहR Eयास
आम=या उजTया हाताने पकडले असते आ7ण Eया=या ग‡याची धमनी कापन
ू
टाकलR असती. आ7ण तम
ु =यापैकw कोणीहR Eयाला आम=यापासन
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९.
जे लोक असे Nहणतात कŽ बायबलचे पZरवतdन ˆकं वा अप~ंश केला गेला आहे ते
असे सच
ु वतात कŽ बायबलम‘ये पZरवतdन होत असBयाची परमे1वराला मा{हती
नाहX, Eयाची काहX हरकत नाहX ˆकं वा तो याब,दल काहX क‰ शकत नाहX Nहणन
ू
ते खरे तर परमे1वराHया YयिQतमEवाची आ'ण =वभावाची 5नंदा 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 दे तो, मी सां„गतkयाdमाणे गोjटR घडून येतील.
मी योजkयाdमाणे सवA होईल. २७. जेTहा परमेeवरच संकkप करतो तेTहा
कोणीच तो रXद कb शकत नाहR. जेTहा लोकांना fशlा करHयासाठn
परमेeवरच हात उगारतो, तेTहा कोणीच Eयाला थांबवू 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 ते सवA करHयाची
श•ती Eया=याकडे आहे . २५५. अkलाह Eया=याfशवाय दस
ु रा ईeवर नाहR.
तो „चरं जीव, Oवतः कायम असणारा आ7ण OथैयA दे णारा आहे .
अन5नसा ४:१५८ – अkलाह सवA काहR ऐकतो आ7ण पाहतो.
१०.
जे लोक असे Nहणतात कŽ बायबलचे पZरवतdन ˆकं वा अप~ंश केला गेला
आहे ते असे सच
ु वतात कŽ बायबल संदभाdतील य,
ु धात सैतानाने
परमे1वरावर 6वजय `मळवला आहे Nहणन
ते खरे तर सैतानाला
ू
परमे1वरापेzा ’ेUठ समजtयाचा गु†हा करत असतात का? (अल-अझीझ,
अल-गा`लब, अल-जे“बार, अल-मQ
ु तेदXर)
बायबल
होय / होय कुरान
=तो<सं{हता ९४:७-९ - ८. दे वानेच आपले कान केलेत तेTहा EयालाहR कान असलेच
पाUहजेत. ९. दे वानेच आपले डोळे केलेत. तेTहा EयालाहR डोळे असलेच पाUहजेत
इ|ी लोकांस ४:१२-१३ – १२. कारण परमेeवराचे वचन िजवंत आ7ण शि•तशालR
आहे . १३. असा कोणतेहR dाणी नाहR जो Eया=या नजरे त dकट होत नाहR
------------------------------------------------------------------------------------यन
१०:२१ – तेTहा ते लगेच आम=या संकेतांचे dयोजन असफल
ु स
ू
करHयाकiरता योजना रचू लागतात. `न:संशय आमचे दत
ु हR [या
ू तQ
योजना रचता Eयाची न™द ठे वीत असतात.
अल {ह„ १५:९ - `नःसंशय आQहRच हा उपदे श अवतरला आहे . आ7ण
`न:संशय आQहRच Eयाचे संरlक असणार आहोत.
ताहा २०:५ व ५१-५२ – ५: तो कृपाशील ईeवर आहे जो Oवतः fसंहासनावर
Fवराजमान झालेला आहे .
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`न:संशय आQहRच Eयाचे संरlक असणार आहोत.
ताहा २०:५ व ५१-५२ – ५: तो कृपाशील ईeवर आहे जो Oवतः fसंहासनावर
Fवराजमान झालेला आहे .

९.
जे लोक असे Nहणतात कŽ बायबलचे पZरवतdन ˆकं वा अप~ंश केला गेला आहे ते
असे सच
ु वतात कŽ बायबलम‘ये पZरवतdन होत असBयाची परमे1वराला मा{हती
नाहX, Eयाची काहX हरकत नाहX ˆकं वा तो याब,दल काहX क‰ शकत नाहX Nहणन
ू
ते खरे तर परमे1वराHया YयिQतमEवाची आ'ण =वभावाची 5नंदा 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 दे तो, मी सां„गतkयाdमाणे गोjटR घडून येतील.
मी योजkयाdमाणे सवA होईल. २७. जेTहा परमेeवरच संकkप करतो तेTहा
कोणीच तो रXद कb शकत नाहR. जेTहा लोकांना fशlा करHयासाठn
परमेeवरच हात उगारतो, तेTहा कोणीच Eयाला थांबवू 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 ते सवA करHयाची
श•ती Eया=याकडे आहे . २५५. अkलाह Eया=याfशवाय दस
ु रा ईeवर नाहR.
तो „चरं जीव, Oवतः कायम असणारा आ7ण OथैयA दे णारा आहे .
अन5नसा ४:१५८ – अkलाह सवA काहR ऐकतो आ7ण पाहतो.
१०.
जे लोक असे Nहणतात कŽ बायबलचे पZरवतdन ˆकं वा अप~ंश केला गेला
आहे ते असे सच
ु वतात कŽ बायबल संदभाdतील य,
ु धात सैतानाने
परमे1वरावर 6वजय `मळवला आहे Nहणन
ते खरे तर सैतानाला
ू
परमे1वरापेzा ’ेUठ समजtयाचा ग†
ु हा करत असतात का? (अल-अझीझ,
अल-गा`लब, अल-जे“बार, अल-मQ
ु तेदXर)
बायबल
होय / होय कुरान
=तो<सं{हता ९४:७-९ - ८. दे वानेच आपले कान केलेत तेTहा EयालाहR कान असलेच
पाUहजेत. ९. दे वानेच आपले डोळे केलेत. तेTहा EयालाहR डोळे असलेच पाUहजेत
इ|ी लोकांस ४:१२-१३ – १२. कारण परमेeवराचे वचन िजवंत आ7ण शि•तशालR
आहे . १३. असा कोणतेहR dाणी नाहR जो Eया=या नजरे त dकट होत नाहR
------------------------------------------------------------------------------------यन
१०:२१ – तेTहा ते लगेच आम=या संकेतांचे dयोजन असफल
ु स
ू
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११.
परमे1वर आपBया सवd ]ंथांना न वाचवता, फQत काहXच ]ंथ वाचवtयाचे
दह
ू ीम, अल-मक
ु `सत)
ु े रX धोरण वापरे ल का? (अल-अदल, अल-हदX, अल-मम
बायबल
नाहR / नाहR कुरान
=तो<सं{हता १२:६-७ – ६. परमेeवराचे शLद खरे आ7ण शc
ु द आहे त. ते
अ‹नीत Fवतळवलेkया चांदR सारखे शc
ु द आहे त. ते सात वेळा
Fवतळवलेkया चांदR सारखे शc
ु द आहे त. ७. परमेeवरा, Eया अग`तक
लोकांची काळजी घे. Eयांचे आता आ7ण पढ
ु े हR कायम रlण कर.
लक
ू क २१:३३ - पण माझी वचने मळ
ु ीच नाहRशी होणार नाहR.
------------------------------------------------------------------------------------अत तौब ९:१११ - हे एक असे वचन आहे जे तौरात, इंजील व कुराण मcये नमद
ू
आहे . आपkया वचनाशी dामा7णक राहणारा अkलाहfशवाय दस
ु रा कोण आहे ?
हूड ११:५७ – माझा परमेeवर सवA गोjटRंचा पालक आहे .
इ|ाहXम १४:४७ – तेTहा तू असे समजू नकोस कw अkलाह आपkया
dेFषतांना Uदलेले आपले वचन पाळणार नाहR. `न:संशय, अkलाह हा सवA
शि•तमान आ7ण दं ड दे णारा Oवामी आहे .
१२.
परमे1वराचे 6वधान अपZरवतdनीय आ'ण वैि1वक मानक आहे का
”याआधारे परमे1वर अखेरHया {दवशी सवd मानवजातीचा †याय5नवाडा
करे ल? (अल-हˆकम, अल-हक, अल-हाˆफज, 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, तेच
शेवटkया Uदवशी, Eयाचा Yयाय करRल.
0कटXकरण २०:१२ - मग मी मत
ृ ांना, लहान व मोठे •यांना राजासनासमोर उभे
राUहलेले ब`घतले; तेTहा ‘पO
ु तके उघडलR गेलR;’ नंतर आणखी एक ‘पO
ु तक’
उघडले गेले. ते ‘जीवनाचे’ पO
ु तक होते; आ7ण Eया पO
ु तकात fलUहलेkया
गोjटRंवbन [यां=या Eयां=या कामांdमाणे मत
ृ ांचा Yयाय करHयात आला.
------------------------------------------------------------------------------------अल {ह„ १५:९-१० - ९. `न:संशय आQहRच हा उपदे श अवतरला आहे
आ7ण `न:संशय आQहRच Eयाचे संरlक आहोत. १०. आ7ण पव
ू J=या
काळातील समाजांमcयेहR आQहR त~
ु यापव
ू J dेFषत पाठFवले होते.
अज जम
ु र ३९:६९-७० – ६९. आ7ण धरती आपkया FवधाEया=या dकाशाने
चमकू लागेल व Eयां=यासमोर |ंथ उघडून ठे वHयात येईल, आ7ण पैगंबर
आ7ण साlीदार यांना आणले जाईल व Eयां=या मcये Yयायपव
A `नवाडा
ू क
करHयात येईल आ7ण Eयां=यावर अYयाय केला जाणार नाहR.
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ु द आहे त. ७. परमेeवरा, Eया अग`तक
लोकांची काळजी घे. Eयांचे आता आ7ण पढ
ु े हR कायम रlण कर.
लक
ू क २१:३३ - पण माझी वचने मळ
ु ीच नाहRशी होणार नाहR.
------------------------------------------------------------------------------------अत तौब ९:१११ - हे एक असे वचन आहे जे तौरात, इंजील व कुराण मcये नमद
ू
आहे . आपkया वचनाशी dामा7णक राहणारा अkलाहfशवाय दस
ु रा कोण आहे ?
हूड ११:५७ – माझा परमेeवर सवA गोjटRंचा पालक आहे .
इ|ाहXम १४:४७ – तेTहा तू असे समजू नकोस कw अkलाह आपkया
dेFषतांना Uदलेले आपले वचन पाळणार नाहR. `न:संशय, अkलाह हा सवA
शि•तमान आ7ण दं ड दे णारा Oवामी आहे .
१२.
परमे1वराचे 6वधान अपZरवतdनीय आ'ण वैि1वक मानक आहे का
”याआधारे परमे1वर अखेरHया {दवशी सवd मानवजातीचा †याय5नवाडा
करे ल? (अल-हˆकम, अल-हक, अल-हाˆफज, 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, तेच
शेवटkया Uदवशी, Eयाचा Yयाय करRल.
0कटXकरण २०:१२ - मग मी मत
ृ ांना, लहान व मोठे •यांना राजासनासमोर उभे
राUहलेले ब`घतले; तेTहा ‘पO
ु तके उघडलR गेलR;’ नंतर आणखी एक ‘पO
ु तक’
उघडले गेले. ते ‘जीवनाचे’ पO
ु तक होते; आ7ण Eया पO
ु तकात fलUहलेkया
गोjटRंवbन [यां=या Eयां=या कामांdमाणे मत
ृ ांचा Yयाय करHयात आला.
------------------------------------------------------------------------------------अल {ह„ १५:९-१० - ९. `न:संशय आQहRच हा उपदे श अवतरला आहे
आ7ण `न:संशय आQहRच Eयाचे संरlक आहोत. १०. आ7ण पव
ू J=या
काळातील समाजांमcयेहR आQहR त~
ु यापव
ू J dेFषत पाठFवले होते.
अज जम
ु र ३९:६९-७० – ६९. आ7ण धरती आपkया FवधाEया=या dकाशाने
चमकू लागेल व Eयां=यासमोर |ंथ उघडून ठे वHयात येईल, आ7ण पैगंबर
आ7ण साlीदार यांना आणले जाईल व Eयां=या मcये Yयायपव
A `नवाडा
ू क
करHयात येईल आ7ण Eयां=यावर अYयाय केला जाणार नाहR.
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ु द आहे त. ते सात वेळा
Fवतळवलेkया चांदR सारखे शc
ु द आहे त. ७. परमेeवरा, Eया अग`तक
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ु तके उघडलR गेलR;’ नंतर आणखी एक ‘पO
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आ7ण साlीदार यांना आणले जाईल व Eयां=या मcये Yयायपव
A `नवाडा
ू क
करHयात येईल आ7ण Eयां=यावर अYयाय केला जाणार नाहR.

१३.
’,धाळंू ना धमd]ंधHया काहX भागावर 6व1वास ठे वन
ू उरलेBया भागावर
6व1वास न ठे वtयाची परवानगी आहे का?
बायबल
नाहR / नाहR कुरान
२ तीम…याला ३:१६ - dEयेक शाOpलेख दे वा=या dेरणेने fलUहला
असkयामळ
ु े तो fशकवHयास, वाईटाचा `नषेध करHयास, चक
ु ा सध
ु ारHयास
व यो‹य जीवन जगHयाचे मागAदशAन करHयास उपय•
ु त आहे
------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:८५ – तर मग तQ
ु हR |ंथा=या एका भागावर \Xधा ठे वता आ7ण
एका भागावर अFवeवास दाखFवता असे आहे कw काय?
अल बकराह २:१३६ व २८५ – १३६. तQ
ु हR असे Qहणा कw आQहR अkलाहवर
आ7ण आम=याकडे जे dकट करHयात आले आहे Eयावर आ7ण मस
ु ा व येशू
यांना जे काहR दे Hयात आले Eयावर, आ7ण (तसेच) इतर सवA dेFषतांना
Eयां=या FवधाEया•डून जे काहR दे Hयात आले होते Eयावर \Xधा ठे वतो.
अल-इ इ}ान ३:८४ व ११९ – ८४. Eयां=यापैकw कोणालाहR एकमेकांपेlा वेगळा
मानत नाहR. ११९. आपण सवA शाOpवचनांवर Fवeवास ठे वता.
१४.
वतdमानातील ’,धाळंू नी 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 गोjटRंकडे पण
ू A लl दे , Eयामcये पण
ू A
गढून जा. यासाठn कw तझ
ु ी dगती सवA लोकांस Uदसन
ू यावी. १६. आपणाकडे
व आपkया fशlणाकडे लl दे . Eयामcये Uटकून राहा, कारण असे केkयाने तू
Oवतःचे व जे तझ
ु े ऐकतात, Eयांचे चक
ु w=या fशlणापासन
ू बचाव करशील.
२ तीम…याला २:१५ - तू सEयाचे वचन यो‹य रRतीने सांगणारा असा
आ7ण जे काम करतोस Eयामcये लाज वाटHयासारखे काहRहR कारण
नसलेला दे वास Oवीकृत असा कामकरR होHयाचा dयEन कर.
------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:७९ आपkया सततचा अ¥यास आ7ण शाOpवचनां=या
fशकवणीमळ
ु े अkलाहचे उपासक Tहा.
टXप: मस
ु लमानांनी [या पFवp |ंथांवर Fवeवास ठे वणे आवeयक आहे Eयातील
शLद आ7ण अlरांची सं¦या दशAवते कw, ते§त, झेबरू 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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१४.
वतdमानातील ’,धाळंू नी 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 गोjटRंकडे पण
ू A लl दे , Eयामcये पण
ू A
गढून जा. यासाठn कw तझ
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१४.
वतdमानातील ’,धाळंू नी परमे1वराने पाठवलेBया सवd प6व< ]ंथांचे
अ‘ययन व पालन करावे अशी परमे1वराची इHछा आहे का?
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होय / होय कुरान
१ तीम…याला ४:१५-१६ – १५. या सवA गोjटRंकडे पण
ू A लl दे , Eयामcये पण
ू A
गढून जा. यासाठn कw तझ
ु ी dगती सवA लोकांस Uदसन
ू यावी. १६. आपणाकडे
व आपkया fशlणाकडे लl दे . Eयामcये Uटकून राहा, कारण असे केkयाने तू
Oवतःचे व जे तझ
ु े ऐकतात, Eयांचे चक
ु w=या fशlणापासन
ू बचाव करशील.
२ तीम…याला २:१५ - तू सEयाचे वचन यो‹य रRतीने सांगणारा असा
आ7ण जे काम करतोस Eयामcये लाज वाटHयासारखे काहRहR कारण
नसलेला दे वास Oवीकृत असा कामकरR होHयाचा dयEन कर.
------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:७९ आपkया सततचा अ¥यास आ7ण शाOpवचनां=या
fशकवणीमळ
ु े अkलाहचे उपासक Tहा.
टXप: मस
ु लमानांनी [या पFवp |ंथांवर Fवeवास ठे वणे आवeयक आहे Eयातील
शLद आ7ण अlरांची सं¦या दशAवते कw, ते§त, झेबरू 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

१३.
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ू उरलेBया भागावर
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ु ारHयास
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Eयां=या FवधाEया•डून जे काहR दे Hयात आले होते Eयावर \Xधा ठे वतो.
अल-इ इ}ान ३:८४ व ११९ – ८४. Eयां=यापैकw कोणालाहR एकमेकांपेlा वेगळा
मानत नाहR. ११९. आपण सवA शाOpवचनांवर Fवeवास ठे वता.
१४.
वतdमानातील ’,धाळंू नी 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 गोjटRंकडे पण
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ु े ऐकतात, Eयांचे चक
ु w=या fशlणापासन
ू बचाव करशील.
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१५.
एखा,या YयQतीला EयाHया आयUु यात "आशीवाdद" `मळवtयासाठv परमे1वराHया 6वधानाचे
पालन करणे हX म–
ु य अट आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
अनव
ु ाद ११:२६-२७ – २६. “आज मी तम
ु =यापढ
ु े आशीवाAद आ7ण शाप हे पयाAय ठे वत आहे .
Eयातन
ू `नवड करा. २७. आज मी तम
ु चा दे व परमेeवर •याचा [या आxा तQ
ु हाला
सां„गतkया Eया नीट लlपव
A पाळkयात तर तQ
ू क
ु हाला आशीवाAद fमळे ल.
अनव
ु ाद २८:१३ - आज मी सां„गतलेkया तम
ु चा दे व परमेeवर •या=या आxांdमाणे वागलात
तर तQ
ु हR नेते Tहाल, अनय
ु ायी होणार नाहR, उ=चOथानी जाल, तळाला जाणार नाहR. तेTहा
काळजीपव
A या `नयमांचे पालन करा. १४. या fशकवणीपासन
ू क
ू परावत
ृ होऊ नका. डावी
उजवी कडे वळू नका. इतर दै वतांची उपासना क• नका.
अनव
ु ाद ३०:१९ - “आज OवगA आ7ण प–
ु हाला जीवन आ7ण मEृ यू या
ृ वी=या साlीने मी तQ
दोहोतन
ू एकाची `नवड करायला सांगत आहे . जीवनाचा पयाAय Oवीकारलात तर आशीवाAद
fमळे ल. दस
ु हR
ु Wयाची `नवड केलRत तर शाप fमळे ल. तेTहा जीवनाची `नवड करा Qहणजे तQ
व तम
ु ची मल
ु ेबाळे िजवंत राहातील.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२-४ - २. हा एक पiरपण
ू A |ंथ आहे , यात काहR संशय नाहR. सदाचारR
लोकांसाठn हा एक मागAदशAनपर बोध आहे . ३. जे अTय•Eयावर \Xधा ठे वतात आ7ण dाथAना
करRत असतात; आ7ण आQहR जे काहR Eयांना Uदलेले आहे , Eयातन
ू खचA करतात. ४. त~
ु याकडे
dकट करHयात आलेkया आ7ण त~
ु यापव
ू J dकट करHयात आलेkया (UदTय xानावर) जे \Xधा
ठे वतात आ7ण जे (अजन
ू ) पढ
ु े यायचे आहे यावर zढ Fवeवास ठे वतात.
१६.
जे लोक बायबलचे वाचन ˆकं वा पालन करtयास नकार दे तात ते =वतःला नाि=तक
बनtयाचा शाप दे तात का? (काˆफ़र)
बायबल
होय / होय कुरान
5यमdया ११:३ - परमेeवर, इ‚ाएलचा दे व असे Qहणतो ‘जे कोणी या कराराचे पालन
करणार नाहRत. Eयांचे वाईट होईल.
इ|ी लोकांस १२:२५-२९ – २५. मोशे जो बोलतो आहे Eयाचा अवमान कb नये, Qहणन
ू जपा
कारण प–
ृ वीवर आxा सांगणाWयाचा अवमान करणारे इ‚ाएल लोक जर `नभावले नाहRत,
तर OवगाAतन
े bन `नभावणार
ू आxा सांगणाWया 7ªOतापासन
ू बहकkयास आपण Fवशेषक
नाहR. २९. कारण आपला “दे व भOम करणारा अ‹नी आहे .”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------आZरफ ७:३६ व ४०-४९ – परं तु जे आम=या वचनांचा इYकार करतील आ7ण `तरOकारा=या
भावनेने Eयां=यापासन
ू दरू राहतील, ते ( नरका=या ) अि‹नचे `नवासी होतील; ते ( सदै व )
`तथेच राहतील.
अल अन कबत
२९:४६-४७ – ४६. “आQहR \Xधा ठे वलR आहे Eया वOतव
ू
ू रहR जी
आम=याकडे पाठFवलR गेलR आहे आ7ण Eया वOतव
ु रदे खील जी तम
ु =याकडे पाठFवलR गेलR
होती, आमचा ईeवर तम
ु चा ईeवर एकच आहे आ7ण आQहR Eयाचेच (आxाधारक) मिु Oलम
आहोत. ४७. आQहR याdमाणेच तम
ु =याकडे |ंथ अवतरला आहे , Qहणन
ू ते लोक [यांना
आQहR पव
ै wदे खील बरे चसे
ू J |ंथ Uदला होता ते यावर \Xधा ठे वतात. आ7ण या लोकांपक
यावर \Xधा ठे वीत आहे त आ7ण आम=या संकेतांचा इYकार केवळ अ\Xधावंतच करतात.
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ु ायी होणार नाहR, उ=चOथानी जाल, तळाला जाणार नाहR. तेTहा
काळजीपव
A या `नयमांचे पालन करा. १४. या fशकवणीपासन
ू क
ू परावत
ृ होऊ नका. डावी
उजवी कडे वळू नका. इतर दै वतांची उपासना क• नका.
अनव
ु ाद ३०:१९ - “आज OवगA आ7ण प–
ु हाला जीवन आ7ण मEृ यू या
ृ वी=या साlीने मी तQ
दोहोतन
ू एकाची `नवड करायला सांगत आहे . जीवनाचा पयाAय Oवीकारलात तर आशीवाAद
fमळे ल. दस
ु हR
ु Wयाची `नवड केलRत तर शाप fमळे ल. तेTहा जीवनाची `नवड करा Qहणजे तQ
व तम
ु ची मल
ु ेबाळे िजवंत राहातील.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२-४ - २. हा एक पiरपण
ू A |ंथ आहे , यात काहR संशय नाहR. सदाचारR
लोकांसाठn हा एक मागAदशAनपर बोध आहे . ३. जे अTय•Eयावर \Xधा ठे वतात आ7ण dाथAना
करRत असतात; आ7ण आQहR जे काहR Eयांना Uदलेले आहे , Eयातन
ू खचA करतात. ४. त~
ु याकडे
dकट करHयात आलेkया आ7ण त~
ु यापव
ू J dकट करHयात आलेkया (UदTय xानावर) जे \Xधा
ठे वतात आ7ण जे (अजन
ू ) पढ
ु े यायचे आहे यावर zढ Fवeवास ठे वतात.
१६.
जे लोक बायबलचे वाचन ˆकं वा पालन करtयास नकार दे तात ते =वतःला नाि=तक
बनtयाचा शाप दे तात का? (काˆफ़र)
बायबल
होय / होय कुरान
5यमdया ११:३ - परमेeवर, इ‚ाएलचा दे व असे Qहणतो ‘जे कोणी या कराराचे पालन
करणार नाहRत. Eयांचे वाईट होईल.
इ|ी लोकांस १२:२५-२९ – २५. मोशे जो बोलतो आहे Eयाचा अवमान कb नये, Qहणन
ू जपा
कारण प–
ृ वीवर आxा सांगणाWयाचा अवमान करणारे इ‚ाएल लोक जर `नभावले नाहRत,
तर OवगाAतन
े bन `नभावणार
ू आxा सांगणाWया 7ªOतापासन
ू बहकkयास आपण Fवशेषक
नाहR. २९. कारण आपला “दे व भOम करणारा अ‹नी आहे .”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------आZरफ ७:३६ व ४०-४९ – परं तु जे आम=या वचनांचा इYकार करतील आ7ण `तरOकारा=या
भावनेने Eयां=यापासन
ू दरू राहतील, ते ( नरका=या ) अि‹नचे `नवासी होतील; ते ( सदै व )
`तथेच राहतील.
अल अन कबत
२९:४६-४७ – ४६. “आQहR \Xधा ठे वलR आहे Eया वOतव
ू
ू रहR जी
आम=याकडे पाठFवलR गेलR आहे आ7ण Eया वOतव
ु रदे खील जी तम
ु =याकडे पाठFवलR गेलR
होती, आमचा ईeवर तम
ु चा ईeवर एकच आहे आ7ण आQहR Eयाचेच (आxाधारक) मिु Oलम
आहोत. ४७. आQहR याdमाणेच तम
ु =याकडे |ंथ अवतरला आहे , Qहणन
ू ते लोक [यांना
आQहR पव
ै wदे खील बरे चसे
ू J |ंथ Uदला होता ते यावर \Xधा ठे वतात. आ7ण या लोकांपक
यावर \Xधा ठे वीत आहे त 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–
ु या वंशजाXवारे
ृ वीवरRल dEयेक राj˜ त~
आशीवाAद पावेल; तू मा~या सवA आxा पाळkयास Qहणन
मी हे
ू
करRन.” १९. मग अ¬ाहम आपkया सेवकाकडे मागे आला आ7ण अ¬ाहम,
इसहाक व Eयाचे सेवक असे सवA fमळून dवास करRत मागे बैरशेबाला
गेले; आ7ण अ¬ाहमाने बैरशेबा येथे वOती केलR.
------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:१९-२० – १९. `न:संशय, अkलाह=या लेखी असलेला (खरा)
इOलाम (पण
ू A समपAण) हाच आहे . आ7ण [यांना |ंथ दे Hयात आला होता
Eयांनी xान dा—तीनंतर दे खील परOपरातील मEसरामळ
ु े मतभेद केला. २०.
जर ते शरण गेले तर ते `निeचतच सYमागJ लागतील.
१८.
कुराणला परमे1वराचे 6वधान मानले जाtयासाठv Eयाला पव
ू ™ बायबलम‘ये
नšदवBया0माणे ऐ5तहा`सक धमd]ंथांHया पण
d णे सस
ू प
ु ंगतीत असणे
आव1यक आहे का?
बायबल
होय / नाहX कुरान
१ कZरंथकरांस १४:३२-३३ – ३२. जे आEमे संदेjgयांना dेरणा दे तात, ते
Eया संदेjgयां=या Oवाधीन असतात. ३३. कारण दे व हा बेfशOतपणा
आणणारा नसन
ू , शांती आणणारा दे व आहे . जशा सवA मंड‡या दे वा=या
पFवp लोकां=या बनलेkया असतात,
गलतीकरांस १:८ - तर जे शभ
ु वतAमान आQहR तQ
ु हास सां„गतले Eया=याहून
`नराळे शभ
ु वतAमान जर आQहR सां„गतले uकं वा OवगाAतील आलेkया
दे वदत
ू ानेहR सां„गतले, तरR तो शाFपत असो.
२ योहान १:९ - जर आपण आपलR पापे कबल
ू करतो, तर तो Fवeवासू व
Yयायी आहे Qहणन
ू आपkया पापांची lमा करRल आ7ण आपkयाला सवA
अनीतीपासन
ू शX
ु ध करRल.
------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:८५ - (इOलाम) fशवाय जो कोणी अYय एखादा धमA
(जीवनपXधत) अं„गकारत असेल, Eयाची ती जीवनपXधत कदाFप OवीकारलR
जाणार नाहR व मरणोGर जीवनामcये तो अयशOवी व Fवफल होईल.
अल अहजाब ३३:४० - (लोकहो!) मह
ै w कोणाचे
ु Qमद (स.) तम
ु =या प•
ु षांपक
Fपता नाहRत परं तु ते अkलाहचे dेFषत आ7ण अं`तम dेFषत आहे त, आ7ण
अkलाह dEयेक वOतच
ू े xान राखणारा आहे .
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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–
ु या वंशजाXवारे
ृ वीवरRल dEयेक राj˜ त~
आशीवाAद पावेल; तू मा~या सवA आxा पाळkयास Qहणन
मी हे
ू
करRन.” १९. मग अ¬ाहम आपkया सेवकाकडे मागे आला आ7ण अ¬ाहम,
इसहाक व Eयाचे सेवक असे सवA fमळून dवास करRत मागे बैरशेबाला
गेले; आ7ण अ¬ाहमाने बैरशेबा येथे वOती केलR.
------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:१९-२० – १९. `न:संशय, अkलाह=या लेखी असलेला (खरा)
इOलाम (पण
ू A समपAण) हाच आहे . आ7ण [यांना |ंथ दे Hयात आला होता
Eयांनी xान dा—तीनंतर दे खील परOपरातील मEसरामळ
ु े मतभेद केला. २०.
जर ते शरण गेले तर ते `निeचतच सYमागJ लागतील.
१८.
कुराणला परमे1वराचे 6वधान मानले जाtयासाठv Eयाला पव
ू ™ बायबलम‘ये
नšदवBया0माणे ऐ5तहा`सक धमd]ंथांHया पण
d णे सस
ू प
ु ंगतीत असणे
आव1यक आहे का?
बायबल
होय / नाहX कुरान
१ कZरंथकरांस १४:३२-३३ – ३२. जे आEमे संदेjgयांना dेरणा दे तात, ते
Eया संदेjgयां=या Oवाधीन असतात. ३३. कारण दे व हा बेfशOतपणा
आणणारा नसन
ू , शांती आणणारा दे व आहे . जशा सवA मंड‡या दे वा=या
पFवp लोकां=या बनलेkया असतात,
गलतीकरांस १:८ - तर जे शभ
ु वतAमान आQहR तQ
ु हास सां„गतले Eया=याहून
`नराळे शभ
ु वतAमान जर आQहR सां„गतले uकं वा OवगाAतील आलेkया
दे वदत
ू ानेहR सां„गतले, तरR तो शाFपत असो.
२ योहान १:९ - जर आपण आपलR पापे कबल
ू करतो, तर तो Fवeवासू व
Yयायी आहे Qहणन
ू आपkया पापांची lमा करRल आ7ण आपkयाला सवA
अनीतीपासन
ू शX
ु ध करRल.
------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:८५ - (इOलाम) fशवाय जो कोणी अYय एखादा धमA
(जीवनपXधत) अं„गकारत असेल, Eयाची ती जीवनपXधत कदाFप OवीकारलR
जाणार नाहR व मरणोGर जीवनामcये तो अयशOवी व Fवफल होईल.
अल अहजाब ३३:४० - (लोकहो!) मह
ै w कोणाचे
ु Qमद (स.) तम
ु =या प•
ु षांपक
Fपता नाहRत परं तु ते अkलाहचे dेFषत आ7ण अं`तम dेFषत आहे त, आ7ण
अkलाह dEयेक वOतच
ू े 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–
ु या वंशजाXवारे
ृ वीवरRल dEयेक राj˜ त~
आशीवाAद पावेल; तू मा~या सवA आxा पाळkयास Qहणन
मी हे
ू
करRन.” १९. मग अ¬ाहम आपkया सेवकाकडे मागे आला आ7ण अ¬ाहम,
इसहाक व Eयाचे सेवक असे सवA fमळून dवास करRत मागे बैरशेबाला
गेले; आ7ण अ¬ाहमाने बैरशेबा येथे वOती केलR.
------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:१९-२० – १९. `न:संशय, अkलाह=या लेखी असलेला (खरा)
इOलाम (पण
ू A समपAण) हाच आहे . आ7ण [यांना |ंथ दे Hयात आला होता
Eयांनी xान dा—तीनंतर दे खील परOपरातील मEसरामळ
ु े मतभेद केला. २०.
जर ते शरण गेले तर ते `निeचतच सYमागJ लागतील.
१८.
कुराणला परमे1वराचे 6वधान मानले जाtयासाठv Eयाला पव
ू ™ बायबलम‘ये
नšदवBया0माणे ऐ5तहा`सक धमd]ंथांHया पण
d णे सस
ू प
ु ंगतीत असणे
आव1यक आहे का?
बायबल
होय / नाहX कुरान
१ कZरंथकरांस १४:३२-३३ – ३२. जे आEमे संदेjgयांना dेरणा दे तात, ते
Eया संदेjgयां=या Oवाधीन असतात. ३३. कारण दे व हा बेfशOतपणा
आणणारा नसन
ू , शांती आणणारा दे व आहे . जशा सवA मंड‡या दे वा=या
पFवp लोकां=या बनलेkया असतात,
गलतीकरांस १:८ - तर जे शभ
ु वतAमान आQहR तQ
ु हास सां„गतले Eया=याहून
`नराळे शभ
ु वतAमान जर आQहR सां„गतले uकं वा OवगाAतील आलेkया
दे वदत
ू ानेहR सां„गतले, तरR तो शाFपत असो.
२ योहान १:९ - जर आपण आपलR पापे कबल
ू करतो, तर तो Fवeवासू व
Yयायी आहे Qहणन
ू आपkया पापांची lमा करRल आ7ण आपkयाला सवA
अनीतीपासन
ू शX
ु ध करRल.
------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:८५ - (इOलाम) fशवाय जो कोणी अYय एखादा धमA
(जीवनपXधत) अं„गकारत असेल, Eयाची ती जीवनपXधत कदाFप OवीकारलR
जाणार नाहR व मरणोGर जीवनामcये तो अयशOवी व Fवफल होईल.
अल अहजाब ३३:४० - (लोकहो!) मह
ै w कोणाचे
ु Qमद (स.) तम
ु =या प•
ु षांपक
Fपता नाहRत परं तु ते अkलाहचे dेFषत आ7ण अं`तम dेFषत आहे त, आ7ण
अkलाह dEयेक वOतच
ू े xान राखणारा आहे .

१९.
कुराणम‘ये अशी काहX मल
ू भत
ू `शकवण आ'ण ऐ5तहा`सक तफावत आहे
का जी बायबलम‘ये सापडणा›या 6वचारांHया एकदम 6वœ,ध आहे ?
बायबल
होय / नाहR कुरान
१ योहान २:२२-२४ – २२. Qहणन
तो असे Qहणत असे हे तो मरण
ू
पावलेkयातन
ू उठkयावर Eया=या fशjयांना आठवले आ7ण Eयांनी शाOpलेखावर
व येशन
ू े उ=चारलेkया वचनावर Fवeवास ठे वला. २४. असे असले तरR येशू
Eयांना ओळखन
ू असkयामळ
ु े Eयास Oवतःला Eयां=यावर Fवeवास नTहता.
२ योहान १:९ - जर आपण आपलR पापे कबल
ू करतो, तर तो Fवeवासू व
Yयायी आहे Qहणन
ू आपkया पापांची lमा करRल आ7ण आपkयाला सवA
अनीतीपासन
ू शX
ु ध करRल.
------------------------------------------------------------------------------------अश शरू ा २६:१९६-१९७ – १९६. आ7ण याचा वत
ू J होऊन गेलेkया
ृ ांत पव
लोकां=या |ंथांमcये (नमद
ू ) 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=याकडे Uहतोपदे श आkयानंतर Eयावर
अFवeवास दाखवतात ते (`निeचतच हानी पावणारे ) आहे त. आ7ण खरोखर
तो एक समथA |ंथ आहे . ४३. तल
ु ा अYय कोणताहR नTहे तर Eयाच
गोjटR सां„गतkया जात आहे त [या त~
ु या आधी होऊन गेलेkया dेFषतांना
सां„गतkया गेkया होEया.
अश शरू ा ४२:१५ - Qहणा: "अkलाहने जे काहR पO
ु तक पाठवले आहे
Eयावर माझा Fवeवास आहे ... आपkयामcये कोणतेहR मतभेद असू नये.
२०.
कुराणमधील "0ेरणा" ˆकं वा "0कटXकरण" याब,दलची संकBपना
बायबल0माणेच आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
२ तीम…याला ३:१६ - सभ
ु •तीचे रहOय `नFवAवाद मोठे आहे , तो दे हात
dकट झाला, आEQयाने तो नी`तमान ठरवला गेला, तो दे वदत
ू ां=या zjटRस
पडला, राj˜ांमcये गाजवला गेला, जगात Eया=यावर Fवeवास ठे वHयात
आला, तो गौरवात वर घेतला गेला.
२ पे< १:२०-२१ - खरोखर, जगा=या Oथापने अगोदर, तो पव
ू Jपासन
ू
नेमलेला होता. पण या शेवट=या काळात तो तम
ु =यासाठn dकट झाला
------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:१६३ - हे नबी (स.)! आQहR तम
ु =याकडे Eयाचdकारे UदTय dकटन
(वहR) पाठFवले आहे , [याdकारे नह
ू (अ.) आ7ण Eयानंतर=या dेFषतांकडे
पाठFवले होते. आQहR इ¬ाहRम संतान, ईसा (अ.), कडे 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
तम
शकेल, Eया=याशी मी सावध राहू ...
ु =याशी आ7ण [याला ते पोहोचू १९.
९३.
अkलाहअशी
uकं वाकाहX
Qहणतो:
"मी`शकवण
dेiरत आहे
", जे
Tहा तो कशातहR
रणा
कुराणम‘ये
मल
आ'ण
ऐ5तहा`सक
तफावत dेआहे
ू भत
ू
दे
त
नाहR
..
का जी बायबलम‘ये सापडणा›या 6वचारांHया एकदम 6वœ,ध आहे ?
बायबल
होय / नाहR कुरान
१ योहान २:२२-२४ – २२. Qहणन
तो असे Qहणत असे हे तो मरण
ू
पावलेkयातन
ू उठkयावर Eया=या fशjयांना आठवले आ7ण Eयांनी शाOpलेखावर
व येशन
ू े उ=चारलेkया वचनावर Fवeवास ठे वला. २४. असे असले तरR येशू
Eयांना ओळखन
ू असkयामळ
ु े Eयास Oवतःला Eयां=यावर Fवeवास नTहता.
२ योहान १:९ - जर आपण आपलR पापे कबल
ू करतो, तर तो Fवeवासू व
Yयायी आहे Qहणन
ू आपkया पापांची lमा करRल आ7ण आपkयाला सवA
अनीतीपासन
ू शX
ु ध करRल.
------------------------------------------------------------------------------------अश शरू ा २६:१९६-१९७ – १९६. आ7ण याचा वत
ू J होऊन गेलेkया
ृ ांत पव
लोकां=या |ंथांमcये (नमद
ू ) 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=याकडे Uहतोपदे श आkयानंतर Eयावर
अFवeवास दाखवतात ते (`निeचतच हानी पावणारे ) आहे त. आ7ण खरोखर
तो एक समथA |ंथ आहे . ४३. तल
ु ा अYय कोणताहR नTहे तर Eयाच
गोjटR सां„गतkया जात आहे त [या त~
ु या आधी होऊन गेलेkया dेFषतांना
सां„गतkया गेkया होEया.
अश शरू ा ४२:१५ - Qहणा: "अkलाहने जे काहR पO
ु तक पाठवले आहे
Eयावर माझा Fवeवास आहे ... आपkयामcये कोणतेहR मतभेद असू नये.
२०.
कुराणमधील "0ेरणा" ˆकं वा "0कटXकरण" याब,दलची संकBपना
बायबल0माणेच आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
२ तीम…याला ३:१६ - सभ
•तीचे
रहOय `नFवAवाद मोठे आहे , तो दे हात
ु
dकट झाला, आEQयाने तो नी`तमान ठरवला गेला, तो दे वदत
ू ां=या zjटRस
पडला, राj˜ांमcये गाजवला गेला, जगात Eया=यावर Fवeवास ठे वHयात
आला, तो गौरवात वर घेतला गेला.
२ पे< १:२०-२१ - खरोखर, जगा=या Oथापने अगोदर, तो पव
ू Jपासन
ू
नेमलेला होता. पण या शेवट=या काळात तो तम
ु =यासाठn dकट झाला
------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:१६३ - हे नबी (स.)! आQहR तम
ु =याकडे Eयाचdकारे UदTय dकटन
(वहR) पाठFवले आहे , [याdकारे नह
ू (अ.) आ7ण Eयानंतर=या dेFषतांकडे
पाठFवले होते. आQहR इ¬ाहRम संतान, ईसा (अ.), कडे UदTय dकटन पाठFवले.
आQहR दाऊद (अ.) यांना जबरू Uदला.

१९.
कुराणम‘ये अशी काहX मल
ू भत
ू `शकवण आ'ण ऐ5तहा`सक तफावत आहे
का जी बायबलम‘ये सापडणा›या 6वचारांHया एकदम 6वœ,ध आहे ?
बायबल
होय / नाहR कुरान
१ योहान २:२२-२४ – २२. Qहणन
तो असे Qहणत असे हे तो मरण
ू
पावलेkयातन
ू उठkयावर Eया=या fशjयांना आठवले आ7ण Eयांनी शाOpलेखावर
व येशन
ू े उ=चारलेkया वचनावर Fवeवास ठे वला. २४. असे असले तरR येशू
Eयांना ओळखन
ू असkयामळ
ु े Eयास Oवतःला Eयां=यावर Fवeवास नTहता.
२ योहान १:९ - जर आपण आपलR पापे कबल
ू करतो, तर तो Fवeवासू व
Yयायी आहे Qहणन
ू आपkया पापांची lमा करRल आ7ण आपkयाला सवA
अनीतीपासन
ू शX
ु ध करRल.
------------------------------------------------------------------------------------अश शरू ा २६:१९६-१९७ – १९६. आ7ण याचा वत
ू J होऊन गेलेkया
ृ ांत पव
लोकां=या |ंथांमcये (नमद
ू ) 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=याकडे Uहतोपदे श आkयानंतर Eयावर
अFवeवास दाखवतात ते (`निeचतच हानी पावणारे ) आहे त. आ7ण खरोखर
तो एक समथA |ंथ आहे . ४३. तल
ु ा अYय कोणताहR नTहे तर Eयाच
गोjटR सां„गतkया जात आहे त [या त~
ु या आधी होऊन गेलेkया dेFषतांना
सां„गतkया गेkया होEया.
अश शरू ा ४२:१५ - Qहणा: "अkलाहने जे काहR पO
ु तक पाठवले आहे
Eयावर माझा Fवeवास आहे ... आपkयामcये कोणतेहR मतभेद असू नये.
२०.
कुराणमधील "0ेरणा" ˆकं वा "0कटXकरण" याब,दलची संकBपना
बायबल0माणेच आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
२ तीम…याला ३:१६ - सभ
ु •तीचे रहOय `नFवAवाद मोठे आहे , तो दे हात
dकट झाला, आEQयाने तो नी`तमान ठरवला गेला, तो दे वदत
ू ां=या zjटRस
पडला, राj˜ांमcये गाजवला गेला, जगात Eया=यावर Fवeवास ठे वHयात
आला, तो गौरवात वर घेतला गेला.
२ पे< १:२०-२१ - खरोखर, जगा=या Oथापने अगोदर, तो पव
ू Jपासन
ू
नेमलेला होता. पण या शेवट=या काळात तो तम
ु =यासाठn dकट झाला
------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:१६३ - हे नबी (स.)! आQहR तम
ु =याकडे Eयाचdकारे UदTय dकटन
(वहR) पाठFवले आहे , [याdकारे नह
ू (अ.) आ7ण Eयानंतर=या dेFषतांकडे
पाठFवले होते. आQहR इ¬ाहRम संतान, ईसा (अ.), कडे 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
तम
शकेल, Eया=याशी मी सावध राहू ...
ु =याशी आ7ण [याला ते पोहोचू १९.
९३.
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uकं वाकाहX
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dेiरत आहे
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आ'ण
ऐ5तहा`सक
तफावत dेआहे
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दे
त
नाहR
..
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ू आपkया पापांची lमा करRल आ7ण आपkयाला सवA
अनीतीपासन
ू शX
ु ध करRल.
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ू ) 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=याकडे Uहतोपदे श आkयानंतर Eयावर
अFवeवास दाखवतात ते (`निeचतच हानी पावणारे ) आहे त. आ7ण खरोखर
तो एक समथA |ंथ आहे . ४३. तल
ु ा अYय कोणताहR नTहे तर Eयाच
गोjटR सां„गतkया जात आहे त [या त~
ु या आधी होऊन गेलेkया dेFषतांना
सां„गतkया गेkया होEया.
अश शरू ा ४२:१५ - Qहणा: "अkलाहने जे काहR पO
ु तक पाठवले आहे
Eयावर माझा Fवeवास आहे ... आपkयामcये कोणतेहR मतभेद असू नये.
२०.
कुराणमधील "0ेरणा" ˆकं वा "0कटXकरण" याब,दलची संकBपना
बायबल0माणेच आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
२ तीम…याला ३:१६ - सभ
•तीचे
रहOय `नFवAवाद मोठे आहे , तो दे हात
ु
dकट झाला, आEQयाने तो नी`तमान ठरवला गेला, तो दे वदत
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नेमलेला होता. पण या शेवट=या काळात तो तम
ु =यासाठn dकट झाला
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ु =याकडे Eयाचdकारे UदTय dकटन
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२१.
यहुदX ˆकं वा '•=ती लोक कुराणला प6व< ]ंथ Nहणन
ू =वीकारतील का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
अनव
ु ाद १८:२०-२२ -२०. पण हा संदेjटा मी न सां„गतलेले हR काहR मा~या
वतीन बोलला, तर Eयाला मEृ यद
ु ं ड Uदला पाUहजे. इतर दै वतां=या वतीने
बोलणारा संदेjटाहR कदा„चत ् `नपजेल. EयालाहR ठार मारले पाUहजे. २२. तर,
परमेeवरा=या वतीने Qहणन
ू तो संदेjटा काहR बोलला व ते dEयेlात उतरले
नाहR तर समजा कw ते परमेeवराचे बोलणे नTहे , तो संदेjटा Oवत:चेच Fवचार
बोलन
ू दाखवत होता. Eयाला तQ
ु हR घाबरायचे कारण नाहR.
यशया ८:२० - तQ
ु हR fशकवणक
ु wdमाणे वागा व कराराचे पालन करा.
तQ
ु हR •या आxांचे पालन केले नाहR तर तQ
ु हR चक
ु w=या आxांचे पालन
कराल. (चक
ु w=या आxा Qहणजे [यो`तषी व जादट
ू ोणा करणारे •यांनी
Uदलेkया आxा होत. Eया आxांना काहR अथA नाहR. Eया आxांचे पालन
कbन तQ
ु हाला काहRहR fमळणार नाहR.)
------------------------------------------------------------------------------------अश शरू ा २६:१९६-१९७ - याचा वG
ू J होऊन गेलेkया लोकां=या
ृ ांत पव
|ंथामcये नमद
ू 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 अवैध ठरवणे
ˆकं वा र,द करtयाची गरज परमे1वराला भासेल का? (मेनसह
ू 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.
लक
ू क १६:१७ - `नयमशाOpाचा एकहR काना uकं वा माpा नाहRसा होHयापेlा
आकाश व प–
ृ वीचे नाहRसे होणे सोपे आहे .
योहान १०:३५ - [यांना दे वाचे वचन dा—त झाले Eयांना जर Eयाने दे व
Qहणले आ7ण शाOpलेखाचा भंग होत नाहR,
------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१०६ - [या कोणEया वचनाना आQहR रXद करतो uकं वा ती Fवसरायला
लावतो तेTहा आQहR EयापेlाहR उGम uकंवा Eयासारखे संदेश घडवन
ू आणतो.
राद १३: ३९ - अkलाह इि=छतो ते नjट करतो आ7ण इि=छतो ते
dOथाFपत करतो.
नाल १६:१०१ - जेTहा आQहR एका संकेता=या जागी दस
ु रा संकेत dकट
करतो आ7ण अkलाहच ते अ„धक जाणतो जे काहR तो dकट करतो.
इžा १७:८६ - जर आQहR इि=छले तर त~
ु याकडे जे dकट केले आहे ते
परत घेऊन जाऊ, आ7ण या बाबतीत आम=या Fवरोधात तल
ु ा कोणीहR
सहा®यकताA fमळणार नाहR.

२१.
यहुदX ˆकं वा '•=ती लोक कुराणला प6व< ]ंथ Nहणन
ू =वीकारतील का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
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ु ाद १८:२०-२२ -२०. पण हा संदेjटा मी न सां„गतलेले हR काहR मा~या
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ु ं ड Uदला पाUहजे. इतर दै वतां=या वतीने
बोलणारा संदेjटाहR कदा„चत ् `नपजेल. EयालाहR ठार मारले पाUहजे. २२. तर,
परमेeवरा=या वतीने Qहणन
ू तो संदेjटा काहR बोलला व ते dEयेlात उतरले
नाहR तर समजा कw ते परमेeवराचे बोलणे नTहे , तो संदेjटा Oवत:चेच Fवचार
बोलन
ू दाखवत होता. Eयाला तQ
ु हR घाबरायचे कारण नाहR.
यशया ८:२० - तQ
ु हR fशकवणक
ु wdमाणे वागा व कराराचे पालन करा.
तQ
ु हR •या आxांचे पालन केले नाहR तर तQ
ु हR चक
ु w=या आxांचे पालन
कराल. (चक
ु w=या आxा Qहणजे [यो`तषी व जादट
ू ोणा करणारे •यांनी
Uदलेkया आxा होत. Eया आxांना काहR अथA नाहR. Eया आxांचे पालन
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ु w=या आxांचे पालन
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ु w=या आxा Qहणजे [यो`तषी व जादट
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ु हाला काहRहR fमळणार नाहR.)
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ू 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 अवैध ठरवणे
ˆकं वा र,द करtयाची गरज परमे1वराला भासेल का? (मेनसह
ू 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.
लक
ू क १६:१७ - `नयमशाOpाचा एकहR काना uकं वा माpा नाहRसा होHयापेlा
आकाश व प–
ृ वीचे नाहRसे होणे सोपे आहे .
योहान १०:३५ - [यांना दे वाचे वचन dा—त झाले Eयांना जर Eयाने दे व
Qहणले आ7ण शाOpलेखाचा भंग होत नाहR,
------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१०६ - [या कोणEया वचनाना आQहR रXद करतो uकं वा ती Fवसरायला
लावतो तेTहा आQहR EयापेlाहR उGम uकंवा Eयासारखे संदेश घडवन
ू आणतो.
राद १३: ३९ - अkलाह इि=छतो ते नjट करतो आ7ण इि=छतो ते
dOथाFपत करतो.
नाल १६:१०१ - जेTहा आQहR एका संकेता=या जागी दस
ु रा संकेत dकट
करतो आ7ण अkलाहच ते अ„धक जाणतो जे काहR तो dकट करतो.
इžा १७:८६ - जर आQहR इि=छले तर त~
ु याकडे जे dकट केले आहे ते
परत घेऊन जाऊ, आ7ण या बाबतीत आम=या Fवरोधात तल
ु ा कोणीहR

२१.
यहुदX ˆकं वा '•=ती लोक कुराणला प6व< ]ंथ Nहणन
ू =वीकारतील का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
अनव
ु ाद १८:२०-२२ -२०. पण हा संदेjटा मी न सां„गतलेले हR काहR मा~या
वतीन बोलला, तर Eयाला मEृ यद
ु ं ड Uदला पाUहजे. इतर दै वतां=या वतीने
बोलणारा संदेjटाहR कदा„चत ् `नपजेल. EयालाहR ठार मारले पाUहजे. २२. तर,
परमेeवरा=या वतीने Qहणन
ू तो संदेjटा काहR बोलला व ते dEयेlात उतरले
नाहR तर समजा कw ते परमेeवराचे बोलणे नTहे , तो संदेjटा Oवत:चेच Fवचार
बोलन
ू दाखवत होता. Eयाला तQ
ु हR घाबरायचे कारण नाहR.
यशया ८:२० - तQ
ु हR fशकवणक
ु wdमाणे वागा व कराराचे पालन करा.
तQ
ु हR •या आxांचे पालन केले नाहR तर तQ
ु हR चक
ु w=या आxांचे पालन
कराल. (चक
ु w=या आxा Qहणजे [यो`तषी व जादट
ू ोणा करणारे •यांनी
Uदलेkया आxा होत. Eया आxांना काहR अथA नाहR. Eया आxांचे पालन
कbन तQ
ु हाला काहRहR fमळणार नाहR.)
------------------------------------------------------------------------------------अश शरू ा २६:१९६-१९७ - याचा वG
ू J होऊन गेलेkया लोकां=या
ृ ांत पव
|ंथामcये नमद
ू 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 अवैध ठरवणे
ˆकं वा र,द करtयाची गरज परमे1वराला भासेल का? (मेनसह
ू 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.
लक
ू क १६:१७ - `नयमशाOpाचा एकहR काना uकं वा माpा नाहRसा होHयापेlा
आकाश व प–
ृ वीचे नाहRसे होणे सोपे आहे .
योहान १०:३५ - [यांना दे वाचे वचन dा—त झाले Eयांना जर Eयाने दे व
Qहणले आ7ण शाOpलेखाचा भंग होत नाहR,
------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१०६ - [या कोणEया वचनाना आQहR रXद करतो uकं वा ती Fवसरायला
लावतो तेTहा आQहR EयापेlाहR उGम uकंवा Eयासारखे संदेश घडवन
ू आणतो.
राद १३: ३९ - अkलाह इि=छतो ते नjट करतो आ7ण इि=छतो ते
dOथाFपत करतो.
नाल १६:१०१ - जेTहा आQहR एका संकेता=या जागी दस
ु रा संकेत dकट
करतो आ7ण अkलाहच ते अ„धक जाणतो जे काहR तो dकट करतो.
इžा १७:८६ - जर आQहR इि=छले तर त~
ु याकडे जे dकट केले आहे ते
परत घेऊन जाऊ, आ7ण या बाबतीत आम=या Fवरोधात तल
ु ा कोणीहR

२३.
जर कुराण "जगाHया =वामी" ,वारे खालX पाठवले गेले आ'ण 6पशाHचाHया समह
ू ाने जर
Eयाला मंजरु X {दलX असेल तर ते परमे1वराकडून आले हX एक चांगले Ÿच†ह असू शकते
का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
योहान १४:३० - यापढ
े
,
मी
त
Q
हाबरोबर
फार बोलणार नाहR, कारण जगाचा शासक येतो;
ु
ु
तरR मा~यावर Eयाची काहR सGा नाहR.
२ कZरंथकरांस ४:३-४ - ३. पण तQ
ु हाकडून uकं वा कोणा मानवी Yयायाधीशाकडून माझा

२३.
जर कुराण "जगाHया =वामी" ,वारे खालX पाठवले गेले आ'ण 6पशाHचाHया समह
ू ाने जर
Eयाला मंजरु X {दलX असेल तर ते परमे1वराकडून आले हX एक चांगले Ÿच†ह असू शकते
का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
योहान १४:३० - यापढ
े
,
मी
त
Q
हाबरोबर
फार बोलणार नाहR, कारण जगाचा शासक येतो;
ु
ु
तरR मा~यावर Eयाची काहR सGा नाहR.
२ कZरंथकरांस ४:३-४ - ३. पण तQ
ु हाकडून uकं वा कोणा मानवी Yयायाधीशाकडून माझा

नाहR. ४. कारण जरR माझा Fववेक मला दोष दे त नाहR तरR Eयामळ
ु े मी `नद¯ष ठरतो असे
नाहR. dभू हाच माझा Yयाय`नवाडा करणारा आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------फा5तह १:२ - सवA Oतत
ु ीचा अ„धकारR अkलाहच आहे . जो सवA जगाचा Fवधाता आहे .
यन
ु स
ु १०:३७ - कुराण हे ईeवरा=या |ंथाचे Fववरण आहे . ते सवA जगा=या FवधाEयाकडून
आलेले आहे .
अ कफ ४६:२९-३० - जेTहा आQहR िजYन पैकw अशा काहRंना जे कुराण ऐकHयास इ=छुक
होते Eयांना त~
ु याकडे आणले आ7ण जेTहा ते पठणा=या वेळी हजर राUहलॆ, तेTहा ते
एकमेकांस Qहणाले कw शांत राहा आ7ण ऐका. जेTहा ते आपलR लोकात परत गेले आ7ण
Eयांना सावधान कb लागले. ते Qहणले आQहR असा |ंथ ऐकला आहे जो मस
ु ानंतर dकट
करHयात आला आहे . तो सEय व सरळ मागA दाखवीत आहे .
२४.
प6व< ]ंथास ते सैतानाकडून आले आहे या गोUटXस वारं वार नाकारtयाची गरज आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
म‚य ७:१५-२० – १५. खोgया संदेjgयांFवषयी सावध असा. ते मš ढरां=या वेषात घेऊन
तम
ु =याकडे येतात. पण खरे सांगायचे तर ते ±ूर लांड‹यांसारखे आहे त. २०. याOतव Eयांना
तQ
ु हR Eयां=या फळांवbन ओळखाल.
योहान ८:४४-४९ – तQ
झाला आहात आ7ण तम
ु हR आपला Fपता सैतान यापासन
ू
ु =या
FपEया=या वासनांdमाणे कb पाहता. तो dारं भापासन
ू मनjु य घात करणारा होता आ7ण तो
सEयात Uटकला नाहR, कारण Eया=यामcये सEय नाहR. तो जेTहा खोटे बोलतो तेTहा तो
Oवतःचे बोलतो, कारण तो लबाड व लबाडीचा Fपता आहे . ४९. येशन
ू े Eयांना उGर Uदले,
“मला भत
ू लागले नाहR; तर मी आपkया FपEयाचा सYमान करतो आ7ण तQ
ु हR माझा
अपमान करता.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------नाल १६:९८ -....जेTहा तू कुराणाचे पठाण करशील तेTहा सैतानापासन
ू बचाव होHयासाठn
अkलाहला शरण जा.
सीब ३४:८ व ४६ - काय तो अkलाह=या संबंधात खोgया गोjटR पसरवीत आहे , Eयास वेड
लागले आहे का? तम
ु =या या साथीदारास काहR वेड लागलेले नाहR.
तेकवीर ८१:२२ व २५ -..... तम
ु चा साथी वेडा नाहR आ7ण हR Eया „ध•कारलेkया सैतानाची
वाणी नTहे .
टXप: हझ. मोहQमद यांनी बWयाचवेळा ते Fपशा=चाXवारे पछाडले गेkयाचे नाकारले आहे :
१५:६-७, २३:७०, ३७:३६, ४४:१४, ५१:५०-५२, ६८:५१.

नाहR. ४. कारण जरR माझा Fववेक मला दोष दे त नाहR तरR Eयामळ
ु े मी `नद¯ष ठरतो असे
नाहR. dभू हाच माझा Yयाय`नवाडा करणारा आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------फा5तह १:२ - सवA Oतत
ु ीचा अ„धकारR अkलाहच आहे . जो सवA जगाचा Fवधाता आहे .
यन
ु स
ु १०:३७ - कुराण हे ईeवरा=या |ंथाचे Fववरण आहे . ते सवA जगा=या FवधाEयाकडून
आलेले आहे .
अ कफ ४६:२९-३० - जेTहा आQहR िजYन पैकw अशा काहRंना जे कुराण ऐकHयास इ=छुक
होते Eयांना त~
ु याकडे आणले आ7ण जेTहा ते पठणा=या वेळी हजर राUहलॆ, तेTहा ते
एकमेकांस Qहणाले कw शांत राहा आ7ण ऐका. जेTहा ते आपलR लोकात परत गेले आ7ण
Eयांना सावधान कb लागले. ते Qहणले आQहR असा |ंथ ऐकला आहे जो मस
ु ानंतर dकट
करHयात आला आहे . तो सEय व सरळ मागA दाखवीत आहे .
२४.
प6व< ]ंथास ते सैतानाकडून आले आहे या गोUटXस वारं वार नाकारtयाची गरज आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
म‚य ७:१५-२० – १५. खोgया संदेjgयांFवषयी सावध असा. ते मš ढरां=या वेषात घेऊन
तम
ु =याकडे येतात. पण खरे सांगायचे तर ते ±ूर लांड‹यांसारखे आहे त. २०. याOतव Eयांना
तQ
ु हR Eयां=या फळांवbन ओळखाल.
योहान ८:४४-४९ – तQ
झाला आहात आ7ण तम
ु हR आपला Fपता सैतान यापासन
ू
ु =या
FपEया=या वासनांdमाणे कb पाहता. तो dारं भापासन
ू मनjु य घात करणारा होता आ7ण तो
सEयात Uटकला नाहR, कारण Eया=यामcये सEय नाहR. तो जेTहा खोटे बोलतो तेTहा तो
Oवतःचे बोलतो, कारण तो लबाड व लबाडीचा Fपता आहे . ४९. येशन
ू े Eयांना उGर Uदले,
“मला भत
ू लागले नाहR; तर मी आपkया FपEयाचा सYमान करतो आ7ण तQ
ु हR माझा
अपमान करता.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------नाल १६:९८ -....जेTहा तू कुराणाचे पठाण करशील तेTहा सैतानापासन
ू बचाव होHयासाठn
अkलाहला शरण जा.
सीब ३४:८ व ४६ - काय तो अkलाह=या संबंधात खोgया गोjटR पसरवीत आहे , Eयास वेड
लागले आहे का? तम
ु =या या साथीदारास काहR वेड लागलेले नाहR.
तेकवीर ८१:२२ व २५ -..... तम
ु चा साथी वेडा नाहR आ7ण हR Eया „ध•कारलेkया सैतानाची
वाणी नTहे .
टXप: हझ. मोहQमद यांनी बWयाचवेळा ते Fपशा=चाXवारे पछाडले गेkयाचे नाकारले आहे :
१५:६-७, २३:७०, ३७:३६, ४४:१४, ५१:५०-५२, ६८:५१.

Yयाय Tहावा हR मला लहान गोjट वाटत आहे , मी माझा Oवतःचा दे खील Yयाय करRत

Yयाय Tहावा हR मला लहान गोjट वाटत आहे , मी माझा Oवतःचा दे खील Yयाय करRत

२३.
जर कुराण "जगाHया =वामी" ,वारे खालX पाठवले गेले आ'ण 6पशाHचाHया समह
ू ाने जर
Eयाला मंजरु X {दलX असेल तर ते परमे1वराकडून आले हX एक चांगले Ÿच†ह असू शकते
का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
योहान १४:३० - यापढ
ु े , मी तQ
ु हाबरोबर फार बोलणार नाहR, कारण जगाचा शासक येतो;
तरR मा~यावर Eयाची काहR सGा नाहR.
२ कZरंथकरांस ४:३-४ - ३. पण तQ
ु हाकडून uकं वा कोणा मानवी Yयायाधीशाकडून माझा

२३.
जर कुराण "जगाHया =वामी" ,वारे खालX पाठवले गेले आ'ण 6पशाHचाHया समह
ू ाने जर
Eयाला मंजरु X {दलX असेल तर ते परमे1वराकडून आले हX एक चांगले Ÿच†ह असू शकते
का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
योहान १४:३० - यापढ
ु े , मी तQ
ु हाबरोबर फार बोलणार नाहR, कारण जगाचा शासक येतो;
तरR मा~यावर Eयाची काहR सGा नाहR.
२ कZरंथकरांस ४:३-४ - ३. पण तQ
ु हाकडून uकं वा कोणा मानवी Yयायाधीशाकडून माझा

नाहR. ४. कारण जरR माझा Fववेक मला दोष दे त नाहR तरR Eयामळ
ु े मी `नद¯ष ठरतो असे

नाहR. ४. कारण जरR माझा Fववेक मला दोष दे त नाहR तरR Eयामळ
ु े मी `नद¯ष ठरतो असे

Yयाय Tहावा हR मला लहान गोjट वाटत आहे , मी माझा Oवतःचा दे खील Yयाय करRत

नाहR. dभू हाच माझा Yयाय`नवाडा करणारा आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------फा5तह १:२ - सवA Oतत
ु ीचा अ„धकारR अkलाहच आहे . जो सवA जगाचा Fवधाता आहे .
यन
ु स
ु १०:३७ - कुराण हे ईeवरा=या |ंथाचे Fववरण आहे . ते सवA जगा=या FवधाEयाकडून
आलेले आहे .
अ कफ ४६:२९-३० - जेTहा आQहR िजYन पैकw अशा काहRंना जे कुराण ऐकHयास इ=छुक
होते Eयांना त~
ु याकडे आणले आ7ण जेTहा ते पठणा=या वेळी हजर राUहलॆ, तेTहा ते
एकमेकांस Qहणाले कw शांत राहा आ7ण ऐका. जेTहा ते आपलR लोकात परत गेले आ7ण
Eयांना सावधान कb लागले. ते Qहणले आQहR असा |ंथ ऐकला आहे जो मस
ु ानंतर dकट
करHयात आला आहे . तो सEय व सरळ मागA दाखवीत आहे .
२४.
प6व< ]ंथास ते सैतानाकडून आले आहे या गोUटXस वारं वार नाकारtयाची गरज आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
म‚य ७:१५-२० – १५. खोgया संदेjgयांFवषयी सावध असा. ते मš ढरां=या वेषात घेऊन
तम
ु =याकडे येतात. पण खरे सांगायचे तर ते ±ूर लांड‹यांसारखे आहे त. २०. याOतव Eयांना
तQ
ु हR Eयां=या फळांवbन ओळखाल.
योहान ८:४४-४९ – तQ
झाला आहात आ7ण तम
ु हR आपला Fपता सैतान यापासन
ू
ु =या
FपEया=या वासनांdमाणे कb पाहता. तो dारं भापासन
ू मनjु य घात करणारा होता आ7ण तो
सEयात Uटकला नाहR, कारण Eया=यामcये सEय नाहR. तो जेTहा खोटे बोलतो तेTहा तो
Oवतःचे बोलतो, कारण तो लबाड व लबाडीचा Fपता आहे . ४९. येशन
ू े Eयांना उGर Uदले,
“मला भत
ू लागले नाहR; तर मी आपkया FपEयाचा सYमान करतो आ7ण तQ
ु हR माझा
अपमान करता.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------नाल १६:९८ -....जेTहा तू कुराणाचे पठाण करशील तेTहा सैतानापासन
ू बचाव होHयासाठn
अkलाहला शरण जा.
सीब ३४:८ व ४६ - काय तो अkलाह=या संबंधात खोgया गोjटR पसरवीत आहे , Eयास वेड
लागले आहे का? तम
ु =या या साथीदारास काहR वेड लागलेले नाहR.
तेकवीर ८१:२२ व २५ -..... तम
ु चा साथी वेडा नाहR आ7ण हR Eया „ध•कारलेkया सैतानाची
वाणी नTहे .
टXप: हझ. मोहQमद यांनी बWयाचवेळा ते Fपशा=चाXवारे पछाडले गेkयाचे नाकारले आहे :
१५:६-७, २३:७०, ३७:३६, ४४:१४, ५१:५०-५२, ६८:५१.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------नाल १६:९८ -....जेTहा तू कुराणाचे पठाण करशील तेTहा सैतानापासन
ू बचाव होHयासाठn
अkलाहला शरण जा.
सीब ३४:८ व ४६ - काय तो अkलाह=या संबंधात खोgया गोjटR पसरवीत आहे , Eयास वेड
लागले आहे का? तम
ु =या या साथीदारास काहR वेड लागलेले नाहR.
तेकवीर ८१:२२ व २५ -..... तम
ु चा साथी वेडा नाहR आ7ण हR Eया „ध•कारलेkया सैतानाची
वाणी नTहे .
टXप: हझ. मोहQमद यांनी बWयाचवेळा ते 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 समह
ू ाने जर
Eयाला मंजरु X {दलX असेल तर ते परमे1वराकडून आले हX एक चांगले Ÿच†ह असू शकते
का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
योहान १४:३० - यापढ
े
,
मी
त
Q
हाबरोबर
फार बोलणार नाहR, कारण जगाचा शासक येतो;
ु
ु
तरR मा~यावर Eयाची काहR सGा नाहR.
२ कZरंथकरांस ४:३-४ - ३. पण तQ
ु हाकडून uकं वा कोणा मानवी Yयायाधीशाकडून माझा
Yयाय Tहावा हR मला लहान गोjट वाटत आहे , मी माझा Oवतःचा दे खील Yयाय करRत
नाहR. ४. कारण जरR माझा Fववेक मला दोष दे त नाहR तरR Eयामळ
ु े मी `नद¯ष ठरतो असे
नाहR. dभू हाच माझा Yयाय`नवाडा करणारा आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------फा5तह १:२ - सवA Oतत
ु ीचा अ„धकारR अkलाहच आहे . जो सवA जगाचा Fवधाता आहे .
यन
ु स
ु १०:३७ - कुराण हे ईeवरा=या |ंथाचे Fववरण आहे . ते सवA जगा=या FवधाEयाकडून
आलेले आहे .
अ कफ ४६:२९-३० - जेTहा आQहR िजYन पैकw अशा काहRंना जे कुराण ऐकHयास इ=छुक होते Eयांना
त~
ु याकडे आणले आ7ण जेTहा ते पठणा=या वेळी हजर राUहलॆ, तेTहा ते एकमेकांस Qहणाले कw शांत
राहा आ7ण ऐका. जेTहा ते आपलR लोकात परत गेले आ7ण Eयांना सावधान कb लागले. ते Qहणले
आQहR असा |ंथ ऐकला आहे जो मस
ु ानंतर dकट करHयात आला आहे . तो सEय व सरळ मागA
दाखवीत आहे .
२४.
प6व< ]ंथास ते सैतानाकडून आले आहे या गोUटXस वारं वार नाकारtयाची गरज आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
म‚य ७:१५-२० – १५. खोgया संदेjgयांFवषयी सावध असा. ते मš ढरां=या वेषात घेऊन
तम
ु =याकडे येतात. पण खरे सांगायचे तर ते ±ूर लांड‹यांसारखे आहे त. २०. याOतव Eयांना
तQ
ु हR Eयां=या फळांवbन ओळखाल.
योहान ८:४४-४९ – तQ
ु हR आपला Fपता सैतान यापासन
ू झाला आहात आ7ण तम
ु =या FपEया=या
वासनांdमाणे कb पाहता. तो dारं भापासन
ू मनjु य घात करणारा होता आ7ण तो सEयात Uटकला नाहR,
कारण Eया=यामcये सEय नाहR. तो जेTहा खोटे बोलतो तेTहा तो Oवतःचे बोलतो, कारण तो लबाड व
लबाडीचा Fपता आहे . ४९. येशन
ू े Eयांना उGर Uदले, “मला भत
ू लागले नाहR; तर मी आपkया FपEयाचा
सYमान करतो आ7ण तQ
ु हR माझा अपमान करता.
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ू बचाव होHयासाठn
अkलाहला शरण जा.
सीब ३४:८ व ४६ - काय तो अkलाह=या संबंधात खोgया गोjटR पसरवीत आहे , Eयास वेड
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ु =या या साथीदारास काहR वेड लागलेले नाहR.
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टXप: हझ. मोहQमद यांनी बWयाचवेळा ते Fपशा=चाXवारे पछाडले गेkयाचे नाकारले आहे :
१५:६-७, २३:७०, ३७:३६, ४४:१४, ५१:५०-५२, ६८:५१.

२७.
बायबलमधील "परमे1वर" आ'ण कुराणमधील "अBलाह" हे एकच अि=तEव आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
5नगdमत ३:१४ - मग दे व मोशेला Qहणाला, “Eयाचे नाव ‘जो मी आहे तो मी आहे ’ असे
आहे , हे Eयांना सांग. तू इ‚ाएल लोकाकंडे जाशील तेTहा ‘मी आहे ’ ने मला पाठवले आहे
असे Eयांना सांग.
१ योहान ५:२० - कारण Fपता पp
ु ावर dीती करतो आ7ण तो Oवतः जे काहR करतो ते
Eयास दाखवतो आ7ण तQ
ु हR आeचयA करावे Qहणन
ू तो याहून मोठn कामे Eयास दाखवील.
२ योहान १:९ - जो खरा dकाश dEयेक मनjु यास dकाfशत करतो तो जगात येणार होता.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन कबत
ू २९:४६ - आQहR Eया गोjटRवर \Xधा ठे वलR आहे जी आम=याकडे dकट
केलR आहे आ7ण Eया गोjटRंवरहR जी तम
ु =याकडे dकट करHयात आलR आहे . आमचा
आ7ण तम
ु चा ईeवर एकाच आहे आ7ण आQहR Eयाचेच शरणागत आहोत.
अ=साफात ३७:१२६ - ... Eया अkलास जो तम
A ांचाहR
ु चा Fवधाता आहे आ7ण जो तम
ु =या पव
ू ज
Fवधाता आहे .
२८.
परमे1वराचे शा1वत आ'ण अपZरवतdनीय नाव "यावेह" आहे का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
5नगdमत ३:१५ - दे व मोशेला आणखी Qहणाला, यावेह हा तम
A ांचा Qहणजे
ु =या पव
ू ज
अ¬ाहामचा दे व, इसहाकाचा दे व व याकोबाचा दे व आहे असे तू Eयांना सांग. माझे नांव
नेहमीच ‘यावेह’ असेल. इ‚ाएल लोक Fप²यिYप²या मला Eयाच नांवाने ओळखतील; ‘Eयाच
यावेहने मला तम
ु =याकडे पाठवले आहे ’ असे Eयांना सांग!”
यशया २६:४ – परमेeवरावर नेहमी Fवeवास ठे वा: कारण परमेeवर यावेह „चरOथायी श•ती
आहे .
योहान ८:५८ - येशू Eयांना Qहणाला, “मी तQ
ु हास खरे खरे सांगतो, अ¬ाहामाचा जYम
झाला Eयापव
ु J मी आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------आZरफ ७:१८० - सवA पiरपण
ू A गुणांचा Oवामी अkलाह हाच आहे . Qहणन
ू Eया=या गुणांची
नावे घेऊन आळवणी करा.
इžा १७:११० - तQ
ु हR अkलाह Qहणन
ू पक
ु ारा uकं वा रहमान Qहणन
ू पक
ु ारा Eयाची सवA नावे
संद
ु रच आहे त.
टXप: परमेeवराचे Fवशेष नाव "यावेह" बायबलमcये ६,८२३ वेळा वापरले गेले आहे परं तु
कुराणमcये वापरलेkया परमेeवरा=या ९९ नावांमcये (इOमायल-हुOन) हे नाव कुठे च
आढळत नाहR. कफ़. तहा २०:८, रहमान ५५:७८ आ7ण ह\ ५९:२४.
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यावेहने मला तम
ु =याकडे पाठवले आहे ’ असे Eयांना सांग!”
यशया २६:४ – परमेeवरावर नेहमी Fवeवास ठे वा: कारण परमेeवर यावेह „चरOथायी श•ती
आहे .
योहान ८:५८ - येशू Eयांना Qहणाला, “मी तQ
ु हास खरे खरे सांगतो, अ¬ाहामाचा जYम
झाला Eयापव
ु J मी आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------आZरफ ७:१८० - सवA पiरपण
ू A गण
ु ांचा Oवामी अkलाह हाच आहे . Qहणन
ू Eया=या गण
ु ांची
नावे घेऊन आळवणी करा.
इžा १७:११० - तQ
ु हR अkलाह Qहणन
ू पक
ु ारा uकं वा रहमान Qहणन
ू पक
ु ारा Eयाची सवA नावे
संद
ु रच आहे त.
टXप: परमेeवराचे Fवशेष नाव "यावेह" बायबलमcये ६,८२३ वेळा वापरले गेले आहे परं तु
कुराणमcये वापरलेkया परमेeवरा=या ९९ नावांमcये (इOमायल-हुOन) हे नाव कुठे च
आढळत नाहR. कफ़. तहा २०:८, रहमान ५५:७८ आ7ण ह\ ५९:२४.

२७.
बायबलमधील "परमे1वर" आ'ण कुराणमधील "अBलाह" हे एकच अि=तEव आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
5नगdमत ३:१४ - मग दे व मोशेला Qहणाला, “Eयाचे नाव ‘जो मी आहे तो मी आहे ’ असे
आहे , हे Eयांना सांग. तू इ‚ाएल लोकाकंडे जाशील तेTहा ‘मी आहे ’ ने मला पाठवले आहे
असे Eयांना सांग.
१ योहान ५:२० - कारण Fपता पp
ु ावर dीती करतो आ7ण तो Oवतः जे काहR करतो ते
Eयास दाखवतो आ7ण तQ
ु हR आeचयA करावे Qहणन
ू तो याहून मोठn कामे Eयास दाखवील.
२ योहान १:९ - जो खरा dकाश dEयेक मनjु यास dकाfशत करतो तो जगात येणार होता.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन कबत
ू २९:४६ - आQहR Eया गोjटRवर \Xधा ठे वलR आहे जी आम=याकडे dकट
केलR आहे आ7ण Eया गोjटRंवरहR जी तम
ु =याकडे dकट करHयात आलR आहे . आमचा
आ7ण तम
ु चा ईeवर एकाच आहे आ7ण आQहR Eयाचेच शरणागत आहोत.
अ=साफात ३७:१२६ - ... Eया अkलास जो तम
A ांचाहR
ु चा Fवधाता आहे आ7ण जो तम
ु =या पव
ू ज
Fवधाता आहे .
२८.
परमे1वराचे शा1वत आ'ण अपZरवतdनीय नाव "यावेह" आहे का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
5नगdमत ३:१५ - दे व मोशेला आणखी Qहणाला, यावेह हा तम
A ांचा Qहणजे
ु =या पव
ू ज
अ¬ाहामचा दे व, इसहाकाचा दे व व याकोबाचा दे व आहे असे तू Eयांना सांग. माझे नांव
नेहमीच ‘यावेह’ असेल. इ‚ाएल लोक Fप²यिYप²या मला Eयाच नांवाने ओळखतील; ‘Eयाच
यावेहने मला तम
ु =याकडे पाठवले आहे ’ असे Eयांना सांग!”
यशया २६:४ – परमेeवरावर नेहमी Fवeवास ठे वा: कारण परमेeवर यावेह „चरOथायी श•ती
आहे .
योहान ८:५८ - येशू Eयांना Qहणाला, “मी तQ
ु हास खरे खरे सांगतो, अ¬ाहामाचा जYम
झाला Eयापव
ु J मी आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------आZरफ ७:१८० - सवA पiरपण
ू A गुणांचा Oवामी अkलाह हाच आहे . Qहणन
ू Eया=या गुणांची
नावे घेऊन आळवणी करा.
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ु हR अkलाह Qहणन
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ू पक
ु ारा Eयाची सवA नावे
संद
ु रच आहे त.
टXप: परमेeवराचे Fवशेष नाव "यावेह" बायबलमcये ६,८२३ वेळा वापरले गेले आहे परं तु
कुराणमcये वापरलेkया परमेeवरा=या ९९ नावांमcये (इOमायल-हुOन) हे नाव कुठे च
आढळत नाहR. कफ़. तहा २०:८, रहमान ५५:७८ आ7ण ह\ ५९:२४.
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अ¬ाहामचा दे व, इसहाकाचा दे व व याकोबाचा दे व आहे असे तू Eयांना सांग. माझे नांव
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ु =याकडे पाठवले आहे ’ असे Eयांना सांग!”
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------आZरफ ७:१८० - सवA पiरपण
ू A गुणांचा Oवामी अkलाह हाच आहे . Qहणन
ू Eया=या गुणांची
नावे घेऊन आळवणी करा.
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टXप: परमेeवराचे Fवशेष नाव "यावेह" बायबलमcये ६,८२३ वेळा वापरले गेले आहे परं तु
कुराणमcये वापरलेkया परमेeवरा=या ९९ नावांमcये (इOमायल-हुOन) हे नाव कुठे च
आढळत नाहR. कफ़. तहा २०:८, रहमान ५५:७८ आ7ण ह\ ५९:२४.

२९.
प6व< ]ंथात परमे1वर "प6व<" असBयाब,दल काहX प,य आहे का? (अल-कुडूस)
बायबल
होय / होय कुरान
यशया ६:३ - ते दे वदत
ू एकमेकांशी बोलत होते. ते Qहणत होते, “पFवp, पFवp, पFवp
सवAशि•तमान परमेeवर परमपFवp आहे . Eयाची dभा सग‡या प–
ू राUहलR
ृ वीला Tयापन
आहे .” दे वदत
ू ांचे आवाज फार मोठे होते.
यशया ४०:२५ - पFवp दे व Qहणतो, “तQ
ु हR माझी तल
ु ना कोणाशी कb शकता का? नाहR.
कोणीहR मा~या बरोबरRचे नाहR.
यशया ५७:१५ - दे व अती उ=च व परम थोर आहे . दे व „चरं जीव आहे . Eयाचे नाव पFवp
आहे . दे व Qहणतो, मी उं च आ7ण पFवp जागी राहतो हे खरे पण मी द:ु खी आ7ण लRन
यां=याबरोबरहR असतो. मनाने न´ असलेkयांना आ7ण द:ु खी लोकांना मी नवजीवन दे ईन.
योहान १७:११ - पFवp FपEया, तू मला Uदलेkया त~
ु या नावात Eयांना राख यासाठn कw,
जसे आपण एक आहोत तसे EयांनीहR एक Tहावे.
0कटXकरण ४:८ - ‘पFवp, पFवp, पFवp,’ हा dभू दे व सवAसमथA जो होता, जो आहे आ7ण
जो येणार आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ह’ ५९:२३ - तो अkलाहचा होय जो पFवpम Fवजेता आ7ण सवA\ेjठ आहे . ते [यास
सहभागी ठरवतात Eयापेlा अkलाह uकतीतरR पFवp आहे .
यम
ु ा ६२:१ - जे काहR आकाशात व धतJवर आहे ते अkलाह=या पाFवµयाचे गुणगान करRत
आहे . जो सावA„धपती, पFवp आ7ण बX
ु „धमान आहे .
टXप: हा गुणFवशेष कुराणमcये केवळ दोनदा आढळतो तर बायबलमcये ४५० हुन अ„धक
वेळा आढळतो.
३०.
परमे1वराHया YयिQतमEव आ'ण नैसŸगdक गुण6वशेषात, परमे1वर =वतःला "6पता" Nहणन
ू
0कट करतो का?
बायबल
कुरान
होय / नाहR
यशया ६३:१६ - हे बघ! तू आमचा Fपता आहे स. अ¬ाहामला आQहR माहRत नाहR. इ‚ाएल
(याकोब) आQहाला ओळखत नाहR. परमेeवरा, तच
ू आमचा Fपता आहे स. आQहाला नेहमी
वाचFवणारा तच
ू एक आहे स.
म‚य ५: ४५ व ४८ - अशासाठn कw, तQ
ु हR आपkया OवगाAतील FपEयाचे पp
ु Tहावे; कारण तो
दjु टांवर व चांगkयांवर आपला सय
ू A उगवतो आ7ण नी`तमानांवर व अनी`तमानांवर पाऊस
पाडतो. ४८. याOतव जसा तम
ु चा OवगJय Fपता पiरपण
ू A आहे तसे तQ
ु हR पiरपण
ू A Tहा.
योहान ८:४१ - तQ
ु हR आपkया FपEया=या कृEये करता.” ते Eयास Qहणाले, “आमचा जYम
Tयfभचारापासन
ू झाला नाहR. आQहास एकच Fपता Qहणजे दे व आहे
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:१०१ - जर Eयाला कोणी पEनी नाहR आ7ण सवA जगाची `नfमAती Eयाने
केलR असेल सवA वOतम
ु ाpाचे Eयास xान असेल तर Eयाचा पp
ु कसा काय असू शकतो.
फुरकन २५:२ - Eयाने Oवतःसाठn कोणालाहR आपला पp
ु बनवलेला नाहR.
िजंन ७२:३ - आम=या FवधाEयाचा मUहमा फार मोठा आहे Eयाने Oवतःसाठn ना पEनी
बनFवलR ना पp
ु .
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दjु टांवर व चांगkयांवर आपला सय
ू A उगवतो आ7ण नी`तमानांवर व अनी`तमानांवर पाऊस
पाडतो. ४८. याOतव जसा तम
ु चा OवगJय Fपता पiरपण
ू A आहे तसे तQ
ु हR पiरपण
ू A Tहा.
योहान ८:४१ - तQ
ु हR आपkया FपEया=या कृEये करता.” ते Eयास Qहणाले, “आमचा जYम
Tयfभचारापासन
ू झाला नाहR. आQहास एकच Fपता Qहणजे दे व आहे
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:१०१ - जर Eयाला कोणी पEनी नाहR आ7ण सवA जगाची `नfमAती Eयाने
केलR असेल सवA वOतम
ु ाpाचे Eयास xान असेल तर Eयाचा पp
ु कसा काय असू शकतो.
फुरकन २५:२ - Eयाने Oवतःसाठn कोणालाहR आपला पp
ु बनवलेला नाहR.
िजंन ७२:३ - आम=या FवधाEयाचा मUहमा फार मोठा आहे Eयाने Oवतःसाठn ना पEनी
बनFवलR ना पp
ु .

२९.
प6व< ]ंथात परमे1वर "प6व<" असBयाब,दल काहX प,य आहे का? (अल-कुडूस)
बायबल
होय / होय कुरान
यशया ६:३ - ते दे वदत
ू एकमेकांशी बोलत होते. ते Qहणत होते, “पFवp, पFवp, पFवp
सवAशि•तमान परमेeवर परमपFवp आहे . Eयाची dभा सग‡या प–
ू राUहलR
ृ वीला Tयापन
आहे .” दे वदत
ू ांचे आवाज फार मोठे होते.
यशया ४०:२५ - पFवp दे व Qहणतो, “तQ
ु हR माझी तल
ु ना कोणाशी कb शकता का? नाहR.
कोणीहR मा~या बरोबरRचे नाहR.
यशया ५७:१५ - दे व अती उ=च व परम थोर आहे . दे व „चरं जीव आहे . Eयाचे नाव पFवp
आहे . दे व Qहणतो, मी उं च आ7ण पFवp जागी राहतो हे खरे पण मी द:ु खी आ7ण लRन
यां=याबरोबरहR असतो. मनाने न´ असलेkयांना आ7ण द:ु खी लोकांना मी नवजीवन दे ईन.
योहान १७:११ - पFवp FपEया, तू मला Uदलेkया त~
ु या नावात Eयांना राख यासाठn कw,
जसे आपण एक आहोत तसे EयांनीहR एक Tहावे.
0कटXकरण ४:८ - ‘पFवp, पFवp, पFवp,’ हा dभू दे व सवAसमथA जो होता, जो आहे आ7ण
जो येणार आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ह’ ५९:२३ - तो अkलाहचा होय जो पFवpम Fवजेता आ7ण सवA\ेjठ आहे . ते [यास
सहभागी ठरवतात Eयापेlा अkलाह uकतीतरR पFवp आहे .
यम
ु ा ६२:१ - जे काहR आकाशात व धतJवर आहे ते अkलाह=या पाFवµयाचे गुणगान करRत
आहे . जो सावA„धपती, पFवp आ7ण बX
ु „धमान आहे .
टXप: हा गुणFवशेष कुराणमcये केवळ दोनदा आढळतो तर बायबलमcये ४५० हुन अ„धक
वेळा आढळतो.
३०.
परमे1वराHया YयिQतमEव आ'ण नैसŸगdक गुण6वशेषात, परमे1वर =वतःला "6पता" Nहणन
ू
0कट करतो का?
बायबल
कुरान
होय / नाहR
यशया ६३:१६ - हे बघ! तू आमचा Fपता आहे स. अ¬ाहामला आQहR माहRत नाहR. इ‚ाएल
(याकोब) आQहाला ओळखत नाहR. परमेeवरा, तच
ू आमचा Fपता आहे स. आQहाला नेहमी
वाचFवणारा तच
ू एक आहे स.
म‚य ५: ४५ व ४८ - अशासाठn कw, तQ
ु हR आपkया OवगाAतील FपEयाचे पp
ु Tहावे; कारण तो
दjु टांवर व चांगkयांवर आपला सय
ू A उगवतो आ7ण नी`तमानांवर व अनी`तमानांवर पाऊस
पाडतो. ४८. याOतव जसा तम
ु चा OवगJय Fपता पiरपण
ू A आहे तसे तQ
ु हR पiरपण
ू A Tहा.
योहान ८:४१ - तQ
ु हR आपkया FपEया=या कृEये करता.” ते Eयास Qहणाले, “आमचा जYम
Tयfभचारापासन
ू झाला नाहR. आQहास एकच Fपता Qहणजे दे व आहे
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:१०१ - जर Eयाला कोणी पEनी नाहR आ7ण सवA जगाची `नfमAती Eयाने
केलR असेल सवA वOतम
ु ाpाचे Eयास xान असेल तर Eयाचा पp
ु कसा काय असू शकतो.
फुरकन २५:२ - Eयाने Oवतःसाठn कोणालाहR आपला पp
ु बनवलेला नाहR.
िजंन ७२:३ - आम=या FवधाEयाचा मUहमा फार मोठा आहे Eयाने Oवतःसाठn ना पEनी
बनFवलR ना पp
ु .

२९.
प6व< ]ंथात परमे1वर "प6व<" असBयाब,दल काहX प,य आहे का? (अल-कुडूस)
बायबल
होय / होय कुरान
यशया ६:३ - ते दे वदत
ू एकमेकांशी बोलत होते. ते Qहणत होते, “पFवp, पFवp, पFवp
सवAशि•तमान परमेeवर परमपFवp आहे . Eयाची dभा सग‡या प–
ू राUहलR
ृ वीला Tयापन
आहे .” दे वदत
ू ांचे आवाज फार मोठे होते.
यशया ४०:२५ - पFवp दे व Qहणतो, “तQ
ु हR माझी तल
ु ना कोणाशी कb शकता का? नाहR.
कोणीहR मा~या बरोबरRचे नाहR.
यशया ५७:१५ - दे व अती उ=च व परम थोर आहे . दे व „चरं जीव आहे . Eयाचे नाव पFवp
आहे . दे व Qहणतो, मी उं च आ7ण पFवp जागी राहतो हे खरे पण मी द:ु खी आ7ण लRन
यां=याबरोबरहR असतो. मनाने न´ असलेkयांना आ7ण द:ु खी लोकांना मी नवजीवन दे ईन.
योहान १७:११ - पFवp FपEया, तू मला Uदलेkया त~
ु या नावात Eयांना राख यासाठn कw,
जसे आपण एक आहोत तसे EयांनीहR एक Tहावे.
0कटXकरण ४:८ - ‘पFवp, पFवp, पFवp,’ हा dभू दे व सवAसमथA जो होता, जो आहे आ7ण
जो येणार आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ह’ ५९:२३ - तो अkलाहचा होय जो पFवpम Fवजेता आ7ण सवA\ेjठ आहे . ते [यास
सहभागी ठरवतात Eयापेlा अkलाह uकतीतरR पFवp आहे .
यम
ु ा ६२:१ - जे काहR आकाशात व धतJवर आहे ते अkलाह=या पाFवµयाचे गुणगान करRत
आहे . जो सावA„धपती, पFवp आ7ण बX
ु „धमान आहे .
टXप: हा गुणFवशेष कुराणमcये केवळ दोनदा आढळतो तर बायबलमcये ४५० हुन अ„धक
वेळा आढळतो.
३०.
परमे1वराHया YयिQतमEव आ'ण नैसŸगdक गण
ु 6वशेषात, परमे1वर =वतःला "6पता" Nहणन
ू
0कट करतो का?
बायबल
कुरान
होय / नाहR
यशया ६३:१६ - हे बघ! तू आमचा Fपता आहे स. अ¬ाहामला आQहR माहRत नाहR. इ‚ाएल
(याकोब) आQहाला ओळखत नाहR. परमेeवरा, तच
ू आमचा Fपता आहे स. आQहाला नेहमी
वाचFवणारा तच
ू एक आहे स.
म‚य ५: ४५ व ४८ - अशासाठn कw, तQ
ु हR आपkया OवगाAतील FपEयाचे पp
ु Tहावे; कारण तो
दjु टांवर व चांगkयांवर आपला सय
ू A उगवतो आ7ण नी`तमानांवर व अनी`तमानांवर पाऊस
पाडतो. ४८. याOतव जसा तम
ु चा OवगJय Fपता पiरपण
ू A आहे तसे तQ
ु हR पiरपण
ू A Tहा.
योहान ८:४१ - तQ
ु हR आपkया FपEया=या कृEये करता.” ते Eयास Qहणाले, “आमचा जYम
Tयfभचारापासन
ू झाला नाहR. आQहास एकच Fपता Qहणजे दे व आहे
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:१०१ - जर Eयाला कोणी पEनी नाहR आ7ण सवA जगाची `नfमAती Eयाने
केलR असेल सवA वOतम
ु ाpाचे Eयास xान असेल तर Eयाचा पp
ु कसा काय असू शकतो.
फुरकन २५:२ - Eयाने Oवतःसाठn कोणालाहR आपला पp
ु बनवलेला नाहR.
िजंन ७२:३ - आम=या FवधाEयाचा मUहमा फार मोठा आहे Eयाने Oवतःसाठn ना पEनी
बनFवलR ना पp
ु .

३१.
परमे1वर अ`भमानी आहे का आ'ण अ`भमान हे परमे1वराHया YयिQतमEवाचे गुण6वशेष
आहे का? (अल-मट
ु े केबीर)
बायबल
नाहR / होय कुरान
=तो<सं{हता १०१:५ - जर एखादा माणस
Eया=या शेजाWयाबXदल गु—तपणेवाईट गोjटR
ू
बोलत असेल तर मी Eया माणसाला थांबवेन. मी लोकांना गFवAjठ होऊ दे णार नाहR आ7ण
ते इतरांपेlा चांगले आहे त असे Eयांना वाटू दे णार नाहR.
नी5तस<
ू े ६:१६ - परमेeवर या सहा, नाहR सात गोjटRंचा `तरOकार करतो.
यशया ५७:१५ - दे व अती उ=च व परम थोर आहे . दे व „चरं जीव आहे . Eयाचे नाव पFवp
आहे . दे व Qहणतो, मी उं च आ7ण पFवp जागी राहतो हे खरे पण मी द:ु खी आ7ण लRन
यां=याबरोबरहR असतो. मनाने न´ असलेkयांना आ7ण द:ु खी लोकांना मी नवजीवन दे ईन.
१ योहान २:१६ - कारण जगात जे सवA आहे ते, Qहणजे दे हाची वासना, डो‡यांची वासना व
संसाराFवषयीची फुशारकw हR FपEयापासन
ू नाहRत, तर जगापासन
ू आहे त.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ह’ ५९:२३ - तो अkलाहचा होय जो पFवpम Fवजेता आ7ण सवA\ेjठ आहे . ते [यास
सहभागी ठरवतात Eयापेlा अkलाह uकतीतरR पFवp आहे .
३२.
परमे1वराHया YयिQतमEव आ'ण नैसŸगdक गुण6वशेषात, परमे1वर =वतःला "रzणकताd"
Nहणन
ू 0कट करतो का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
यशया ४३:३ & ११ – ३. का? कारण मी Oवत: तझ
ु ा परमेeवर आहे . मी, इ‚ाएलचा पFवp
दे व तझ
ु ा तारणहार आहे . मी त~
ु या मोबदkयात fमसर दे श Uदला. तल
ु ा माझा करHयासाठn
मी इ„थओFपआ व सेबा यांचे दान केले. ११. मी Oवत:च परमेeवर आहे मी एकमेव आहे .
दस
ु रा कोणीहR तारणकताA नाहR. मीच एकटा आहे .
होशेय १३: ४ - तQ
ु हR fमसर दे शात असkयापासन
ू मी परमेeवर तम
ु चा परमेeवर आहे
मा~याfशवाय दस
ु हाला माहRत नTहता. [याने तQ
ु हाला वाचFवले तो मीच.
ु रा दे व तQ
लक
ू क २:११ - दावीदा=या नगरात आज तम
ु =यासाठn तारणारा जYमला आहे ! तो 7ªOत dभू
आहे .
तीताला १:४ - आ7ण आपkयातील त•ण िOpयांना असे fशlण Xयावे कw, Eयांनी आपkया
पतींवर व मल
ु ांवर dेम करावे.
तीताला २:१०-१३ – १०. Eयांनी चोWया कb नयेत तर सवA गोjटRंत चांगला Fवeवासप
ू णा
दाखवावा; आ7ण आपkया तारक दे वा=या fशकवणीस, सवA लोकात, Eयांनी शोभा आणावी;
असा तू Eयांना बोध कर. १३. आ7ण आपkया धYय आशेची, Qहणजे आपला महान दे व व
तारणारा येशू 7ªOत •या=या गौरवी आगमनाची dतीlा करावी; १४ आपkयासाठn Eयाने
Oवतःचे दान केले ते •यासाठn कw, आपलR सवA अनाचारातन
ू सट
ु का करावी आ7ण चांगkया
कामात आवेशी असलेले आपले Oवतःचे लोक आपणासाठn शX
ु ध करावेत.
तीताला ३: ४-६ - ४. पण जेTहा आम=या तारणाWया दे वाची कृपा व dी`त मानवाdती dकट
झालR, तेTहा ६. दे वाने तो पFवp आEमा आमचा तारणारा येशू 7ªOत या=या Xवारे
Fवपल
ु पणे आQहावर ओतला.
यहूदा १:२५ - एकच दे व आहे , Eयाला आपलाdभु येशू 7ªOत या=याXवारे गौरव, मान,
परा±म आ7ण अ„धकार काल, आज आ7ण अनंतकाळ असो. आमेन.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टXप: परमेeवर "रlणकताA" असkयाचे गुणFवशेष बायबलमcये ३९ वेळा आढळते परं तु
कुराणमcये आढळत नाहR.

३१.
परमे1वर अ`भमानी आहे का आ'ण अ`भमान हे परमे1वराHया YयिQतमEवाचे गुण6वशेष
आहे का? (अल-मट
ु े केबीर)
बायबल
नाहR / होय कुरान
=तो<सं{हता १०१:५ - जर एखादा माणस
Eया=या शेजाWयाबXदल गु—तपणेवाईट गोjटR
ू
बोलत असेल तर मी Eया माणसाला थांबवेन. मी लोकांना गFवAjठ होऊ दे णार नाहR आ7ण
ते इतरांपेlा चांगले आहे त असे Eयांना वाटू दे णार नाहR.
नी5तस<
ू े ६:१६ - परमेeवर या सहा, नाहR सात गोjटRंचा `तरOकार करतो.
यशया ५७:१५ - दे व अती उ=च व परम थोर आहे . दे व „चरं जीव आहे . Eयाचे नाव पFवp
आहे . दे व Qहणतो, मी उं च आ7ण पFवp जागी राहतो हे खरे पण मी द:ु खी आ7ण लRन
यां=याबरोबरहR असतो. मनाने न´ असलेkयांना आ7ण द:ु खी लोकांना मी नवजीवन दे ईन.
१ योहान २:१६ - कारण जगात जे सवA आहे ते, Qहणजे दे हाची वासना, डो‡यांची वासना व
संसाराFवषयीची फुशारकw हR FपEयापासन
ू नाहRत, तर जगापासन
ू आहे त.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ह’ ५९:२३ - तो अkलाहचा होय जो पFवpम Fवजेता आ7ण सवA\ेjठ आहे . ते [यास
सहभागी ठरवतात Eयापेlा अkलाह uकतीतरR पFवp आहे .
३२.
परमे1वराHया YयिQतमEव आ'ण नैसŸगdक गुण6वशेषात, परमे1वर =वतःला "रzणकताd"
Nहणन
ू 0कट करतो का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
यशया ४३:३ & ११ – ३. का? कारण मी Oवत: तझ
ु ा परमेeवर आहे . मी, इ‚ाएलचा पFवp
दे व तझ
ु ा तारणहार आहे . मी त~
ु या मोबदkयात fमसर दे श Uदला. तल
ु ा माझा करHयासाठn
मी इ„थओFपआ व सेबा यांचे दान केले. ११. मी Oवत:च परमेeवर आहे मी एकमेव आहे .
दस
ु रा कोणीहR तारणकताA नाहR. मीच एकटा आहे .
होशेय १३: ४ - तQ
ु हR fमसर दे शात असkयापासन
ू मी परमेeवर तम
ु चा परमेeवर आहे
मा~याfशवाय दस
ु हाला माहRत नTहता. [याने तQ
ु हाला वाचFवले तो मीच.
ु रा दे व तQ
लक
ू क २:११ - दावीदा=या नगरात आज तम
ु =यासाठn तारणारा जYमला आहे ! तो 7ªOत dभू
आहे .
तीताला १:४ - आ7ण आपkयातील त•ण िOpयांना असे fशlण Xयावे कw, Eयांनी आपkया
पतींवर व मल
ु ांवर dेम करावे.
तीताला २:१०-१३ – १०. Eयांनी चोWया कb नयेत तर सवA गोjटRंत चांगला Fवeवासप
ू णा
दाखवावा; आ7ण आपkया तारक दे वा=या fशकवणीस, सवA लोकात, Eयांनी शोभा आणावी;
असा तू Eयांना बोध कर. १३. आ7ण आपkया धYय आशेची, Qहणजे आपला महान दे व व
तारणारा येशू 7ªOत •या=या गौरवी आगमनाची dतीlा करावी; १४ आपkयासाठn Eयाने
Oवतःचे दान केले ते •यासाठn कw, आपलR सवA अनाचारातन
ू सट
ु का करावी आ7ण चांगkया
कामात आवेशी असलेले आपले Oवतःचे लोक आपणासाठn शX
ु ध करावेत.
तीताला ३: ४-६ - ४. पण जेTहा आम=या तारणाWया दे वाची कृपा व dी`त मानवाdती dकट
झालR, तेTहा ६. दे वाने तो पFवp आEमा आमचा तारणारा येशू 7ªOत या=या Xवारे
Fवपल
ु पणे आQहावर ओतला.
यहूदा १:२५ - एकच दे व आहे , Eयाला आपलाdभु येशू 7ªOत या=याXवारे गौरव, मान,
परा±म आ7ण अ„धकार काल, आज आ7ण अनंतकाळ असो. आमेन.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टXप: परमेeवर "रlणकताA" असkयाचे गुणFवशेष बायबलमcये ३९ वेळा आढळते परं तु
कुराणमcये आढळत नाहR.

३१.
परमे1वर अ`भमानी आहे का आ'ण अ`भमान हे परमे1वराHया YयिQतमEवाचे गण
ु 6वशेष
आहे का? (अल-मट
ु े केबीर)
बायबल
नाहR / होय कुरान
=तो<सं{हता १०१:५ - जर एखादा माणस
Eया=या शेजाWयाबXदल गु—तपणेवाईट गोjटR
ू
बोलत असेल तर मी Eया माणसाला थांबवेन. मी लोकांना गFवAjठ होऊ दे णार नाहR आ7ण
ते इतरांपेlा चांगले आहे त असे Eयांना वाटू दे णार नाहR.
नी5तस<
ू े ६:१६ - परमेeवर या सहा, नाहR सात गोjटRंचा `तरOकार करतो.
यशया ५७:१५ - दे व अती उ=च व परम थोर आहे . दे व „चरं जीव आहे . Eयाचे नाव पFवp
आहे . दे व Qहणतो, मी उं च आ7ण पFवp जागी राहतो हे खरे पण मी द:ु खी आ7ण लRन
यां=याबरोबरहR असतो. मनाने न´ असलेkयांना आ7ण द:ु खी लोकांना मी नवजीवन दे ईन.
१ योहान २:१६ - कारण जगात जे सवA आहे ते, Qहणजे दे हाची वासना, डो‡यांची वासना व
संसाराFवषयीची फुशारकw हR FपEयापासन
ू नाहRत, तर जगापासन
ू आहे त.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ह’ ५९:२३ - तो अkलाहचा होय जो पFवpम Fवजेता आ7ण सवA\ेjठ आहे . ते [यास
सहभागी ठरवतात Eयापेlा अkलाह uकतीतरR पFवp आहे .
३२.
परमे1वराHया YयिQतमEव आ'ण नैसŸगdक गुण6वशेषात, परमे1वर =वतःला "रzणकताd"
Nहणन
ू 0कट करतो का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
यशया ४३:३ & ११ – ३. का? कारण मी Oवत: तझ
ु ा परमेeवर आहे . मी, इ‚ाएलचा पFवp
दे व तझ
ु ा तारणहार आहे . मी त~
ु या मोबदkयात fमसर दे श Uदला. तल
ु ा माझा करHयासाठn
मी इ„थओFपआ व सेबा यांचे दान केले. ११. मी Oवत:च परमेeवर आहे मी एकमेव आहे .
दस
ु रा कोणीहR तारणकताA नाहR. मीच एकटा आहे .
होशेय १३: ४ - तQ
ु हR fमसर दे शात असkयापासन
ू मी परमेeवर तम
ु चा परमेeवर आहे
मा~याfशवाय दस
ु हाला माहRत नTहता. [याने तQ
ु हाला वाचFवले तो मीच.
ु रा दे व तQ
लक
ू क २:११ - दावीदा=या नगरात आज तम
ु =यासाठn तारणारा जYमला आहे ! तो 7ªOत dभू
आहे .
तीताला १:४ - आ7ण आपkयातील त•ण िOpयांना असे fशlण Xयावे कw, Eयांनी आपkया
पतींवर व मल
ु ांवर dेम करावे.
तीताला २:१०-१३ – १०. Eयांनी चोWया कb नयेत तर सवA गोjटRंत चांगला Fवeवासप
ू णा
दाखवावा; आ7ण आपkया तारक दे वा=या fशकवणीस, सवA लोकात, Eयांनी शोभा आणावी;
असा तू Eयांना बोध कर. १३. आ7ण आपkया धYय आशेची, Qहणजे आपला महान दे व व
तारणारा येशू 7ªOत •या=या गौरवी आगमनाची dतीlा करावी; १४ आपkयासाठn Eयाने
Oवतःचे दान केले ते •यासाठn कw, आपलR सवA अनाचारातन
ू सट
ु का करावी आ7ण चांगkया
कामात आवेशी असलेले आपले Oवतःचे लोक आपणासाठn शX
ु ध करावेत.
तीताला ३: ४-६ - ४. पण जेTहा आम=या तारणाWया दे वाची कृपा व dी`त मानवाdती dकट
झालR, तेTहा ६. दे वाने तो पFवp आEमा आमचा तारणारा येशू 7ªOत या=या Xवारे
Fवपल
ु पणे आQहावर ओतला.
यहूदा १:२५ - एकच दे व आहे , Eयाला आपलाdभु येशू 7ªOत या=याXवारे गौरव, मान,
परा±म आ7ण अ„धकार काल, आज आ7ण अनंतकाळ असो. आमेन.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टXप: परमेeवर "रlणकताA" असkयाचे गुणFवशेष बायबलमcये ३९ वेळा आढळते परं तु
कुराणमcये आढळत नाहR.

३१.
परमे1वर अ`भमानी आहे का आ'ण अ`भमान हे परमे1वराHया YयिQतमEवाचे गण
ु 6वशेष
आहे का? (अल-मट
ु े केबीर)
बायबल
नाहR / होय कुरान
=तो<सं{हता १०१:५ - जर एखादा माणस
Eया=या शेजाWयाबXदल गु—तपणेवाईट गोjटR
ू
बोलत असेल तर मी Eया माणसाला थांबवेन. मी लोकांना गFवAjठ होऊ दे णार नाहR आ7ण
ते इतरांपेlा चांगले आहे त असे Eयांना वाटू दे णार नाहR.
नी5तस<
ू े ६:१६ - परमेeवर या सहा, नाहR सात गोjटRंचा `तरOकार करतो.
यशया ५७:१५ - दे व अती उ=च व परम थोर आहे . दे व „चरं जीव आहे . Eयाचे नाव पFवp
आहे . दे व Qहणतो, मी उं च आ7ण पFवp जागी राहतो हे खरे पण मी द:ु खी आ7ण लRन
यां=याबरोबरहR असतो. मनाने न´ असलेkयांना आ7ण द:ु खी लोकांना मी नवजीवन दे ईन.
१ योहान २:१६ - कारण जगात जे सवA आहे ते, Qहणजे दे हाची वासना, डो‡यांची वासना व
संसाराFवषयीची फुशारकw हR FपEयापासन
ू नाहRत, तर जगापासन
ू आहे त.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ह’ ५९:२३ - तो अkलाहचा होय जो पFवpम Fवजेता आ7ण सवA\ेjठ आहे . ते [यास
सहभागी ठरवतात Eयापेlा अkलाह uकतीतरR पFवp आहे .
३२.
परमे1वराHया YयिQतमEव आ'ण नैसŸगdक गुण6वशेषात, परमे1वर =वतःला "रzणकताd"
Nहणन
ू 0कट करतो का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
यशया ४३:३ & ११ – ३. का? कारण मी Oवत: तझ
ु ा परमेeवर आहे . मी, इ‚ाएलचा पFवp
दे व तझ
ु ा तारणहार आहे . मी त~
ु या मोबदkयात fमसर दे श Uदला. तल
ु ा माझा करHयासाठn
मी इ„थओFपआ व सेबा यांचे दान केले. ११. मी Oवत:च परमेeवर आहे मी एकमेव आहे .
दस
ु रा कोणीहR तारणकताA नाहR. मीच एकटा आहे .
होशेय १३: ४ - तQ
ु हR fमसर दे शात असkयापासन
ू मी परमेeवर तम
ु चा परमेeवर आहे
मा~याfशवाय दस
ु हाला माहRत नTहता. [याने तQ
ु हाला वाचFवले तो मीच.
ु रा दे व तQ
लक
ू क २:११ - दावीदा=या नगरात आज तम
ु =यासाठn तारणारा जYमला आहे ! तो 7ªOत dभू
आहे .
तीताला १:४ - आ7ण आपkयातील त•ण िOpयांना असे fशlण Xयावे कw, Eयांनी आपkया
पतींवर व मल
ु ांवर dेम करावे.
तीताला २:१०-१३ – १०. Eयांनी चोWया कb नयेत तर सवA गोjटRंत चांगला Fवeवासप
ू णा
दाखवावा; आ7ण आपkया तारक दे वा=या fशकवणीस, सवA लोकात, Eयांनी शोभा आणावी;
असा तू Eयांना बोध कर. १३. आ7ण आपkया धYय आशेची, Qहणजे आपला महान दे व व
तारणारा येशू 7ªOत •या=या गौरवी आगमनाची dतीlा करावी; १४ आपkयासाठn Eयाने
Oवतःचे दान केले ते •यासाठn कw, आपलR सवA अनाचारातन
ू सट
ु का करावी आ7ण चांगkया
कामात आवेशी असलेले आपले Oवतःचे लोक आपणासाठn शX
ु ध करावेत.
तीताला ३: ४-६ - ४. पण जेTहा आम=या तारणाWया दे वाची कृपा व dी`त मानवाdती dकट
झालR, तेTहा ६. दे वाने तो पFवp आEमा आमचा तारणारा येशू 7ªOत या=या Xवारे
Fवपल
ु पणे आQहावर ओतला.
यहूदा १:२५ - एकच दे व आहे , Eयाला आपलाdभु येशू 7ªOत या=याXवारे गौरव, मान,
परा±म आ7ण अ„धकार काल, आज आ7ण अनंतकाळ असो. आमेन.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टXप: परमेeवर "रlणकताA" असkयाचे गुणFवशेष बायबलमcये ३९ वेळा आढळते परं तु
कुराणमcये आढळत नाहR.

३३.
प6व< ]ंथात जेYहा परमेUव =वतःचा उBलेख करतो, तेYहा तो =वतःला कधी 0थम
YयQतीHया अनेकवचनाHया ‰पात "आNहX" Nहणन
ू उBलेखतो का?
बायबल
होय / होय कुरान
उEप6‚ १:२६ - मग दे व बोलला, “आपण आपkया d`तbपाचा आपkया सारखा मनjु य
`नमाAण क•;”
उEप6‚ ११:६-७ – ६. तेTहा परमेeवर Qहणाला, ७. तेTहा आपण खालR जाऊन Eयां=या
भाषेचा 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, यापढ
ु े मी जगात नाहR; पण ते जगात आहे त आ7ण मी
त~
ु याकडे येत आहे . हे पFवp FपEया, तू मला Uदलेkया त~
ु या नावात Eयांना राख यासाठn
कw, जसे आपण एक आहोत तसे EयांनीहR एक Tहावे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------वाकŽया ५६:५७-५९, ६४, ६९ व ७२ – आQहR तQ
ु हाला `नमाAण केलेले आहे . तेTहा तQ
ु हR (सEय)
माYय का करRत नाहR? आQहR तQ
ु हा (सवाA) साठn मEृ यू `निeचत केलेला आहे ; आ7ण
आQहाला (कोणीहR) d`तबंध कb शकणार नाहR.
इंसान ७६:२३ - `नःसंशय आQहR त~
ु याकडे (±माने )थोडे थोडे कुराण dकट केलेले आहे .
३४.
"{¤5नटX" ची संकBपना =वीकृत आहे का? (6पता, प<
ु आ'ण प6व< आEमा)
बायबल
होय / नाहR कुरान
उEप6‚ ११:६-७ - ६. तेTहा परमेeवर Qहणाला, ७. तेTहा आपण खालR जाऊन Eयां=या
भाषेचा घोटाळा क•न टाकू; मग माp Eयांना एकमेकांचे बोलणे समजणार नाहRं,”
म‚य २८:१९-२० - १९. Qहणन
ू तQ
ु हR जा आ7ण राj˜ांतील लोकांस माझे fशjय करा. Fपता,
पp
ु आ7ण पFवp आEमा यां=या नावाने बाि—तOमा Xया. २०. आ7ण जे काहR मी तQ
ु हास
fशकFवले आहे ते Eया लोकांस पाळायला fशकवा आ7ण पाहा, यग
ु ा=या शेवटापय…त मी
सदोUदत तम
ु =याबरोबर आहे .”
इˆफसकरांस ४:४-६ – ४. [याdमाणे तQ
ु हासहR एकाच आशेत सहभागी होHयास बोलावले
आहे ‘Eयाचdमाणे एक शरRर व एकच आEमा आहे .’ ६. एकच दे व जो सवा…चा Fपता, तो
सवा…वर आ7ण सवा…मधन
ू आ7ण सवा…मcये आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:६४ - आपण इतर कोणाची नTहे तर केवळ अkलाचीच उपासना करावी,
आ7ण आपण Eया=याबरोबर इतर कोणालाहR भागीदार ठरवू नये, आ7ण आपkयातील
काहRंनी अkलाहTय`तiर•त दस
ु Wयांना Fवधाता बनवू नये.
अन5नसा ४:१७१ - \XधाहRन लोक तम
ु चे शpू आहे त.
मीद ५:७२-७३ - जे असे Qहणतात कw, 'अkलाह `तघांपक
ै w एक आहे ' ते `निeचतच
\XधाहRन आहे त; Eया एकमेव ईeवराfशवाय दस
ु रा कोणताहR ईeवर नाहR आ7ण ते जे काहR
Qहणतात Eयापासन
ू ते परावG
ृ झाले नाहRत तर Eयां=यापैकw जे अ\Xध आहे त Eयां=यावर
कठोर fशlा (भोगHयाची वेळ) येईल.

३३.
प6व< ]ंथात जेYहा परमेUव =वतःचा उBलेख करतो, तेYहा तो =वतःला कधी 0थम
YयQतीHया अनेकवचनाHया ‰पात "आNहX" Nहणन
ू उBलेखतो का?
बायबल
होय / होय कुरान
उEप6‚ १:२६ - मग दे व बोलला, “आपण आपkया d`तbपाचा आपkया सारखा मनjु य
`नमाAण क•;”
उEप6‚ ११:६-७ – ६. तेTहा परमेeवर Qहणाला, ७. तेTहा आपण खालR जाऊन Eयां=या
भाषेचा 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, यापढ
ु े मी जगात नाहR; पण ते जगात आहे त आ7ण मी
त~
ु याकडे येत आहे . हे पFवp FपEया, तू मला Uदलेkया त~
ु या नावात Eयांना राख यासाठn
कw, जसे आपण एक आहोत तसे EयांनीहR एक Tहावे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------वाकŽया ५६:५७-५९, ६४, ६९ व ७२ – आQहR तQ
ु हाला `नमाAण केलेले आहे . तेTहा तQ
ु हR (सEय)
माYय का करRत नाहR? आQहR तQ
ु हा (सवाA) साठn मEृ यू `निeचत केलेला आहे ; आ7ण
आQहाला (कोणीहR) d`तबंध कb शकणार नाहR.
इंसान ७६:२३ - `नःसंशय आQहR त~
ु याकडे (±माने )थोडे थोडे कुराण dकट केलेले आहे .
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ू तQ
ु हR जा आ7ण राj˜ांतील लोकांस माझे fशjय करा. Fपता,
पp
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fशकFवले आहे ते Eया लोकांस पाळायला fशकवा आ7ण पाहा, यग
ु ा=या शेवटापय…त मी
सदोUदत तम
ु =याबरोबर आहे .”
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बायबल
नाहR / होय कुरान
योहान ८:४६ - तम
ु =यातला कोण मला पापी ठरवतो? मी खरे सांगत असता तQ
ु हR मा~यावर
का Fवeवास ठे वत नाहR?
तीताला १:२ - जे सवAकाळचे जीवन [याला असEय बोलवत नाहR Eया दे वाने यग
ु ा=या
काळापव
ू J दे ऊ केले.
१ पे< २:२१-२३ – २१. 7ªOत २३. Eयाची हे टाळणी होत असता Eयाने uफbन हे टाळले नाहR,
आ7ण सोशीत असता Eयाने धमकावले नाहR; पण दे व जो नीतीने Yयाय करतो Eया=या
हातात Eयाने Oवतःस सोपवले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:११६ – “अkलाह Tय`तiर•त मला आ7ण मा~या मातेला दे खील दोन ईeवर Qहणन
ू
माना?”
३६.
परमे1वर दरू =थ, अलौˆकक परमे1वर आहे का जो फार QवŸचतच Eयाची महान शQती
दशd6वतो ˆकं वा मानवी इ5तहासावर Eयाची छाप सोडतो?
बायबल
नाहR / होय कुरान
5नगdमत १३:२१ - Uदवसा Eयांना मागA दाखFवHयासाठn उं च ढगाची व राpी उं च
अि‹नOतंभाची योजना कbन परमेeवर Eयां=या पढ
ु े चालत असे. लोकांना राpीहR dवास
करता यावा यासाठn तो ढग Eयांना राpी dकाश दे त असे.
5नगdमत १६:९-१० – ९. मग मोशे अहरोनाला Qहणाला, “तू इ‚ाएल लोकांशी बोल; Eयांना
सांग, ‘तQ
ु हR परमेeवराकडे एकp या कारण Eयाने तम
ु =या त±ारR ऐकkया आहे त.” १०. मग
अहरोन सवA इ‚ाएल लोकांशी बोलला. ते सवAजण एके Uठकाणी जमले होते; अहरोन बोलत
असताना सवA लोकांनी वळून रानाकडे पाUहले; आ7ण Eयांना एका ढगात परमेeवराचे तेज
Uदसले.
१ शमव
ु ेल १२:१६ - तर आता िOथर उभे राहा, आ7ण जी मोठn गोjट तम
ु =या डो‡यांपढ
ु े
करणार आहे ती पाहा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:३७-३८ - अkलाह कडे `निeचतच संकेत dकट करHयाचे साम–यA आहे ,
परं तु Eयां=यापैकw अनेकांना ते माUहत नाहR.
अत तौब ९:३०-३१ - ते अkलाह=या dकाश[योतीस आपkया( त™ड=या )फंु करRने मालवन
ू टाकू
इि=छतात, परं तु अkलाह आपला dकाश पण
ू A केkयाfशवाय दस
ु रे काहR होऊ दे णार नाहR,
मग भले \XधाहRनांना (ते) न आवडो.

३५.
येशन
ू े काहXतरX चक
ू केले असBयाचे खोटा आरोप परमे1वर कधी करे ल का ˆकं वा येशू
Eयाने केलेलX चक
ू लपवtयासाठv परमे1वरासोबत खोटे बोलेल का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
योहान ८:४६ - तम
ु =यातला कोण मला पापी ठरवतो? मी खरे सांगत असता तQ
ु हR मा~यावर
का Fवeवास ठे वत नाहR?
तीताला १:२ - जे सवAकाळचे जीवन [याला असEय बोलवत नाहR Eया दे वाने यग
ु ा=या
काळापव
ू J दे ऊ केले.
१ पे< २:२१-२३ – २१. 7ªOत २३. Eयाची हे टाळणी होत असता Eयाने uफbन हे टाळले नाहR,
आ7ण सोशीत असता Eयाने धमकावले नाहR; पण दे व जो नीतीने Yयाय करतो Eया=या
हातात Eयाने Oवतःस सोपवले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:११६ – “अkलाह Tय`तiर•त मला आ7ण मा~या मातेला दे खील दोन ईeवर Qहणन
ू
माना?”
३६.
परमे1वर दरू =थ, अलौˆकक परमे1वर आहे का जो फार QवŸचतच Eयाची महान शQती
दशd6वतो ˆकं वा मानवी इ5तहासावर Eयाची छाप सोडतो?
बायबल
नाहR / होय कुरान
5नगdमत १३:२१ - Uदवसा Eयांना मागA दाखFवHयासाठn उं च ढगाची व राpी उं च
अि‹नOतंभाची योजना कbन परमेeवर Eयां=या पढ
ु े चालत असे. लोकांना राpीहR dवास
करता यावा यासाठn तो ढग Eयांना राpी dकाश दे त असे.
5नगdमत १६:९-१० – ९. मग मोशे अहरोनाला Qहणाला, “तू इ‚ाएल लोकांशी बोल; Eयांना
सांग, ‘तQ
ु हR परमेeवराकडे एकp या कारण Eयाने तम
ु =या त±ारR ऐकkया आहे त.” १०. मग
अहरोन सवA इ‚ाएल लोकांशी बोलला. ते सवAजण एके Uठकाणी जमले होते; अहरोन बोलत
असताना सवA लोकांनी वळून रानाकडे पाUहले; आ7ण Eयांना एका ढगात परमेeवराचे तेज
Uदसले.
१ शमव
ु ेल १२:१६ - तर आता िOथर उभे राहा, आ7ण जी मोठn गोjट तम
ु =या डो‡यांपढ
ु े
करणार आहे ती पाहा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:३७-३८ - अkलाह कडे `निeचतच संकेत dकट करHयाचे साम–यA आहे ,
परं तु Eयां=यापैकw अनेकांना ते माUहत नाहR.
अत तौब ९:३०-३१ - ते अkलाह=या dकाश[योतीस आपkया( त™ड=या )फंु करRने मालवन
ू टाकू
इि=छतात, परं तु अkलाह आपला dकाश पण
ू A केkयाfशवाय दस
ु रे काहR होऊ दे णार नाहR,
मग भले \XधाहRनांना (ते) न आवडो.

३५.
येशन
ू े काहXतरX चक
ू केले असBयाचे खोटा आरोप परमे1वर कधी करे ल का ˆकं वा येशू
Eयाने केलेलX चक
ू लपवtयासाठv परमे1वरासोबत खोटे बोलेल का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
योहान ८:४६ - तम
ु =यातला कोण मला पापी ठरवतो? मी खरे सांगत असता तQ
ु हR मा~यावर
का Fवeवास ठे वत नाहR?
तीताला १:२ - जे सवAकाळचे जीवन [याला असEय बोलवत नाहR Eया दे वाने यग
ु ा=या
काळापव
ू J दे ऊ केले.
१ पे< २:२१-२३ – २१. 7ªOत २३. Eयाची हे टाळणी होत असता Eयाने uफbन हे टाळले नाहR,
आ7ण सोशीत असता Eयाने धमकावले नाहR; पण दे व जो नीतीने Yयाय करतो Eया=या
हातात Eयाने Oवतःस सोपवले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:११६ – “अkलाह Tय`तiर•त मला आ7ण मा~या मातेला दे खील दोन ईeवर Qहणन
ू
माना?”
३६.
परमे1वर दरू =थ, अलौˆकक परमे1वर आहे का जो फार QवŸचतच Eयाची महान शQती
दशd6वतो ˆकं वा मानवी इ5तहासावर Eयाची छाप सोडतो?
बायबल
नाहR / होय कुरान
5नगdमत १३:२१ - Uदवसा Eयांना मागA दाखFवHयासाठn उं च ढगाची व राpी उं च
अि‹नOतंभाची योजना कbन परमेeवर Eयां=या पढ
ु े चालत असे. लोकांना राpीहR dवास
करता यावा यासाठn तो ढग Eयांना राpी dकाश दे त असे.
5नगdमत १६:९-१० – ९. मग मोशे अहरोनाला Qहणाला, “तू इ‚ाएल लोकांशी बोल; Eयांना
सांग, ‘तQ
ु हR परमेeवराकडे एकp या कारण Eयाने तम
ु =या त±ारR ऐकkया आहे त.” १०. मग
अहरोन सवA इ‚ाएल लोकांशी बोलला. ते सवAजण एके Uठकाणी जमले होते; अहरोन बोलत
असताना सवA लोकांनी वळून रानाकडे पाUहले; आ7ण Eयांना एका ढगात परमेeवराचे तेज
Uदसले.
१ शमव
ु ेल १२:१६ - तर आता िOथर उभे राहा, आ7ण जी मोठn गोjट तम
ु =या डो‡यांपढ
ु े
करणार आहे ती पाहा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:३७-३८ - अkलाह कडे `निeचतच संकेत dकट करHयाचे साम–यA आहे ,
परं तु Eयां=यापैकw अनेकांना ते माUहत नाहR.
अत तौब ९:३०-३१ - ते अkलाह=या dकाश[योतीस आपkया( त™ड=या )फंु करRने मालवन
ू टाकू
इि=छतात, परं तु अkलाह आपला dकाश पण
ू A केkयाfशवाय दस
ु रे काहR होऊ दे णार नाहR,
मग भले \XधाहRनांना (ते) न आवडो.

३५.
येशन
ू े काहXतरX चक
ू केले असBयाचे खोटा आरोप परमे1वर कधी करे ल का ˆकं वा येशू
Eयाने केलेलX चक
ू लपवtयासाठv परमे1वरासोबत खोटे बोलेल का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
योहान ८:४६ - तम
ु =यातला कोण मला पापी ठरवतो? मी खरे सांगत असता तQ
ु हR मा~यावर
का Fवeवास ठे वत नाहR?
तीताला १:२ - जे सवAकाळचे जीवन [याला असEय बोलवत नाहR Eया दे वाने यग
ु ा=या
काळापव
ू J दे ऊ केले.
१ पे< २:२१-२३ – २१. 7ªOत २३. Eयाची हे टाळणी होत असता Eयाने uफbन हे टाळले नाहR,
आ7ण सोशीत असता Eयाने धमकावले नाहR; पण दे व जो नीतीने Yयाय करतो Eया=या
हातात Eयाने Oवतःस सोपवले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:११६ – “अkलाह Tय`तiर•त मला आ7ण मा~या मातेला दे खील दोन ईeवर Qहणन
ू
माना?”
३६.
परमे1वर दरू =थ, अलौˆकक परमे1वर आहे का जो फार QवŸचतच Eयाची महान शQती
दशd6वतो ˆकं वा मानवी इ5तहासावर Eयाची छाप सोडतो?
बायबल
नाहR / होय कुरान
5नगdमत १३:२१ - Uदवसा Eयांना मागA दाखFवHयासाठn उं च ढगाची व राpी उं च
अि‹नOतंभाची योजना कbन परमेeवर Eयां=या पढ
ु े चालत असे. लोकांना राpीहR dवास
करता यावा यासाठn तो ढग Eयांना राpी dकाश दे त असे.
5नगdमत १६:९-१० – ९. मग मोशे अहरोनाला Qहणाला, “तू इ‚ाएल लोकांशी बोल; Eयांना
सांग, ‘तQ
ु हR परमेeवराकडे एकp या कारण Eयाने तम
ु =या त±ारR ऐकkया आहे त.” १०. मग
अहरोन सवA इ‚ाएल लोकांशी बोलला. ते सवAजण एके Uठकाणी जमले होते; अहरोन बोलत
असताना सवA लोकांनी वळून रानाकडे पाUहले; आ7ण Eयांना एका ढगात परमेeवराचे तेज
Uदसले.
१ शमव
ु ेल १२:१६ - तर आता िOथर उभे राहा, आ7ण जी मोठn गोjट तम
ु =या डो‡यांपढ
ु े
करणार आहे ती पाहा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:३७-३८ - अkलाह कडे `निeचतच संकेत dकट करHयाचे साम–यA आहे ,
परं तु Eयां=यापैकw अनेकांना ते माUहत नाहR.
अत तौब ९:३०-३१ - ते अkलाह=या dकाश[योतीस आपkया( त™ड=या )फंु करRने मालवन
ू टाकू
इि=छतात, परं तु अkलाह आपला dकाश पण
ू A केkयाfशवाय दस
ु रे काहR होऊ दे णार नाहR,
मग भले \XधाहRनांना (ते) न आवडो.

३७.
परमे1वराने प…
ृ वीवरXल लोकांना =वतःचे 0Eयz दशdन {दले आहे का? (Ÿथओफेनी ˆकं वा
œ'येतB
ु लाह)
बायबल
होय / नाहR कुरान
5नगdमत ३३:११ व १८-२३ - ११. Eयाdमाणे परमेeवर मोशेबरोबर समोरासमोर बोलत असे.
१८. तू असे करशील व परमेeवराची तशी इ=छा असेल तर तझ
ु े काम करRत राहणे तल
ु ा
श•य होईल, आ7ण Eयाचवेळी लोकांचे deन सट
ु ू न ते घरR जाऊ शकतील
गणना १२:७-८ – ७. मोशे मा~या सवA घराHयात Fवeवासू आहे . ८. मी Eया=याशी बोलताना
समोरासमोर बोलतो. मी Eया=याशी दाखkयाने uकं वा 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 मातीपासन
ू तम
ु ची `नfमAती
केलR आ7ण Eयाने (जीवनाचा) एक अवधी `निeचत केला. आ7ण Eयाfशवाय (संपण
ू A
सjृ टR=या अिOतEवाचा) (दस
Eया=याकडे
`निeचत केलेला आहे
ु राहR) एक अवधी
तरRदे खील तQ
ु हR शंका उपिOथत करता.
आZरफ ७:१४३ - (हा) |ंथ त~
ु याकडे अशासाठn dकट करHयात आलेला आहे (कw)
Eयासंबधात तझ
ु े मन कोणEयाहR dकारे संकु„चत न राहावे (आ7ण) [या=या साहा®याने तू
(इतरांना) ताकwद Xयावी, आ7ण \Xधावंतांना उपदे श fमळावा.
हज २२:६३ - अkलाह खरोखरच स·
ू मदशJ (व) सवA गोjटRंचा जाणकार आहे .
लोकमन ३१:१६ - (एखादे कमA) मोहरR=या दाHयाएवढे जरR असले आ7ण ते एखादया दगडात,
uकं वा आकाशात अथवा जfमनीवर कोठे हR असेल, तरR अkलाह ते बाहे र आणन
ू 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. ३:२४:१७; ए•स. २४:९-११; डेट. 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). तम
ु ची मल
ु े -म ल
ु R
भFवjय सांगतील तम
ु =यातील वc
ु =यातील तbणांना zjटांYत होतील.
ृ द Oव—न पाहतील. तम
१ कZरंथकरांस १४:१- ४, २४-३१ - १. dीती हे तम
ु चे cयेय असू Xया आ7ण आिEमक दानांची
Fवशेषतः तQ
ु हास संदेश दे ता यावा याची मनापासन
ू इ=छा बाळगा. ४. [याला दस
ु Wया भाषेत
बोलHयाचे दान आहे , तो Oवतःचीच आcयािEमकzjgया उYनती कbन घेतो, पण [याला
संदेश दे Hयाचे दान आहे तो संपण
ू A मंडळीची उYनती करतो. परं तु जर dEयेकजण संदेश दे ऊ
लागला आ7ण जर अFवeवासणारा uकं वा बाहे रचा आत आला, तर सवAजण जे बोलत
असतील Eयामळ
ु े Eया ऐकणाWयाला Eया=या पापाची जाणीव होते, ते सवA Eयाचा Yयाय
करतात; २५. Eया=या अंतःकरणातील गFु पते माहRत होतात आ7ण मग तो पालथा पडतो
आ7ण दे वाची उपासना करतो व Qहणतो “खरोखर दे व तम
ु =यामcये आहे ” तम
ु =या भेटRंनी
मंडळीला मदत Tहावी.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अत तौब ९:३१ - Eया=याfशवाय दस
ु रा कोणताहR ईeवर नाहR. ते [यास सहभागी ठरवतात
Eयापेlा तो uकतीतरR पFवp आहे .
अश शरू ा ४२:५१ - कोणाहR मनjु या=या आवा•यातील हR गोjट नTहे कw अkलाहने
(संदेशा=या) dकटRकरणाXवारे uकं वा पडXयाआडून तो इि=छतो Eया=या आxेने dकट
करHयासाठn एखादा dेFषत पाठवन
बोलHयाTय`तiर•त (साlात) Eया=याशी बोलावे.
ू
`नःसंशय तो सव¯=च (व) बX
ु „धवंत आहे .

३७.
परमे1वराने प…
ृ वीवरXल लोकांना =वतःचे 0Eयz दशdन {दले आहे का? (Ÿथओफेनी ˆकं वा
œ'येतB
ु लाह)
बायबल
होय / नाहR कुरान
5नगdमत ३३:११ व १८-२३ - ११. Eयाdमाणे परमेeवर मोशेबरोबर समोरासमोर बोलत असे.
१८. तू असे करशील व परमेeवराची तशी इ=छा असेल तर तझ
ु े काम करRत राहणे तल
ु ा
श•य होईल, आ7ण Eयाचवेळी लोकांचे deन सट
ु ू न ते घरR जाऊ शकतील
गणना १२:७-८ – ७. मोशे मा~या सवA घराHयात Fवeवासू आहे . ८. मी Eया=याशी बोलताना
समोरासमोर बोलतो. मी Eया=याशी दाखkयाने uकं वा 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 मातीपासन
ू तम
ु ची `नfमAती
केलR आ7ण Eयाने (जीवनाचा) एक अवधी `निeचत केला. आ7ण Eयाfशवाय (संपण
ू A
सjृ टR=या अिOतEवाचा) (दस
Eया=याकडे
`निeचत केलेला आहे
ु राहR) एक अवधी
तरRदे खील तQ
ु हR शंका उपिOथत करता.
आZरफ ७:१४३ - (हा) |ंथ त~
ु याकडे अशासाठn dकट करHयात आलेला आहे (कw)
Eयासंबधात तझ
ु े मन कोणEयाहR dकारे संकु„चत न राहावे (आ7ण) [या=या साहा®याने तू
(इतरांना) ताकwद Xयावी, आ7ण \Xधावंतांना उपदे श fमळावा.
हज २२:६३ - अkलाह खरोखरच स·
ू मदशJ (व) सवA गोjटRंचा जाणकार आहे .
लोकमन ३१:१६ - (एखादे कमA) मोहरR=या दाHयाएवढे जरR असले आ7ण ते एखादया दगडात,
uकं वा आकाशात अथवा जfमनीवर कोठे हR असेल, तरR अkलाह ते बाहे र आणन
ू 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. ३:२४:१७; ए•स. २४:९-११; डेट. 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). तम
ु ची मल
ु े -म ल
ु R
भFवjय सांगतील तम
ु =यातील वc
ु =यातील तbणांना zjटांYत होतील.
ृ द Oव—न पाहतील. तम
१ कZरंथकरांस १४:१- ४, २४-३१ - १. dीती हे तम
ु चे cयेय असू Xया आ7ण आिEमक दानांची
Fवशेषतः तQ
ु हास संदेश दे ता यावा याची मनापासन
ू इ=छा बाळगा. ४. [याला दस
ु Wया भाषेत
बोलHयाचे दान आहे , तो Oवतःचीच आcयािEमकzjgया उYनती कbन घेतो, पण [याला
संदेश दे Hयाचे दान आहे तो संपण
ू A मंडळीची उYनती करतो. परं तु जर dEयेकजण संदेश दे ऊ
लागला आ7ण जर अFवeवासणारा uकं वा बाहे रचा आत आला, तर सवAजण जे बोलत
असतील Eयामळ
ु े Eया ऐकणाWयाला Eया=या पापाची जाणीव होते, ते सवA Eयाचा Yयाय
करतात; २५. Eया=या अंतःकरणातील गFु पते माहRत होतात आ7ण मग तो पालथा पडतो
आ7ण दे वाची उपासना करतो व Qहणतो “खरोखर दे व तम
ु =यामcये आहे ” तम
ु =या भेटRंनी
मंडळीला मदत Tहावी.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अत तौब ९:३१ - Eया=याfशवाय दस
ु रा कोणताहR ईeवर नाहR. ते [यास सहभागी ठरवतात
Eयापेlा तो uकतीतरR पFवp आहे .
अश शरू ा ४२:५१ - कोणाहR मनjु या=या आवा•यातील हR गोjट नTहे कw अkलाहने
(संदेशा=या) dकटRकरणाXवारे uकं वा पडXयाआडून तो इि=छतो Eया=या आxेने dकट
करHयासाठn एखादा dेFषत पाठवन
बोलHयाTय`तiर•त (साlात) Eया=याशी बोलावे.
ू
`नःसंशय तो सव¯=च (व) बX
ु „धवंत आहे .

३७.
परमे1वराने प…
ृ वीवरXल लोकांना =वतःचे 0Eयz दशdन {दले आहे का? (Ÿथओफेनी ˆकं वा
œ'येतB
ु लाह)
बायबल
होय / नाहR कुरान
5नगdमत ३३:११ व १८-२३ - ११. Eयाdमाणे परमेeवर मोशेबरोबर समोरासमोर बोलत असे.
१८. तू असे करशील व परमेeवराची तशी इ=छा असेल तर तझ
ु े काम करRत राहणे तल
ु ा
श•य होईल, आ7ण Eयाचवेळी लोकांचे deन सट
ु ू न ते घरR जाऊ शकतील
गणना १२:७-८ – ७. मोशे मा~या सवA घराHयात Fवeवासू आहे . ८. मी Eया=याशी बोलताना
समोरासमोर बोलतो. मी Eया=याशी दाखkयाने uकं वा 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 मातीपासन
ू तम
ु ची `नfमAती
केलR आ7ण Eयाने (जीवनाचा) एक अवधी `निeचत केला. आ7ण Eयाfशवाय (संपण
ू A
सjृ टR=या अिOतEवाचा) (दस
Eया=याकडे
`निeचत केलेला आहे
ु राहR) एक अवधी
तरRदे खील तQ
ु हR शंका उपिOथत करता.
आZरफ ७:१४३ - (हा) |ंथ त~
ु याकडे अशासाठn dकट करHयात आलेला आहे (कw)
Eयासंबधात तझ
ु े मन कोणEयाहR dकारे संकु„चत न राहावे (आ7ण) [या=या साहा®याने तू
(इतरांना) ताकwद Xयावी, आ7ण \Xधावंतांना उपदे श fमळावा.
हज २२:६३ - अkलाह खरोखरच स·
ू मदशJ (व) सवA गोjटRंचा जाणकार आहे .
लोकमन ३१:१६ - (एखादे कमA) मोहरR=या दाHयाएवढे जरR असले आ7ण ते एखादया दगडात,
uकं वा आकाशात अथवा जfमनीवर कोठे हR असेल, तरR अkलाह ते बाहे र आणन
ू 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. ३:२४:१७; ए•स. २४:९-११; डेट. 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). तम
ु ची मल
ु े -म ल
ु R
भFवjय सांगतील तम
ु =यातील वc
ु =यातील तbणांना zjटांYत होतील.
ृ द Oव—न पाहतील. तम
१ कZरंथकरांस १४:१- ४, २४-३१ - १. dीती हे तम
ु चे cयेय असू Xया आ7ण आिEमक दानांची
Fवशेषतः तQ
ु हास संदेश दे ता यावा याची मनापासन
ू इ=छा बाळगा. ४. [याला दस
ु Wया भाषेत
बोलHयाचे दान आहे , तो Oवतःचीच आcयािEमकzjgया उYनती कbन घेतो, पण [याला
संदेश दे Hयाचे दान आहे तो संपण
ू A मंडळीची उYनती करतो. परं तु जर dEयेकजण संदेश दे ऊ
लागला आ7ण जर अFवeवासणारा uकं वा बाहे रचा आत आला, तर सवAजण जे बोलत
असतील Eयामळ
ु े Eया ऐकणाWयाला Eया=या पापाची जाणीव होते, ते सवA Eयाचा Yयाय
करतात; २५. Eया=या अंतःकरणातील गFु पते माहRत होतात आ7ण मग तो पालथा पडतो
आ7ण दे वाची उपासना करतो व Qहणतो “खरोखर दे व तम
ु =यामcये आहे ” तम
ु =या भेटRंनी
मंडळीला मदत Tहावी.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अत तौब ९:३१ - Eया=याfशवाय दस
ु रा कोणताहR ईeवर नाहR. ते [यास सहभागी ठरवतात
Eयापेlा तो uकतीतरR पFवp आहे .
अश शरू ा ४२:५१ - कोणाहR मनjु या=या आवा•यातील हR गोjट नTहे कw अkलाहने
(संदेशा=या) dकटRकरणाXवारे uकं वा पडXयाआडून तो इि=छतो Eया=या आxेने dकट
करHयासाठn एखादा dेFषत पाठवन
बोलHयाTय`तiर•त (साlात) Eया=याशी बोलावे.
ू
`नःसंशय तो सव¯=च (व) बX
ु „धवंत आहे .

३७.
परमे1वराने प…
ृ वीवरXल लोकांना =वतःचे 0Eयz दशdन {दले आहे का? (Ÿथओफेनी ˆकं वा
œ'येतB
ु लाह)
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5नगdमत ३३:११ व १८-२३ - ११. Eयाdमाणे परमेeवर मोशेबरोबर समोरासमोर बोलत असे.
१८. तू असे करशील व परमेeवराची तशी इ=छा असेल तर तझ
ु े काम करRत राहणे तल
ु ा
श•य होईल, आ7ण Eयाचवेळी लोकांचे deन सट
ु ू न ते घरR जाऊ शकतील
गणना १२:७-८ – ७. मोशे मा~या सवA घराHयात Fवeवासू आहे . ८. मी Eया=याशी बोलताना
समोरासमोर बोलतो. मी Eया=याशी दाखkयाने uकं वा 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 मातीपासन
ू तम
ु ची `नfमAती
केलR आ7ण Eयाने (जीवनाचा) एक अवधी `निeचत केला. आ7ण Eयाfशवाय (संपण
ू A
सjृ टR=या अिOतEवाचा) (दस
Eया=याकडे
`निeचत केलेला आहे
ु राहR) एक अवधी
तरRदे खील तQ
ु हR शंका उपिOथत करता.
आZरफ ७:१४३ - (हा) |ंथ त~
ु याकडे अशासाठn dकट करHयात आलेला आहे (कw)
Eयासंबधात तझ
ु े मन कोणEयाहR dकारे संकु„चत न राहावे (आ7ण) [या=या साहा®याने तू
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३८.
परमे1वर आपBया `ल'खत 0कटXकरणा`शवाय इतर कोणEयाहX मागाdने वतdमानातील
लोकांशी संवाद साधतो का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
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३९.
असीम परमे1वरला मयाd{दत मानवासोबत जवळचे आ'ण 0ेमळ संबंध ठे वायचे आहे त का
कŽ ”यामळ
ु े मानवांना "परमे1वराची मल
ु े" Nहटले जाईल?
बायबल
होय / नाहR कुरान
होशेय १:१० - भFवjयकाळात, सम¹
ु काठ=या वाळू=या कणांdमाणे इ‚ाएलR लोक असतील.
तQ
ु हR वाळू मापू वा मोजू शकत नाहR. मग ‘तQ
ु हR माझे लोक नTहे त’ असे [यांना
QहणHयात आले, ‘Eयाऐवजी Eयांना तQ
ु हR िजवंत परमेeवराची लेकरे आहात.’ असे
QहणHयात येईल.
गलतीकरांस ४:६ - आ7ण तQ
ु हR पp
ु आहात Qहणन
ू , दे वाने अLबा-Fपता, अशी हाक मारणाWया
आपkया पp
ु ा=या आEQयाला तम
ु =या-आम=या अंतःकरणात पाठवले आहे ;
१ योहान ३:१-२ – १. आपkयाला दे वाची मल
ु े हे नाव fमळाले •यात दे व FपEयाने आपkयाला
केवढे dीतीदान Uदले आहे पाहा आ7ण आपण तसे आहोत •यामळ
ु े जग आपkयाला
ओळखीत नाहR कारण Eयांनी Eयास ओळखले नाहR. २. Fdय जनांनो, आता आQहR दे वाची
मल
ु े 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 सjृ टRची सGा अkलाहचीच
आहे , आ7ण (सवा…ना) Eया=याकडेच परत जायचे आहे .
टXप: मानव परमेeवराची मल
ु े बनू शकतात या गोjटRस कुराण नाकारत असले तरRहR
परमेeवर मानवा=या अ`तशय जवळ असkयाचे समजले जाते: कफ. इंफाल ८:२४; हूड
११:९० आ7ण ९२; आ7ण कॅफ ५०:१६.
४०.
परमे1वराचे 0ेम 5न=वाथd आहे का? (अल-वेदद
ु )
बायबल
होय / नाहR कुरान
रोमकरांस ५:८ - पण आपण पापी असताना 7ªOत आपkयासाठn मरण पावला, •यात दे व
Eयाची आपkयावरRल dीती dOथाFपत करतो.
इˆफसकरांस २:४-५ – ४. पण दे व, जो अEयंत दयाळू आहे , जो आपkयावर अ`तशय dेम करतो, ५.
जेTहा आपण पाप कbन मरतो तेTहा दे खील लगेचच आपkयाला 7ªOतासोबत एकbप करतो,
(Eया=या कृपेने तQ
ु हR वाचला आहात)
१ योहान ४:८-१० – ८. दे व dीती आहे . १०. आQहR दे वावर dीती केलR असे नाहR तर Eयाने
आQहावर dीती केलR व आपkया एकुलEया एका पp
ु ाला आम=या पापांकiरता dायिeचG
Qहणन
ू पाठवले; यातच खरR dीती आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१९५ व २७६ – १९५ जो अkलाहचे भय बाळगतो अkलाह Eयाचीच साथ दे तो
हे लlात ठे वा. जो प•का \XधाहRन व महापापी आहे , अशा कोणावरहR अkलाह dेम करRत
नाहR.
अल-इ इ}ान ३:५७ व १५९ - परं तु जे \XधाहRन आहे त, Eयांना मी इहलोकात आ7ण
परलोकातहR कठोर fशlा दे ईन, 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 जणू काहR ते (Fवतळलेले) fशसे ओतन
ू मजबत
ू केलेलR एक प•कw fभंत
आहे त.
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१ योहान ४:८-१० – ८. दे व dीती आहे . १०. आQहR दे वावर dीती केलR असे नाहR तर Eयाने
आQहावर dीती केलR व आपkया एकुलEया एका पp
ु ाला आम=या पापांकiरता dायिeचG
Qहणन
ू पाठवले; यातच खरR dीती आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१९५ व २७६ – १९५ जो अkलाहचे भय बाळगतो अkलाह Eयाचीच साथ दे तो
हे लlात ठे वा. जो प•का \XधाहRन व महापापी आहे , अशा कोणावरहR अkलाह dेम करRत
नाहR.
अल-इ इ}ान ३:५७ व १५९ - परं तु जे \XधाहRन आहे त, Eयांना मी इहलोकात आ7ण
परलोकातहR कठोर fशlा दे ईन, 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 जणू काहR ते (Fवतळलेले) fशसे ओतन
ू मजबत
ू केलेलR एक प•कw fभंत
आहे त.

३९.
असीम परमे1वरला मयाd{दत मानवासोबत जवळचे आ'ण 0ेमळ संबंध ठे वायचे आहे त का
कŽ ”यामळ
ु े मानवांना "परमे1वराची मल
ु े" Nहटले जाईल?
बायबल
होय / नाहR कुरान
होशेय १:१० - भFवjयकाळात, सम¹
ु काठ=या वाळू=या कणांdमाणे इ‚ाएलR लोक असतील.
तQ
ु हR वाळू मापू वा मोजू शकत नाहR. मग ‘तQ
ु हR माझे लोक नTहे त’ असे [यांना
QहणHयात आले, ‘Eयाऐवजी Eयांना तQ
ु हR िजवंत परमेeवराची लेकरे आहात.’ असे
QहणHयात येईल.
गलतीकरांस ४:६ - आ7ण तQ
ु हR पp
ु आहात Qहणन
ू , दे वाने अLबा-Fपता, अशी हाक मारणाWया
आपkया पp
ु ा=या आEQयाला तम
ु =या-आम=या अंतःकरणात पाठवले आहे ;
१ योहान ३:१-२ – १. आपkयाला दे वाची मल
ु े हे नाव fमळाले •यात दे व FपEयाने आपkयाला
केवढे dीतीदान Uदले आहे पाहा आ7ण आपण तसे आहोत •यामळ
ु े जग आपkयाला
ओळखीत नाहR कारण Eयांनी Eयास ओळखले नाहR. २. Fdय जनांनो, आता आQहR दे वाची
मल
ु े 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 सjृ टRची सGा अkलाहचीच
आहे , आ7ण (सवा…ना) Eया=याकडेच परत जायचे आहे .
टXप: मानव परमेeवराची मल
ु े बनू शकतात या गोjटRस कुराण नाकारत असले तरRहR
परमेeवर मानवा=या अ`तशय जवळ असkयाचे समजले जाते: कफ. इंफाल ८:२४; हूड
११:९० आ7ण ९२; आ7ण कॅफ ५०:१६.
४०.
परमे1वराचे 0ेम 5न=वाथd आहे का? (अल-वेदद
ु )
बायबल
होय / नाहR कुरान
रोमकरांस ५:८ - पण आपण पापी असताना 7ªOत आपkयासाठn मरण पावला, •यात दे व
Eयाची आपkयावरRल dीती dOथाFपत करतो.
इˆफसकरांस २:४-५ – ४. पण दे व, जो अEयंत दयाळू आहे , जो आपkयावर अ`तशय dेम करतो, ५.
जेTहा आपण पाप कbन मरतो तेTहा दे खील लगेचच आपkयाला 7ªOतासोबत एकbप करतो,
(Eया=या कृपेने तQ
ु हR वाचला आहात)
१ योहान ४:८-१० – ८. दे व dीती आहे . १०. आQहR दे वावर dीती केलR असे नाहR तर Eयाने
आQहावर dीती केलR व आपkया एकुलEया एका पp
ु ाला आम=या पापांकiरता dायिeचG
Qहणन
ू पाठवले; यातच खरR dीती आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१९५ व २७६ – १९५ जो अkलाहचे भय बाळगतो अkलाह Eयाचीच साथ दे तो
हे लlात ठे वा. जो प•का \XधाहRन व महापापी आहे , अशा कोणावरहR अkलाह dेम करRत
नाहR.
अल-इ इ}ान ३:५७ व १५९ - परं तु जे \XधाहRन आहे त, Eयांना मी इहलोकात आ7ण
परलोकातहR कठोर fशlा दे ईन, 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 जणू काहR ते (Fवतळलेले) fशसे ओतन
ू मजबत
ू केलेलR एक प•कw fभंत
आहे त.

४१.
परमे1वर ’,धाळंू ना केवळ Eयाचे गुलाम ˆकं वा नोकर समजतो का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
योहान १५:१५ - मी तQ
ु हास आतापासन
ू दास Qहणत नाहR, कारण धनी काय करतो ते
दासास कळत नाहR; पण मी तQ
ु हास fमp Qहणले आहे , कारण मी [या गोjटR FपEयाकडून
ऐकून घेतkया Eया सवA मी तQ
ु हास कळवkया आहे त.
१ पे< २:५ व ९-१० – ५. तQ
ु हRहR िजवंत दगडांdमाणे, आिEमक भवन असे, रचले जात आहात
दे वाला आवडणारे आcयािEमक यx, येशू 7ªOताXवारे , अपAण करHयासाठn एक पFवp
याजकगण असे उभारले जात आहात. ९. पण तQ
ु हR एक `नवडलेला वंश, एक राजकwय
याचकगण, एक पFवp राj˜, दे वाचे Oवतःचे लोक असे आहा; १०. ते तQ
ु हR पव
ू J लोक
नTहता पण आता दे वाचे लोक आहात; तम
ु =यावर दया केलR नTहती पण आता दया केलR
गेलR आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------साद ३८:८३ - अपवाद फ•त Eयां=यातील त~
ु या `नवडक सेवकांचा असेल.
जB
ु मर ३९:१६ - तर हे मा~या सेवकांनो तQ
ु हR माझे भय बाळगा.
अश शरू ा 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 - ते Eया=याकडे आले आ7ण Qहणाले, “गुbजी, आपण dामा7णक आहात आ7ण
पlपात न करता आपण दे वाचा मागA खरे पणाने fशकFवता.
गलतीकरांस ३:२८ - यहूदR uकं वा |ीक, दास uकं वा Oवतंp नाहR, पb
ु ष uकं वा Opी हा भेदच
नाहR कारण 7ªOत येशम
ू cये तQ
ु हR सवAजण एकच आहात.
इˆफसकरांस ६:९ - आ7ण मालकांनो तQ
ु हR, Eयांना न धमकावता, तम
ु =या दासाशी तसेच
वागा, तQ
ु हास हे ठाऊक आहे कw, दोघाचाहR मालक OवगाAत आहे आ7ण Eया=याजवळ
पlपात नाहR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:१६५ - तम
ु =यापैकw काहRंना इतरांपेlा (दजाAतील) \ेjठता अशासाठn dदान
केलR आहे कw Eयाने जे काहR तQ
ु हाला Uदलेले आहे Eया=या साहा®याने Eयास तम
ु ची पारख
करता यावी.
नाल १६:७१ व ७५ - अkलाहने उपजीFवके=या बाबतीत तम
ु =यापैकw काहRंवर इतरांपेlा
जाOत अन|
ु ह केलेला आहे .
अ झाब ३३:५० - हे पैगंबर.. हा आदे श बाकw=या \Xधावंतांसाठn नसन
ू केवळ त~
ु यासाठnच
आहे .
टXप: कॅफ. हदRथ: fमeकत उल-मसा¼बह, खंड . ३. पी. ११७ आ7ण बख
ु ारR खंड. १ ±. २८
आ7ण ३०१; खंड. २, ±. १६१.

४१.
परमे1वर ’,धाळंू ना केवळ Eयाचे गुलाम ˆकं वा नोकर समजतो का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
योहान १५:१५ - मी तQ
ु हास आतापासन
ू दास Qहणत नाहR, कारण धनी काय करतो ते
दासास कळत नाहR; पण मी तQ
ु हास fमp Qहणले आहे , कारण मी [या गोjटR FपEयाकडून
ऐकून घेतkया Eया सवA मी तQ
ु हास कळवkया आहे त.
१ पे< २:५ व ९-१० – ५. तQ
ु हRहR िजवंत दगडांdमाणे, आिEमक भवन असे, रचले जात आहात
दे वाला आवडणारे आcयािEमक यx, येशू 7ªOताXवारे , अपAण करHयासाठn एक पFवp
याजकगण असे उभारले जात आहात. ९. पण तQ
ु हR एक `नवडलेला वंश, एक राजकwय
याचकगण, एक पFवp राj˜, दे वाचे Oवतःचे लोक असे आहा; १०. ते तQ
ु हR पव
ू J लोक
नTहता पण आता दे वाचे लोक आहात; तम
ु =यावर दया केलR नTहती पण आता दया केलR
गेलR आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------साद ३८:८३ - अपवाद फ•त Eयां=यातील त~
ु या `नवडक सेवकांचा असेल.
जB
ु मर ३९:१६ - तर हे मा~या सेवकांनो तQ
ु हR माझे भय बाळगा.
अश शरू ा 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 - ते Eया=याकडे आले आ7ण Qहणाले, “गुbजी, आपण dामा7णक आहात आ7ण
पlपात न करता आपण दे वाचा मागA खरे पणाने fशकFवता.
गलतीकरांस ३:२८ - यहूदR uकं वा |ीक, दास uकं वा Oवतंp नाहR, पb
ु ष uकं वा Opी हा भेदच
नाहR कारण 7ªOत येशम
ू cये तQ
ु हR सवAजण एकच आहात.
इˆफसकरांस ६:९ - आ7ण मालकांनो तQ
ु हR, Eयांना न धमकावता, तम
ु =या दासाशी तसेच
वागा, तQ
ु हास हे ठाऊक आहे कw, दोघाचाहR मालक OवगाAत आहे आ7ण Eया=याजवळ
पlपात नाहR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:१६५ - तम
ु =यापैकw काहRंना इतरांपेlा (दजाAतील) \ेjठता अशासाठn dदान
केलR आहे कw Eयाने जे काहR तQ
ु हाला Uदलेले आहे Eया=या साहा®याने Eयास तम
ु ची पारख
करता यावी.
नाल १६:७१ व ७५ - अkलाहने उपजीFवके=या बाबतीत तम
ु =यापैकw काहRंवर इतरांपेlा
जाOत अन|
ु ह केलेला आहे .
अ झाब ३३:५० - हे पैगंबर.. हा आदे श बाकw=या \Xधावंतांसाठn नसन
ू केवळ त~
ु यासाठnच
आहे .
टXप: कॅफ. हदRथ: fमeकत उल-मसा¼बह, खंड . ३. पी. ११७ आ7ण बख
ु ारR खंड. १ ±. २८
आ7ण ३०१; खंड. २, ±. १६१.

४१.
परमे1वर ’,धाळंू ना केवळ Eयाचे गल
ु ाम ˆकं वा नोकर समजतो का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
योहान १५:१५ - मी तQ
ु हास आतापासन
ू दास Qहणत नाहR, कारण धनी काय करतो ते
दासास कळत नाहR; पण मी तQ
ु हास fमp Qहणले आहे , कारण मी [या गोjटR FपEयाकडून
ऐकून घेतkया Eया सवA मी तQ
ु हास कळवkया आहे त.
१ पे< २:५ व ९-१० – ५. तQ
ु हRहR िजवंत दगडांdमाणे, आिEमक भवन असे, रचले जात आहात
दे वाला आवडणारे आcयािEमक यx, येशू 7ªOताXवारे , अपAण करHयासाठn एक पFवp
याजकगण असे उभारले जात आहात. ९. पण तQ
ु हR एक `नवडलेला वंश, एक राजकwय
याचकगण, एक पFवp राj˜, दे वाचे Oवतःचे लोक असे आहा; १०. ते तQ
ु हR पव
ू J लोक
नTहता पण आता दे वाचे लोक आहात; तम
ु =यावर दया केलR नTहती पण आता दया केलR
गेलR आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------साद ३८:८३ - अपवाद फ•त Eयां=यातील त~
ु या `नवडक सेवकांचा असेल.
जB
ु मर ३९:१६ - तर हे मा~या सेवकांनो तQ
ु हR माझे भय बाळगा.
अश शरू ा 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 - ते Eया=याकडे आले आ7ण Qहणाले, “गुbजी, आपण dामा7णक आहात आ7ण
पlपात न करता आपण दे वाचा मागA खरे पणाने fशकFवता.
गलतीकरांस ३:२८ - यहूदR uकं वा |ीक, दास uकं वा Oवतंp नाहR, पb
ु ष uकं वा Opी हा भेदच
नाहR कारण 7ªOत येशम
ू cये तQ
ु हR सवAजण एकच आहात.
इˆफसकरांस ६:९ - आ7ण मालकांनो तQ
ु हR, Eयांना न धमकावता, तम
ु =या दासाशी तसेच
वागा, तQ
ु हास हे ठाऊक आहे कw, दोघाचाहR मालक OवगाAत आहे आ7ण Eया=याजवळ
पlपात नाहR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:१६५ - तम
ु =यापैकw काहRंना इतरांपेlा (दजाAतील) \ेjठता अशासाठn dदान
केलR आहे कw Eयाने जे काहR तQ
ु हाला Uदलेले आहे Eया=या साहा®याने Eयास तम
ु ची पारख
करता यावी.
नाल १६:७१ व ७५ - अkलाहने उपजीFवके=या बाबतीत तम
ु =यापैकw काहRंवर इतरांपेlा
जाOत अन|
ु ह केलेला आहे .
अ झाब ३३:५० - हे पैगंबर.. हा आदे श बाकw=या \Xधावंतांसाठn नसन
ू केवळ त~
ु यासाठnच
आहे .
टXप: कॅफ. हदRथ: fमeकत उल-मसा¼बह, खंड . ३. पी. ११७ आ7ण बख
ु ारR खंड. १ ±. २८
आ7ण ३०१; खंड. २, ±. १६१.

४१.
परमे1वर ’,धाळंू ना केवळ Eयाचे गल
ु ाम ˆकं वा नोकर समजतो का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
योहान १५:१५ - मी तQ
ु हास आतापासन
ू दास Qहणत नाहR, कारण धनी काय करतो ते
दासास कळत नाहR; पण मी तQ
ु हास fमp Qहणले आहे , कारण मी [या गोjटR FपEयाकडून
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ु हास कळवkया आहे त.
१ पे< २:५ व ९-१० – ५. तQ
ु हRहR िजवंत दगडांdमाणे, आिEमक भवन असे, रचले जात आहात
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ु हR एक `नवडलेला वंश, एक राजकwय
याचकगण, एक पFवp राj˜, दे वाचे Oवतःचे लोक असे आहा; १०. ते तQ
ु हR पव
ू J लोक
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ु =यावर दया केलR नTहती पण आता दया केलR
गेलR आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------साद ३८:८३ - अपवाद फ•त Eयां=यातील त~
ु या `नवडक सेवकांचा असेल.
जB
ु मर ३९:१६ - तर हे मा~या सेवकांनो तQ
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४२.
परमे1वर लोकांम‘ये पzपातीपणा दाखवतो आ'ण काहX लोकांना इतरांपेzा जा=त पसंत
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बायबल
नाहR / होय कुरान
माकd १२:१४ - ते Eया=याकडे आले आ7ण Qहणाले, “गुbजी, आपण dामा7णक आहात आ7ण
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ु हR सवAजण एकच आहात.
इˆफसकरांस ६:९ - आ7ण मालकांनो तQ
ु हR, Eयांना न धमकावता, तम
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ु =यापैकw काहRंना इतरांपेlा (दजाAतील) \ेjठता अशासाठn dदान
केलR आहे कw Eयाने जे काहR तQ
ु हाला Uदलेले आहे Eया=या साहा®याने Eयास तम
ु ची पारख
करता यावी.
नाल १६:७१ व ७५ - अkलाहने उपजीFवके=या बाबतीत तम
ु =यापैकw काहRंवर इतरांपेlा
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ु ारR खंड. १ ±. २८
आ7ण ३०१; खंड. २, ±. १६१.

४३.
परमे1वर काहX पापी लोकांचा 6वशेष ,वेष करतो आ'ण EयापैकŽ काहX जणांना नरकात
पाठवू 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 तQ
ु हाला 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 dभू आपkया वचनाFवषयी
करRत नाहR. तर तो तम
ु =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
अkलाहकडे सवA गोjटR करHयाचे सामा–यA आहे .
आZरफ ७:१७९ - आQहR Eयांना अनेक समह
ू ात धतJवर Fवखbन ठे वले, Eयामcये काहR लोक
सदाचरणी आहे त आ7ण Eयां=यामcये काहR लोक दरु ाचारR आहे त.
अत तौब ९:५५ - ऐUहक जीवनातच Eयां=या साहा®याने Eयांना fशlा करावी आ7ण ते
\XधाहRन असतानाच Eयांचे dाण `नघन
ू जावेत.
४४.
परमे1वर "चांगले" आ'ण "दUु ट" यांचा लेखक असन
ू दो†हX गोUटX घडtयासाठv जबाबदार
आहे का? (हायीर आ'ण शेर)
बायबल
नाहR / होय कुरान
5यमdया २९:११ - तम
ु =याFवषयी=या योजना मला माहRत असkयाने मी असे Qहणतो.” हा
परमेeवराचा संदेश आहे “तम
ु =यासाठn मी चांगkया योजना आखkया आहे त. तQ
ु हाला
द:ु खFवHयाचा माझा बेत नाहR. तQ
ु हाला आशा आ7ण उ[वल भFवjय दे Hयाचे मी योजले
आहे .
याकोब १:१३ - कोणाची पiरlा होत असता, तेTहा Eयाने असे Qहणू नये कw “दे वाने मला
मोहात घातले.” कारण दे वाला वाईट गोjटRंचा मोह पडणार नाहR आ7ण तो कोणालाहR
मोहात पाडत नाहR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२६ - Eयायोगे तो अनेकांना वाट चक
ु लेले ठरवतो आ7ण Eयायोगे मागAदशAन
करतो, आ7ण अवxा करणाWयां=या Tय`तiर•त अYय कोणालाहR तो Eया Xवारे वाट चक
ु लेले
ठरवत नाहR.
अन5नसा ४:७८- तझ
ु ा जो काहR लाभ होत असतो तो अkलाहकडून fमळत असतो आ7ण
त~
ु यावर जी काहR FवपGी येत असते ती त~
ु याकडूनच आलेलR असते.
मीद ५:१४ - जे लोक असे Qहणतात कw आQहR 7ªOती आहोत ..... Qहणन
ू आQहR
पन
ु •Eथाना=या Uदवसापय…त Eयां=यामcये वैमनOय व Xवेष चेतवन
ू ठे वला आहे .
अल अिNबया २१:३५ - dEयेक जीवाला मरणाची चव चाखायचीच आहे ; आQहR वाईट व
चांगkया पiरिOथती=या साहा®याने तम
ु ची कसोटR पाहत असतो.
टXप: बायबल मcये काहR वेळा परमेeवर मनjु यावर संकट uकं वा आपGी (नै`तक दद
ु ½व
नाहR) येHयाची परवानगी दे तो: इसा. ४५:७, जेर. ४:६ आ7ण अमोस ३:६. पण दjु ट गोjटRंचा
लेखक सैतान असkयाचे समजले गेले आहे : जन. ८:४४, १ जन. ३:८.

४३.
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ु हाला ठार मारHयाची इ=छn नाहR. कृपा क•न परत या व
जगा” परमेeवर, माझा dभ,ू असे Qहणाला.
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ू दो†हX गोUटX घडtयासाठv जबाबदार
आहे का? (हायीर आ'ण शेर)
बायबल
नाहR / होय कुरान
5यमdया २९:११ - तम
ु =याFवषयी=या योजना मला माहRत असkयाने मी असे Qहणतो.” हा
परमेeवराचा संदेश आहे “तम
ु =यासाठn मी चांगkया योजना आखkया आहे त. तQ
ु हाला
द:ु खFवHयाचा माझा बेत नाहR. तQ
ु हाला आशा आ7ण उ[वल भFवjय दे Hयाचे मी योजले
आहे .
याकोब १:१३ - कोणाची पiरlा होत असता, तेTहा Eयाने असे Qहणू नये कw “दे वाने मला
मोहात घातले.” कारण दे वाला वाईट गोjटRंचा मोह पडणार नाहR आ7ण तो कोणालाहR
मोहात पाडत नाहR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२६ - Eयायोगे तो अनेकांना वाट चक
ु लेले ठरवतो आ7ण Eयायोगे मागAदशAन
करतो, आ7ण अवxा करणाWयां=या Tय`तiर•त अYय कोणालाहR तो Eया Xवारे वाट चक
ु लेले
ठरवत नाहR.
अन5नसा ४:७८- तझ
ु ा जो काहR लाभ होत असतो तो अkलाहकडून fमळत असतो आ7ण
त~
ु यावर जी काहR FवपGी येत असते ती त~
ु याकडूनच आलेलR असते.
मीद ५:१४ - जे लोक असे Qहणतात कw आQहR 7ªOती आहोत ..... Qहणन
ू आQहR
पन
ु •Eथाना=या Uदवसापय…त Eयां=यामcये वैमनOय व Xवेष चेतवन
ू ठे वला आहे .
अल अिNबया २१:३५ - dEयेक जीवाला मरणाची चव चाखायचीच आहे ; आQहR वाईट व
चांगkया पiरिOथती=या साहा®याने तम
ु ची कसोटR पाहत असतो.
टXप: बायबल मcये काहR वेळा परमेeवर मनjु यावर संकट uकं वा आपGी (नै`तक दद
ु ½व
नाहR) येHयाची परवानगी दे तो: इसा. ४५:७, जेर. ४:६ आ7ण अमोस ३:६. पण दjु ट गोjटRंचा
लेखक सैतान असkयाचे समजले गेले आहे : जन. ८:४४, १ जन. ३:८.
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४५.
परमे1वराचे सवाdत मोठा "कटकार=थानी" ˆकं वा "योजनाकार" Nहणन
ू वणdन केले जाऊ
शकते का? (मकारा)
बायबल
कुरान
नाहR / होय
हबQकूक १:१३ - तझ
ु े डोळे इतके शc
ु द आहे त कw Eयांचा दjु टपणा पाहवत नाहR. लोकांचे
चक
ु wचे वागणे तू पाहू शकत नाहRस.
मीखा २:१ - पाप करHयाचे बेत करणाWयांवर संकट येईल. ते लोक आपkया श®येवर दjु ट
बेत करRत पडतात.
जख›या ८:१७ - आपkया शेजाWयांना pास दे Hयासाठn कट क• नका. खोटR आeवासने दे ऊ
नका. अशा वाईट गोjटRत आनंद मानू नका. का? कारण या गोjटRंची मला चीड आहे .”
परमेeवराने या गोjटR सां„गतkया आहे त.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:५४ - अkलाह सव¯Gम `नयोजनकार आहे .
राद १३: ४२ - योजना तयार करHयाचे पण
ू A काम अkलाह=या आधीन आहे .
नेमल २७:५० – Qहणन
ू Eयांनी कट रचले, आ7ण आQहR कट रचले.
टXप: बायबल मcये 'कटकारOथान' आ7ण 'योजना रचणे' दjु ट कृEय असkयाचे समजले गेले
आहे आ7ण अशा कृती सैतानाचे गण
ु Fवशेष 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<Eु व आ'ण ,वेष उEप†न करtयासाठv
जबाबदार आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
5यमdया २९:११ - तम
ु =याFवषयी=या योजना मला माहRत असkयाने मी असे Qहणतो.” हा
परमेeवराचा संदेश आहे “तम
ु =यासाठn मी चांगkया योजना आखkया आहे त. तQ
ु हाला
द:ु खFवHयाचा माझा बेत नाहR. तQ
ु हाला आशा आ7ण उ[वल भFवjय दे Hयाचे मी योजले
आहे .
हबQकूक १:१३ - तझ
ु े डोळे इतके शc
ु द आहे त कw Eयांचा दjु टपणा पाहवत नाहR. लोकांचे
चक
ु wचे वागणे तू पाहू शकत नाहRस. मग Eया दjु टांचा Fवजय तू कसा पाहू शकतोस?
स[जनांचा दज
A पराभव करतात तेTहा तू d`तकार का करत नाहRस?
ु न
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१० - Eयां=या अंतःकरणात एक रोग होता आ7ण अkलाहने Eयांचा रोग
आणखी वाढवला.
अन5नसा ४:८८ - अkलाह [याचा Fवनाश घडवन
ू आणतो Eयासाठn तू कोणताहR मागA शोधू
शकणार नाहRस.
मीद ५:१४ - जे लोक असे Qहणतात कw आQहR 7ªOती आहोत आQहR Eयां=या Eया
वचनाचे पन
ु ःdOथापन केले होते. परं तु ते दे खील Eयांना [याची fशकवण दे Hयात आलR
होती Eयाचा महEवाचा भाग Fवसरले आहे त. Qहणन
ू आQहR पन
ु •Eथाना=या Uदवसापय…त
Eयां=यामcये वैमनOय आ7ण Xवेष चेतवन
ू ठे वलेला आहे .
मीद ५:६४ - यहुदR Qहणतात कw अkलाहचे हात बांधलेले आहे त आ7ण ते जे Qहणतात
EयाबXदल Eयांचा „ध•कार होईल.
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चक
ु wचे वागणे तू पाहू शकत नाहRस.
मीखा २:१ - पाप करHयाचे बेत करणाWयांवर संकट येईल. ते लोक आपkया श®येवर दjु ट
बेत करRत पडतात.
जख›या ८:१७ - आपkया शेजाWयांना pास दे Hयासाठn कट क• नका. खोटR आeवासने दे ऊ
नका. अशा वाईट गोjटRत आनंद मानू नका. का? कारण या गोjटRंची मला चीड आहे .”
परमेeवराने या गोjटR सां„गतkया आहे त.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:५४ - अkलाह सव¯Gम `नयोजनकार आहे .
राद १३: ४२ - योजना तयार करHयाचे पण
ू A काम अkलाह=या आधीन आहे .
नेमल २७:५० – Qहणन
ू Eयांनी कट रचले, आ7ण आQहR कट रचले.
टXप: बायबल मcये 'कटकारOथान' आ7ण 'योजना रचणे' दjु ट कृEय असkयाचे समजले गेले
आहे आ7ण अशा कृती सैतानाचे गुणFवशेष 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<Eु व आ'ण ,वेष उEप†न करtयासाठv
जबाबदार आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
5यमdया २९:११ - तम
=याFवषयी=या
योजना
मला माहRत असkयाने मी असे Qहणतो.” हा
ु
परमेeवराचा संदेश आहे “तम
ु =यासाठn मी चांगkया योजना आखkया आहे त. तQ
ु हाला
द:ु खFवHयाचा माझा बेत नाहR. तQ
ु हाला आशा आ7ण उ[वल भFवjय दे Hयाचे मी योजले
आहे .
हबQकूक १:१३ - तझ
ु े डोळे इतके शc
ु द आहे त कw Eयांचा दjु टपणा पाहवत नाहR. लोकांचे
चक
ु wचे वागणे तू पाहू शकत नाहRस. मग Eया दjु टांचा Fवजय तू कसा पाहू शकतोस?
स[जनांचा दज
A पराभव करतात तेTहा तू d`तकार का करत नाहRस?
ु न
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१० - Eयां=या अंतःकरणात एक रोग होता आ7ण अkलाहने Eयांचा रोग
आणखी वाढवला.
अन5नसा ४:८८ - अkलाह [याचा Fवनाश घडवन
ू आणतो Eयासाठn तू कोणताहR मागA शोधू
शकणार नाहRस.
मीद ५:१४ - जे लोक असे Qहणतात कw आQहR 7ªOती आहोत आQहR Eयां=या Eया
वचनाचे पन
ु ःdOथापन केले होते. परं तु ते दे खील Eयांना [याची fशकवण दे Hयात आलR
होती Eयाचा महEवाचा भाग Fवसरले आहे त. Qहणन
ू आQहR पन
ु •Eथाना=या Uदवसापय…त
Eयां=यामcये वैमनOय आ7ण Xवेष चेतवन
ू ठे वलेला आहे .
मीद ५:६४ - यहुदR Qहणतात कw अkलाहचे हात बांधलेले आहे त आ7ण ते जे Qहणतात
EयाबXदल Eयांचा „ध•कार होईल.
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मीखा २:१ - पाप करHयाचे बेत करणाWयांवर संकट येईल. ते लोक आपkया श®येवर दjु ट
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परमेeवराने या गोjटR सां„गतkया आहे त.
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राद १३: ४२ - योजना तयार करHयाचे पण
ू A काम अkलाह=या आधीन आहे .
नेमल २७:५० – Qहणन
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टXप: बायबल मcये 'कटकारOथान' आ7ण 'योजना रचणे' दjु ट कृEय असkयाचे समजले गेले
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अन5नसा ४:८८ - अkलाह [याचा Fवनाश घडवन
ू आणतो Eयासाठn तू कोणताहR मागA शोधू
शकणार नाहRस.
मीद ५:१४ - जे लोक असे Qहणतात कw आQहR 7ªOती आहोत आQहR Eयां=या Eया
वचनाचे पन
ु ःdOथापन केले होते. परं तु ते दे खील Eयांना [याची fशकवण दे Hयात आलR
होती Eयाचा महEवाचा भाग Fवसरले आहे त. Qहणन
ू आQहR पन
ु •Eथाना=या Uदवसापय…त
Eयां=यामcये वैमनOय आ7ण Xवेष चेतवन
ू ठे वलेला आहे .
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EयाबXदल Eयांचा „ध•कार होईल.

४७.
काहX मनUु यांचे ©दय कठोर बनवन
ू Eयांना चक
ु ŽHया मागाdने पाठवणे हा परमे1वराचा हे तू
आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
म‚य १८:११-१४ – ११. आणखी, जे हरवलेले Eयास तारावयास मनjु याचा पp
ु आला आहे .”
१४. तशाच dकारे , या लहान मल
ै w एकाचा अगदR लहानातील लहानाचा हR नाश Tहावा
ु ांपक
अशी तम
ु =या OवगJय FपEयाची इ=छा नाहR.
१ तीम…याला २:३-४ - ३. कारण हे आपkया तारणाWया दे वा=या zjटRने चांगले व Oवीकार
करHयास यो‹य आहे , ४. Eयाची इ=छा आहे कw सवA लोकांचे तारण Tहावे आ7ण Eयांनी
खरे पणा=या पण
ू A xानास पोहचावे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------बकराह २:७, १५ व २६ - अkलाहने Eयांची मने आ7ण कान मोहर लावन
ू बंद केले आहे त
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 दे ईन.
आZरफ ७:१८६ - आ7ण तो Eयांना Eयां=या पापकमाAत सं¾fमत अशा भटकkया अवOथेत सोडून
दे तो.
४८.
परमे1वराचा =वभाव आ'ण वागणक
ू कधी लहरX ˆकं वा त›हे वाईक असते का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
गणना २३:१९ - दे व माणस
ू नाहR. तो खोटे बोलणार नाहR. दे व Qहणजे काहR माणस
ू 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 - तू सदा सवAदा इमानदार असतोस, परमेeवरा. तू प–
ृ वी `नमाAण केलRस
आ7ण ती अजन
ू हR आहे .
मलाखी ३:६ - मी परमेeवर आहे मी कधीहR बदलत नाहR. तQ
ु हR याकोबची मल
ु े आहात
आ7ण तम
A णे नाश झाला नाहR.
ु चा पण
ू प
२ तीम…याला २:१३ - जरR आQहR अFवeवासू आहोत तरR तो अजन
ू हR Fवeवासू आहे कारण
तो Oवतःला नाका• शकत नाहR.
तीताला १:२ - जे सवAकाळचे जीवन [याला असEय बोलवत नाहR Eया दे वाने यग
ु ा=या
काळापव
ू J दे ऊ केले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------हूड ११:१०६-१०७ - EयाUदवशी जे दद
ु ½ वी ठरतील ते नरका‹नीत असतील आ7ण तेथे ते
उसासे टाकत असतील आ7ण हुंदके दे त असतील. परं त,ु जे सद
ु ै वी ठरतील ते OवगाAत
असतील. तेथे ते 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.
बœ
ु ज ८५:१६ - Eयाचा Fवधाता Eयाला चांगkया dकारे पाहत आहे .
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आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
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करHयास यो‹य आहे , ४. Eयाची इ=छा आहे कw सवA लोकांचे तारण Tहावे आ7ण Eयांनी
खरे पणा=या पण
ू A xानास पोहचावे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------बकराह २:७, १५ व २६ - अkलाहने Eयांची मने आ7ण कान मोहर लावन
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ू नाहR.
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ू प
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ू J दे ऊ केले.
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ु ै वी ठरतील ते OवगाAत
असतील. तेथे ते 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.
बœ
ु ज ८५:१६ - Eयाचा Fवधाता Eयाला चांगkया dकारे पाहत आहे .

४७.
काहX मनUु यांचे ©दय कठोर बनवन
ू Eयांना चक
ु ŽHया मागाdने पाठवणे हा परमे1वराचा हे तू
आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
म‚य १८:११-१४ – ११. आणखी, जे हरवलेले Eयास तारावयास मनjु याचा पp
ु आला आहे .”
१४. तशाच dकारे , या लहान मल
ै w एकाचा अगदR लहानातील लहानाचा हR नाश Tहावा
ु ांपक
अशी तम
ु =या OवगJय FपEयाची इ=छा नाहR.
१ तीम…याला २:३-४ - ३. कारण हे आपkया तारणाWया दे वा=या zjटRने चांगले व Oवीकार
करHयास यो‹य आहे , ४. Eयाची इ=छा आहे कw सवA लोकांचे तारण Tहावे आ7ण Eयांनी
खरे पणा=या पण
ू A xानास पोहचावे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------बकराह २:७, १५ व २६ - अkलाहने Eयांची मने आ7ण कान मोहर लावन
ू बंद केले आहे त
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 दे ईन.
आZरफ ७:१८६ - आ7ण तो Eयांना Eयां=या पापकमाAत सं¾fमत अशा भटकkया अवOथेत सोडून
दे तो.
४८.
परमे1वराचा =वभाव आ'ण वागणक
ू कधी लहरX ˆकं वा त›हे वाईक असते का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
गणना २३:१९ - दे व माणस
ू नाहR. तो खोटे बोलणार नाहR. दे व Qहणजे काहR माणस
ू 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 - तू सदा सवAदा इमानदार असतोस, परमेeवरा. तू प–
ृ वी `नमाAण केलRस
आ7ण ती अजन
ू हR आहे .
मलाखी ३:६ - मी परमेeवर आहे मी कधीहR बदलत नाहR. तQ
ु हR याकोबची मल
ु े आहात
आ7ण तम
A णे नाश झाला नाहR.
ु चा पण
ू प
२ तीम…याला २:१३ - जरR आQहR अFवeवासू आहोत तरR तो अजन
ू हR Fवeवासू आहे कारण
तो Oवतःला नाका• शकत नाहR.
तीताला १:२ - जे सवAकाळचे जीवन [याला असEय बोलवत नाहR Eया दे वाने यग
ु ा=या
काळापव
ू J दे ऊ केले.
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४९.
परमे1वरा`शवाय कोणालाहX =वतःस इतरांसमोर प”
ू य समजणे 5न6ष,ध आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
5नगdमत २०:२-५ – २. मी याTहे तझ
ु ा dभ,ू तझ
ु ा दे व आहे . तQ
ु हR fमसरमcये गुलाम होता
तेTहा मीच तQ
ु हाला तेथन
ू गुलाम„गरRतन
ू सोडवन
ू आणले. ५. Eयांची उपासना कb नको;
uकं वा Eयांची सेवा क• नकोस; कारण मी परमेeवर तझ
ु ा दे व आहे ; मी ईjयाAवान दे व आहे ,
जे मा~याFव•Xध पाप करतात, माझा Xवेष करतात ते माझे शpू बनतात;
अनव
ु ाद ५:७-९ – ७. मा~याखेरRज दस
ु हR उपासना करता कामा नये. ९.
ु Wया कोणाचीहR तQ
कोणEयाहR dकार=या मत
ू Jची पज
ू ा uकं वा सेवा क• नका. कारण मी तम
ु चा दे व परमेeवर
आहे . मा~या लोकांनी इतर दे वांची पज
ू ा करावी •याचा मला Xवेष आहे . जे मा~याFव•cद
पाप करतात ते माझे शpू बनतात. Eयांना मी शासन करRन. एवढे च नTहे तर Eयांची मल
ु े,
नातवंडे अशा व पतंवडे चार Fप²यांना शासन करRन.
0कटXकरण २२:८-९ – ८. [या मनjु याने या गोjटR ऐकkया आ7ण पाUहkया तो मनjु य मी,
योहान आहे . मी जेTहा या गोjटR ऐकkया आ7ण पाUहkया, तेTहा या गोjटR मला दाखवीत
असलेkया दे वदत
ू ा=या पायाशी नमन करHयास मी पालथा पडलो. ९. परं तु तो दे वदत
ू मला
Qहणाला, “असे कb नको. मी त~
ु याबरोबर आ7ण तझ
ु े भाऊ संदेjटे , जे या पO
ु तकात नमद
ू
केलेkया वचनांचे पालन करतात, Eयां=याबरोबर काम करणारा दे वाचा एक दास आहे .
दे वाला नमन कर.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------इžा १७:२३ - अkलाह=या बरोबरRने दस
ु Wया कोणासहR ईeवर बनवू नकोस अYयथा तू
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,या6वœ,ध जाऊन दे वदत
ू ांना "आदमसमोर
=वतःला प”
ू य समजा" असा आदे श {दला होता का?
बायबल
कुरान
नाहR / होय
यशया १४:१२-१७ - तू dभात ताWयाdमाणे होतास, पण आता तू आकाशातन
ू खालR पडला
आहे स. पव
ू J सवA राj˜े त~
ु यापढ
ु े नेहमीच वाकत होती, पण आता तू संपला आहे स. १७.
[याने शहरांचा Fवcवंस कbन सवA जfमनीचे वाळवंट केले तो हाच मनjु य का? [यांने
यc
ु दात 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. तझ
ु ी अशी
िOथती पाहून इतर राj˜ांतील लोकांना ध•का बसला. त~
ु या बाबतीत जे घडले, ते पाहून
लोक भयभीत होतील. तझ
ु ा शेवट झाला!”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:३१-३४ - आQहR दे वदत
ू ांना Qहटले कw, आदमला शरण जा, Eया सवा…नी आxेचे पालन
केले, इिLलसने सोडून.
इžा १७:६१-६५ - जेTहा आQहR दे वदत
ू ांना Qहणले कw आदमचे आxाधारक Tहा आ7ण ते
सवA आxाधारक झाले
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ू मला
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ु याबरोबर आ7ण तझ
ु े भाऊ संदेjटे , जे या पO
ु तकात नमद
ू
केलेkया वचनांचे पालन करतात, Eयां=याबरोबर काम करणारा दे वाचा एक दास आहे .
दे वाला नमन कर.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------इžा १७:२३ - अkलाह=या बरोबरRने दस
ु Wया कोणासहR ईeवर बनवू नकोस अYयथा तू
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,या6वœ,ध जाऊन दे वदत
ू ांना "आदमसमोर
=वतःला प”
ू य समजा" असा आदे श {दला होता का?
बायबल
कुरान
नाहR / होय
यशया १४:१२-१७ - तू dभात ताWयाdमाणे होतास, पण आता तू आकाशातन
ू खालR पडला
आहे स. पव
ू J सवA राj˜े त~
ु यापढ
ु े नेहमीच वाकत होती, पण आता तू संपला आहे स. १७.
[याने शहरांचा Fवcवंस कbन सवA जfमनीचे वाळवंट केले तो हाच मनjु य का? [यांने
यc
ु दात 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. तझ
ु ी अशी
िOथती पाहून इतर राj˜ांतील लोकांना ध•का बसला. त~
ु या बाबतीत जे घडले, ते पाहून
लोक भयभीत होतील. तझ
ु ा शेवट झाला!”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:३१-३४ - आQहR दे वदत
ू ांना Qहटले कw, आदमला शरण जा, Eया सवा…नी आxेचे पालन
केले, इिLलसने सोडून.
इžा १७:६१-६५ - जेTहा आQहR दे वदत
ू ांना Qहणले कw आदमचे आxाधारक Tहा आ7ण ते
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 तझ
ु ा dभ,ू तझ
ु ा दे व आहे . तQ
ु हR fमसरमcये गुलाम होता
तेTहा मीच तQ
ु हाला तेथन
ू गुलाम„गरRतन
ू सोडवन
ू आणले. ५. Eयांची उपासना कb नको;
uकं वा Eयांची सेवा क• नकोस; कारण मी परमेeवर तझ
ु ा दे व आहे ; मी ईjयाAवान दे व आहे ,
जे मा~याFव•Xध पाप करतात, माझा Xवेष करतात ते माझे शpू बनतात;
अनव
ु ाद ५:७-९ – ७. मा~याखेरRज दस
ु हR उपासना करता कामा नये. ९.
ु Wया कोणाचीहR तQ
कोणEयाहR dकार=या मत
ू Jची पज
ू ा uकं वा सेवा क• नका. कारण मी तम
ु चा दे व परमेeवर
आहे . मा~या लोकांनी इतर दे वांची पज
ू ा करावी •याचा मला Xवेष आहे . जे मा~याFव•cद
पाप करतात ते माझे शpू बनतात. Eयांना मी शासन करRन. एवढे च नTहे तर Eयांची मल
ु े,
नातवंडे अशा व पतंवडे चार Fप²यांना शासन करRन.
0कटXकरण २२:८-९ – ८. [या मनjु याने या गोjटR ऐकkया आ7ण पाUहkया तो मनjु य मी,
योहान आहे . मी जेTहा या गोjटR ऐकkया आ7ण पाUहkया, तेTहा या गोjटR मला दाखवीत
असलेkया दे वदत
ू ा=या पायाशी नमन करHयास मी पालथा पडलो. ९. परं तु तो दे वदत
ू मला
Qहणाला, “असे कb नको. मी त~
ु याबरोबर आ7ण तझ
ु े भाऊ संदेjटे , जे या पO
ु तकात नमद
ू
केलेkया वचनांचे पालन करतात, Eयां=याबरोबर काम करणारा दे वाचा एक दास आहे .
दे वाला नमन कर.”
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प6व< आEमा, दे वदत
ू , 6पशाHच आ'ण सैतान
५१.
"प6व< आENयास" परमे1वर Nहणन
ू =वीकारले आहे का? (œह-उल कुडूस)
बायबल
होय / नाहR कुरान
=तो<सं{हता १३९:७ - मी िजथे जातो `तथे `तथे तझ
ु ा आEमा असतो. परमेeवरा, माझी
त~
ु यापासन
ू सट
ु का नाहR.
योहान ४:२४ - दे व आEमा आहे ; आ7ण Eया=या उपासकांनी Eयाची उपासना आEQयाने व
खरे पणाने केलR पाUहजे.”
0े6षतांचीं कृEयª ५:३-४- ३. तेTहा पेp Qहणाला, हनYया, तू पFवp आEQयाशी लबाडी करावी
आ7ण जfमनी=या uकं मतीतन
ू काहR ठे वन
ू ¿यावे Qहणन
ू सैतानाने तझ
ु े मन का भरले आहे ?
४. ती होती तोपय…त तझ
ु ी Oवतःची नTहती काय? आ7ण ती Fवकkयानंतर Eयाची आलेलR
uकं मत त~
ु याच Oवाधीन नTहते काय? हR गोjट तू आपkया मनात का आणलR? तू
मनjु याशी नाहR, तर दे वाशी लबाडी केलR आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:८७ व २५३ - मiरयमचा येशू यास आQहR Oपjट संकेत Uदले होते. आ7ण
पFवp आEQयाXवारे Eयास साम–यAशील केले होते.
मीद ५:११० - [या Uदवशी अkलाह dेFषतांना एकp करे ल आ7ण Fवचारे ल कw कोणते उGर
दे Hयात आले होते? Eयावर ते Qहणतील कw आQहाला काहR माUहत नाहR अzeय श•तींचे
Tयापक xान असणारा केवळ तच
ू आहे स.
टXप: बायबलमcये ११३ Uठकाणी पFवp आEQयास परमेeवर Qहणन
ू दशAवले आहे .
५२.
प6व< आENयाकडे 5नमाdण करtयाचे साम…यd आहे का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
उEप6‚ १:१-२ - १. दे वाने आकाश व प–
A णे
ु वातीला प–
ू प
ृ वी `नमाAण केलR. २. स•
ृ वी पण
iरकामी होती; प–
ृ वीवर काहRहR नTहते. अंधाराने जलाशय झाकलेले होते; आ7ण दे वाचा
आEमा पाHयावर पाखर घालRत होता
ईयोब २६:१३ - दे वाचा `न:eवास आकाश Oव=छ करतो. दे वा=या हातांनी पळून जाणाWया
सापाला नjट केले.
ईयोब ३३:४ - दे वा=या आEQयाने मला `नमाAण केले. मला सवAशि•तमान दे वाकडून जीवन
fमळाले.
=तो<सं{हता १०४:३० - पण परमेeवरा, तू जेTहा तझ
ु ा आEमा पाठवतोस तेTहा ते सश•त
होतात आ7ण तू जमीन पY
ु हा नTया सारखी करतोस.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:११०, ११६ व ११८ - जेTहा तू मा~या आxेने „च•कण माती पासन
ू , पlी `नमाAण
करावा, तशी `नfमAती घडवीत होतास; नंतर तू Eयात फंु क माbन (नवीन आEमा) ओतत
होतास आ7ण मा~या आxेने ते भरारR घेHयास यो‹य होत होते.
मZरयम १९:१७-१९ - तेTहा आQहR आमचा दे वदत
ू A
ू `त=याकडे पाठवला, आ7ण तो एका पण
मानवा=या Oवbपात `त=यासमोर dकट झाला .
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0े6षतांचीं कृEयª ५:३-४- ३. तेTहा पेp Qहणाला, हनYया, तू पFवp आEQयाशी लबाडी करावी
आ7ण जfमनी=या uकं मतीतन
ू काहR ठे वन
ू ¿यावे Qहणन
ू सैतानाने तझ
ु े मन का भरले आहे ?
४. ती होती तोपय…त तझ
ु ी Oवतःची नTहती काय? आ7ण ती Fवकkयानंतर Eयाची आलेलR
uकं मत त~
ु याच Oवाधीन नTहते काय? हR गोjट तू आपkया मनात का आणलR? तू
मनjु याशी नाहR, तर दे वाशी लबाडी केलR आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:८७ व २५३ - मiरयमचा येशू यास आQहR Oपjट संकेत Uदले होते. आ7ण
पFवp आEQयाXवारे Eयास साम–यAशील केले होते.
मीद ५:११० - [या Uदवशी अkलाह dेFषतांना एकp करे ल आ7ण Fवचारे ल कw कोणते उGर
दे Hयात आले होते? Eयावर ते Qहणतील कw आQहाला काहR माUहत नाहR अzeय श•तींचे
Tयापक xान असणारा केवळ तच
ू आहे स.
टXप: बायबलमcये ११३ Uठकाणी पFवp आEQयास परमेeवर Qहणन
ू दशAवले आहे .
५२.
प6व< आENयाकडे 5नमाdण करtयाचे साम…यd आहे का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
उEप6‚ १:१-२ - १. दे वाने आकाश व प–
A णे
ु वातीला प–
ू प
ृ वी `नमाAण केलR. २. स•
ृ वी पण
iरकामी होती; प–
ृ वीवर काहRहR नTहते. अंधाराने जलाशय झाकलेले होते; आ7ण दे वाचा
आEमा पाHयावर पाखर घालRत होता
ईयोब २६:१३ - दे वाचा `न:eवास आकाश Oव=छ करतो. दे वा=या हातांनी पळून जाणाWया
सापाला नjट केले.
ईयोब ३३:४ - दे वा=या आEQयाने मला `नमाAण केले. मला सवAशि•तमान दे वाकडून जीवन
fमळाले.
=तो<सं{हता १०४:३० - पण परमेeवरा, तू जेTहा तझ
ु ा आEमा पाठवतोस तेTहा ते सश•त
होतात आ7ण तू जमीन पY
ु हा नTया सारखी करतोस.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:११०, ११६ व ११८ - जेTहा तू मा~या आxेने „च•कण माती पासन
ू , पlी `नमाAण
करावा, तशी `नfमAती घडवीत होतास; नंतर तू Eयात फंु क माbन (नवीन आEमा) ओतत
होतास आ7ण मा~या आxेने ते भरारR घेHयास यो‹य होत होते.
मZरयम १९:१७-१९ - तेTहा आQहR आमचा दे वदत
ू A
ू `त=याकडे पाठवला, आ7ण तो एका पण
मानवा=या Oवbपात `त=यासमोर dकट झाला .

प6व< आEमा, दे वदत
ू , 6पशाHच आ'ण सैतान
५१.
"प6व< आENयास" परमे1वर Nहणन
ू =वीकारले आहे का? (œह-उल कुडूस)
बायबल
होय / नाहR कुरान
=तो<सं{हता १३९:७ - मी िजथे जातो `तथे `तथे तझ
ु ा आEमा असतो. परमेeवरा, माझी
त~
ु यापासन
ू सट
ु का नाहR.
योहान ४:२४ - दे व आEमा आहे ; आ7ण Eया=या उपासकांनी Eयाची उपासना आEQयाने व
खरे पणाने केलR पाUहजे.”
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ु ी Oवतःची नTहती काय? आ7ण ती Fवकkयानंतर Eयाची आलेलR
uकं मत त~
ु याच Oवाधीन नTहते काय? हR गोjट तू आपkया मनात का आणलR? तू
मनjु याशी नाहR, तर दे वाशी लबाडी केलR आहे .
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मानवा=या Oवbपात `त=यासमोर dकट झाला .

५३.
"प6व< आEमा" आ'ण "गॅ«|एल" हा दे वदत
ू एकच आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
लक
ू क १:११-३५ – ११. तेTहा परमेeवराचा दत
ू वेदR=या उजTया बाजल
ू ा उभा असलेला
ू , धप
Eया=या zjटRस पडला. ३५. दे वदत
ु यावर येईल आ7ण थोर
ू `तला Qहणाला, पFवp आEमा त~
दे वाचे साम–यA त~
ु यावर सावलR करRल आ7ण Qहणन
ू जे पFवp बाळ जYमास येईल, Eयास
दे वाचा पp
ु Qहणतील.
योहान ४:२४ - दे व आEमा आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:८७ व ९८ - जो कोणी अkलाहचा Eया=या दत
ू ांचा आ7ण Eया=या dेFषतां=या
आ7ण िज¬ाइलचा व fमकाईलचा शpू आहे , तर `निeचतच अkलाह (अशा) \XधाहRनांचा
शpू आहे .
टXप: इOलाममcये सामाYयतः पFवp आEमा गॅ¼¬एल दे वदत
ू असkयाचे दशAवले आहे .
५४.
"प6व< आENयाची" 5नंदा करणे हे एकमेव अzNय पाप आहे का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
म‚य १२:३१-३२ – ३१. Qहणन
मी
त
Q
ू
ु हास सांगतो, मनjु यांना ते 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 मनjु य जर
मनjु या=या पp
ु ाFव•Xध काहR बोलेल तर Eयास lमा करHयात येईल पण जो कोणी पFवp
आEQयाFवbXध बोलेल Eयास lमा होणार नाहR. Eयास या यग
ु ातहR lमा होणार नाहR व
येणाWया यग
ु ातहR होणार नाहR. [या गोjटR तQ
ु हR करता Eया तQ
ु हR कोण आहात हे
दाखFवतात.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:४८, ११६ व १६८ - [या कोणी अkलाह=या बरोबरRने इतरांना Oथान Uदले
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Eयांना कोणताहR मागA दाखवणार नाहR.
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मनjु या=या पp
ु ाFव•Xध काहR बोलेल तर Eयास lमा करHयात येईल पण जो कोणी पFवp
आEQयाFवbXध बोलेल Eयास lमा होणार नाहR. Eयास या यग
ु ातहR lमा होणार नाहR व
येणाWया यग
ु ातहR होणार नाहR. [या गोjटR तQ
ु हR करता Eया तQ
ु हR 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 ठे वलेला नाहR
आ7ण अYयायाने कामे केलR आहे त, Eयांना `निeचतच अkलाह lमा करणार नाहR आ7ण
Eयांना कोणताहR मागA दाखवणार नाहR.

५३.
"प6व< आEमा" आ'ण "गॅ«|एल" हा दे वदत
ू एकच आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
लक
ू क १:११-३५ – ११. तेTहा परमेeवराचा दत
ू वेदR=या उजTया बाजल
ू ा उभा असलेला
ू , धप
Eया=या zjटRस पडला. ३५. दे वदत
ु यावर येईल आ7ण थोर
ू `तला Qहणाला, पFवp आEमा त~
दे वाचे साम–यA त~
ु यावर सावलR करRल आ7ण Qहणन
ू जे पFवp बाळ जYमास येईल, Eयास
दे वाचा पp
ु Qहणतील.
योहान ४:२४ - दे व आEमा आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:८७ व ९८ - जो कोणी अkलाहचा Eया=या दत
ू ांचा आ7ण Eया=या dेFषतां=या
आ7ण िज¬ाइलचा व fमकाईलचा शpू आहे , तर `निeचतच अkलाह (अशा) \XधाहRनांचा
शpू आहे .
टXप: इOलाममcये सामाYयतः पFवp आEमा गॅ¼¬एल दे वदत
ू असkयाचे दशAवले आहे .
५४.
"प6व< आENयाची" 5नंदा करणे हे एकमेव अzNय पाप आहे का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
म‚य १२:३१-३२ – ३१. Qहणन
ू मी तQ
ु हास सांगतो, मनjु यांना ते करRत असलेkया सवA
पापांची व वाईट बोलतील EयाबXदलहR lमा करHयात येईल पण जर कोणी पFवp
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येणाWया यग
ु ातहR होणार नाहR. [या गोjटR तQ
ु हR करता Eया तQ
ु हR कोण आहात हे
दाखFवतात.
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सहभागी ठरवावे या पापाला कदाFपहR lमा करणार नाहR. [यांनी Fवeवास ठे वलेला नाहR
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५५.
प6व< ]ंथ आENयाHया गोUटXंवर कª{¬त आहे त का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
रोमकरांस १:११ - कारण तQ
ु हR िOथर Tहावे Qहणन
ू तQ
ु हास काहR आिEमक कृपादान दयावे
•यासाठn मी तQ
ु हास भेटHयास उEकंUठत आहे ;
रोमकरांस ८:९ - पण तम
ु =यात जर दे वाचा आEमा वास करतो, तर तQ
ु हR दे हाचे नाहR, पण
आEQयाचे आहात कारण 7ªOताचा आEमा जर कोणात नसेल तर तो Eयाचा नाहR.
१ कZरंथकरांस २:१३-१६ – १३. मानवी xानाने fशकवलेkया शLदांनी आQहR या गोjटR
सांगत नाहR, तर आEQयाने fशकवलेkया शLदांनी, आिEमक शLद उपयोगात आणन
ू
आcयािEमक गोjटRंचे OपjटRकरण करतो. १६. कारण पFवp शाOp Qहणते, “dभच
ू े मन
कोण जाणतो? जो Eयास fशकवू शकेल?” परं तु आपkयाला तर 7ªOताचे मन आहे .
यहूदा १८-१९ – १८. Eयांनी सां„गतले, “काळा=या शेवटR दे वाFवषयी थgटे ने बोलणारे लोक
असतील, ते Eयां=या Oवतः=याच अधाfमAक इ=छां=या मागे जातील.” १९. असे लोक फूट
पाडतात. ते Eयां=या मळ
ू Oवभावाdमाणे चालतात. Eयांना आEमा नाहR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------इžा १७:८५ - ते तल
ु ा आEQयाFवषयी FवचारRत आहे त. तू Eयांना असे सांग कw, आEमा
मा~या FवधाEया=या आxेने अिOतœवात आहे ; आ7ण तQ
ु हाला EयाFवषयी फार थोडे xान
दे Hयात आलेले आहे .
५६.
परमे1वराचा "प6व< आEमा" ’,धाळंू Hया मनात राहतो आ'ण Eयांना आ‘यािEमक भेटव=तू
दे ऊन सशQत बनवतो का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
योहान २०:२१-२३ – २१. तेTहा येशू Eयांना पY
ु हा Qहणाला, “तQ
ु हास शांती असो. जसे FपEयाने
मला पाठवले आहे तसे मीहR तQ
ु हास पाठवतो.” २३. [या कोणा=या पापांची तQ
ु हR lमा
करता Eयांची lमा झालR आहे आ7ण [या कोणाची तQ
ु हR ठे वता ती तशीच ठे वलेलR
आहे त.”
0े6षतांचीं कृEयª १:८ - परं तु पFवp आEमा तQ
ु हांकडे येईल. मग तQ
ु हांला शि•त fमळे ल.
तQ
ु हR माझे साlी Tहाल.
१ कZरंथकरांस १२:१, ४-११ व १३ - १. आता, बंधन
ू ो, आcयािEमक दानांसबंधी तQ
ु हR अxान
असावे असे मला वाटत नाहR. ११. अगदR या lणापय…त आQहR भक
ु े ले आ7ण तहानलेले,
फाटकेतट
ु के कपडे घातलेले, ठोसे मारलेले, आQहR बेघर असे आहोत. १३. जेTहा आमची
`नंदा होते, तेTहा आQहR आशीवाAद दतो. जेTहा आमचा छळ होतो तेTहा आQहR सहन
करतो. जेTहा आमची `नंदा होते, आQहR दयाळूपणे Eयां=याशी बोलतो, या lणापय…त आQहR
जगासाठn गाळ आ7ण कचरा असे झालो आहोत.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टXप: कुराणमcये आcयािEमक भेटवOतू uकं वा पFवp आEQया=या वOती बXदल कोणताहR
उkलेख नाहR.
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१ कZरंथकरांस २:१३-१६ – १३. मानवी xानाने fशकवलेkया शLदांनी आQहR या गोjटR
सांगत नाहR, तर आEQयाने fशकवलेkया शLदांनी, आिEमक शLद उपयोगात आणन
ू
आcयािEमक गोjटRंचे OपjटRकरण करतो. १६. कारण पFवp शाOp Qहणते, “dभच
ू े मन
कोण जाणतो? जो Eयास fशकवू शकेल?” परं तु आपkयाला तर 7ªOताचे मन आहे .
यहूदा १८-१९ – १८. Eयांनी सां„गतले, “काळा=या शेवटR दे वाFवषयी थgटे ने बोलणारे लोक
असतील, ते Eयां=या Oवतः=याच अधाfमAक इ=छां=या मागे जातील.” १९. असे लोक फूट
पाडतात. ते Eयां=या मळ
ू Oवभावाdमाणे चालतात. Eयांना आEमा नाहR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------इžा १७:८५ - ते तल
ु ा आEQयाFवषयी FवचारRत आहे त. तू Eयांना असे सांग कw, आEमा
मा~या FवधाEया=या आxेने अिOतœवात आहे ; आ7ण तQ
ु हाला EयाFवषयी फार थोडे xान
दे Hयात आलेले आहे .
५६.
परमे1वराचा "प6व< आEमा" ’,धाळंू Hया मनात राहतो आ'ण Eयांना आ‘यािEमक भेटव=तू
दे ऊन सशQत बनवतो का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
योहान २०:२१-२३ – २१. तेTहा येशू Eयांना पY
ु हा Qहणाला, “तQ
ु हास शांती असो. जसे FपEयाने
मला पाठवले आहे तसे मीहR तQ
ु हास पाठवतो.” २३. [या कोणा=या पापांची तQ
ु हR lमा
करता Eयांची lमा झालR आहे आ7ण [या कोणाची तQ
ु हR ठे वता ती तशीच ठे वलेलR
आहे त.”
0े6षतांचीं कृEयª १:८ - परं तु पFवp आEमा तQ
ु हांकडे येईल. मग तQ
ु हांला शि•त fमळे ल.
तQ
ु हR माझे साlी Tहाल.
१ कZरंथकरांस १२:१, ४-११ व १३ - १. आता, बंधन
ू ो, आcयािEमक दानांसबंधी तQ
ु हR अxान
असावे असे मला वाटत नाहR. ११. अगदR या lणापय…त आQहR भक
ु े ले आ7ण तहानलेले,
फाटकेतट
ु के कपडे घातलेले, ठोसे मारलेले, आQहR बेघर असे आहोत. १३. जेTहा आमची
`नंदा होते, तेTहा आQहR आशीवाAद दतो. जेTहा आमचा छळ होतो तेTहा आQहR सहन
करतो. जेTहा आमची `नंदा होते, आQहR दयाळूपणे Eयां=याशी बोलतो, या lणापय…त आQहR
जगासाठn गाळ आ7ण कचरा असे झालो आहोत.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टXप: कुराणमcये आcयािEमक भेटवOतू uकं वा पFवp आEQया=या वOती बXदल कोणताहR
उkलेख नाहR.
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५७.
हातावर हात ठे वन
ू आ‘यािEमक भेटव=तू एका ’,धाळू तफ- दस
ु ›या ’,धाळूला {दBया
जाऊ शकतात का?
बायबल
कुरान
होय / नाहR
१ तीम…याला ४:१४-१६ – १४. जेTहा वडीलजनांनी त~
ु यावर हात ठे वला Eयावेळी
भFवjया=या संदेशाचा पiरणाम Qहणन
तल
ू
ु ा fमळालेलR दे णगी जी त~
ु यामcये आहे ,
EयाFवषयी `नjकाळजी राहू नको. १६. आपणांकडे व आपkया fशकवणक
ु wकडे लl दे .
Eयामcये Uटकून राहा. कारण असे केkयाने तू Oवतःचे व जे तझ
ु े ऐकतात, Eयांचे तारण
करशील.
२ तीम…याला १:६ - या कारणासाठn मी तल
ु ा आठवण कbन दे तो कw, जेTहा मी माझे हात
त~
ु यावर ठे वले तेTहा दे वा=या दानाची जी [योत तल
ु ा मीळालR ती तेवत ठे व.
इ|ी लोकांस ६:१-२ - Qहणन
ू 7ªOताFवषयीची dाथfमक माUहती आपण मागे सोडून दे ऊ व
dौढतेdत जाऊ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टXप: कुराणमcये कोठे हR हातावर हात ठे वन
ू आcयािEमक भेटवOतू एका \Xधाळू तफ»
दस
ु Wया \Xधाळूला Uदले जाHयाचा उkलेख नाहR. कफ. रोमYस १:११, २ थेसालो`नअYस २:८
आ7ण १ Uटमथी ४:१४-१६.
५८.
येशन
ू े EयाHया अनय
ु ायांHया आत वसलेBया प6व< आENयाHया शQतीचा उपयोग क‰न,
येशन
ू े ज1या 0कारचे चमEकार केले तसे चमEकार करtयाची zमता अनय
ु ायांना {दलX आहे
का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
योहान १४:१२ -“मी तQ
ु हांला खरे सांगतो मी जी कामे करतो ती कामे मा~यावर Fवeवास
ठे वणाराहR करRल. आ7ण EयापेlाहR मोठn कामे करRल. कारण मी FपEयाकडे जातो.
लक
ू क १०:१७ - ते बहाGर लोक आनंदाने परतले आ7ण Qहणाले, “dभ,ु त~
ु या नावाने
भत
े X
ु स
ु धा आQहांला वश होतात!”
0े6षतांचीं कृEयª ६:८ - Oतेफन (सात लोकांपक
ै w एक) यास मोठा आशीवाAद fमळाला. दे वाने
Eयाला लोकांसमोर अXभत
ू चमEकार करHयाचे सामcयA Uदले होते.
0े6षतांचीं कृEयª ८:६ - uफfल—प [या गोjटR Eयांना सांगत असे Eया ते लlपव
A ऐकत
ू क
असत.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टXप: कुराणमcये येशन
ू ंतर कोणीहR Oपjटपणे चमEकार केkयाची कोणतीहR न™द आढळत
नाहR.
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येशन
ू े ज1या 0कारचे चमEकार केले तसे चमEकार करtयाची zमता अनय
ु ायांना {दलX आहे
का?
बायबल
कुरान
होय / नाहR
योहान १४:१२ -“मी तQ
ु हांला खरे सांगतो मी जी कामे करतो ती कामे मा~यावर Fवeवास
ठे वणाराहR करRल. आ7ण EयापेlाहR मोठn कामे करRल. कारण मी FपEयाकडे जातो.
लक
ू क १०:१७ - ते बहाGर लोक आनंदाने परतले आ7ण Qहणाले, “dभ,ु त~
ु या नावाने
भत
े X
ु स
ु धा आQहांला वश होतात!”
0े6षतांचीं कृEयª ६:८ - Oतेफन (सात लोकांपक
ै w एक) यास मोठा आशीवाAद fमळाला. दे वाने
Eयाला लोकांसमोर अXभत
ू चमEकार करHयाचे सामcयA Uदले होते.
0े6षतांचीं कृEयª ८:६ - uफfल—प [या गोjटR Eयांना सांगत असे Eया ते लlपव
A ऐकत
ू क
असत.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टXप: कुराणमcये येशन
ू ंतर कोणीहR Oपjटपणे चमEकार केkयाची कोणतीहR न™द आढळत
नाहR.

५७.
हातावर हात ठे वन
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बायबल
होय / नाहR कुरान
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ु यामcये आहे ,
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५९.
परमे1वर काहX ’,धाळंू ना प6व< आENयाHया शQतीने अ®ात बोलX ˆकं वा भाषेत बोलtयाचे
भेट दे तो का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
१ कZरंथकरांस १४:२ व ५ - [याला इतर भाषांमcये बोलHयाचे दान आहे तो खरे पाहता
माणसांबरोबर बोलत नाहR तर दे वाबरोबर बोलतो. कारण तो काय बोलतो हे कोणालाहR
कळत नाहR. आEQया=या Xवारे तो गुढ गोjटR बोलतो. ५. आता तQ
ु हR सवा…नी भाषांमcये
बोलावे अशी माझी इ=छा आहे .
रोमकरांस ८:२६-२७ - २६. जेTहा आपण कHहतो तेTहा आEमाहR आपkया अश•तपणात
आपणांस मदत करतो. कारण कशासाठn आपण dाथAना करावी, हे आपणांस माहRतसX
ु धा
नसते. परं तु आEमा Oवतः आपणांसाठn शLदांनी जे Tय•त करता येत नाहR, अशा
कHहHयाने मcयOथी करतो. २७. परं तु जो दे व आपलR अंतःकरणे शोधतो Eयाला आEQयाचा
हे तू काय आहे हे माहRत आहे . कारण दे वा=या इ=छे ने आEमा संता=या वतीने मcयOथी
करतो.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टXप: कुराणमcये कोणEयाहR पXयात अeया बोलRत बोलHयाचा उkलेख नाहR.
६०.
दे वदत
ू (मेलेक) परमे1वराचे सेवक आ'ण 6पशाHच (िजंन) सैतानाचे सेवक असBयाचा =पUट
फरक आहे का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
म‚य २५:४१ – “मग राजा आपkया डाTया बाज=
ू यांना Qहणेल, ‘ मा~यापासन
ू दरू जा, तQ
ु हR
शाFपत आहात, अनंतकाळ=या अ‹नीत जा. हा अ‹नी सैतान व Eया=या दत
ू ांसाठn तयार
केला आहे .
0कटXकरण १२:९ - सापाला आकाशातन
ू खालR फेकHयात आले. तो dचंड साप, सैतान
Qहटलेला तोच तो जन
ु ाट साप होय. तो संपण
ू A जगाला चकवतो. Eया सापाला Eया=या
दत
ू ांसह प–
ृ वीवर टाकHयात आले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------िजंन ७२:१-१६ - मा~याकडे असा संदेश dकट करHयात आला आहे कw, िजYन=या काहR
लोकांनी ऐकले व ते Qहणाले कw, आQहR कुराण ऐकले व ते आeचयAकारक आहे . खरोखर
सवAसामाYय जनांपक
ै w काहR लोक िजंनमधील काहR लोकांचा आ\य मागत असतात आ7ण
अशाdकारे Eयांनी िजंन=या गवाAत आणखी वाढ केलR. आम=यापैकw काहR ईeवराचे
आxाधारक आहे त आ7ण काहR दरु ाचरणी आहे त.
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आपणांस मदत करतो. कारण कशासाठn आपण dाथAना करावी, हे आपणांस माहRतसX
ु धा
नसते. परं तु आEमा Oवतः आपणांसाठn शLदांनी जे Tय•त करता येत नाहR, अशा
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------टXप: कुराणमcये कोणEयाहR पXयात अeया बोलRत बोलHयाचा उkलेख नाहR.
६०.
दे वदत
ू (मेलेक) परमे1वराचे सेवक आ'ण 6पशाHच (िजंन) सैतानाचे सेवक असBयाचा =पUट
फरक आहे का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
म‚य २५:४१ – “मग राजा आपkया डाTया बाज=
ू यांना Qहणेल, ‘ मा~यापासन
ू दरू जा, तQ
ु हR
शाFपत आहात, अनंतकाळ=या अ‹नीत जा. हा अ‹नी सैतान व Eया=या दत
ू ांसाठn तयार
केला आहे .
0कटXकरण १२:९ - सापाला आकाशातन
ू खालR फेकHयात आले. तो dचंड साप, सैतान
Qहटलेला तोच तो जन
ु ाट साप होय. तो संपण
ू A जगाला चकवतो. Eया सापाला Eया=या
दत
ू ांसह प–
ृ वीवर टाकHयात आले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------िजंन ७२:१-१६ - मा~याकडे असा संदेश dकट करHयात आला आहे कw, िजYन=या काहR
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६१.
सैतानाला प1चाताप होणे आ'ण तो चांगला बनणे शQय आहे का?
बायबल
नाहR / नाहR कुरान
0कटXकरण १२:९ - सापाला आकाशातन
ू खालR फेकHयात आले. तो dचंड साप, सैतान
Qहटलेला तोच तो जन
ु ाट साप होय. तो संपण
ू A जगाला चकवतो. Eया सापाला Eया=या
दत
ू ांसह प–
ृ वीवर टाकHयात आले.
0कटXकरण २०:१० - मग [याने Eयांना फसFवले होते, Eयाला Eया धगधगEया सरोवरामcये,
Àवापद आ7ण खोटा संदेjटा यांना टाकले होते Eया गंधका=या त‡यात टाकHयात येईल.
आ7ण Eयांना अनंतकाळ राpंUदवस पीडा होत राहRल.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२०८ - सैताना=या मागाAचे अनस
ु रण कb नका, `नःसंशय तो तम
ु चा उघड
शpू आहे .
यस
ु फ
ु १२:५ – सैतान मानवाचा उघड-उघड शpू आहे .
झु•फ
ु ४३:३६-३९ - जो कोणी ईeवरा=या नामOमरणाकडे पाठ uफरवतो Eयां=यासाठn आQहR
सैतान नेमन
ू दे तो जो Eयांचा साथी होतो. तQ
ु हR दरु ाचाराने वागला असkयाने हR गोjट
तम
ु =या काहR कामी येणार नाहR कw, तQ
ु हR fशlा बरोबरR=या Uहeशाने भोगणार आहात.
६२.
काहX "6पशाHचाना" प1चाताप होणे आ'ण ते चांगले बनणे शQय आहे का? (िजंन)
बायबल
नाहR / होय कुरान
यहूदा ६-७ – ६. तसेच [या दे वदत
ू ांनी आपलR सावAभौम सGा UटकवलR नाहR, परं तु आपलR
रहाHयाची जागा सोडून UदलR, Eयांची दे खील तQ
ु हाला आठवण क•न Xयायला पाUहजे.
दे वाने Eयांना सवAकाल=या बंधनांनी जखडून काळोखात ठे वले यासाठn कw शेवट=या महान
Uदवशी Eयांचा Yयाय करता यावा. ७. Eयाचdमाणे, या दे वदत
ू ांसारखीच 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
राखन
ू ठे वलR आहे त. एक उदाहरण Qहणन
ू ती आपkयासमोर ठे वलR आहे त.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------िजंन ७२:१, ११, १३ व १४ - िजनां=या काहR लोकांनी ऐकले व ते Qहणाले कw आQहR कुराण
ऐकले व ते आeचयAकारक आहे . जेTहा आQहR Uहतोपदे शाचे आवाहन ऐकले तेTहा आQहR
Eयावर \Xधा ठे वलR. जे ईeवराचे आxाधारक आहे त तेच सYमागाAचा इ=छुक होत.
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६३.
लोकांमधन
ू 6पशाHच बाहे र काढtयासाठv प6व< ]ंथात काहX प,य आहे त का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
म‚य ९:३३ - जेTहा येशन
ू े Eयामधन
ू भत
ू काढून टाकले तेTहा पव
ू J मक
ु ा असलेला तो
मनjु य बोलू लागला. लोकांना •याचे आeचयA वाटले व ते Qहणाले, “इ‚ाएलमcये याआधी
असे कधीहR झालेले पाहHयात आले नाहR.”
म‚य १७:१८ - येशन
ू े Eया मल
ु ामcये असलेkया भत
ु ाला कडक रRतीने धमकावले, तेTहा ते
भत
ू Eया=यातन
ू `नघन
ू गेले आ7ण Eयाच घटकेला तो मल
ु गा बरा झाला.
माकd १:२५-२६ – २५. परं तु येशन
ू े Eयाला अ„धकारवाणीने Qहटले, “शांत राहा व या=यातन
ू
नीघ.” २६. नंतर अशX
ु ध आEQयाने Eयाला Fपळले व तो मोÂयाने ओरडून Eया=यातन
ू बाहे र
गेला.
लक
ू क ४:३५, ८:३३ व ९:४२ - ४:३५. येशन
ू े Eयाला दटावले आ7ण Qहटले, “शांत राहा आ7ण
Eया=यातन
ू नीघ!” तेTहा Eया अशX
ु ध आEQयाने Eया मनjु याला जfमनीवर खालR ढकलले व
Eया माणसाला काहRहR इजा न करता तो बाहे र आला. ८:३३. मग भत
ु े Eया मनjु यातन
ू
बाहे र आलR आ7ण डुकरात fशरलR. नंतर डुकरांचा कळप सरोवराकडे जोरात पळाला आ7ण
तो सारा कळप सरोवरात बड
ु ू न मेला. ९:४२. कारण Eयाला बारा वषा…ची एक मल
ु गी होती
आ7ण ती मरावयास टे कलR होती.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टXप: कुराणमcये लोकांमधन
ू Fपशा=च बाहे र काढHयासाठn कोणतेहR पXय नाहR; परं तु
बायबल मcये लोकांमधन
ू Fपशा=च बाहे र काढHयासाठn ८९ पXय आहे त.
६४.
सैतानाची फसवtयाची शQती कमकुवत ˆकं वा अ0भावी असBयाचा उBलेख केला आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
लक
ू क ४:६ - सैतान Eयाला Qहणाला, “मी तल
ु ा या सवA रा[याचे अ„धकार व गौरव दे ईन
कारण ते मला Uदलेले आहे . आ7ण मी मा~या मजJनस
ु ार ते दे ऊ शकतो.
२ कZरंथकरांस ४:३-४ - ३. आ7ण जरR आमचे शभ
ु वतAमान आवरण घातलेले आहे , जे नाश
पावत आहे त अशांसाठn ते आ=छाUदत आहे . ४. या जगा=या दे वाने अFवeवासणाWयांची मने
आंधळी केलR आहे त.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:७६ - सैतानाचे डावपेच `निeचतच दब
ु ळे आहे त.
इ|ा{हम १४:२२ - अkलाहने तQ
ु हाला सEयवचन Uदले होते, मी दे खील तQ
ु हाला वचन Uदले
होते आ7ण मी Eयाचा भंग केला. आ7ण माझे तम
ु =यावर काहRहR साम–यA नTहते.
नाल १६:९८ - सैतानाचा अ„धकार Eया लोकांवर मळ
ु ीच चालत नाहR जे \Xधा बाळगतात
आ7ण जे आपkया FवधाEयावर Fवeवास ठे वतात.
अश शरू ा २६:२१०-२११ - ते सैतान घेऊन आलेले नाहRत. ते Eया गोjटRसाठn पाp नाहRत
आ7ण Eयां=याकडे ते करHयाचे साम–यA हR नाहR.
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इ|ा{हम १४:२२ - अkलाहने तQ
ु हाला सEयवचन Uदले होते, मी दे खील तQ
ु हाला वचन Uदले
होते आ7ण मी Eयाचा भंग केला. आ7ण माझे तम
ु =यावर काहRहR साम–यA नTहते.
नाल १६:९८ - सैतानाचा अ„धकार Eया लोकांवर मळ
ु ीच चालत नाहR जे \Xधा बाळगतात
आ7ण जे आपkया FवधाEयावर Fवeवास ठे वतात.
अश शरू ा २६:२१०-२११ - ते सैतान घेऊन आलेले नाहRत. ते Eया गोjटRसाठn पाp नाहRत
आ7ण Eयां=याकडे ते करHयाचे साम–यA हR नाहR.

६५.
सैतानाला या जगाचा "राजकुमार" ˆकं वा "शासक" समजले जाते का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
लक
ू क ४:६ - सैतान Eयाला Qहणाला, “मी तल
ु ा या सवA रा[याचे अ„धकार व गौरव दे ईन
कारण ते मला Uदलेले आहे . आ7ण मी मा~या मजJनस
ु ार ते दे ऊ शकतो.
योहान १२:३१ - या जगाचा Yयाय होHयाची आता वेळ आलR आहे . या जगा=या
राजकुमारला हाकलन
ू दे Hयात येईल.
योहान १४:३० – “मी जाOत काळ तम
ु =याशी बोलणार नाहR. कारण या जगाचा अ„धपती
येत आहे , तरR Eयाचा मा~यावर अ„धकार नाहR.
२ कZरंथकरांस ४:३-४ - ३. आ7ण जरR आमचे शभ
ु वतAमान आवरण घातलेले आहे , जे नाश
पावत आहे त अशांसाठn ते आ=छाUदत आहे . ४. या जगा=या दे वाने अFवeवासणाWयांची मने
आंधळी केलR आहे त. यासाठn कw 7ªOता=या गौरवी सव
ु ात»चा dकाश Eयांना पाहता येऊन
नये. जो दे वा=या d`तमेचा आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:७६ - सैतानाचे डावपेच `निeचतच दब
ु ळे आहे त.
अश शरू ा २६:२१०-२११ - सैतान Eया गोjटRसाठn पाp नाहRत आ7ण ते साम–यAहR
Eयां=याकडे नाहR.
येशू आ'ण हझ. मोहNमद
६६.
'•=ताने कुमारXHया पोटX ज†म घेतBयाचे =वीकृत आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
यशया ७:१४ - तेTहा Eया कुमाiरकेकडे पाहा ती गभAवती आहे . ती मल
ु ाला जYम दे ईल. ती
Eयाचे नाव इQमानए
ु ल ठे वील.
म‚य १:१८ - येशू 7ªOता=या आईचे नाव मरRया होते आ7ण येशू 7ªOताचा जYम
अशाdकारे झाला. मरRयेचे योसेफशी ल‹न ठरले होते. परं तु Eया अगोदरच ती पFवp
आEQया=या साम–याAने गभAवती आहे असे Uदसन
ू आले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मZरयम १९:१६-२२ - `तने Qहणले कw मला पp
ु कसा होऊ शकेल कारण कोणEयाहR प•
ु षाने
मला OपशA केला नाहR आ7ण मी कधीहR अशX
ु ध आचाराचीहR नTहते. दत
ु ा
ू Qहणाला, तझ
Fवधाता असे Qहणतो कw, ते मला सहज श•य आहे . हR एक आधीच `नयत झालेलR गोjट
आहे . मग `तने Eयाचा गभA धारण केला आ7ण Eयास घेऊन दरू =या Uठकाणी `नघन
ू गेलR.
अल अिNबया २१:९१ - िजने आपले शील रlण केले होते.

६५.
सैतानाला या जगाचा "राजकुमार" ˆकं वा "शासक" समजले जाते का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
लक
ू क ४:६ - सैतान Eयाला Qहणाला, “मी तल
ु ा या सवA रा[याचे अ„धकार व गौरव दे ईन
कारण ते मला Uदलेले आहे . आ7ण मी मा~या मजJनस
ु ार ते दे ऊ शकतो.
योहान १२:३१ - या जगाचा Yयाय होHयाची आता वेळ आलR आहे . या जगा=या
राजकुमारला हाकलन
ू दे Hयात येईल.
योहान १४:३० – “मी जाOत काळ तम
ु =याशी बोलणार नाहR. कारण या जगाचा अ„धपती
येत आहे , तरR Eयाचा मा~यावर अ„धकार नाहR.
२ कZरंथकरांस ४:३-४ - ३. आ7ण जरR आमचे शभ
ु वतAमान आवरण घातलेले आहे , जे नाश
पावत आहे त अशांसाठn ते आ=छाUदत आहे . ४. या जगा=या दे वाने अFवeवासणाWयांची मने
आंधळी केलR आहे त. यासाठn कw 7ªOता=या गौरवी सव
ु ात»चा dकाश Eयांना पाहता येऊन
नये. जो दे वा=या d`तमेचा आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:७६ - सैतानाचे डावपेच `निeचतच दब
ु ळे आहे त.
अश शरू ा २६:२१०-२११ - सैतान Eया गोjटRसाठn पाp नाहRत आ7ण ते साम–यAहR
Eयां=याकडे नाहR.
येशू आ'ण हझ. मोहNमद
६६.
'•=ताने कुमारXHया पोटX ज†म घेतBयाचे =वीकृत आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
यशया ७:१४ - तेTहा Eया कुमाiरकेकडे पाहा ती गभAवती आहे . ती मल
ु ाला जYम दे ईल. ती
Eयाचे नाव इQमानए
ु ल ठे वील.
म‚य १:१८ - येशू 7ªOता=या आईचे नाव मरRया होते आ7ण येशू 7ªOताचा जYम
अशाdकारे झाला. मरRयेचे योसेफशी ल‹न ठरले होते. परं तु Eया अगोदरच ती पFवp
आEQया=या साम–याAने गभAवती आहे असे Uदसन
ू आले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मZरयम १९:१६-२२ - `तने Qहणले कw मला पp
ु कसा होऊ शकेल कारण कोणEयाहR प•
ु षाने
मला OपशA केला नाहR आ7ण मी कधीहR अशX
ु ध आचाराचीहR नTहते. दत
ु ा
ू Qहणाला, तझ
Fवधाता असे Qहणतो कw, ते मला सहज श•य आहे . हR एक आधीच `नयत झालेलR गोjट
आहे . मग `तने Eयाचा गभA धारण केला आ7ण Eयास घेऊन दरू =या Uठकाणी `नघन
ू गेलR.
अल अिNबया २१:९१ - िजने आपले शील रlण केले होते.

६५.
सैतानाला या जगाचा "राजकुमार" ˆकं वा "शासक" समजले जाते का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
लक
ू क ४:६ - सैतान Eयाला Qहणाला, “मी तल
ु ा या सवA रा[याचे अ„धकार व गौरव दे ईन
कारण ते मला Uदलेले आहे . आ7ण मी मा~या मजJनस
ु ार ते दे ऊ शकतो.
योहान १२:३१ - या जगाचा Yयाय होHयाची आता वेळ आलR आहे . या जगा=या
राजकुमारला हाकलन
ू दे Hयात येईल.
योहान १४:३० – “मी जाOत काळ तम
ु =याशी बोलणार नाहR. कारण या जगाचा अ„धपती
येत आहे , तरR Eयाचा मा~यावर अ„धकार नाहR.
२ कZरंथकरांस ४:३-४ - ३. आ7ण जरR आमचे शभ
ु वतAमान आवरण घातलेले आहे , जे नाश
पावत आहे त अशांसाठn ते आ=छाUदत आहे . ४. या जगा=या दे वाने अFवeवासणाWयांची मने
आंधळी केलR आहे त. यासाठn कw 7ªOता=या गौरवी सव
ु ात»चा dकाश Eयांना पाहता येऊन
नये. जो दे वा=या d`तमेचा आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:७६ - सैतानाचे डावपेच `निeचतच दब
ु ळे आहे त.
अश शरू ा २६:२१०-२११ - सैतान Eया गोjटRसाठn पाp नाहRत आ7ण ते साम–यAहR
Eयां=याकडे नाहR.
येशू आ'ण हझ. मोहNमद
६६.
'•=ताने कुमारXHया पोटX ज†म घेतBयाचे =वीकृत आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
यशया ७:१४ - तेTहा Eया कुमाiरकेकडे पाहा ती गभAवती आहे . ती मल
ु ाला जYम दे ईल. ती
Eयाचे नाव इQमानए
ु ल ठे वील.
म‚य १:१८ - येशू 7ªOता=या आईचे नाव मरRया होते आ7ण येशू 7ªOताचा जYम
अशाdकारे झाला. मरRयेचे योसेफशी ल‹न ठरले होते. परं तु Eया अगोदरच ती पFवp
आEQया=या साम–याAने गभAवती आहे असे Uदसन
ू आले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मZरयम १९:१६-२२ - `तने Qहणले कw मला पp
ु कसा होऊ शकेल कारण कोणEयाहR प•
ु षाने
मला OपशA केला नाहR आ7ण मी कधीहR अशX
ु ध आचाराचीहR नTहते. दत
ु ा
ू Qहणाला, तझ
Fवधाता असे Qहणतो कw, ते मला सहज श•य आहे . हR एक आधीच `नयत झालेलR गोjट
आहे . मग `तने Eयाचा गभA धारण केला आ7ण Eयास घेऊन दरू =या Uठकाणी `नघन
ू गेलR.
अल अिNबया २१:९१ - िजने आपले शील रlण केले होते.

६५.
सैतानाला या जगाचा "राजकुमार" ˆकं वा "शासक" समजले जाते का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
लक
ू क ४:६ - सैतान Eयाला Qहणाला, “मी तल
ु ा या सवA रा[याचे अ„धकार व गौरव दे ईन
कारण ते मला Uदलेले आहे . आ7ण मी मा~या मजJनस
ु ार ते दे ऊ शकतो.
योहान १२:३१ - या जगाचा Yयाय होHयाची आता वेळ आलR आहे . या जगा=या
राजकुमारला हाकलन
ू दे Hयात येईल.
योहान १४:३० – “मी जाOत काळ तम
ु =याशी बोलणार नाहR. कारण या जगाचा अ„धपती
येत आहे , तरR Eयाचा मा~यावर अ„धकार नाहR.
२ कZरंथकरांस ४:३-४ - ३. आ7ण जरR आमचे शभ
ु वतAमान आवरण घातलेले आहे , जे नाश
पावत आहे त अशांसाठn ते आ=छाUदत आहे . ४. या जगा=या दे वाने अFवeवासणाWयांची मने
आंधळी केलR आहे त. यासाठn कw 7ªOता=या गौरवी सव
ु ात»चा dकाश Eयांना पाहता येऊन
नये. जो दे वा=या d`तमेचा आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:७६ - सैतानाचे डावपेच `निeचतच दब
ु ळे आहे त.
अश शरू ा २६:२१०-२११ - सैतान Eया गोjटRसाठn पाp नाहRत आ7ण ते साम–यAहR
Eयां=याकडे नाहR.
येशू आ'ण हझ. मोहNमद
६६.
'•=ताने कुमारXHया पोटX ज†म घेतBयाचे =वीकृत आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
यशया ७:१४ - तेTहा Eया कुमाiरकेकडे पाहा ती गभAवती आहे . ती मल
ु ाला जYम दे ईल. ती
Eयाचे नाव इQमानए
ु ल ठे वील.
म‚य १:१८ - येशू 7ªOता=या आईचे नाव मरRया होते आ7ण येशू 7ªOताचा जYम
अशाdकारे झाला. मरRयेचे योसेफशी ल‹न ठरले होते. परं तु Eया अगोदरच ती पFवp
आEQया=या साम–याAने गभAवती आहे असे Uदसन
ू आले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मZरयम १९:१६-२२ - `तने Qहणले कw मला पp
ु कसा होऊ शकेल कारण कोणEयाहR प•
ु षाने
मला OपशA केला नाहR आ7ण मी कधीहR अशX
ु ध आचाराचीहR नTहते. दत
ु ा
ू Qहणाला, तझ
Fवधाता असे Qहणतो कw, ते मला सहज श•य आहे . हR एक आधीच `नयत झालेलR गोjट
आहे . मग `तने Eयाचा गभA धारण केला आ7ण Eयास घेऊन दरू =या Uठकाणी `नघन
ू गेलR.
अल अिNबया २१:९१ - िजने आपले शील रlण केले होते.

६७.
'•=ताने कोणतेहX पाप केले नाहX हे =वीकृत आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
माकd १:२४ - आ7ण Qहणाला, “नासरे थ=या येश,ू तल
ु ा आम=याकडून काय पाUहजे? तू
आमचा नाश करावयास आला आहे स काय? तू कोण आहे स हे मला माहRत आहे , दे वाचा
पFवp असा तू आहे स.”
योहान ७:१८ - जो आपkया मनाचे बोलतो, तो Oवतःचाच गौरव करतो, परं तु आपणाला
[याने पाठवले Eयाचे गौरव जो पाहतो तो मनjु य खरा आहे व Eया=यामcये अनीती नाहR.
योहान ८:४६ - तम
ु =यातला कोण मला पापी ठरवतो? मी खरे सांगत असता तQ
ु हR मा~यावर
का Fवeवास ठे वत नाहR?
२ कZरंथकरांस ५:२१ - [या=याठायी पाप नTहते Eयाला आम=यासाठn दे वाने पाप केले.
यासाठn कw Eया=यामcये आQहR दे वाचे नी`तमEव Tहावे.
१ पे< २:२१-२२ - यासाठn दे वाने आपkयाला बोलावले आहे ; कारण 7ªOताने दे खील
आपkयासाठn द:ु ख सहन केले आ7ण Eया=या पावलांवर पाऊल टाकून चालावे, Qहणन
ू
Oवतः=या अशा वागHयाने आपkयासमोर उदाहण ठे वले. २२. “Eयाने कोणतेहR पाप केले
नाहR, Eया=या मख
ु ात कपट नTहते.”
१ योहान ३:५ - लोकांचे पाप घेऊन जाHयासाठn 7ªOत dकट झाला हे तQ
ु हांस माहRत आहे ,
आ7ण Eया=यामcये कोणतेहR पाप नाहR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२५३ - आQहR Oपjट संकेत Uदले होते आ7ण पFवp आEQयाXवारे Eयास
अcयािEमक श•ती UदलR होती.
मZरयम १९:१९ - मी तल
ु ा एक सदाचरणी पp
ु dदान करावा.
६८.
'•=ताकडे अ,भत
ु ब,
ु धी आ'ण ®ान होते हे =वीकृत आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
म‚य ९:४ - Eयांचे Fवचार ओळखन
ू येशू Qहणला, “तम
ु =या अंत:करणात तQ
ु हR वाईट Fवचार
का करता?
योहान ७:४५-४६ – ४५. मंUदराचे fशपाई म¦
ु य याजकांकडे आ7ण प•eयांकडे परत गेले. म¦
ु य
याजकांनी व प•eयांनी fशपायांना Fवचारले, “तQ
ु हR येशल
ू ा का आणले नाहR?” ४६. मंUदराचे
fशपाई Qहणाल, “तो बोलतो Eया गोjटR कोणEयाहR मानवी शLदांपेlा महान आहे त!”
योहान १६:३० - आता आQहांला प•के समजले कw, तQ
ु हांला सवA माहRत आहे . आ7ण
तQ
ु हाला कोणी deन FवचारHयाचीसX
ु वा आवeयकता नाहR, यामळ
ु े आमचा Fवeवास बसतो
कw, आपण दे वापासन
ू आला आहात.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३: ४५-४८ - हे मiरयम अkलाह तल
ु ा आपkया एका वचनाXवारे एका पp
ु ाची
शभ
ु वाताA दे त आहे ; Eयाचे नाव मiरयमचा पp
ु येशू 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 दे ईल.
झ©
ु फ ४३:६३ - खरोखर मी तम
ु =याकडे xान घेऊन आलो आहे . तQ
ु हR [या संबंधात वाद
Fववाद करता Eयापैकw तQ
ु हाला काहR गोjटR Oपjट करHयाकiरता आलो आहे .

६७.
'•=ताने कोणतेहX पाप केले नाहX हे =वीकृत आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
माकd १:२४ - आ7ण Qहणाला, “नासरे थ=या येश,ू तल
ु ा आम=याकडून काय पाUहजे? तू
आमचा नाश करावयास आला आहे स काय? तू कोण आहे स हे मला माहRत आहे , दे वाचा
पFवp असा तू आहे स.”
योहान ७:१८ - जो आपkया मनाचे बोलतो, तो Oवतःचाच गौरव करतो, परं तु आपणाला
[याने पाठवले Eयाचे गौरव जो पाहतो तो मनjु य खरा आहे व Eया=यामcये अनीती नाहR.
योहान ८:४६ - तम
ु =यातला कोण मला पापी ठरवतो? मी खरे सांगत असता तQ
ु हR मा~यावर
का Fवeवास ठे वत नाहR?
२ कZरंथकरांस ५:२१ - [या=याठायी पाप नTहते Eयाला आम=यासाठn दे वाने पाप केले.
यासाठn कw Eया=यामcये आQहR दे वाचे नी`तमEव Tहावे.
१ पे< २:२१-२२ - यासाठn दे वाने आपkयाला बोलावले आहे ; कारण 7ªOताने दे खील
आपkयासाठn द:ु ख सहन केले आ7ण Eया=या पावलांवर पाऊल टाकून चालावे, Qहणन
ू
Oवतः=या अशा वागHयाने आपkयासमोर उदाहण ठे वले. २२. “Eयाने कोणतेहR पाप केले
नाहR, Eया=या मख
ु ात कपट नTहते.”
१ योहान ३:५ - लोकांचे पाप घेऊन जाHयासाठn 7ªOत dकट झाला हे तQ
ु हांस माहRत आहे ,
आ7ण Eया=यामcये कोणतेहR पाप नाहR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२५३ - आQहR Oपjट संकेत Uदले होते आ7ण पFवp आEQयाXवारे Eयास
अcयािEमक श•ती UदलR होती.
मZरयम १९:१९ - मी तल
ु ा एक सदाचरणी पp
ु dदान करावा.
६८.
'•=ताकडे अ,भत
ु ब,
ु धी आ'ण ®ान होते हे =वीकृत आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
म‚य ९:४ - Eयांचे Fवचार ओळखन
ू येशू Qहणला, “तम
ु =या अंत:करणात तQ
ु हR वाईट Fवचार
का करता?
योहान ७:४५-४६ – ४५. मंUदराचे fशपाई म¦
ु य याजकांकडे आ7ण प•eयांकडे परत गेले. म¦
ु य
याजकांनी व प•eयांनी fशपायांना Fवचारले, “तQ
ु हR येशल
ू ा का आणले नाहR?” ४६. मंUदराचे
fशपाई Qहणाल, “तो बोलतो Eया गोjटR कोणEयाहR मानवी शLदांपेlा महान आहे त!”
योहान १६:३० - आता आQहांला प•के समजले कw, तQ
ु हांला सवA माहRत आहे . आ7ण
तQ
ु हाला कोणी deन FवचारHयाचीसX
ु वा आवeयकता नाहR, यामळ
ु े आमचा Fवeवास बसतो
कw, आपण दे वापासन
ू आला आहात.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३: ४५-४८ - हे मiरयम अkलाह तल
ु ा आपkया एका वचनाXवारे एका पp
ु ाची
शभ
ु वाताA दे त आहे ; Eयाचे नाव मiरयमचा पp
ु येशू 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 दे ईल.
झ©
ु फ ४३:६३ - खरोखर मी तम
ु =याकडे xान घेऊन आलो आहे . तQ
ु हR [या संबंधात वाद
Fववाद करता Eयापैकw तQ
ु हाला काहR गोjटR Oपjट करHयाकiरता आलो आहे .

६७.
'•=ताने कोणतेहX पाप केले नाहX हे =वीकृत आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
माकd १:२४ - आ7ण Qहणाला, “नासरे थ=या येश,ू तल
ु ा आम=याकडून काय पाUहजे? तू
आमचा नाश करावयास आला आहे स काय? तू कोण आहे स हे मला माहRत आहे , दे वाचा
पFवp असा तू आहे स.”
योहान ७:१८ - जो आपkया मनाचे बोलतो, तो Oवतःचाच गौरव करतो, परं तु आपणाला
[याने पाठवले Eयाचे गौरव जो पाहतो तो मनjु य खरा आहे व Eया=यामcये अनीती नाहR.
योहान ८:४६ - तम
ु =यातला कोण मला पापी ठरवतो? मी खरे सांगत असता तQ
ु हR मा~यावर
का Fवeवास ठे वत नाहR?
२ कZरंथकरांस ५:२१ - [या=याठायी पाप नTहते Eयाला आम=यासाठn दे वाने पाप केले.
यासाठn कw Eया=यामcये आQहR दे वाचे नी`तमEव Tहावे.
१ पे< २:२१-२२ - यासाठn दे वाने आपkयाला बोलावले आहे ; कारण 7ªOताने दे खील
आपkयासाठn द:ु ख सहन केले आ7ण Eया=या पावलांवर पाऊल टाकून चालावे, Qहणन
ू
Oवतः=या अशा वागHयाने आपkयासमोर उदाहण ठे वले. २२. “Eयाने कोणतेहR पाप केले
नाहR, Eया=या मख
ु ात कपट नTहते.”
१ योहान ३:५ - लोकांचे पाप घेऊन जाHयासाठn 7ªOत dकट झाला हे तQ
ु हांस माहRत आहे ,
आ7ण Eया=यामcये कोणतेहR पाप नाहR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२५३ - आQहR Oपjट संकेत Uदले होते आ7ण पFवp आEQयाXवारे Eयास
अcयािEमक श•ती UदलR होती.
मZरयम १९:१९ - मी तल
ु ा एक सदाचरणी पp
ु dदान करावा.
६८.
'•=ताकडे अ,भत
ु ब,
ु धी आ'ण ®ान होते हे =वीकृत आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
म‚य ९:४ - Eयांचे Fवचार ओळखन
ू येशू Qहणला, “तम
ु =या अंत:करणात तQ
ु हR वाईट Fवचार
का करता?
योहान ७:४५-४६ – ४५. मंUदराचे fशपाई म¦
ु य याजकांकडे आ7ण प•eयांकडे परत गेले. म¦
ु य
याजकांनी व प•eयांनी fशपायांना Fवचारले, “तQ
ु हR येशल
ू ा का आणले नाहR?” ४६. मंUदराचे
fशपाई Qहणाल, “तो बोलतो Eया गोjटR कोणEयाहR मानवी शLदांपेlा महान आहे त!”
योहान १६:३० - आता आQहांला प•के समजले कw, तQ
ु हांला सवA माहRत आहे . आ7ण
तQ
ु हाला कोणी deन FवचारHयाचीसX
ु वा आवeयकता नाहR, यामळ
ु े आमचा Fवeवास बसतो
कw, आपण दे वापासन
ू आला आहात.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३: ४५-४८ - हे मiरयम अkलाह तल
ु ा आपkया एका वचनाXवारे एका पp
ु ाची
शभ
ु वाताA दे त आहे ; Eयाचे नाव मiरयमचा पp
ु येशू 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 दे ईल.
झु©फ ४३:६३ - खरोखर मी तम
ु =याकडे xान घेऊन आलो आहे . तQ
ु हR [या संबंधात वाद
Fववाद करता Eयापैकw तQ
ु हाला काहR गोjटR Oपjट करHयाकiरता आलो आहे .

६७.
'•=ताने कोणतेहX पाप केले नाहX हे =वीकृत आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
माकd १:२४ - आ7ण Qहणाला, “नासरे थ=या येश,ू तल
ु ा आम=याकडून काय पाUहजे? तू
आमचा नाश करावयास आला आहे स काय? तू कोण आहे स हे मला माहRत आहे , दे वाचा
पFवp असा तू आहे स.”
योहान ७:१८ - जो आपkया मनाचे बोलतो, तो Oवतःचाच गौरव करतो, परं तु आपणाला
[याने पाठवले Eयाचे गौरव जो पाहतो तो मनjु य खरा आहे व Eया=यामcये अनीती नाहR.
योहान ८:४६ - तम
ु =यातला कोण मला पापी ठरवतो? मी खरे सांगत असता तQ
ु हR मा~यावर
का Fवeवास ठे वत नाहR?
२ कZरंथकरांस ५:२१ - [या=याठायी पाप नTहते Eयाला आम=यासाठn दे वाने पाप केले.
यासाठn कw Eया=यामcये आQहR दे वाचे नी`तमEव Tहावे.
१ पे< २:२१-२२ - यासाठn दे वाने आपkयाला बोलावले आहे ; कारण 7ªOताने दे खील
आपkयासाठn द:ु ख सहन केले आ7ण Eया=या पावलांवर पाऊल टाकून चालावे, Qहणन
ू
Oवतः=या अशा वागHयाने आपkयासमोर उदाहण ठे वले. २२. “Eयाने कोणतेहR पाप केले
नाहR, Eया=या मख
ु ात कपट नTहते.”
१ योहान ३:५ - लोकांचे पाप घेऊन जाHयासाठn 7ªOत dकट झाला हे तQ
ु हांस माहRत आहे ,
आ7ण Eया=यामcये कोणतेहR पाप नाहR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२५३ - आQहR Oपjट संकेत Uदले होते आ7ण पFवp आEQयाXवारे Eयास
अcयािEमक श•ती UदलR होती.
मZरयम १९:१९ - मी तल
ु ा एक सदाचरणी पp
ु dदान करावा.
६८.
'•=ताकडे अ,भत
ु ब,
ु धी आ'ण ®ान होते हे =वीकृत आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
म‚य ९:४ - Eयांचे Fवचार ओळखन
ू येशू Qहणला, “तम
ु =या अंत:करणात तQ
ु हR वाईट Fवचार
का करता?
योहान ७:४५-४६ – ४५. मंUदराचे fशपाई म¦
ु य याजकांकडे आ7ण प•eयांकडे परत गेले. म¦
ु य
याजकांनी व प•eयांनी fशपायांना Fवचारले, “तQ
ु हR येशल
ू ा का आणले नाहR?” ४६. मंUदराचे
fशपाई Qहणाल, “तो बोलतो Eया गोjटR कोणEयाहR मानवी शLदांपेlा महान आहे त!”
योहान १६:३० - आता आQहांला प•के समजले कw, तQ
ु हांला सवA माहRत आहे . आ7ण
तQ
ु हाला कोणी deन FवचारHयाचीसX
ु वा आवeयकता नाहR, यामळ
ु े आमचा Fवeवास बसतो
कw, आपण दे वापासन
ू आला आहात.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३: ४५-४८ - हे मiरयम अkलाह तल
ु ा आपkया एका वचनाXवारे एका पp
ु ाची
शभ
ु वाताA दे त आहे ; Eयाचे नाव मiरयमचा पp
ु येशू 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 दे ईल.
झु©फ ४३:६३ - खरोखर मी तम
ु =याकडे xान घेऊन आलो आहे . तQ
ु हR [या संबंधात वाद
Fववाद करता Eयापैकw तQ
ु हाला काहR गोjटR Oपjट करHयाकiरता आलो आहे .

६९.
'•=ताकडे चमEकार करtयाची आ'ण मत
ु शQती होती हे
ृ ास िजंवत करtयाची अ,भत
=वीकृत आहे का?
बायबल
कुरान
होय / होय
माकd १:४०-४५- ४०. एक कुjठरोगी येशक
ू डे आला व Eया=यापढ
ु े गुडघे टे कून Eयाने Oवत:ला
बरे करHयाची Fवनं`त केलR. तो येशल
ू ा Qहणाला, “जर तम
ु ची इ=छा असेल तर तQ
ु हामcये
मला शX
ु ध करHयाचे सामथA आहे . ४५. परं तु तो मनjु य गेला व Eयाने मोकळे पणाने
सांगHयास स•
ु वात केलR व हR बातमी पसरFवलR.
माकd ६:४७-५२ - ४७. संcयाकाळ झालR तेTहा नाव सरोवरा=या मcयभागी होती आ7ण
जfमनीवर येशू एकटाच होता. ५२. कारण Eयांना भाकरR=या संदभाAतील चमEकार
समजलाच नTहता आ7ण Eयांची मने कठnण झालR होती.
योहान ११:१४-४४- १४. तेTहा येशन
ू े Eयांना Oपjट सां„गतले, “लाजर मेला आहे . ४४. मग
जो मेला होता तो लाजर िजवंत होऊन बाहे र आला.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:४५-५० - तो पाळHयातच लोकांशी बोलेल. मी अkलाह=या आxेनस
ु ार
रातआंध‡यांना व कुjठरो‹यांना बरे करRन आ7ण मत
ु हR काय खाणार
ृ ांना सचेत करRन; तQ
आहे त आ7ण तम
ु =या घरात काय साठवणार आहे त ते मी तQ
ु हाला सांगेन.
मीद ५:११० - जे \XधाहRन होते Eयांनी असे Qहणले कw हे दस
ु रे काहR नाहR तर उघड
उघड एक जाद ू आहे .
टXप: इंिजल मcये येशन
ू े केलेले ३७ चमEकार सां„गतले आहे त.
७०.
'•=ताला सवd मानवजातीकडून 6व1वास आ'ण आ®ाधारकपणा `मळवtयासाठv आदे श
दे tयाचा अŸधकार आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
म‚य २३:१० - तQ
ु हR Oवत:ला ‘मालक’ Qहणन
ू घेऊ नका. तम
ु चा मालक 7ªOत आहे .
योहान १४:१५ व २१-२४ - १४:१५. “जर तQ
ु हR मा~यावर dी`त कiरत असाल, तर [या आxा
मी करतो Eया तQ
ु हR पाळाल. २१-२४. जो fशjय या गोjटRFवषयी साl दे तो 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 आहे स, Eयावर आQहR \Xधा
ठे वलR आहे आ7ण आQहR या dेFषतांचे अनस
ु रण करRत आहोत.
झ©
ु फ ४३:६१ व ६३ - माझे अनस
ु रण करा. अkलाहचे भय बाळगा आ7ण मा~या आxेचे
पालन करा.

६९.
'•=ताकडे चमEकार करtयाची आ'ण मत
ु शQती होती हे
ृ ास िजंवत करtयाची अ,भत
=वीकृत आहे का?
बायबल
कुरान
होय / होय
माकd १:४०-४५- ४०. एक कुjठरोगी येशक
ू डे आला व Eया=यापढ
ु े गुडघे टे कून Eयाने Oवत:ला
बरे करHयाची Fवनं`त केलR. तो येशल
ू ा Qहणाला, “जर तम
ु ची इ=छा असेल तर तQ
ु हामcये
मला शX
ु ध करHयाचे सामथA आहे . ४५. परं तु तो मनjु य गेला व Eयाने मोकळे पणाने
सांगHयास स•
ु वात केलR व हR बातमी पसरFवलR.
माकd ६:४७-५२ - ४७. संcयाकाळ झालR तेTहा नाव सरोवरा=या मcयभागी होती आ7ण
जfमनीवर येशू एकटाच होता. ५२. कारण Eयांना भाकरR=या संदभाAतील चमEकार
समजलाच नTहता आ7ण Eयांची मने कठnण झालR होती.
योहान ११:१४-४४- १४. तेTहा येशन
ू े Eयांना Oपjट सां„गतले, “लाजर मेला आहे . ४४. मग
जो मेला होता तो लाजर िजवंत होऊन बाहे र आला.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:४५-५० - तो पाळHयातच लोकांशी बोलेल. मी अkलाह=या आxेनस
ु ार
रातआंध‡यांना व कुjठरो‹यांना बरे करRन आ7ण मत
ु हR काय खाणार
ृ ांना सचेत करRन; तQ
आहे त आ7ण तम
ु =या घरात काय साठवणार आहे त ते मी तQ
ु हाला सांगेन.
मीद ५:११० - जे \XधाहRन होते Eयांनी असे Qहणले कw हे दस
ु रे काहR नाहR तर उघड
उघड एक जाद ू आहे .
टXप: इंिजल मcये येशन
ू े केलेले ३७ चमEकार सां„गतले आहे त.
७०.
'•=ताला सवd मानवजातीकडून 6व1वास आ'ण आ®ाधारकपणा `मळवtयासाठv आदे श
दे tयाचा अŸधकार आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
म‚य २३:१० - तQ
ु हR Oवत:ला ‘मालक’ Qहणन
ू घेऊ नका. तम
ु चा मालक 7ªOत आहे .
योहान १४:१५ व २१-२४ - १४:१५. “जर तQ
ु हR मा~यावर dी`त कiरत असाल, तर [या आxा
मी करतो Eया तQ
ु हR पाळाल. २१-२४. जो fशjय या गोjटRFवषयी साl दे तो 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 आहे स, Eयावर आQहR \Xधा
ठे वलR आहे आ7ण आQहR या dेFषतांचे अनस
ु रण करRत आहोत.
झ©
ु फ ४३:६१ व ६३ - माझे अनस
ु रण करा. अkलाहचे भय बाळगा आ7ण मा~या आxेचे
पालन करा.

६९.
'•=ताकडे चमEकार करtयाची आ'ण मत
ु शQती होती हे
ृ ास िजंवत करtयाची अ,भत
=वीकृत आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
माकd १:४०-४५- ४०. एक कुjठरोगी येशक
ू डे आला व Eया=यापढ
ु े गुडघे टे कून Eयाने Oवत:ला
बरे करHयाची Fवनं`त केलR. तो येशल
ू ा Qहणाला, “जर तम
ु ची इ=छा असेल तर तQ
ु हामcये
मला शX
ु ध करHयाचे सामथA आहे . ४५. परं तु तो मनjु य गेला व Eयाने मोकळे पणाने
सांगHयास स•
ु वात केलR व हR बातमी पसरFवलR.
माकd ६:४७-५२ - ४७. संcयाकाळ झालR तेTहा नाव सरोवरा=या मcयभागी होती आ7ण
जfमनीवर येशू एकटाच होता. ५२. कारण Eयांना भाकरR=या संदभाAतील चमEकार
समजलाच नTहता आ7ण Eयांची मने कठnण झालR होती.
योहान ११:१४-४४- १४. तेTहा येशन
ू े Eयांना Oपjट सां„गतले, “लाजर मेला आहे . ४४. मग
जो मेला होता तो लाजर िजवंत होऊन बाहे र आला.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:४५-५० - तो पाळHयातच लोकांशी बोलेल. मी अkलाह=या आxेनस
ु ार
रातआंध‡यांना व कुjठरो‹यांना बरे करRन आ7ण मत
ु हR काय खाणार
ृ ांना सचेत करRन; तQ
आहे त आ7ण तम
ु =या घरात काय साठवणार आहे त ते मी तQ
ु हाला सांगेन.
मीद ५:११० - जे \XधाहRन होते Eयांनी असे Qहणले कw हे दस
ु रे काहR नाहR तर उघड
उघड एक जाद ू आहे .
टXप: इंिजल मcये येशन
ू े केलेले ३७ चमEकार सां„गतले आहे त.
७०.
'•=ताला सवd मानवजातीकडून 6व1वास आ'ण आ®ाधारकपणा `मळवtयासाठv आदे श
दे tयाचा अŸधकार आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
म‚य २३:१० - तQ
ु हR Oवत:ला ‘मालक’ Qहणन
ू घेऊ नका. तम
ु चा मालक 7ªOत आहे .
योहान १४:१५ व २१-२४ - १४:१५. “जर तQ
ु हR मा~यावर dी`त कiरत असाल, तर [या आxा
मी करतो Eया तQ
ु हR पाळाल. २१-२४. जो fशjय या गोjटRFवषयी साl दे तो 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 आहे स, Eयावर आQहR \Xधा
ठे वलR आहे आ7ण आQहR या dेFषतांचे अनस
ु रण करRत आहोत.
झु©फ ४३:६१ व ६३ - माझे अनस
ु रण करा. अkलाहचे भय बाळगा आ7ण मा~या आxेचे
पालन करा.

६९.
'•=ताकडे चमEकार करtयाची आ'ण मत
ु शQती होती हे
ृ ास िजंवत करtयाची अ,भत
=वीकृत आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
माकd १:४०-४५- ४०. एक कुjठरोगी येशक
ू डे आला व Eया=यापढ
ु े गुडघे टे कून Eयाने Oवत:ला
बरे करHयाची Fवनं`त केलR. तो येशल
ू ा Qहणाला, “जर तम
ु ची इ=छा असेल तर तQ
ु हामcये
मला शX
ु ध करHयाचे सामथA आहे . ४५. परं तु तो मनjु य गेला व Eयाने मोकळे पणाने
सांगHयास स•
ु वात केलR व हR बातमी पसरFवलR.
माकd ६:४७-५२ - ४७. संcयाकाळ झालR तेTहा नाव सरोवरा=या मcयभागी होती आ7ण
जfमनीवर येशू एकटाच होता. ५२. कारण Eयांना भाकरR=या संदभाAतील चमEकार
समजलाच नTहता आ7ण Eयांची मने कठnण झालR होती.
योहान ११:१४-४४- १४. तेTहा येशन
ू े Eयांना Oपjट सां„गतले, “लाजर मेला आहे . ४४. मग
जो मेला होता तो लाजर िजवंत होऊन बाहे र आला.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:४५-५० - तो पाळHयातच लोकांशी बोलेल. मी अkलाह=या आxेनस
ु ार
रातआंध‡यांना व कुjठरो‹यांना बरे करRन आ7ण मत
ु हR काय खाणार
ृ ांना सचेत करRन; तQ
आहे त आ7ण तम
ु =या घरात काय साठवणार आहे त ते मी तQ
ु हाला सांगेन.
मीद ५:११० - जे \XधाहRन होते Eयांनी असे Qहणले कw हे दस
ु रे काहR नाहR तर उघड
उघड एक जाद ू आहे .
टXप: इंिजल मcये येशन
ू े केलेले ३७ चमEकार सां„गतले आहे त.
७०.
'•=ताला सवd मानवजातीकडून 6व1वास आ'ण आ®ाधारकपणा `मळवtयासाठv आदे श
दे tयाचा अŸधकार आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
म‚य २३:१० - तQ
ु हR Oवत:ला ‘मालक’ Qहणन
ू घेऊ नका. तम
ु चा मालक 7ªOत आहे .
योहान १४:१५ व २१-२४ - १४:१५. “जर तQ
ु हR मा~यावर dी`त कiरत असाल, तर [या आxा
मी करतो Eया तQ
ु हR पाळाल. २१-२४. जो fशjय या गोjटRFवषयी साl दे तो 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 आहे स, Eयावर आQहR \Xधा
ठे वलR आहे आ7ण आQहR या dेFषतांचे अनस
ु रण करRत आहोत.
झु©फ ४३:६१ व ६३ - माझे अनस
ु रण करा. अkलाहचे भय बाळगा आ7ण मा~या आxेचे
पालन करा.

७१.
येशू '•=ताला "मसीह' Nहणन
ू ओळखले जाणे =वीकृत आहे का? (धा`मdक ZरEया नेमलेला)
बायबल
होय / होय कुरान
म‚य २६:६३-६४ - ६३. खरे काय ते तू सांग! तू दे वाचा पp
ु 7ªOत आहे स काय?”
६४. येशू Eयांना Qहणाला, “होय, मी आहे . जसे तू Qहणालास.
योहान १:४१ - अंU¹याने पUहलR गोjट हR केलR कw, आपला भाऊ fशमोन याला शोधन
ू
काढले. अंU¹या fशमोनाला Qहणाला, “आQहांला मशीहा सापडला आहे .”
योहान ४:२५-२६ - २५. ती Opी QहणालR, “मशीहा येणार आहे हे मला माहRत आहे . मशीहा
येईल तेTहा तो आQहांला dEयेक गोjट समाजावन
ू सांगेल.” २६. येशू Qहणाला, “ती Tयि•त
त~
ु याशी आता बोलत आहे . मीच तो मशीहा आहे .”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:४५ - Eयाचे नाव मiरयमचा पp
ु येशू मसीह असेल.
अन5नसा ४:१७१-१७२ - मiरयमचा पp
ु येशू मसीह हा खरोखर केवळ अkलाहचा dेFषत
होता. मfसहला व अkला=या दे वदत
ू ांना Eयाचे भ•त असHयास कधीहR कमीपणा वाटणार
नाहR.
टXप: “मसीह” uकं वा “7ªOत” हा शLद Yयू टे OटामेYट मcये ५५८ वेळा वापरला गेला आहे
आ7ण कुराणमcये 7ªOताला उXदे शन
ू “मसीह” हा शLद १० वेळा वापरला गेला आहे .
७२.
'•=ताला परमे1वराचे 6वधान असे Nहटले जाते हे =वीकृत आहे का? (लोगोस
/क`लमB
ु लाह)
बायबल
होय / होय कुरान
योहान १:१-३ व १४ – १. जगाची उEपFG होHयापव
ू J शLद अिOतEवात होता. तो शLद
दे वाबरोबर होता. आ7ण शLद दे व होता. २. तो शLद सb
ु वातीपासन
ू च दे वाबरोबर होता. ३.
Eया=याXवारे (शLदा=या) सवA काहR `नमाAण करHयात आले Eया=याfशवाय काहRच `नमाAण
करHयात आले नाहR. १४. शLद मनjु य झाला आ7ण आम=यामcये राUहला.
0कटXकरण १९:१३-१६ - १३. Eयाने आपkया अंगात र•तामcये fभजFवलेला झगा घातला होता.
Eया Oवाराचे नाव “दे वाचा शLद” असे आहे . १६. Eया=या झ‹यावर आ7ण Eया=या मांडीवर हे
नाव fलUहले आहे :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:३९ - अkलाह तल
ु ा यः•या=या येHयाची शभ
ु वाताA दे त 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 तल
ु ा आपkया एका वचनाXवारे एका पp
ु ाची शभ
ु
वाताA दे त आहे ; Eयाचे नाव मiरयमचा पp
ु येशू असेल व इहलोकात आ7ण परलोकात तो
d`तिjठत असेल, आ7ण [यांना परमेeवराचे सा`नcय fमळालेले आहे Eयामcये Eयाचे Oथान
असेल.

७१.
येशू '•=ताला "मसीह' Nहणन
ू ओळखले जाणे =वीकृत आहे का? (धा`मdक ZरEया नेमलेला)
बायबल
होय / होय कुरान
म‚य २६:६३-६४ - ६३. खरे काय ते तू सांग! तू दे वाचा पp
ु 7ªOत आहे स काय?”
६४. येशू Eयांना Qहणाला, “होय, मी आहे . जसे तू Qहणालास.
योहान १:४१ - अंU¹याने पUहलR गोjट हR केलR कw, आपला भाऊ fशमोन याला शोधन
ू
काढले. अंU¹या fशमोनाला Qहणाला, “आQहांला मशीहा सापडला आहे .”
योहान ४:२५-२६ - २५. ती Opी QहणालR, “मशीहा येणार आहे हे मला माहRत आहे . मशीहा
येईल तेTहा तो आQहांला dEयेक गोjट समाजावन
ू सांगेल.” २६. येशू Qहणाला, “ती Tयि•त
त~
ु याशी आता बोलत आहे . मीच तो मशीहा आहे .”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:४५ - Eयाचे नाव मiरयमचा पp
ु येशू मसीह असेल.
अन5नसा ४:१७१-१७२ - मiरयमचा पp
ु येशू मसीह हा खरोखर केवळ अkलाहचा dेFषत
होता. मfसहला व अkला=या दे वदत
ू ांना Eयाचे भ•त असHयास कधीहR कमीपणा वाटणार
नाहR.
टXप: “मसीह” uकं वा “7ªOत” हा शLद Yयू टे OटामेYट मcये ५५८ वेळा वापरला गेला आहे
आ7ण कुराणमcये 7ªOताला उXदे शन
ू “मसीह” हा शLद १० वेळा वापरला गेला आहे .
७२.
'•=ताला परमे1वराचे 6वधान असे Nहटले जाते हे =वीकृत आहे का? (लोगोस
/क`लमB
ु लाह)
बायबल
होय / होय कुरान
योहान १:१-३ व १४ – १. जगाची उEपFG होHयापव
ू J शLद अिOतEवात होता. तो शLद
दे वाबरोबर होता. आ7ण शLद दे व होता. २. तो शLद सb
ु वातीपासन
ू च दे वाबरोबर होता. ३.
Eया=याXवारे (शLदा=या) सवA काहR `नमाAण करHयात आले Eया=याfशवाय काहRच `नमाAण
करHयात आले नाहR. १४. शLद मनjु य झाला आ7ण आम=यामcये राUहला.
0कटXकरण १९:१३-१६ - १३. Eयाने आपkया अंगात र•तामcये fभजFवलेला झगा घातला होता.
Eया Oवाराचे नाव “दे वाचा शLद” असे आहे . १६. Eया=या झ‹यावर आ7ण Eया=या मांडीवर हे
नाव fलUहले आहे :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:३९ - अkलाह तल
ु ा यः•या=या येHयाची शभ
ु वाताA दे त 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 तल
ु ा आपkया एका वचनाXवारे एका पp
ु ाची शभ
ु
वाताA दे त आहे ; Eयाचे नाव मiरयमचा पp
ु येशू असेल व इहलोकात आ7ण परलोकात तो
d`तिjठत असेल, आ7ण [यांना परमेeवराचे सा`नcय fमळालेले आहे Eयामcये Eयाचे Oथान
असेल.

७१.
येशू '•=ताला "मसीह' Nहणन
ू ओळखले जाणे =वीकृत आहे का? (धा`मdक ZरEया नेमलेला)
बायबल
होय / होय कुरान
म‚य २६:६३-६४ - ६३. खरे काय ते तू सांग! तू दे वाचा पp
ु 7ªOत आहे स काय?”
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योहान १:४१ - अंU¹याने पUहलR गोjट हR केलR कw, आपला भाऊ fशमोन याला शोधन
ू
काढले. अंU¹या fशमोनाला Qहणाला, “आQहांला मशीहा सापडला आहे .”
योहान ४:२५-२६ - २५. ती Opी QहणालR, “मशीहा येणार आहे हे मला माहRत आहे . मशीहा
येईल तेTहा तो आQहांला dEयेक गोjट समाजावन
ू सांगेल.” २६. येशू Qहणाला, “ती Tयि•त
त~
ु याशी आता बोलत आहे . मीच तो मशीहा आहे .”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:४५ - Eयाचे नाव मiरयमचा पp
ु येशू मसीह असेल.
अन5नसा ४:१७१-१७२ - मiरयमचा पp
ु येशू मसीह हा खरोखर केवळ अkलाहचा dेFषत
होता. मfसहला व अkला=या दे वदत
ू ांना Eयाचे भ•त असHयास कधीहR कमीपणा वाटणार
नाहR.
टXप: “मसीह” uकं वा “7ªOत” हा शLद Yयू टे OटामेYट मcये ५५८ वेळा वापरला गेला आहे
आ7ण कुराणमcये 7ªOताला उXदे शन
ू “मसीह” हा शLद १० वेळा वापरला गेला आहे .
७२.
'•=ताला परमे1वराचे 6वधान असे Nहटले जाते हे =वीकृत आहे का? (लोगोस
/क`लमB
ु लाह)
बायबल
होय / होय कुरान
योहान १:१-३ व १४ – १. जगाची उEपFG होHयापव
ू J शLद अिOतEवात होता. तो शLद
दे वाबरोबर होता. आ7ण शLद दे व होता. २. तो शLद सb
ु वातीपासन
ू च दे वाबरोबर होता. ३.
Eया=याXवारे (शLदा=या) सवA काहR `नमाAण करHयात आले Eया=याfशवाय काहRच `नमाAण
करHयात आले नाहR. १४. शLद मनjु य झाला आ7ण आम=यामcये राUहला.
0कटXकरण १९:१३-१६ - १३. Eयाने आपkया अंगात र•तामcये fभजFवलेला झगा घातला होता.
Eया Oवाराचे नाव “दे वाचा शLद” असे आहे . १६. Eया=या झ‹यावर आ7ण Eया=या मांडीवर हे
नाव fलUहले आहे :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:३९ - अkलाह तल
ु ा यः•या=या येHयाची शभ
ु वाताA दे त 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 तल
ु ा आपkया एका वचनाXवारे एका पp
ु ाची शभ
ु
वाताA दे त आहे ; Eयाचे नाव मiरयमचा पp
ु येशू असेल व इहलोकात आ7ण परलोकात तो
d`तिjठत असेल, आ7ण [यांना परमेeवराचे सा`नcय fमळालेले आहे Eयामcये Eयाचे Oथान
असेल.

७१.
येशू '•=ताला "मसीह' Nहणन
ू ओळखले जाणे =वीकृत आहे का? (धा`मdक ZरEया नेमलेला)
बायबल
होय / होय कुरान
म‚य २६:६३-६४ - ६३. खरे काय ते तू सांग! तू दे वाचा पp
ु 7ªOत आहे स काय?”
६४. येशू Eयांना Qहणाला, “होय, मी आहे . जसे तू Qहणालास.
योहान १:४१ - अंU¹याने पUहलR गोjट हR केलR कw, आपला भाऊ fशमोन याला शोधन
ू
काढले. अंU¹या fशमोनाला Qहणाला, “आQहांला मशीहा सापडला आहे .”
योहान ४:२५-२६ - २५. ती Opी QहणालR, “मशीहा येणार आहे हे मला माहRत आहे . मशीहा
येईल तेTहा तो आQहांला dEयेक गोjट समाजावन
ू सांगेल.” २६. येशू Qहणाला, “ती Tयि•त
त~
ु याशी आता बोलत आहे . मीच तो मशीहा आहे .”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:४५ - Eयाचे नाव मiरयमचा पp
ु येशू मसीह असेल.
अन5नसा ४:१७१-१७२ - मiरयमचा पp
ु येशू मसीह हा खरोखर केवळ अkलाहचा dेFषत
होता. मfसहला व अkला=या दे वदत
ू ांना Eयाचे भ•त असHयास कधीहR कमीपणा वाटणार
नाहR.
टXप: “मसीह” uकं वा “7ªOत” हा शLद Yयू टे OटामेYट मcये ५५८ वेळा वापरला गेला आहे
आ7ण कुराणमcये 7ªOताला उXदे शन
ू “मसीह” हा शLद १० वेळा वापरला गेला आहे .
७२.
'•=ताला परमे1वराचे 6वधान असे Nहटले जाते हे =वीकृत आहे का? (लोगोस
/क`लमB
ु लाह)
बायबल
होय / होय कुरान
योहान १:१-३ व १४ – १. जगाची उEपFG होHयापव
ू J शLद अिOतEवात होता. तो शLद
दे वाबरोबर होता. आ7ण शLद दे व होता. २. तो शLद सb
ु वातीपासन
ू च दे वाबरोबर होता. ३.
Eया=याXवारे (शLदा=या) सवA काहR `नमाAण करHयात आले Eया=याfशवाय काहRच `नमाAण
करHयात आले नाहR. १४. शLद मनjु य झाला आ7ण आम=यामcये राUहला.
0कटXकरण १९:१३-१६ - १३. Eयाने आपkया अंगात र•तामcये fभजFवलेला झगा घातला होता.
Eया Oवाराचे नाव “दे वाचा शLद” असे आहे . १६. Eया=या झ‹यावर आ7ण Eया=या मांडीवर हे
नाव fलUहले आहे :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:३९ - अkलाह तल
ु ा यः•या=या येHयाची शभ
ु वाताA दे त 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 तल
ु ा आपkया एका वचनाXवारे एका पp
ु ाची शभ
ु
वाताA दे त आहे ; Eयाचे नाव मiरयमचा पp
ु येशू असेल व इहलोकात आ7ण परलोकात तो
d`तिjठत असेल, आ7ण [यांना परमेeवराचे सा`नcय fमळालेले आहे Eयामcये Eयाचे Oथान
असेल.

७३.
'•=ताचा ज†म होtयापव
ू ™ '•=त परमे1वराचे 6वधान Nहणन
ू अि=तEवात होते हे =वीकृत
आहे का?
बायबल
कुरान
होय / नाहR
यशया ९:६ - असामाYय बालका=या जYमा=यावेळी •या गोjटR घडतील. दे व आQहाला पp
ु
दे ईल. हा पp
ु लोकां=या नेतEृ वाची जबाबदारR घेईल. Eयाचे नाव असेल “अदभत
ु सkलागार,
साम–यAशालR दे व, „चरं जीव Fपता, शांतीचा राजपp
ु .”
मीखा ५:२ - बेथलहे म एÃाथा, तू यहूदातील सवाAत लहान गाव आहे स. तू इतका लहान
आहे स कw त~
ु या कुटुंबाची मोजदाद करणेहR अश•य आहे . पण “इ‚ाएलचा रा[याकताA”
मा~यासाठn त~
ु यातन
ू येईल.
योहान ८:५८ - येशन
ू े उGर Uदले, “मी तQ
ु हांला खरे तेच सांगतो: अ¬ाहामा=या जYमापFू वA
पासन
ू मी आहे .”
इ|ी लोकांस १३:८ - येशू 7ªOत काल, आज आ7ण यग
ु ानय
ु ग
ु े सारखाच आहे .
0कटXकरण १:१ व ८ – १. हे येशू 7ªOताचे dकटRकरण आहे . २. dभु दे व 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 येशच
ू ी अवOथा हR `निeचतच आदम=या
अवOथेसारखी आहे . Eयाने Eयाला मातीतन
ू `नमाAण केले व नंतर Eयास Qहणले कw, dकट
हो आ7ण तो dकट झाला.
७४.
परमे1वराHया शा1वत 6वधानाने मानवी दे ह धारण क‰न येशू '•=ताHया ‰पात अवतार
घेतला हे =वीकृत आहे का? (केनो`सस ˆकं वा हुलल
ू )
बायबल
होय / नाहR कुरान
म‚य १:१८-२४ - १८. येशू 7ªOता=या आईचे नाव मरRया होते आ7ण येशू 7ªOताचा जYम
अशाdकारे झाला. मरRयेचे योसेफशी ल‹न ठरले होते. परं तु Eया अगोदरच ती पFवp
आEQया=या साम–याAने गभAवती आहे असे Uदसन
ू आले. २४. जेTहा योसेफ जागा झाला
तेTहा दे वदत
ू ाने जशी Eयाला आxा केलR होती तसेच Eयाने केले, Eयाने मरRयेशी ल| केले.
योहान १:१ व १४ - तो शLद दे वाबरोबर होता. आ7ण शLद दे व होता. शLद मनjु य झाला
आ7ण आम=यामcये राUहला.
ˆफ`ल˜पैकरांस २:५-८ - ५. 7ªOत येशू ६. दे वाने तम
ु =यामcये अशा dकारचे चांगले कायA स•
ु
केले आहे . ७. तेTहा हR दे वाने जी कृपा मला UदलR आहे Eयात तQ
ु हRसX
ु धा मा~याबरोबर
वाटे करR होता. ८. Eयाने Oवत:ला न´ केले. आ7ण मरे पय…त तो आxाधारक राUहला. होय,
वधOतंभावर=या मरणापय…त तो न´ झाला.
कल=सैकरांस १:३ व १५ - १. कारण तQ
ु हR मेलेले आहात आ7ण तम
ु चे नवे जीवन दे वामcये
7ªOताबरोबर लपलेले आहे . १५. आ7ण 7ªOताची शां`त िज=यासाठn तQ
ु हR जे एका दे हातील
लोक Eया तQ
ु हांला बोलाFवले होते ती तम
ु =या अंत:करणावर रा[य करो आ7ण नेहमी
उपकार मानणारे Tहा.
१ तीम…याला ३:१६ - आEQयाने तो नी`तमान ठरFवला गेला,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:१७ - तू Eयांना असे सांग कw जर अkलाहने मiरयमचा पp
ु मसीह आ7ण Eयाची
माता आ7ण प–
ृ वीवरRल सवा…चा Fवनाश करायचे ठरवले, तर कोणाकडे इतके साम–यA आहे
कw अkलाह=या इ=छे स d`तबंध करे ल.

७३.
'•=ताचा ज†म होtयापव
ू ™ '•=त परमे1वराचे 6वधान Nहणन
ू अि=तEवात होते हे =वीकृत
आहे का?
बायबल
कुरान
होय / नाहR
यशया ९:६ - असामाYय बालका=या जYमा=यावेळी •या गोjटR घडतील. दे व आQहाला पp
ु
दे ईल. हा पp
ु लोकां=या नेतEृ वाची जबाबदारR घेईल. Eयाचे नाव असेल “अदभत
ु सkलागार,
साम–यAशालR दे व, „चरं जीव Fपता, शांतीचा राजपp
ु .”
मीखा ५:२ - बेथलहे म एÃाथा, तू यहूदातील सवाAत लहान गाव आहे स. तू इतका लहान
आहे स कw त~
ु या कुटुंबाची मोजदाद करणेहR अश•य आहे . पण “इ‚ाएलचा रा[याकताA”
मा~यासाठn त~
ु यातन
ू येईल.
योहान ८:५८ - येशन
ू े उGर Uदले, “मी तQ
ु हांला खरे तेच सांगतो: अ¬ाहामा=या जYमापFू वA
पासन
ू मी आहे .”
इ|ी लोकांस १३:८ - येशू 7ªOत काल, आज आ7ण यग
ु ानय
ु ग
ु े सारखाच आहे .
0कटXकरण १:१ व ८ – १. हे येशू 7ªOताचे dकटRकरण आहे . २. dभु दे व 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 येशच
ू ी अवOथा हR `निeचतच आदम=या
अवOथेसारखी आहे . Eयाने Eयाला मातीतन
ू `नमाAण केले व नंतर Eयास Qहणले कw, dकट
हो आ7ण तो dकट झाला.
७४.
परमे1वराHया शा1वत 6वधानाने मानवी दे ह धारण क‰न येशू '•=ताHया ‰पात अवतार
घेतला हे =वीकृत आहे का? (केनो`सस ˆकं वा हुलल
ू )
बायबल
होय / नाहR कुरान
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केले आहे . ७. तेTहा हR दे वाने जी कृपा मला UदलR आहे Eयात तQ
ु हRसX
ु धा मा~याबरोबर
वाटे करR होता. ८. Eयाने Oवत:ला न´ केले. आ7ण मरे पय…त तो आxाधारक राUहला. होय,
वधOतंभावर=या मरणापय…त तो न´ झाला.
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ु =या अंत:करणावर रा[य करो आ7ण नेहमी
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१ तीम…याला ३:१६ - आEQयाने तो नी`तमान ठरFवला गेला,
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ु मसीह आ7ण Eयाची
माता आ7ण प–
ृ वीवरRल सवा…चा Fवनाश करायचे ठरवले, तर कोणाकडे इतके साम–यA आहे
कw अkलाह=या इ=छे स d`तबंध करे ल.

७५.
'•=त "दै वी" आहे ˆकं वा दे हधारX परमे1वर आहे हे =वीकृत आहे का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
योहान १:१ व १४ - १. जगाची उEपFG होHयापव
ू J शLद अिOतEवात होता. तो शLद
दे वाबरोबर होता. आ7ण शLद दे व होता. १४. शLद मनjु य झाला आ7ण आम=यामcये
राUहला.
योहान ५:१७-१८ - परं तु येशू यहूदR लाकांना Qहणाला, “माझा Fपता नेहमीच काम करRत
असतो व Qहणन
ू मीहR काम करतो”. १८. याव•न यहूदR लोकांचा येशल
ू ा िजवे मारHयाचा
प•का `नeचय झाला. ते Qहणाले, “पUहलR गोjट हR कw, येशू शLबाथासंबंधीचा `नयम
योहान १०:२५-३० - २५. येशन
ू े उGर Uदले, ‘मी तQ
ु हांला आधीच सां„गतले. परं तु तQ
ु हR
मा~यावर Fवeवास ठे वला नाहR. मी मा~या FपEया=या नावाने जी कामे करतो, ती कामे
सc
ु दा मी कोण आहे याची साl दे तात. ३०. मी आ7ण माझा Fपता एक आहे ...
योहान २०:२८-२९ – थोमस Eयाला Qहणाला, “माझा dभु आ7ण माझा दे व!” २९. मग येशू
Eयाला Qहणाला, “तू मला पाUहले आहे स Qहणन
ू तू Fवeवास ठे वला आहे स, पण [यांनी
मला पाUहले नाहR तरRहR Eयांनी Fवeवास धरला ते धYय आहे त.”
कल=सैकरांस २:८-९ - ८. 7ªOत ९. कारण दे वाचे पण
ू EA व Eया=यात शरRरात राहते.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:१७, ७२, ७५, ११६ व ११८ - मसीहने Oवतःच असे Qहणले होते कw, अkलाहची उपासना
करा जो माझा Fवधाता आहे आ7ण तम
ु चाहR 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 होते.
टXप: बायबलमcये येशच
ू े "परमेeवर" Qहणन
ू ३६७ वेळा वणAन केले गेले आहे .
७६.
'•=ताने जग 5नमाdण केले हे =वीकृत आहे का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
इˆफसकरांस ३:८-९ - दे व [याने येशू 7ªOताXवारे सवA गोjटR `नमाAण केkया.
कल=सैकरांस १:१३-२० – १३. दे वाने अंधारा=या अ„धपEयापासन
ू आमची सट
ु का केलR आ7ण
Eया=या Fdय पp
ु ा=या रा[यात आणले. १५. तो अzeय दे वाची 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. दे व. २. ने पp
ु ाला सवA गोjटRंचा वारस Qहणन
ू नेमले.
दे वाने हे जगसX
ु धा पp
ु ाकरवीच `नमाAण केले. १०. हे dभ,ु स•
ु वातीला तू प–
ृ वीचा पाया
घातलास
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:७५, ११६ व ११८ - मiरयमचा पp
ु मसीह हा एका dेFषतापेlा अ„धक कोणीहR
नTहता. Eया=या पव
ू J Eया=यासारखेच dेFषत खरोखरच होऊन गेलेले आहे त.
झु©फ ४३:५७-५९ - आQहR Eयांना भावी काळातील Fप²यांसाठn एक उदाहरण बनवन
ू टाकले.
तो केवळ आमचा एक सेवक होता [यावर आमचा अन|
ु ह होता.
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योहान ५:१७-१८ - परं तु येशू यहूदR लाकांना Qहणाला, “माझा Fपता नेहमीच काम करRत
असतो व Qहणन
ू मीहR काम करतो”. १८. याव•न यहूदR लोकांचा येशल
ू ा िजवे मारHयाचा
प•का `नeचय झाला. ते Qहणाले, “पUहलR गोjट हR कw, येशू शLबाथासंबंधीचा `नयम
योहान १०:२५-३० - २५. येशन
ू े उGर Uदले, ‘मी तQ
ु हांला आधीच सां„गतले. परं तु तQ
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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 - येशन
ू े उGर Uदले, “मी मागA, सEय आ7ण जीवन आहे . केवळ मा~याXवारे च
FपEयाजवळ जाता येत.े
0े6षतांचीं कृEयª ४:१२ - येशू हा एकमेव आहे जो लोकांना ता• शकेल. Eयाचे नाव हे च
साम–यA फ•त जगामcये आहे जे लोकांना तारHयासाठn Uदले आहे , आमचे तारण येशX
ू वारे
झालेच पाUहजे!”
१ तीम…याला २:५-६ - ५. कारण फ•त एकच दे व आहे . आ7ण दे व व मनjु य यां=यामcये
एकच मcयOथ आहे : तो Qहणजे 7ªOत येशू जो Oवत: मनjु य होता. ६. सवA लोकां=या
पापांची खंडणी Qहणन
ू Eयाने Oवत:ला Uदले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:४८ - कोणाची मcयOथी OवीकारलR जाणार नाहR.
यन
ु स
ु १०:३ - तम
ु चा 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, “तू 7ªOत, िजवंत दे वाचा पp
ु आहे स.”
माकd १४:६१-६२ - ६१. परं तु येशू ग—प राUहला. Eयाने उGर Uदले नाहR.” ६२. येशू Qहणाला,
“मी आहे .”
लक
ू क १: ३२ व ३५ - ३२. तो महान होईल व Eयाला सव¯=य दे वाचा पp
ु Qहणतील. आ7ण
dभु दे व Eयाला Eयाचा Fपता दावीद याचे fसंहासन दे ईल. ३५. दे वदत
ू `तला Qहणाला, “जे
पFवp बाळ जYमास येईल, Eयाला दे वाचा पp
ु Qहणतील.
योहान १:२९-३४ – २९. योहानने येशल
ू ा पUहले ३४. मी पUहले, आ7ण याची साl झालो कw
हा दे वाचा पp
ु आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अत तौब ९:३०-३१ - 7ªOती Qहणतात कw, मसीह अkलाहचा पp
ु आहे . अkलाह fशवाय
दस
ु आहे असा दावा जे लोक करतात ते
ु रा कोणताहR ईeवर नाहR. मसीह हा अkलाचा पp
वाOतवापासन
ू दरू आहे त.
टXप: बायबलमcये ९२ पXय आहे त जी येशच
ू े "परमेeवराचा पp
ु " Qहणन
ू वणAन करतात
कफ. अल अन आम ६:१०१, फुरकान २५:२, झह
ु •फ ४३:८१ आ7ण िजंन ७२:३.
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ु " हा श“द वापरला तेYहा तो ल°Ÿगक संबंधातन
ू
ज†माला आलेला 0Eयz प<
या अथाdने वापरला गेला आहे का?
ु
बायबल
कुरान
नाहR / होय
लक
ू क १:२६-३५ - २७. [या कुमारRची मागणी झालR होती, `तचे नाव मरRया होते. ३५. दे वदत
ू
`तला Qहणाला, “पFवp आEमा त~
ु यावर येईल, आ7ण सव¯=च दे वाचे साम–यA त~
ु यावर
सावलR करRल. आ7ण Qहणन
ू जे पFवp बाळ जYमास येईल, Eयाला दे वाचा पp
ु Qहणतील.
१ योहान ५:२० - पण आQहाला माहRत आहे कw दे वाचा पp
ु आला आहे व Eयाने आQहाला
समजबX
ु धी UदलेलR आहे , यासाठn कw, जो खरा आहे Eया दे वाला आQहR ओळखावे. आ7ण
आपणास माहRत आहे कw, Eयाचा पp
ु येशू 7ªOत आला आहे व जो खरा दे व आ7ण दे वाचा
पp
ु येशू 7ªOत याजमcये आQहR राहात आहोत. Fपता हा खरा दे व 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 वOतम
ु ाpाची `नfमAती केलR आहे . तर Eयाचा
पp
ु कसा असू शकेल?
िजंन ७२:३ - आम=या FवधाEयाने ना Oवतःसाठn पEनी बनवलR आहे ना पp
ु .
८०.
लोक '•=ताची खरोखर पज
ू ा करXत होते का आ'ण Eयांनी EयांHया पज
ू ेला वैध मानले का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
म‚य २८:९-१० - ९. अचानक येशू Eयांना भेटला आ7ण तो Eयांना Qहणाला, शांती असो.
Eया Eया=याजवळ आkया. Eयांनी Eयाचे पाय धरले आ7ण Eयाची उपासना केलR. १०. मग
येशू Eयांना Qहणाला, मला अडवू नका. मा~या भावांना सांगा कw Eयांनी गालRलात जावे.
तेथेच Eयांची माझी भेट होईल.
योहान ९:३५-३८ - यहूदR पढ
ु Wयांनी Eया मनjु याला बळजबरRने हुसकावन
ू लावले, हे येशन
ू े
ऐकले, Qहणन
ू येशू Eया मनjु याला भेटला आ7ण Qहणाला, “तू मनjु या=या पp
ु ावर Fवeवास
ठे वतोस काय?” ३८. “होय, dभ,ु मी Fवeवाास ठे वतो.” Eया मनjु याने उGर Uदले. मग Eया
मनjु याने खालR वाकून येशल
ू ा वंदन केले.
योहान २०:२८-२९ - २८. थोमा Eयाला Qहणाला, “माझा dभु आ7ण माझा दे व!” २९. मग
येशू Eयाला Qहणाला, “तू मला पाUहले आहे स Qहणन
ू तू Fवeवास ठे वला आहे स, पण [यांनी
मला पाUहले नाहR तरRहR Eयांनी Fवeवास धरला ते धYय आहे त.”
ˆफ`ल˜पैकरांस २:१०-११ - १०. यासाठn कw, OवगाAत, प–
ृ वीवर व प–
ृ वीखालR जे आहे त Eया
सवा…नी येश=
ू या नावा=या मUहQयासाठn गड
ु घे टे कावेत. ११. व dEयेक िजभेने जाहRर करावे
कw, “येशू 7खOत हा दे व Fपता आहे .”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:११६ व ११८ - हे येशू , तू लोकांना ते Qहणलं होतास का, कw, अkलाहला आ7ण
मा~या मातेला दोन ईeवर Qहणन
ू माना? Eयावर तो Qहणेल तू पFवp आहे स. [याचा मला
अ„धकार नTहता ती गोjट मी कधीहR सांगू शकलो नसतो. माझा Fवधाता आ7ण तम
ु चाहR
Fवधाता असलेkया अkलाहची उपासना करा.

७९.
प6व< ]ंथात जेYहा "परमे1वराचा प<
ु " हा श“द वापरला तेYहा तो ल°Ÿगक संबंधातन
ू
ज†माला आलेला 0Eयz प<
या अथाdने वापरला गेला आहे का?
ु
बायबल
कुरान
नाहR / होय
लक
ू क १:२६-३५ - २७. [या कुमारRची मागणी झालR होती, `तचे नाव मरRया होते. ३५. दे वदत
ू
`तला Qहणाला, “पFवp आEमा त~
ु यावर येईल, आ7ण सव¯=च दे वाचे साम–यA त~
ु यावर
सावलR करRल. आ7ण Qहणन
ू जे पFवp बाळ जYमास येईल, Eयाला दे वाचा पp
ु Qहणतील.
१ योहान ५:२० - पण आQहाला माहRत आहे कw दे वाचा पp
ु आला आहे व Eयाने आQहाला
समजबX
ु धी UदलेलR आहे , यासाठn कw, जो खरा आहे Eया दे वाला आQहR ओळखावे. आ7ण
आपणास माहRत आहे कw, Eयाचा पp
ु येशू 7ªOत आला आहे व जो खरा दे व आ7ण दे वाचा
पp
ु येशू 7ªOत याजमcये आQहR राहात आहोत. Fपता हा खरा दे व आहे आ7ण तो
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:१०१ - तो आकाश आ7ण प–
ृ वी यांचा आXय `नमाAता आहे . जर Eयाला
कोणतीहR पEनी नाहR आ7ण जर Eयाने dEयेक वOतम
ु ाpाची `नfमAती केलR आहे . तर Eयाचा
पp
ु कसा असू शकेल?
िजंन ७२:३ - आम=या FवधाEयाने ना Oवतःसाठn पEनी बनवलR आहे ना पp
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८०.
लोक '•=ताची खरोखर पज
ू ा करXत होते का आ'ण Eयांनी EयांHया पज
ू ेला वैध मानले का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
म‚य २८:९-१० - ९. अचानक येशू Eयांना भेटला आ7ण तो Eयांना Qहणाला, शांती असो.
Eया Eया=याजवळ आkया. Eयांनी Eयाचे पाय धरले आ7ण Eयाची उपासना केलR. १०. मग
येशू Eयांना Qहणाला, मला अडवू नका. मा~या भावांना सांगा कw Eयांनी गालRलात जावे.
तेथेच Eयांची माझी भेट होईल.
योहान ९:३५-३८ - यहूदR पढ
ु Wयांनी Eया मनjु याला बळजबरRने हुसकावन
ू लावले, हे येशन
ू े
ऐकले, Qहणन
ू येशू Eया मनjु याला भेटला आ7ण Qहणाला, “तू मनjु या=या पp
ु ावर Fवeवास
ठे वतोस काय?” ३८. “होय, dभ,ु मी Fवeवाास ठे वतो.” Eया मनjु याने उGर Uदले. मग Eया
मनjु याने खालR वाकून येशल
ू ा वंदन केले.
योहान २०:२८-२९ - २८. थोमा Eयाला Qहणाला, “माझा dभु आ7ण माझा दे व!” २९. मग
येशू Eयाला Qहणाला, “तू मला पाUहले आहे स Qहणन
ू तू Fवeवास ठे वला आहे स, पण [यांनी
मला पाUहले नाहR तरRहR Eयांनी Fवeवास धरला ते धYय आहे त.”
ˆफ`ल˜पैकरांस २:१०-११ - १०. यासाठn कw, OवगाAत, प–
ृ वीवर व प–
ृ वीखालR जे आहे त Eया
सवा…नी येश=
ू या नावा=या मUहQयासाठn गड
ु घे टे कावेत. ११. व dEयेक िजभेने जाहRर करावे
कw, “येशू 7खOत हा दे व Fपता आहे .”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:११६ व ११८ - हे येशू , तू लोकांना ते Qहणलं होतास का, कw, अkलाहला आ7ण
मा~या मातेला दोन ईeवर Qहणन
ू माना? Eयावर तो Qहणेल तू पFवp आहे स. [याचा मला
अ„धकार नTहता ती गोjट मी कधीहR सांगू शकलो नसतो. माझा Fवधाता आ7ण तम
ु चाहR
Fवधाता असलेkया अkलाहची उपासना करा.
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ु " हा श“द वापरला तेYहा तो ल°Ÿगक संबध
ू
ज†माला आलेला 0Eयz प<
या अथाdने वापरला गेला आहे का?
ु
बायबल
कुरान
नाहR / होय
लक
ू क १:२६-३५ - २७. [या कुमारRची मागणी झालR होती, `तचे नाव मरRया होते. ३५. दे वदत
ू
`तला Qहणाला, “पFवp आEमा त~
ु यावर येईल, आ7ण सव¯=च दे वाचे साम–यA त~
ु यावर
सावलR करRल. आ7ण Qहणन
ू जे पFवp बाळ जYमास येईल, Eयाला दे वाचा पp
ु Qहणतील.
१ योहान ५:२० - पण आQहाला माहRत आहे कw दे वाचा पp
ु आला आहे व Eयाने आQहाला
समजबX
ु धी UदलेलR आहे , यासाठn कw, जो खरा आहे Eया दे वाला आQहR ओळखावे. आ7ण
आपणास माहRत आहे कw, Eयाचा पp
ु येशू 7ªOत आला आहे व जो खरा दे व आ7ण दे वाचा
पp
ु येशू 7ªOत याजमcये आQहR राहात आहोत. Fपता हा खरा दे व 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 वOतम
ु ाpाची `नfमAती केलR आहे . तर Eयाचा
पp
ु कसा असू शकेल?
िजंन ७२:३ - आम=या FवधाEयाने ना Oवतःसाठn पEनी बनवलR आहे ना पp
ु .
८०.
लोक '•=ताची खरोखर पज
ू ा करXत होते का आ'ण Eयांनी EयांHया पज
ू ेला वैध मानले का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
म‚य २८:९-१० - ९. अचानक येशू Eयांना भेटला आ7ण तो Eयांना Qहणाला, शांती असो.
Eया Eया=याजवळ आkया. Eयांनी Eयाचे पाय धरले आ7ण Eयाची उपासना केलR. १०. मग
येशू Eयांना Qहणाला, मला अडवू नका. मा~या भावांना सांगा कw Eयांनी गालRलात जावे.
तेथेच Eयांची माझी भेट होईल.
योहान ९:३५-३८ - यहूदR पढ
ु Wयांनी Eया मनjु याला बळजबरRने हुसकावन
ू लावले, हे येशन
ू े
ऐकले, Qहणन
ू येशू Eया मनjु याला भेटला आ7ण Qहणाला, “तू मनjु या=या पp
ु ावर Fवeवास
ठे वतोस काय?” ३८. “होय, dभ,ु मी Fवeवाास ठे वतो.” Eया मनjु याने उGर Uदले. मग Eया
मनjु याने खालR वाकून येशल
ू ा वंदन केले.
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ू या नावा=या मUहQयासाठn गुडघे टे कावेत. ११. व dEयेक िजभेने जाहRर करावे
कw, “येशू 7खOत हा दे व Fपता आहे .”
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आपणास माहRत आहे कw, Eयाचा पp
ु येशू 7ªOत आला आहे व जो खरा दे व आ7ण दे वाचा
पp
ु येशू 7ªOत याजमcये आQहR राहात आहोत. Fपता हा खरा दे व 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 वOतम
ु ाpाची `नfमAती केलR आहे . तर Eयाचा
पp
ु कसा असू शकेल?
िजंन ७२:३ - आम=या FवधाEयाने ना Oवतःसाठn पEनी बनवलR आहे ना पp
ु .
८०.
लोक '•=ताची खरोखर पज
ू ा करXत होते का आ'ण Eयांनी EयांHया पज
ू ेला वैध मानले का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
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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. येशन
ू े Eयांचा Fवeवास पाUहला तेTहा तो पlघाती मनjु याला,
Qहणाला, “मल
ु ा, त~
ु या पापांची lमा झालR आहे .” ७. “हा मनjु य असे का बोलत आहे ? हा
दे वाची `नंदा करRत आहे . दे वाfशवाय कोण पापांची lमा कb शकतो?” १०. परं तु
मनjु या=या पp
ु ाला प–
ू तो
ृ वीवर पापांची lमा करHयाचा अ„धकार आहे हे समजावे Qहणन
पlघाती मनjु याला Qहणाला, ११. “मी तल
ु ा सांगतो, ऊठ, तझ
ु ा ¼बछाना उचल आ7ण
आपkया घरR जा.”
लक
ू क ५:२० - Eयांचा Fवeवास पाहून येशू Eयाला Qहणाला, “मनjु या, तइ
ु या पापांची lमा
झालR आहे !”
लक
ू क ७:४८ – तो Qहणाला ...... तम
ु =या पापांना lमा केलR गेलR आहे .
0े6षतांचीं कृEयª १०:४३ - जो कोणी येशव
ू र Fवeवास ठे वतो, Eयाला lमा केलR जाईल.
येश=
ू या नावामcये दे व Eया Tयि•त=या पापांची lमा करRल. सवA संदेjटे हे खरे आहे असे
Qहणतात.”
0े6षतांचीं कृEयª १३:३८ - बंधन
ू ो, आQहR जे सांगत आहोत ते तQ
ु हR समजन
ू घेतले पाUहजे:
या एकाकडूनच तम
ु =या पापांची lमा तQ
ु हांला fमळू शकते. मोशेचे `नयमशाOp तQ
ु हांला
तम
ु =या पापांपासन
ू म•
ु त करणार नाहR. पण dEयेक Tयि•त जी Eया=यावर Fवeवास ठे वते,
ती Eया=याXवारे Eया सवाAFवषयी Yयायी ठरFवलR जाते.
१ योहान २:१२ - Fdय मल
ु ांनो, मी तQ
ु हांला fलहRत आहे , कारण 7ªOतामळ
ु े तम
ु =या
पापांची lमा झालेलR आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:१३५ - अkलाह fशवाय असा दस
ु रा कोण आहे जो पापांची lमा कb
शकेल?
मीद ५:७५ - मसीह जो माiरयमचा पp
ु हा केवळ एक dेFषत होता.
८२.
'•=ताकडे मEृ यू आ'ण नरकाHया चाYया आहे त जे =वीकृत आहे का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
लक
ू क १२:५ - तQ
ु हR कोणाची भी`त बाळगावी हे मी तQ
ु हांला सांगतो. तQ
ु हांला ठार
मारkयांनतर तQ
ु हांस नरकात टाकून दे Hयास जो समथA आहे , Eयाची भीती धरा. होय, मी
तQ
ु हांस सांगतो Eयालाच ¥या.
0कटXकरण १:११-१८ - १. हे येशू 7ªOताचे dकटRकरण आहे . dभु दे व 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 आहे त.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------झ©
ु फ ४३:५७ व ५९ - जेTहा मiरयम पp
ु येशन
ू े एक बोधकथा सां„गतलR त~
ु या समद
ु ायाचे
लोक लगेच EयाFवषयी ओरड कb लागले.
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'•=ताकडे मEृ यू आ'ण नरकाHया चाYया आहे त जे =वीकृत आहे का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
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ू क १२:५ - तQ
ु हR कोणाची भी`त बाळगावी हे मी तQ
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ु हांला ठार
मारkयांनतर तQ
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ु फ ४३:५७ व ५९ - जेTहा मiरयम पp
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ु ायाचे
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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 . दस
ु रा कोणीहR तारणकताA
नाहR. मीच एकटा आहे . १३. “मीच अlय असतो.
लक
ू क २:११ - कारण आज दाFवदा=या गावात तारणारा जYमला आहे . तो 7ªOत dभु आहे .
योहान ४:४२ - आता आQहांला कळले कw, खरोखर हाच मनjु य जगाचे तारण करRल.”
तीताला १:४ - दे व Fपता व 7ªOत येशू आपला तारणारा याजकडून तल
ु ा कृपा, दया व
शा`त असो.
तीताला ३:४-६ - ४. पण जेTहा आम=या तारणाWया दे वाची कृपा व dी`त मानवाdती dकट
झालR, तेTहा ६. दे वाने तो पFवp आEमा आमचा तारणारा येशू 7ªOत या=या Xवारे
Fवपल
ु पणे आQहावर ओतला.
१ योहान ४:१४ - हR गोjट आQहR पाUहलR आहे व आQहR साl दे तो कw, जगाचा तारणारा
होHयासाठn FपEयाने पp
ु ाला पाठFवले आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:१७१ - रlणकताA Qहणन
ू 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, दे वाने जगावर एवढR dी`त केलR कw Eयाने आपला एकुलता
एक पp
ु Uदला. दे वाने आपला पp
ु यासाठn Uदला कw, जो कोणी Eया=यावर Fवeवास ठे वतो
Eयाचा नाश होऊ नये तर Eयाला अनतंकाळचे जीवन fमळावे. ३६. जो कोणी पp
ु ावर
Fवeवास ठे वतो Eयाला अनंतकाळचे जीवन fमळते, पंरतु जो पp
ु ाची आxा पाळीत नाहR
Eयाला अनंतकाळचे जीवन कधीहR fमळणार नाहR. उलट दे वाचा ±ोध Eया=यावर राहतो.”
योहान १४:६ - येशन
ू े उGर Uदले, “मी मागA, सEय आ7ण जीवन आहे . केवळ मा~याXवारे च
FपEयाजवळ जाता येत.े
0े6षतांचीं कृEयª ४:१०-१२ - १०. आ7ण येश=
ू या साम–याAमळ
ु े तम
ु =यासमोर उभा राहू शकत
आहे ! १२. येशू हा एकमेव आहे जो लोकांना ता• शकेल. Eयाचे नाव हे च साम–यA फ•त
जगामcये आहे जे लोकांना तारHयासाठn Uदले आहे , आमचे तारण येशX
ू वारे झालेच
पाUहजे!”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:१९ व ८५ - अkलाह=या लेखी खरा धमA इOलाम हाच आहे . अkलाह अशी
साl दे तो कw Eया=याfशवाय दस
ु रा कोणी परमेeवर नाहR आ7ण दे वदत
ू व xानी लोकहR
अशी साl दे तात Eया=याfशवाय दस
ु रा कोणी परमेeवर नाहR आ7ण तो सवAशि•तमान
आ7ण बX
ु „धवंत आहे .
टXप: बायबलमcये २०० हुन अ„धक पXय आहे त जी येशच
ू े जगाचा रlणकताA Qहणन
ू वणAन
करतात.
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८५.
'•=ताचे रQत जगातील पापांचे 0ायि1च‚ Nहणन
ू बळी {दले गेले होते हे =वीकृत आहे
का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
यशया ५३:५-१२ - ५. पण आम=या दjु कृEयांबXदल Eयाला द:ु ख भोगावे लागले. आम=या
अपराधांमळ
ु े तो भरडला गेला. आमचे कजA, आमची fशlा, Eया=यावर लादलR गेलR. Eयाने
द:ु ख सहन केले. Qहणन
ू आQहR बरे झालो. ६. पण Eयाने एवढे सगळे केkयानंतरहR आपण
मš ²यांdमाणे भरकटत गेलो. आQहR dEयेकजण Oवत:=या मागाAने गेलो परमेeवराने
आपkयाला अपराधातन
ू म•
ु त केkयावर आ7ण आपले अपराध Eया=या नावावर केkयावर
आपण असे वागलो.
योहान १:२९ – दस
ू ा आपणांकडे येताना पाUहले. योहान Qहणाला,
ु Wया Uदवशी योहानाने येशल
“पाहा, हा दे वाचा कोकरा. जगाचे पाप वाहून नेणारा.
१ कZरंथकरांस १५:३-४ - ३. कारण मलासX
ु धा पUहkयांदा जे fमळाले ते मी तम
ु =या
Oवाधीन केले: ते हे कw 7ªOत आम=या पापांसाठn मरण पावला, हे जे वचनात fलUहले
आहे . ४. व Eयाला परु Hयात आले. व `तसWया Uदवशी Eयाला उठFवHयात आले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:१६४ - ओझे वाहणारR कोणीहR Tय•ती दस
ु Wयाचे ओझे आपkया fशरावर
घेत नाहR.
इžा १७:१५ - ओझे वाहणार कोणीहR मनjु य दस
ु Wयाचे ओझे वाहणार नाहR.
नेजम ५३: ३८ – Oवतःचे ओझे वाहणारा कोणीहR दस
ु Wयाचे ओझे वाहणार नाहR.
८६.
प6व< ]ंथात 0े6षताने मसीह (येश)ू याचा मEृ यू होईल असे सांŸगतले होते का?
बायबल
होय / होय कुरान
=तो<सं{हता १६:१० - का? कारण परमेeवरा, तू मा~या आEQयाला मEृ यल
ु ोकात राहू दे णार
नाहRस. त~
ु याशी इमानदार असणाWयाला तू थड‹यात सडू दे णार नाहRस.
यशया ५३:१-१२ - ११. दे व Qहणतो, “तQ
ु हR मा~यापढ
ु े सतत यxबfल का करता? मला
तम
ु =या मš ²यां=या, वासरां=या चरबी=या, आ7ण बैल, कोकरे आ7ण बकWयां=या यxबfलंचा
आता वीट आला आहे .
दानीएल ९:२६ - ६२. आठवÄयानंतर `नवडलेला माणस
ू ठार मारला जाईल तो गेलेला
असेल.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:५५ - हे येशू मी तल
ु ा नैस„गAक मरण दे ईन.
मZरयम १९:३० व ३३ - येशू Qहणतो [या Uदवशी मी मरण पावेन Eया Uदवशी मला शांती
असेल.
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असेल.

८७.
येशन
ू े =वतः ते यहुदXं,वारे मारले जातील अशी भ6वUयवाणी केलX होती का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
म‚य १६:२१ – २३. तेTहापासन
ू येशू 7ªOत आपkया fशjयास दाखवू लागला कw, आपण
यbशलेमला जावे आ7ण वडील यहुदR नेते व म¦
ु य याजक आ7ण `नयमशाOpाचे fशlक
यां=याकडून पjु कळ द:ु खे सोसावी व िजवे मारले जावे व `तसWया Uदवशी पY
ु हा उठFवले
जावे याचे अगEय आहे .
योहान १०:११ व १५ - ११. मी चांगाला मš ढपाळ आहे . चांगला मš ढपाळ आपkचा मš ढरासाठn
Oवत:चा जीव दे तो. १५. मी मा~या मš ढरांना dाण दे तो ...
योहान १२:३२-३३ - ३२. परं तु मी, जेTहा प–
ू वर उचलला जाईन, तेTहा मी सवA
ृ वीपासन
लोकांना मा~याकडे ओढRन.” ३३. Eयाने हे यासाठn Qहटले कw कोणEया dकार=या मरणाने
तो मरणार आहे हे Eयाला दाखवायचे होते.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टXप: कुराणमcये असे कोणतेहR पXय नाहR [यात येशन
ू े Oवतः ते यहुदRंXवारे मारले
जातील असे सां„गतले असेल.
८८.
'•=त सळ
ु ावर शारXZरक±U²या मरण पावले आ'ण मरणातन
ू परत उठले हे =वीकृत आहे
का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
म‚य २७:५० - पY
ु हा एकदा येशन
ू े मोÂयाने आरोळी मारलR आ7ण तो मरण पावला.
माकd १५:३७ - मग मोÂयाने आरोळी मा•न येशन
ू े dाण सोडला.
लक
ू क २४:४४ व ४६ - ४४. तो Eयांना Qहणाला, “•याच Eया गोjटR [या मी तQ
ु हांबरोबर
असताना सां„गतkया होEया कw, मोशेचे `नयमशाOp, भFवjयवादR आ7ण Oतोpे •यात
मा~याFवषयी जे सां„गतले आहे ते सवA पण
ू A झालेच पाUहजे.” ४६. मग तो Eयांना Qहणाला,
“असे fलUहले आहे कw, 7ªOताने द:ु ख भोगावे आ7ण मेलेkयांतन
ू `तसWया Uदवशी उठावे.
योहान १९:३० - येशू आंब घेतkयावर Qहणाला, “पण
ू A झाले आहे .” मग Eयाने आपले डोके
लववन
ू आपला आEमा सोडून Uदला.
१ कZरंथकरांस १५:३-४ - ३. कारण मलासX
ु धा पUहkयांदा जे fमळाले ते मी तम
ु =या Oवाधीन
केले: ते हे कw 7ªOत आम=या पापांसाठn मरण पावला, हे जे वचनात fलUहले आहे .
४. व Eयाला परु Hयात आले. व `तसWया Uदवशी Eयाला उठFवHयात आले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:१५७ - ना Eयांनी Eयाची हEया केलR ना Eयास ±ुसावर चढवन
ू ठार केले. परं तु
Eयास ±ुसावर चढवन
ू ठार मारkयासारखे dतीत करHयात आले.
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८९.
'•=त आजहX िजंवत आहे त आ'ण ते प†
ु हा 0कट होतील हे =वीकृत आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
योहान १४:२-३ - २. मा~या FपEया=या घरात राहHया=या पjु कळ जागा आहे त, जागा नसEया
तर मी तQ
ु हांला सां„गतले असते. कारण मी तम
ु =यासाठn जागा तयार करायला
जातो. ३. मी गेkयावर तम
ु =यासाठn जागा तयार करRन आ7ण पY
ु हा येईन, आ7ण तQ
ु हांला
मा~याजवळ घेईन, यासाठn कw जेथे मी आहे तेथे तQ
ु हRहR असावे.
0कटXकरण २:२५ - मी येईपय…तजे तम
ु =याकडे आहे Eयाला ध•न राहा.
0कटXकरण २२:१२ व २० – पाहा! मी लवकर येत आहे , आ7ण माझे वेतन तम
ु =याकiरता
घेऊन येईन. dEयेकाला Eया=या कमाAनस
ु ार मी फळ दे ईन. २०. जो येशू या गोjटRFवषयी
साl दे तो, तो Qहणतो, “होय, मी लवकर येतो.” आमेन, ये dभु येश,ू ये!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:१५८ - अkलाहने Oवतःकडे घेऊन Eयाचा सYमान केला.
झु©फ ४३:६१ - तो खरोखरच अं`तम घटकेचा एक संकेत आहे Qहणन
ू EयाFवषयी शंका
बाळगू नका.
टXप: बायबलमcये 7ªOता=या परत येHयाबाबत ७३ पXय आहे त.
९०.
बायबलम‘ये हज. मोहNमद यांHया परत येtयाचे "भाकŽत" ˆकं वा "भ6वUयवाणी" करणारे
कोणतेहX प,य आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
म‚य २४:११ व २६ - ११. अनेक खोटे संदेjटे येतील, ते लोकांना चक
ु wचे fशlण दे तील व
Eयावर Fवeवास ठे वायला लावतील. २६. “एखादा मनjु य तQ
ु हांला सांगेल, पाहा, मशीहा
ओसाड रानात आहे . तर तेथे जाऊ नका. uकं वा जर ते Qहणाले, पाहा, 7ªOत, आतkया
खोलRत लपला आहे , तर Eया=यावर Fवeवास ठे वू नका.
योहान ५:३१ - “जर मी Oवत:च मा~याFवषयी लोकांना सां„गतले तर लोक Eया गोjटR
मानणार नाहRत.
२ कZरंथकरांस १३:१ - हR माझी तQ
ु हांला भेटHयाची `तसरR वेळ आहे . ‘dEयेक गोjट दोन
uकं वा तीन साlीदारां=या साlीने fसXध करावी.’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------आZरफ ७:१५७ - जे dेFषतांचे, `नरlर असलेkया पैगंबराचे अनस
ु रण करतात [याचा उkलेख
Eया=याकडे असलेkया तौरात व इंजील यामcये Eयांना आढळून येतो.
साफ ६१:६ - अशा एका dेFषतां=या आगमनाची शभ
ु वाताA दे त आहे जो मा~या नंतर येणार
आहे .
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जातो. ३. मी गेkयावर तम
ु =यासाठn जागा तयार करRन आ7ण पY
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९१.
हज. मोहNमद यांना परमे1वराHया `ल'खत वचनांब,दल सांगtयास पा< ठरtयासाठv
स`ु श³zत यहुदX असणे आव1यक होते का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
योहान ४:२२ - कारण यहूदR लोकांकडूनच तारण येत.े
रोमकरांस ३:१-२ - १. तर मग यहूदR असHयात फायदा काय? uकं वा संत
े ासन
ु प
ू फायदा
काय? २. सवA बाबतीत पjु कळच आहे . कारण सवAdथम Eयांना दे वाची वचने Fवeवासाने
सोपFवHयात आलR होती.
रोमकरांस ९:४ - इ‚ाएलR कोण आहे त? ते दे वाचे `नवडलेले लोक आहे त. या लोकांकडे दे वाचे
गौरव आ7ण दे वाने Eयां=याशी केलेला करार आहे . दे वाने Eयांना `नयमशाOp Uदले. आ7ण
उपासना करHयाचा यो‹य मागA Uदला. आ7ण दे वाने Eयांना Eयाचे अfभवचन Uदले आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------आZरफ ७:१५७-१५८ - जे लोक Eया=यावर \Xधा ठे वतील, आ7ण Eयास सYमानाने
वागवतील आ7ण Eयास पाUठं बा दे तील व सहायय करतील तेच लोक सफल होतील.
अश शरू ा ४२:५२ - तल
ु ा हे कळत नTहते कw |ंथ काय आहे त \Xधा काय आहे .
९२.
हज. मोहNमद यांची ते 0े6षत असBयाची =वतः घोषणा करणे हX 0े6षतपणाची वैध चाचणी
ˆकं वा परु ावा 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. “परं तु मजजवळ मा~याFवषयी योहानापेlाहR मोठा परु ावा आहे .
जी कामे मी करतो तीच माझा परु ावा आहे त. Eया गोjटRंव•न हे fसXध होते कw, FपEयाने
मला पाठFवले आहे .
१ कZरंथकरांस १४:३२-३३ - ३२. जे आEमे भFवjयवाXयांना dेरणा दे तात, ते Eया
संदेjgयां=या Oवाधीन असतात. ३३. कारण दे व हा बेfशOतपणा आणणारा नसन
ू , शां`त
आणणारा दे व आहे .
२ कZरंथकरांस १३:१ - हR माझी तQ
ु हांला भेटHयाची `तसरR वेळ आहे . ‘dEयेक गोjट दोन
uकं वा तीन साlीदारां=या साlीने fसXध करावी.’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:७९ – आQहR तQ
ु हाला (मह
ु Qमद) मानवजातीसाठn दत
ू पाठवला आहे .
ू Qहणन
आ7ण अkलाहची साl परु े शी आहे .
राद १३:४३ - तू Eयांना असे सांग कw मा~या व तम
ु =या दरQयान अkलाह व तसेच तो
[या=याकडे |ंथाचे xान आहे , साlी Qहणन
ू पयाA—त आहे .
फे5तह ४८:२८ - तोच होय [याने मागAदशAन व सEय धमA घेऊन आपला dेFषत यासाठn पाठवलेला
आहे कw या धमाAला दस
ू अkलाह
ु Wया dEयेक धमाAवर \ेjठEव dा—त Tहावे. आ7ण साlी Qहणन
पयाA—त आहे .

९१.
हज. मोहNमद यांना परमे1वराHया `ल'खत वचनांब,दल सांगtयास पा< ठरtयासाठv
स`ु श³zत यहुदX असणे आव1यक होते का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
योहान ४:२२ - कारण यहूदR लोकांकडूनच तारण येत.े
रोमकरांस ३:१-२ - १. तर मग यहूदR असHयात फायदा काय? uकं वा संत
े ासन
ु प
ू फायदा
काय? २. सवA बाबतीत पjु कळच आहे . कारण सवAdथम Eयांना दे वाची वचने Fवeवासाने
सोपFवHयात आलR होती.
रोमकरांस ९:४ - इ‚ाएलR कोण आहे त? ते दे वाचे `नवडलेले लोक आहे त. या लोकांकडे दे वाचे
गौरव आ7ण दे वाने Eयां=याशी केलेला करार आहे . दे वाने Eयांना `नयमशाOp Uदले. आ7ण
उपासना करHयाचा यो‹य मागA Uदला. आ7ण दे वाने Eयांना Eयाचे अfभवचन Uदले आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------आZरफ ७:१५७-१५८ - जे लोक Eया=यावर \Xधा ठे वतील, आ7ण Eयास सYमानाने
वागवतील आ7ण Eयास पाUठं बा दे तील व सहायय करतील तेच लोक सफल होतील.
अश शरू ा ४२:५२ - तल
ु ा हे कळत नTहते कw |ंथ काय आहे त \Xधा काय आहे .
९२.
हज. मोहNमद यांची ते 0े6षत असBयाची =वतः घोषणा करणे हX 0े6षतपणाची वैध चाचणी
ˆकं वा परु ावा 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. “परं तु मजजवळ मा~याFवषयी योहानापेlाहR मोठा परु ावा आहे .
जी कामे मी करतो तीच माझा परु ावा आहे त. Eया गोjटRंव•न हे fसXध होते कw, FपEयाने
मला पाठFवले आहे .
१ कZरंथकरांस १४:३२-३३ - ३२. जे आEमे भFवjयवाXयांना dेरणा दे तात, ते Eया
संदेjgयां=या Oवाधीन असतात. ३३. कारण दे व हा बेfशOतपणा आणणारा नसन
ू , शां`त
आणणारा दे व आहे .
२ कZरंथकरांस १३:१ - हR माझी तQ
ु हांला भेटHयाची `तसरR वेळ आहे . ‘dEयेक गोjट दोन
uकं वा तीन साlीदारां=या साlीने fसXध करावी.’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:७९ – आQहR तQ
ु हाला (मह
ु Qमद) मानवजातीसाठn दत
ू पाठवला आहे .
ू Qहणन
आ7ण अkलाहची साl परु े शी आहे .
राद १३:४३ - तू Eयांना असे सांग कw मा~या व तम
ु =या दरQयान अkलाह व तसेच तो
[या=याकडे |ंथाचे xान आहे , साlी Qहणन
ू पयाA—त आहे .
फे5तह ४८:२८ - तोच होय [याने मागAदशAन व सEय धमA घेऊन आपला dेFषत यासाठn पाठवलेला
आहे कw या धमाAला दस
ू अkलाह
ु Wया dEयेक धमाAवर \ेjठEव dा—त Tहावे. आ7ण साlी Qहणन
पयाA—त आहे .

९१.
हज. मोहNमद यांना परमे1वराHया `ल'खत वचनांब,दल सांगtयास पा< ठरtयासाठv
स`ु श³zत यहुदX असणे आव1यक होते का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
योहान ४:२२ - कारण यहूदR लोकांकडूनच तारण येत.े
रोमकरांस ३:१-२ - १. तर मग यहूदR असHयात फायदा काय? uकं वा संत
े ासन
ु प
ू फायदा
काय? २. सवA बाबतीत पjु कळच आहे . कारण सवAdथम Eयांना दे वाची वचने Fवeवासाने
सोपFवHयात आलR होती.
रोमकरांस ९:४ - इ‚ाएलR कोण आहे त? ते दे वाचे `नवडलेले लोक आहे त. या लोकांकडे दे वाचे
गौरव आ7ण दे वाने Eयां=याशी केलेला करार आहे . दे वाने Eयांना `नयमशाOp Uदले. आ7ण
उपासना करHयाचा यो‹य मागA Uदला. आ7ण दे वाने Eयांना Eयाचे अfभवचन Uदले आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------आZरफ ७:१५७-१५८ - जे लोक Eया=यावर \Xधा ठे वतील, आ7ण Eयास सYमानाने
वागवतील आ7ण Eयास पाUठं बा दे तील व सहायय करतील तेच लोक सफल होतील.
अश शरू ा ४२:५२ - तल
ु ा हे कळत नTहते कw |ंथ काय आहे त \Xधा काय आहे .
९२.
हज. मोहNमद यांची ते 0े6षत असBयाची =वतः घोषणा करणे हX 0े6षतपणाची वैध चाचणी
ˆकं वा परु ावा 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. “परं तु मजजवळ मा~याFवषयी योहानापेlाहR मोठा परु ावा आहे .
जी कामे मी करतो तीच माझा परु ावा आहे त. Eया गोjटRंव•न हे fसXध होते कw, FपEयाने
मला पाठFवले आहे .
१ कZरंथकरांस १४:३२-३३ - ३२. जे आEमे भFवjयवाXयांना dेरणा दे तात, ते Eया
संदेjgयां=या Oवाधीन असतात. ३३. कारण दे व हा बेfशOतपणा आणणारा नसन
ू , शां`त
आणणारा दे व आहे .
२ कZरंथकरांस १३:१ - हR माझी तQ
ु हांला भेटHयाची `तसरR वेळ आहे . ‘dEयेक गोjट दोन
uकं वा तीन साlीदारां=या साlीने fसXध करावी.’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:७९ – आQहR तQ
ु हाला (मह
ु Qमद) मानवजातीसाठn दत
ू पाठवला आहे .
ू Qहणन
आ7ण अkलाहची साl परु े शी आहे .
राद १३:४३ - तू Eयांना असे सांग कw मा~या व तम
ु =या दरQयान अkलाह व तसेच तो
[या=याकडे |ंथाचे xान आहे , साlी Qहणन
ू पयाA—त आहे .
फे5तह ४८:२८ - तोच होय [याने मागAदशAन व सEय धमA घेऊन आपला dेFषत यासाठn पाठवलेला
आहे कw या धमाAला दस
ू अkलाह
ु Wया dEयेक धमाAवर \ेjठEव dा—त Tहावे. आ7ण साlी Qहणन
पयाA—त आहे .

९१.
हज. मोहNमद यांना परमे1वराHया `ल'खत वचनांब,दल सांगtयास पा< ठरtयासाठv
स`ु श³zत यहुदX असणे आव1यक होते का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
योहान ४:२२ - कारण यहूदR लोकांकडूनच तारण येत.े
रोमकरांस ३:१-२ - १. तर मग यहूदR असHयात फायदा काय? uकं वा संत
े ासन
ु प
ू फायदा
काय? २. सवA बाबतीत पjु कळच आहे . कारण सवAdथम Eयांना दे वाची वचने Fवeवासाने
सोपFवHयात आलR होती.
रोमकरांस ९:४ - इ‚ाएलR कोण आहे त? ते दे वाचे `नवडलेले लोक आहे त. या लोकांकडे दे वाचे
गौरव आ7ण दे वाने Eयां=याशी केलेला करार आहे . दे वाने Eयांना `नयमशाOp Uदले. आ7ण
उपासना करHयाचा यो‹य मागA Uदला. आ7ण दे वाने Eयांना Eयाचे अfभवचन Uदले आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------आZरफ ७:१५७-१५८ - जे लोक Eया=यावर \Xधा ठे वतील, आ7ण Eयास सYमानाने
वागवतील आ7ण Eयास पाUठं बा दे तील व सहायय करतील तेच लोक सफल होतील.
अश शरू ा ४२:५२ - तल
ु ा हे कळत नTहते कw |ंथ काय आहे त \Xधा काय आहे .
९२.
हज. मोहNमद यांची ते 0े6षत असBयाची =वतः घोषणा करणे हX 0े6षतपणाची वैध चाचणी
ˆकं वा परु ावा 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. “परं तु मजजवळ मा~याFवषयी योहानापेlाहR मोठा परु ावा आहे .
जी कामे मी करतो तीच माझा परु ावा आहे त. Eया गोjटRंव•न हे fसXध होते कw, FपEयाने
मला पाठFवले आहे .
१ कZरंथकरांस १४:३२-३३ - ३२. जे आEमे भFवjयवाXयांना dेरणा दे तात, ते Eया
संदेjgयां=या Oवाधीन असतात. ३३. कारण दे व हा बेfशOतपणा आणणारा नसन
ू , शां`त
आणणारा दे व आहे .
२ कZरंथकरांस १३:१ - हR माझी तQ
ु हांला भेटHयाची `तसरR वेळ आहे . ‘dEयेक गोjट दोन
uकं वा तीन साlीदारां=या साlीने fसXध करावी.’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:७९ – आQहR तQ
ु हाला (मह
ु Qमद) मानवजातीसाठn दत
ू पाठवला आहे .
ू Qहणन
आ7ण अkलाहची साl परु े शी आहे .
राद १३:४३ - तू Eयांना असे सांग कw मा~या व तम
ु =या दरQयान अkलाह व तसेच तो
[या=याकडे |ंथाचे xान आहे , साlी Qहणन
ू पयाA—त आहे .
फे5तह ४८:२८ - तोच होय [याने मागAदशAन व सEय धमA घेऊन आपला dेFषत यासाठn पाठवलेला
आहे कw या धमाAला दस
ू अkलाह
ु Wया dEयेक धमाAवर \ेjठEव dा—त Tहावे. आ7ण साlी Qहणन
पयाA—त आहे .

९३.
हज. मोहNमद यांचा संदेश येशू आ'ण इतर 0े6षतांHया संदेशासोबत सस
ु ंगत आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
यशया ८:२० - तQ
ु हR fशकवणक
ु wdमाणे वागा व कराराचे पालन करा. तQ
ु हR •या आxांचे
पालन केले नाहR तर तQ
ु हR चक
ु w=या आxांचे पालन कराल.
१ कZरंथकरांस १४:३२-३३ - ३२. जे आEमे भFवjयवाXयांना dेरणा दे तात, ते Eया संदेjgयां=या
Oवाधीन असतात. ३३. कारण दे व हा बेfशOतपणा आणणारा नसन
ू , शां`त आणणारा दे व
आहे .
१ योहान ५:२० – आ7ण आQहाला माUहत आहे कw दे वाचा पp
ु आला आहे ...येशू 7ªOत. हा
खरा दे व आहे ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अश शरू ा २६:१९२-१९७ - हे कुराण सवA जागां=या Oवामीने dकट केलेले आहे . एक
Fवeवासपाp आEमा Eयास घेऊन dकट झाला आहे .
फु`सलेत ४१:४३ - तल
ु ा अYय कोणEयाहR नTहे तर Eयाच गोjटR सां„गतkया जात आहे त
[या त~
ु या आधी होऊन गेलेkया dेFषतांना सांगHयात आkया होEया.
अश शरू ा ४२:१५ - अkलाह हा आमचा Fवधाता आहे आ7ण तम
ु चाहR Fवधाता आहे .
आम=यासाठn आम=या कमा…चे फळ आ7ण तम
ु =यासाठn तम
ु =या कमा…चे फळ, आम=या
आ7ण तम
ु =या मcये कोणतेहR भांडण नाहR. अkलाह आQहा सवाAना एकp करणार आहे .
आ7ण आQहा सवाAना Eया=याकडेच परत जायचे आहे .
९४.
परमे1वराने हज. मोहNमदना ते परमे1वरा,वारे पाठवले गेले असBयाची पUु टX करtयासाठv
येशू ˆकं वा इतर 0े6षतां0माणे 0Eयz चमEकार करtयाची अ,भत
ु शQती {दलX होती का?
बायबल
नाहR / नाहR कुरान
योहान ५:३६ – “परं तु मजजवळ मा~याFवषयी योहानापेlाहR मोठा परु ावा आहे . जी कामे मी
करतो तीच माझा परु ावा आहे त. या गोjटR मा~या FपEयाने मला करHयासाठn Uदलेkया
आहे त. Eया गेjटRंव•न हे fसXध होते 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 ठे वा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:३७-३८ - अkलाह कडे `निeचतच संकेत dकट करHयाचे साम–यA आहे , परं तु
Eयां=यापैकw अनेकांना ते माUहत नाहR.
यन
ु स
ु १०:२० - अzjटा=या xानाचा अ„धकारR केवळ अkलाहच आहे , Qहणन
ू dतीlा करा;
मी तम
ु =याबरोबर dतीlा करणाWयां=या मcये आहे .
टXप: बायबलमcये येशू आ7ण इतर dेFषतांXवारे केलेkया १५७ चमEकारांची न™द आहे , परं तु
हे कुराणात न™द असलेkया हज. मोहQमदां=या चमEकाराdमाणे मळ
ु ीच नाहRत.

९३.
हज. मोहNमद यांचा संदेश येशू आ'ण इतर 0े6षतांHया संदेशासोबत सस
ु ंगत आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
यशया ८:२० - तQ
ु हR fशकवणक
ु wdमाणे वागा व कराराचे पालन करा. तQ
ु हR •या आxांचे
पालन केले नाहR तर तQ
ु हR चक
ु w=या आxांचे पालन कराल.
१ कZरंथकरांस १४:३२-३३ - ३२. जे आEमे भFवjयवाXयांना dेरणा दे तात, ते Eया संदेjgयां=या
Oवाधीन असतात. ३३. कारण दे व हा बेfशOतपणा आणणारा नसन
ू , शां`त आणणारा दे व
आहे .
१ योहान ५:२० – आ7ण आQहाला माUहत आहे कw दे वाचा पp
ु आला आहे ...येशू 7ªOत. हा
खरा दे व आहे ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अश शरू ा २६:१९२-१९७ - हे कुराण सवA जागां=या Oवामीने dकट केलेले आहे . एक
Fवeवासपाp आEमा Eयास घेऊन dकट झाला आहे .
फु`सलेत ४१:४३ - तल
ु ा अYय कोणEयाहR नTहे तर Eयाच गोjटR सां„गतkया जात आहे त
[या त~
ु या आधी होऊन गेलेkया dेFषतांना सांगHयात आkया होEया.
अश शरू ा ४२:१५ - अkलाह हा आमचा Fवधाता आहे आ7ण तम
ु चाहR Fवधाता आहे .
आम=यासाठn आम=या कमा…चे फळ आ7ण तम
ु =यासाठn तम
ु =या कमा…चे फळ, आम=या
आ7ण तम
ु =या मcये कोणतेहR भांडण नाहR. अkलाह आQहा सवाAना एकp करणार आहे .
आ7ण आQहा सवाAना Eया=याकडेच परत जायचे आहे .
९४.
परमे1वराने हज. मोहNमदना ते परमे1वरा,वारे पाठवले गेले असBयाची पUु टX करtयासाठv
येशू ˆकं वा इतर 0े6षतां0माणे 0Eयz चमEकार करtयाची अ,भत
ु शQती {दलX होती का?
बायबल
नाहR / नाहR कुरान
योहान ५:३६ – “परं तु मजजवळ मा~याFवषयी योहानापेlाहR मोठा परु ावा आहे . जी कामे मी
करतो तीच माझा परु ावा आहे त. या गोjटR मा~या FपEयाने मला करHयासाठn Uदलेkया
आहे त. Eया गेjटRंव•न हे fसXध होते 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 ठे वा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:३७-३८ - अkलाह कडे `निeचतच संकेत dकट करHयाचे साम–यA आहे , परं तु
Eयां=यापैकw अनेकांना ते माUहत नाहR.
यन
ु स
ु १०:२० - अzjटा=या xानाचा अ„धकारR केवळ अkलाहच आहे , Qहणन
ू dतीlा करा;
मी तम
ु =याबरोबर dतीlा करणाWयां=या मcये आहे .
टXप: बायबलमcये येशू आ7ण इतर dेFषतांXवारे केलेkया १५७ चमEकारांची न™द आहे , परं तु
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९५.
हज. मोहNमदांकडे येशू आ'ण इतर 0े6षतां0माणे भ6वUयाचे "भाकŽत" ˆकं वा "भ6वUयवाणी"
करtयाची 0े6षतासंबंधी शQती होती का?
बायबल
नाहR / नाहR कुरान
अनव
ु ाद १८:२२ - तर, परमेeवरा=या वतीने Qहणन
ू तो संदेjटा काहR बोलला व ते dEयेlात
उतरले नाहR तर समजा कw ते परमेeवराचे बोलणे नTहे , तो संदेjटा Oवत:चेच Fवचार बोलन
ू
दाखवत होता. Eयाला तQ
ु हR घाबरायचे कारण नाहR.
१ शमव
ु ेल ९:९ - शÅल नोकराला Qहणाला, “ठnक आहे , चल जाऊ.” आ7ण ते `तकडे
`नघाले. चढण जात असताना वाटे त Eयांना पाHयाला चाललेkया काहR त•ण मल
ु R भेटkया.
Eयांना Eयांनी संदेjgयाचा पGा Fवचारला.
यशया ४१:२२ - सरु वातीला काय झाले? भFवjयात काय घडणार आहे ? ते आQहाला सांगा.
आQहR लlपव
A ऐकू. मग नंतर काय घडणार आहे ते आQहाला कळे ल.
ू क
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:५० - मी तQ
ु हाला असे Qहणत नाहR कw मा~याकडे अkलाहचे खिजने
आहे त आ7ण असेहR Qहणत नाहR कw जे अzeय आहे ते मला माUहत आहे ; असेहR Qहणत
नाहR कw मी दे वदत
ू 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: बख
ु ारR २:६६७, ६७३-६८० आ7ण अल अन आम ६:१०३-१०९.
९६.
अ|ाहमचा परमे1वर हज. मोहNमद यांनी काबा येथील का¨या दगडाचे चंब
ु न घेणे ˆकं वा
अरबांHया म5ू तdपज
ू क दे वतांचा स†मान करणे माफ करे ल का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
5नगdमत २०:३-५ – ३. मा~या fशवाय इतर कोणEयाहR दै वतांची तू उपासना क• नयेस. ५.
तू Oवतःला नमन करशील ...
१ राजे १९:१८ - एलRया, इ‚ाएलमcये तच
ू काहR एकटा `नjठावान नाहRस. तेहR बरे च
जणांना मारतील. आ7ण तरRहR, बालपढ
ु े कधी वाकले नाहRत असे सात हजार लोक अजन
ू हR
आहे त. यांना मी जगू दे ईल. Eयांनी आयjु यात कधी बालमत
ू Jचे चंब
ु न घेतलेले नाहR.”
२ कZरंथकरांस ६:१६ - मी Eयां=याबरोबर राहRन, आ7ण Eयां=याबरोबर चालेन, मी Eयांचा
दे व होईन आ7ण ते माझे लोक होतील.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१५८ - हे च ते लोक आहे त [यां=यावर Eयां=या FवधाEयांचे कृपाfशवाAद व दया
आहे .
नेजम ५ ३:१८-२० - Eयाने आपkया FवधाEया=या संकेतांपक
ै w सवाAत महान संकेत पाUहला.
टXप: हदRथ: बख
ु ारR २:६६७, ६७३-६८० व अल अन आम ६:१०३-१०९
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बायबल
नाहR / नाहR कुरान
अनव
ु ाद १८:२२ - तर, परमेeवरा=या वतीने Qहणन
ू तो संदेjटा काहR बोलला व ते dEयेlात
उतरले नाहR तर समजा कw ते परमेeवराचे बोलणे नTहे , तो संदेjटा Oवत:चेच Fवचार बोलन
ू
दाखवत होता. Eयाला तQ
ु हR घाबरायचे कारण नाहR.
१ शमव
ु ेल ९:९ - शÅल नोकराला Qहणाला, “ठnक आहे , चल जाऊ.” आ7ण ते `तकडे
`नघाले. चढण जात असताना वाटे त Eयांना पाHयाला चाललेkया काहR त•ण मल
ु R भेटkया.
Eयांना Eयांनी संदेjgयाचा पGा Fवचारला.
यशया ४१:२२ - सरु वातीला काय झाले? भFवjयात काय घडणार आहे ? ते आQहाला सांगा.
आQहR लlपव
A ऐकू. मग नंतर काय घडणार आहे ते आQहाला कळे ल.
ू क
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:५० - मी तQ
ु हाला असे Qहणत नाहR कw मा~याकडे अkलाहचे खिजने
आहे त आ7ण असेहR Qहणत नाहR कw जे अzeय आहे ते मला माUहत आहे ; असेहR Qहणत
नाहR कw मी दे वदत
ू 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: बख
ु ारR २:६६७, ६७३-६८० आ7ण अल अन आम ६:१०३-१०९.
९६.
अ|ाहमचा परमे1वर हज. मोहNमद यांनी काबा येथील का¨या दगडाचे चंब
ु न घेणे ˆकं वा
अरबांHया म5ू तdपज
ू क दे वतांचा स†मान करणे माफ करे ल का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
5नगdमत २०:३-५ – ३. मा~या fशवाय इतर कोणEयाहR दै वतांची तू उपासना क• नयेस. ५.
तू Oवतःला नमन करशील ...
१ राजे १९:१८ - एलRया, इ‚ाएलमcये तच
ू काहR एकटा `नjठावान नाहRस. तेहR बरे च
जणांना मारतील. आ7ण तरRहR, बालपढ
ु े कधी वाकले नाहRत असे सात हजार लोक अजन
ू हR
आहे त. यांना मी जगू दे ईल. Eयांनी आयjु यात कधी बालमत
ू Jचे चंब
ु न घेतलेले नाहR.”
२ कZरंथकरांस ६:१६ - मी Eयां=याबरोबर राहRन, आ7ण Eयां=याबरोबर चालेन, मी Eयांचा
दे व होईन आ7ण ते माझे लोक होतील.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१५८ - हे च ते लोक आहे त [यां=यावर Eयां=या FवधाEयांचे कृपाfशवाAद व दया
आहे .
नेजम ५ ३:१८-२० - Eयाने आपkया FवधाEया=या संकेतांपक
ै w सवाAत महान संकेत पाUहला.
टXप: हदRथ: बख
ु ारR २:६६७, ६७३-६८० व अल अन आम ६:१०३-१०९
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ू काहR एकटा `नjठावान नाहRस. तेहR बरे च
जणांना मारतील. आ7ण तरRहR, बालपढ
ु े कधी वाकले नाहRत असे सात हजार लोक अजन
ू हR
आहे त. यांना मी जगू दे ईल. Eयांनी आयjु यात कधी बालमत
ू Jचे चंब
ु न घेतलेले नाहR.”
२ कZरंथकरांस ६:१६ - मी Eयां=याबरोबर राहRन, आ7ण Eयां=याबरोबर चालेन, मी Eयांचा
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ै w सवाAत महान संकेत पाUहला.
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ु ारR २:६६७, ६७३-६८० व अल अन आम ६:१०३-१०९

९७.
हज. मोहNमद यांना एक सामा†य मनUु य ”याला EयाHया पापांची zमा मागtयाची गरज
आहे असे समजले जाईल का?
बायबल
होय / होय कुरान
उपदे शक ७:२० - या प–
ृ वीवर सदै व चांगkया गोjटR करणारा आ7ण कधीहR पाप न करणारा
असा माणस
ू नाहR.
म‚य: ३:२–८ - २. पeचाGाप OवगाAचे रा[य जवळ आले आहे . ८. पeचाGापासाठn फळे बाहे र
आणा.
म‚य ९:१२-१३ ..... येशू ... 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 .
यस
ु फ
ु १२:५३ - माझा Fवधाता अ`तशय lमाशील व दयाळू आहे .
मोहNमद ४७:१९ - आपkया दब
A तेबXदल lमायाचना कर.
ु ल
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:
बख
ु ारR खंड. ५ ±. २६६ आ7ण २३४-२३६.
९८.
हज. मोहNमद यांना शेवटचा आ'ण सवाdत महान 0े6षत समजले जाईल का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
0कटXकरण १:१, ८ व १७ – १. हे येशू 7ªOताचे dकटRकरण आहे . ८. dभु दे व Qहणातो, “मी
अkफा आ7ण ओमेगा आहे . मी जो आहे , जो होतो आ7ण जो येत आहे . मी सवAसमथA
आहे .” १७. “घाब• नको! मी पUहला आ7ण शेवटला आहे . मी िजवंत आहे ,
0कटXकरण २२:१३, १६ व २० – १३. मी अkफा व ओमेगा, पUहला व अखेरचा, आरं भ आ7ण
शेवट आहे . १६. मी दाFवदा=या कुळातील एक अंकुर व वंशज आ7ण पहाटे चा तेजOवी तारा
आहे .” २०. जो येशू या गोjटRFवषयी साl दे तो, तो Qहणतो, “होय, मी लवकर येतो.”
आमेन, ये dभु येश,ू ये!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अ झाब ३३:४० - मह
ु Qमद तम
ु =यापैकw कोणाचाहR Fपता नाहR तर तो अkलाहचा दत
ू आ7ण
dेFषतांची म¹
ु ा आहे .
फा5तह ४८:२८ - तोच होय [याने मागAदशAन व सEय धमA घेऊन आपला dेFषत यासाठn
पाठवलेला आहे कw या धमाAला दस
ु Wया dEयेक धमाAवर \ेjठEव dा—त Tहावे
टXप: येश=
ू या परत येHयाची अपेlा आहे , हज. मोहQमदची नाहR.
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यस
ु फ
ु १२:५३ - माझा Fवधाता अ`तशय lमाशील व दयाळू आहे .
मोहNमद ४७:१९ - आपkया दब
A तेबXदल lमायाचना कर.
ु ल
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:
बख
ु ारR खंड. ५ ±. २६६ आ7ण २३४-२३६.
९८.
हज. मोहNमद यांना शेवटचा आ'ण सवाdत महान 0े6षत समजले जाईल का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
0कटXकरण १:१, ८ व १७ – १. हे येशू 7ªOताचे dकटRकरण आहे . ८. dभु दे व Qहणातो, “मी
अkफा आ7ण ओमेगा आहे . मी जो आहे , जो होतो आ7ण जो येत आहे . मी सवAसमथA
आहे .” १७. “घाब• नको! मी पUहला आ7ण शेवटला आहे . मी िजवंत आहे ,
0कटXकरण २२:१३, १६ व २० – १३. मी अkफा व ओमेगा, पUहला व अखेरचा, आरं भ आ7ण
शेवट आहे . १६. मी दाFवदा=या कुळातील एक अंकुर व वंशज आ7ण पहाटे चा तेजOवी तारा
आहे .” २०. जो येशू या गोjटRFवषयी साl दे तो, तो Qहणतो, “होय, मी लवकर येतो.”
आमेन, ये dभु येश,ू ये!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अ झाब ३३:४० - मह
ु Qमद तम
ु =यापैकw कोणाचाहR Fपता नाहR तर तो अkलाहचा दत
ू आ7ण
dेFषतांची म¹
ु ा आहे .
फा5तह ४८:२८ - तोच होय [याने मागAदशAन व सEय धमA घेऊन आपला dेFषत यासाठn
पाठवलेला आहे कw या धमाAला दस
ु Wया dEयेक धमाAवर \ेjठEव dा—त Tहावे
टXप: येश=
ू या परत येHयाची अपेlा आहे , हज. मोहQमदची नाहR.

९७.
हज. मोहNमद यांना एक सामा†य मनUु य ”याला EयाHया पापांची zमा मागtयाची गरज
आहे असे समजले जाईल का?
बायबल
होय / होय कुरान
उपदे शक ७:२० - या प–
ृ वीवर सदै व चांगkया गोjटR करणारा आ7ण कधीहR पाप न करणारा
असा माणस
ू नाहR.
म‚य: ३:२–८ - २. पeचाGाप OवगाAचे रा[य जवळ आले आहे . ८. पeचाGापासाठn फळे बाहे र
आणा.
म‚य ९:१२-१३ ..... येशू ... 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 .
यस
ु फ
ु १२:५३ - माझा Fवधाता अ`तशय lमाशील व दयाळू आहे .
मोहNमद ४७:१९ - आपkया दब
A तेबXदल lमायाचना कर.
ु ल
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:
बख
ु ारR खंड. ५ ±. २६६ आ7ण २३४-२३६.
९८.
हज. मोहNमद यांना शेवटचा आ'ण सवाdत महान 0े6षत समजले जाईल का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
0कटXकरण १:१, ८ व १७ – १. हे येशू 7ªOताचे dकटRकरण आहे . ८. dभु दे व Qहणातो, “मी
अkफा आ7ण ओमेगा आहे . मी जो आहे , जो होतो आ7ण जो येत आहे . मी सवAसमथA
आहे .” १७. “घाब• नको! मी पUहला आ7ण शेवटला आहे . मी िजवंत आहे ,
0कटXकरण २२:१३, १६ व २० – १३. मी अkफा व ओमेगा, पUहला व अखेरचा, आरं भ आ7ण
शेवट आहे . १६. मी दाFवदा=या कुळातील एक अंकुर व वंशज आ7ण पहाटे चा तेजOवी तारा
आहे .” २०. जो येशू या गोjटRFवषयी साl दे तो, तो Qहणतो, “होय, मी लवकर येतो.”
आमेन, ये dभु येश,ू ये!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अ झाब ३३:४० - मह
ु Qमद तम
ु =यापैकw कोणाचाहR Fपता नाहR तर तो अkलाहचा दत
ू आ7ण
dेFषतांची म¹
ु ा आहे .
फा5तह ४८:२८ - तोच होय [याने मागAदशAन व सEय धमA घेऊन आपला dेFषत यासाठn
पाठवलेला आहे कw या धमाAला दस
ु Wया dEयेक धमाAवर \ेjठEव dा—त Tहावे
टXप: येश=
ू या परत येHयाची अपेlा आहे , हज. मोहQमदची नाहR.

९७.
हज. मोहNमद यांना एक सामा†य मनUु य ”याला EयाHया पापांची zमा मागtयाची गरज
आहे असे समजले जाईल का?
बायबल
होय / होय कुरान
उपदे शक ७:२० - या प–
ृ वीवर सदै व चांगkया गोjटR करणारा आ7ण कधीहR पाप न करणारा
असा माणस
ू नाहR.
म‚य: ३:२–८ - २. पeचाGाप OवगाAचे रा[य जवळ आले आहे . ८. पeचाGापासाठn फळे बाहे र
आणा.
म‚य ९:१२-१३ ..... येशू ... 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 .
यस
ु फ
ु १२:५३ - माझा Fवधाता अ`तशय lमाशील व दयाळू आहे .
मोहNमद ४७:१९ - आपkया दब
A तेबXदल lमायाचना कर.
ु ल
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:
बख
ु ारR खंड. ५ ±. २६६ आ7ण २३४-२३६.
९८.
हज. मोहNमद यांना शेवटचा आ'ण सवाdत महान 0े6षत समजले जाईल का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
0कटXकरण १:१, ८ व १७ – १. हे येशू 7ªOताचे dकटRकरण आहे . ८. dभु दे व Qहणातो, “मी
अkफा आ7ण ओमेगा आहे . मी जो आहे , जो होतो आ7ण जो येत आहे . मी सवAसमथA
आहे .” १७. “घाब• नको! मी पUहला आ7ण शेवटला आहे . मी िजवंत आहे ,
0कटXकरण २२:१३, १६ व २० – १३. मी अkफा व ओमेगा, पUहला व अखेरचा, आरं भ आ7ण
शेवट आहे . १६. मी दाFवदा=या कुळातील एक अंकुर व वंशज आ7ण पहाटे चा तेजOवी तारा
आहे .” २०. जो येशू या गोjटRFवषयी साl दे तो, तो Qहणतो, “होय, मी लवकर येतो.”
आमेन, ये dभु येश,ू ये!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अ झाब ३३:४० - मह
ु Qमद तम
ु =यापैकw कोणाचाहR Fपता नाहR तर तो अkलाहचा दत
ू आ7ण
dेFषतांची म¹
ु ा आहे .
फा5तह ४८:२८ - तोच होय [याने मागAदशAन व सEय धमA घेऊन आपला dेFषत यासाठn
पाठवलेला आहे कw या धमाAला दस
ु Wया dEयेक धमाAवर \ेjठEव dा—त Tहावे
टXप: येश=
ू या परत येHयाची अपेlा आहे , हज. मोहQमदची नाहR.

मानव आ'ण पाप
९९.
जेYहा आदम आ'ण ईYह यांनी पाप केले तेYहा EयाHया पZरणामी परमे1वर आ'ण मानव
यांHयात मल
अंतर पडले का, कŽ ”यामळ
ू भत
ू
ु े परमे1वराHया पाप6वœ,ध 5नवाडा
करtयापासन
ू मानवाचे रzण करtयाची आव1यकता भासेल?
बायबल
होय / नाहR कुरान
उEप6‚ २:१६-१७ - १६. परमेeवराने मनjु याला हR आxा UदलR; परमेeवर Qहणाला, “बागेतील
कोणEयाहR झाडाचे फळ तू खश
ु ाल खाऊ शकतो. १७. परं तु बWयावाईटाचे xान क•न दे णाWया
झाडाचे फुळ तू खाऊ नको; जर Eया झाडाचे फळ तू खाशील तर तू न•कw मरशील.”
रोमकरांस ५:१२-१९ - Qहणन
ू पाप जसे एका मनjु याXवारे , जगात आले आ7ण पापाXवारे मरण
आले, तसेच सवा…नी पाप केkयामळ
ु े सवA माणसांमcये मरण आले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:३५-३८ - आदम आपkया FवधाEयाकडून dाथAनेचे काहR शLद fशकला Qहणन
ू
अkलाहने कृपाzjटRने Eया=याकडे पUहले. खाpीने तो वारं वार कृपा करणारा आ7ण दयाळू
आहे .
१००.
लोक "पापी व‚
ू पाप)
ृ ी" सह ज†माला येतात याब,दल काहX प,य आहे का? (मळ
बायबल
होय / नाहR कुरान
यशया ६४:६ - आQहR सगळे पापांनी मळीन झालो आहोत. आमचा सवA चांगुलपणा जY
ु या
मळलेkया कपÄयांdमाणे आहे . आQहR सवA Fपकkया पानांdमाणे आहोत. आम=या पापांनी
आQहाला, वारा जसा पाचोळा दरू वाहून नेतो, तसे दरू नेले आहे .
5यमdया १३:२३ - काळा माणस
ू आपkया कातडीचा रं ग बदलू शकत नाहR. uकं वा „चGा
आपkया अंगावरRल Uठपके बदलू शकत नाहR. Eयाचdमाणे य•शलेम, तू सX
ु धा बदलणार
नाहRस आ7ण चांगkया गोjटR करणार नाहRस तू नेहमीच वाईट गोjटR करशील.
5यमdया १७:९ - “माणसाचे मन फार कपटR असते. Eया=यावर काहR औषध नाहR. Qहणन
ू च
कोणालाहR मनाचे खरे आकलन होत नाहR.
रोमकरांस ३:२३ - सवाAनी पाप केले आहे आ7ण ते दे वा=या गौरवाला उणे पडले आहे त.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------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 सख
ु आहे .
टXप: इOलाम "मळ
ू पाप" हा उपदे श नाकारतो.

मानव आ'ण पाप
९९.
जेYहा आदम आ'ण ईYह यांनी पाप केले तेYहा EयाHया पZरणामी परमे1वर आ'ण मानव
यांHयात मल
अंतर पडले का, कŽ ”यामळ
ू भत
ू
ु े परमे1वराHया पाप6वœ,ध 5नवाडा
करtयापासन
ू मानवाचे रzण करtयाची आव1यकता भासेल?
बायबल
होय / नाहR कुरान
उEप6‚ २:१६-१७ - १६. परमेeवराने मनjु याला हR आxा UदलR; परमेeवर Qहणाला, “बागेतील
कोणEयाहR झाडाचे फळ तू खश
ु ाल खाऊ शकतो. १७. परं तु बWयावाईटाचे xान क•न दे णाWया
झाडाचे फुळ तू खाऊ नको; जर Eया झाडाचे फळ तू खाशील तर तू न•कw मरशील.”
रोमकरांस ५:१२-१९ - Qहणन
ू पाप जसे एका मनjु याXवारे , जगात आले आ7ण पापाXवारे मरण
आले, तसेच सवा…नी पाप केkयामळ
ु े सवA माणसांमcये मरण आले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:३५-३८ - आदम आपkया FवधाEयाकडून dाथAनेचे काहR शLद fशकला Qहणन
ू
अkलाहने कृपाzjटRने Eया=याकडे पUहले. खाpीने तो वारं वार कृपा करणारा आ7ण दयाळू
आहे .
१००.
लोक "पापी व‚
ू पाप)
ृ ी" सह ज†माला येतात याब,दल काहX प,य आहे का? (मळ
बायबल
होय / नाहR कुरान
यशया ६४:६ - आQहR सगळे पापांनी मळीन झालो आहोत. आमचा सवA चांगुलपणा जY
ु या
मळलेkया कपÄयांdमाणे आहे . आQहR सवA Fपकkया पानांdमाणे आहोत. आम=या पापांनी
आQहाला, वारा जसा पाचोळा दरू वाहून नेतो, तसे दरू नेले आहे .
5यमdया १३:२३ - काळा माणस
ू आपkया कातडीचा रं ग बदलू शकत नाहR. uकं वा „चGा
आपkया अंगावरRल Uठपके बदलू शकत नाहR. Eयाचdमाणे य•शलेम, तू सX
ु धा बदलणार
नाहRस आ7ण चांगkया गोjटR करणार नाहRस तू नेहमीच वाईट गोjटR करशील.
5यमdया १७:९ - “माणसाचे मन फार कपटR असते. Eया=यावर काहR औषध नाहR. Qहणन
ू च
कोणालाहR मनाचे खरे आकलन होत नाहR.
रोमकरांस ३:२३ - सवाAनी पाप केले आहे आ7ण ते दे वा=या गौरवाला उणे पडले आहे त.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------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 सख
ु आहे .
टXप: इOलाम "मळ
ू पाप" हा उपदे श नाकारतो.

मानव आ'ण पाप
९९.
जेYहा आदम आ'ण ईYह यांनी पाप केले तेYहा EयाHया पZरणामी परमे1वर आ'ण मानव
यांHयात मल
अंतर पडले का, कŽ ”यामळ
ू भत
ू
ु े परमे1वराHया पाप6वœ,ध 5नवाडा
करtयापासन
ू मानवाचे रzण करtयाची आव1यकता भासेल?
बायबल
होय / नाहR कुरान
उEप6‚ २:१६-१७ - १६. परमेeवराने मनjु याला हR आxा UदलR; परमेeवर Qहणाला, “बागेतील
कोणEयाहR झाडाचे फळ तू खश
ु ाल खाऊ शकतो. १७. परं तु बWयावाईटाचे xान क•न दे णाWया
झाडाचे फुळ तू खाऊ नको; जर Eया झाडाचे फळ तू खाशील तर तू न•कw मरशील.”
रोमकरांस ५:१२-१९ - Qहणन
ू पाप जसे एका मनjु याXवारे , जगात आले आ7ण पापाXवारे मरण
आले, तसेच सवा…नी पाप केkयामळ
ु े सवA माणसांमcये मरण आले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:३५-३८ - आदम आपkया FवधाEयाकडून dाथAनेचे काहR शLद fशकला Qहणन
ू
अkलाहने कृपाzjटRने Eया=याकडे पUहले. खाpीने तो वारं वार कृपा करणारा आ7ण दयाळू
आहे .
१००.
लोक "पापी व‚
ू पाप)
ृ ी" सह ज†माला येतात याब,दल काहX प,य आहे का? (मळ
बायबल
होय / नाहR कुरान
यशया ६४:६ - आQहR सगळे पापांनी मळीन झालो आहोत. आमचा सवA चांगुलपणा जY
ु या
मळलेkया कपÄयांdमाणे आहे . आQहR सवA Fपकkया पानांdमाणे आहोत. आम=या पापांनी
आQहाला, वारा जसा पाचोळा दरू वाहून नेतो, तसे दरू नेले आहे .
5यमdया १३:२३ - काळा माणस
ू आपkया कातडीचा रं ग बदलू शकत नाहR. uकं वा „चGा
आपkया अंगावरRल Uठपके बदलू शकत नाहR. Eयाचdमाणे य•शलेम, तू सX
ु धा बदलणार
नाहRस आ7ण चांगkया गोjटR करणार नाहRस तू नेहमीच वाईट गोjटR करशील.
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१०१.
0े6षतांसह सवd मनUु य पाप करtयासाठv दोषी आहे त का? (येशू वगळता)
बायबल
होय / होय कुरान
१ राजे ८:४६ - लोकां=या हातन
ू काहR पापहR होईल. मी असं Qहणतो, कारण माणसाचा तो
Oवभावच आहे . अशावेळी Eयां=यावर संतापन
ू तू Eयांचा शpक
ू डून पराभव करवशील. शpू
मग Eयांना कैदR क•न दरू दे शी नेतील.
=तो<सं{हता १३०:३ - परमेeवरा, तू जर लोकांना खरोखरच Eयां=यासग‡या पापांबXदल
fशlा केलRस तर कुणीहR माणस
ू िजवंत राहाणार नाहR.
नी5तस<
ू े २०:९ - कुठलाहR माणस
ू आपण dयEनांची पराकाjटा केलR असे खरोखरच Qहणू
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, परं तु लोकांना dकाशाFवषयी सांगHयासाठn योहान
आला.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------यस
A तेपासन
ु फ
ु १२:५३ - कारण मी Oवतःला मना=या दब
ू म•
ु त समजत नाहR. अYय लोकां=या
ु ल
बाबतीत मनच वाईट गोjटR करHयास dवG
ृ करते.
इ|ा{हम १४:३४ – मनjु य 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 ठे वला नसता.
अश शरू ा २६:८२ - आमचा Fवधाता आमची पापे `निeचतच lमा करRल.
मोहNमद ४७:१९ - आपkया दब
A तेबXदल lमायाचना कर.
ु ल
१०२.
येशच
ू ी आई, मेरXला दै वी दे णगी लाभलX असे समजले आहे का आ'ण 5तला परमे1वराची
माता मानले पा{हजे का?
बायबल
नाहR / नाहR कुरान
यशया ४२:८ -“मी परमेeवर आहे माझे नाव यहोवा, मी माझे गौरव दस
ु Wयांना दे णार नाहR.
मा~याकiरता असलेलR Oतत
ु ी मी मत
ू J=या (खोgया दे वां=या) वाgयाला येऊ दे णार नाहR.
योहान २:३-५ -३. ल‹नात परु े सा ¹ाlारस नTहता. सगळा ¹ाlारस संपला. तेTहा येशच
ू ी आई
Eयाला QहणालR, “Eयां=याजवळ ¹ाlारस नाहR.”
४. येशन
ू े उतर Uदले, “आई, तू मला यात का गंत
ु Fवतेस? माझी वेळ अजन
ू आलेलR नाहR.”
५. येशच
ू ी आई नोकरांना QहणालR, “येशू तQ
ु हांला सांगेल तसे करा.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------इžा १७:२२-२ ३ - अkलाह=या बरोबरRने दस
ु रा कोणी ईeवर बनवू नकोस.
झारXयात ५१:५६ - मी िजंन आ7ण माणसे याना यासाठn `नमाAण केले आहे कw Eयांनी
माझी उपासना करावी.
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fशlा केलRस तर कुणीहR माणस
ू िजवंत राहाणार नाहR.
नी5तस<
ू े २०:९ - कुठलाहR माणस
ू आपण dयEनांची पराकाjटा केलR असे खरोखरच Qहणू
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, परं तु लोकांना dकाशाFवषयी सांगHयासाठn योहान
आला.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------यस
A तेपासन
ु फ
ु १२:५३ - कारण मी Oवतःला मना=या दब
ू म•
ु त समजत नाहR. अYय लोकां=या
ु ल
बाबतीत मनच वाईट गोjटR करHयास dवG
ृ करते.
इ|ा{हम १४:३४ – मनjु य 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 ठे वला नसता.
अश शरू ा २६:८२ - आमचा Fवधाता आमची पापे `निeचतच lमा करRल.
मोहNमद ४७:१९ - आपkया दब
A तेबXदल lमायाचना कर.
ु ल
१०२.
येशच
ू ी आई, मेरXला दै वी दे णगी लाभलX असे समजले आहे का आ'ण 5तला परमे1वराची
माता मानले पा{हजे का?
बायबल
नाहR / नाहR कुरान
यशया ४२:८ -“मी परमेeवर आहे माझे नाव यहोवा, मी माझे गौरव दस
ु Wयांना दे णार नाहR.
मा~याकiरता असलेलR Oतत
ु ी मी मत
ू J=या (खोgया दे वां=या) वाgयाला येऊ दे णार नाहR.
योहान २:३-५ -३. ल‹नात परु े सा ¹ाlारस नTहता. सगळा ¹ाlारस संपला. तेTहा येशच
ू ी आई
Eयाला QहणालR, “Eयां=याजवळ ¹ाlारस नाहR.”
४. येशन
ू े उतर Uदले, “आई, तू मला यात का गंत
ु Fवतेस? माझी वेळ अजन
ू आलेलR नाहR.”
५. येशच
ू ी आई नोकरांना QहणालR, “येशू तQ
ु हांला सांगेल तसे करा.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------इžा १७:२२-२ ३ - अkलाह=या बरोबरRने दस
ु रा कोणी ईeवर बनवू नकोस.
झारXयात ५१:५६ - मी िजंन आ7ण माणसे याना यासाठn `नमाAण केले आहे कw Eयांनी
माझी उपासना करावी.
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१०३.
मनUु याचे पाप Eयाला प6व< परमे1वरापासन
वेगळे करते का, आ'ण याचा नैसŸगdक
ू
पZरणाम Nहणन
ू पापी लोकांना नरकात पाठवले जाते असे समजले जाते का?
बायबल
होय / होय कुरान
यहे ”केल १८:४ व २० – ४. जो पाप करRल, तो मरे ल. २०. ते Eयां=या माणसांकiरता काहRच
भkया गोjटR करRत नसतील ते Eयां=या पापांनी मरतील.
लक
ू क १२:५ - तQ
ु हR कोणाची भी`त बाळगावी हे मी तQ
ु हांला सांगतो. तQ
ु हांला ठार
मारkयांनतर तQ
ु हांस नरकात टाकून दे Hयास जो समथA आहे , Eयाची भीती धरा. होय, मी
तQ
ु हांस सांगतो Eयालाच ¥या.
0कटXकरण २०:१३-१५ - १३. आ7ण dEयेक मनjु याचा Yयाय [या=या Eया=या कृEयानस
ु ार
करHयात आला. १४. नंतर मरण व अधोलोकयांना अ‹नी=या त‡यात टाकHयात आले. हे
अ‹नीचे तळे Qहणजे दस
ु तकात
ु रे मरण होय. १५. आ7ण जर कोणाचे नाव जीवनीपO
सापडले नाहR, तर Eयाला अ‹नी=या त‡यात टाकHयात येत होते.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------आZरफ ७:४१ - Eयां=यासाठn नरकाचेच अंथbण असेल आ7ण वर नरकाचेच पांघbण असेल.
अYयायी लोकांना आQहR अशा dकारे मोबदला दे त असतो.
यन
ु स
ु १०:२७ - जे लोक दjु कम» करतात हे च लोक नरक अ‹नीचे `नवासी आहे त.
१०४.
प6व< परमे1वर लहान पापांदेखील गांभीयाdने घेतो का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
म‚य ५:१९ - Qहणन
ू dEयेक Tय•तीने लहानातील लहानाने सX
ु धा 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 तQ
ु हांस सांगतो कw. जो dEयेक TयथA शLद लोक बोलतील Eयाचा
Uहशेब ते Yयाया=या Uदवशी दे तील.
१ कZरंथकरांस ५:६ - तम
ु चे बढाई मारणे चांगले नाहR. तQ
ु हांला माहRत नाहR का कw,
‘थोडेसे खमीर सगळे पीठ फुगFवते.
याकोब २:१० - कारण जर कोणी संपण
ू A `नयमशाOpाचे पालन करतो पण एका
`नयमाबाबतीत चक
ु तो, तर तो संपण
ू A `नयमशाOpाबाबतीत दोषी ठरतो.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अ झाब ३३:५ - अkलाह अ`तशय lमाशील व दयाळू आहे .
नेजम ५३:३१-३२ - काहR लहान लहान अपराध Eयां=या हातन
ू घडतात Eयां=या बाबतीत
अkलाह अ`तशय दयाळू आहे .
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अYयायी लोकांना आQहR अशा dकारे मोबदला दे त असतो.
यन
ु स
ु १०:२७ - जे लोक दjु कम» करतात हे च लोक नरक अ‹नीचे `नवासी आहे त.
१०४.
प6व< परमे1वर लहान पापांदेखील गांभीयाdने घेतो का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
म‚य ५:१९ - Qहणन
ू dEयेक Tय•तीने लहानातील लहानाने सX
ु धा 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 तQ
ु हांस सांगतो कw. जो dEयेक TयथA शLद लोक बोलतील Eयाचा
Uहशेब ते Yयाया=या Uदवशी दे तील.
१ कZरंथकरांस ५:६ - तम
ु चे बढाई मारणे चांगले नाहR. तQ
ु हांला माहRत नाहR का कw,
‘थोडेसे खमीर सगळे पीठ फुगFवते.
याकोब २:१० - कारण जर कोणी संपण
ू A `नयमशाOpाचे पालन करतो पण एका
`नयमाबाबतीत चक
ु तो, तर तो संपण
ू A `नयमशाOpाबाबतीत दोषी ठरतो.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अ झाब ३३:५ - अkलाह अ`तशय lमाशील व दयाळू आहे .
नेजम ५३:३१-३२ - काहR लहान लहान अपराध Eयां=या हातन
ू घडतात Eयां=या बाबतीत
अkलाह अ`तशय दयाळू आहे .
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ू क १२:५ - तQ
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१०५.
चोरांचा हात कापन
ू घेणे यो´य `शzा आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
5नगdमत २२:१-४ - १. “एखाXयाने बैल uकं वा मš ढb चोरले तर Eयाला कशी fशlा करावी?
एखाXयाने बैल uकं वा मš ढb चो•न ते कापले uकं वा Fवकून टाकले तर Eयाला ते परत दे णे
श•य होणार नाहR Qहणन
ू Eयाने चोरलेkया एका बैलाबXदल पाच बैल व एका मš ढराबXदल
चार मš ढरे Xयावीत; चोरRबXदल Eयाने अशी भरपाई करावी. ४. परं तु चोराजवळ बैल, गाढव,
मš ढ• वगैरे िजवंत सापडले तर Eयाने चोरलेkया एकेका dाHयाबXदल दोन दोन Xयावी.
नी5तस<
ू े ६:३०-३१ - ३०. Eया=या जवळ असेल नसेल ते सवA Eयाला EयाबXदल Xयावे
लागते. पण इतर लोक समजन
ू घेतात. ते Eया=या बXदलचा आदर घालवत नाहRत. ३१.
पण तो सापडला तर तो पन
ु स…च`यत होईल.
लक
ू क ६:३५-३६ - ३५. पण तम
ु =या शpव
ू र dेम करा आ7ण Eयांचे चांगले करा. व कोणतीहR
अपेlा न ठे वता उसने Xया, मग तम
ु चे बlीस मोठे असेल व तQ
ु हR सव¯=च दे वाचे पp
ु
Tहाल. कारण दे व हा कृतYघ व दjु ट लोकांवर दया करतो. ३६. जसा तम
ु चा Fपता कनवाळू
आहे तसे तQ
ु हRहR कनवाळू Tहा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:३८ - जो प•
ु ष uकं वा Opी चोरR करे ल Eयांचे हात Eयां=या अपराधा=या पiरणामी
अkलाहकडून दहशत बसवणारR fशlा Qहणन
ू कापन
ू टाका.
१०६.
=वतःचे रzण करtयासाठv एखा,या ’,धाळूने कधीतरX खोटे बोलणे ˆकं वा दस
ु ›यांना
फसवणे चालू शकते का? (ताˆकµया ˆकं वा ˆकटमन)
बायबल
नाहR / होय कुरान
नी5तस<
ू े ६:१६-१७ - १६. परमेeवर या सहा, नाहR सात गोjटRंचा `तरOकार करतो. १७. डोळे ,
जे माणस
ू गFवAjठ आहे हे दाखवतात. जीभ, जी खोटे बोलते, हात, जे `नरपराcयांना ठार
मारतात.
सफ†या ३:१३ - “इ‚ाएलमधील िजवंत राUहलेले लोक वाईट कृEये करणार नाहRत. ते खोटे
बोलणार नाहRत. खोgया=या आधारे ते इतरांना फसFवणार नाहRत. च•न आडTया होणाWया
मš ²यांdमाणे ते शांत राहतील Eयांना कोणीहR pास दे णार नाहR.”
इˆफसकरांस
४:२५ - ‘Qहणन
लबाडी क• नका! dEयेक Tय•तीने Eया=याबरोबर=या
ू
Tय•तीशी खरे तेच बोलावे.’
0कटXकरण २१:८ व २७ – ८. परं तु fभpे, FवOवास न ठे वणारे अंमगळ, खन
ु ी, TयfभचारR,
चेटकw, म`ू तAपज
ू ा करणारे आ7ण सवA खोटे बोलणारे अशा सवा…ना अ‹नीने व गंधकाने
धगधगणाWया त‡यामcये जागा fमळे ल..” २७. जे अशX
ु ध आहे , ते Eया नगरात dवेश क•
शकणार नाहR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२२५ - अkलाह हा अ`तशय lमाशील व संयमी आहे .
तेहरXम ६६:२ - अkलाह तम
ु चा fमp आहे व तो सवAx व बX
ु „धवंत आहे .
टXप: ताuक®या = जे सEय नाहR असे बोलणे. uकटमन = सEय वगळून बोलणे.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:३८ - जो प•
ु ष uकं वा Opी चोरR करे ल Eयांचे हात Eयां=या अपराधा=या पiरणामी
अkलाहकडून दहशत बसवणारR fशlा Qहणन
ू कापन
ू टाका.
१०६.
=वतःचे रzण करtयासाठv एखा,या ’,धाळूने कधीतरX खोटे बोलणे ˆकं वा दस
ु ›यांना
फसवणे चालू शकते का? (ताˆकµया ˆकं वा ˆकटमन)
बायबल
कुरान
नाहR / होय
नी5तस<
ू े ६:१६-१७ - १६. परमेeवर या सहा, नाहR सात गोjटRंचा `तरOकार करतो. १७. डोळे ,
जे माणस
ू गFवAjठ आहे हे दाखवतात. जीभ, जी खोटे बोलते, हात, जे `नरपराcयांना ठार
मारतात.
सफ†या ३:१३ - “इ‚ाएलमधील िजवंत राUहलेले लोक वाईट कृEये करणार नाहRत. ते खोटे
बोलणार नाहRत. खोgया=या आधारे ते इतरांना फसFवणार नाहRत. च•न आडTया होणाWया
मš ²यांdमाणे ते शांत राहतील Eयांना कोणीहR pास दे णार नाहR.”
इˆफसकरांस
४:२५ - ‘Qहणन
लबाडी क• नका! dEयेक Tय•तीने Eया=याबरोबर=या
ू
Tय•तीशी खरे तेच बोलावे.’
0कटXकरण २१:८ व २७ – ८. परं तु fभpे, FवOवास न ठे वणारे अंमगळ, खन
ु ी, TयfभचारR,
चेटकw, म`ू तAपज
ू ा करणारे आ7ण सवA खोटे बोलणारे अशा सवा…ना अ‹नीने व गंधकाने
धगधगणाWया त‡यामcये जागा fमळे ल..” २७. जे अशX
ु ध आहे , ते Eया नगरात dवेश क•
शकणार नाहR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२२५ - अkलाह हा अ`तशय lमाशील व संयमी आहे .
तेहरXम ६६:२ - अkलाह तम
ु चा fमp आहे व तो सवAx व बX
ु „धवंत आहे .
टXप: ताuक®या = जे सEय नाहR असे बोलणे. uकटमन = सEय वगळून बोलणे.
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१११.
एखा,या YयQतीची मQ
ु ती EयाHया चांगBया कायाdवर अवलंबन
ू असते का? (अमेBलेर)
बायबल
नाहR / होय कुरान
रोमकरांस ४:२ - जर अ¬ाहाम आपkया कमा…नी नी`तमान ठरला तर Eयाला अfभमान
बाळगHयास जागा आहे , परं तु Eयाला दे वासमोर अfभमान बाळगणे श•य नाहR.
इˆफसकरांस २:८-९ - ८. कारण दे वा=या कृपेने Fवeवासा=या Xवारे तम
ु चे तारण झाले आ7ण
ते तम
ु =याकडून झाले नहR, तर ते दे वापासन
ू चे दान असे आहे . ९. आ7ण एखादा काहR
काम करतो Eयाचा पiरणाम Qहणन
ू नTहे . यासाठn कोणी बढाई मा• नये.
तीताला ३:५-६ - ५. Eयाने आQहाला तारले. दे वाकडून `नद¯ष Qहणवन
ू घेHयासाठn आQहR
केलेkया कोणEयाहR कृEयांनी नTहे तर Eया=या दयेमळ
ु े आQहR तारले गेलो आ7ण ते
आम=याकडे नTया जYमा=या OनानाXवारे आQहR नवीन जYम पावलो आ7ण पFवp
आEQयाXवारे dा—त झालेले नवीकरण यांनी तारले गेलो. ६. दे वाने तो पFवp आEमा आमचा
तारणारा येशू 7ªOत या=या Xवारे Fवपल
ु पणे आQहावर ओतला.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------हूड ११:११४ - सEकृEये दjु कृEयांचे `निeचतच उ=चाटन करतात.
अल अन कबत
ू २९:७ - [या लोकांनी \Xधा बाळगलR आहे व सEकम» केलR आहे त Eयांना
आQहR Eयां=या पापांपासन
ू `निeचतच म•
ु त कb, आ7ण आQहR Eयांना Eयां=या कमाAचे
`निeचतच फळ dदान कb.
११२.
पापाHया दं डापासन
ू मQ
ु ती `मळवtयाची परमे1वराची तरदत
ू नेहमी रQताचा Eयाग क‰न
खंडणी दे tयावर अवलंबन
ू असते का? (केफरे त)
बायबल
होय / नाहR कुरान
लेवीय १७:११ - कारण शरRराचे जीवन र•तात असते आ7ण ते वेदRवर ओतHयाFवषयी मी
Fवधी`नयम लावन
ू Uदले आहे त; तQ
ु हR घेतलेkया िजवा=या भरपाईबXदल ते र•त वेदRवर
मला Uदले पाUहजे; तम
ु =या िजवाबXदल dायिeचतासाठn ते वेदRवर ओतले पाUहजे.
इ|ी लोकांस ९:१२ व २२ - १२. बकरे uकं वा 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 fमळवन
ू Uदले. २२. खरे पाहता, `नयमशाOpाdमाणे
जवळजवळ dEयेक गोjट र•ताने धत
ु लRच 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 पोहोचते ना र•त, Eया=याdती पोचतो तो तम
ु चा
केवळ सदाचार.
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ु े आQहR तारले गेलो आ7ण ते
आम=याकडे नTया जYमा=या OनानाXवारे आQहR नवीन जYम पावलो आ7ण पFवp
आEQयाXवारे dा—त झालेले नवीकरण यांनी तारले गेलो. ६. दे वाने तो पFवp आEमा आमचा
तारणारा येशू 7ªOत या=या Xवारे Fवपल
ु पणे आQहावर ओतला.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------हूड ११:११४ - सEकृEये दjु कृEयांचे `निeचतच उ=चाटन करतात.
अल अन कबत
ू २९:७ - [या लोकांनी \Xधा बाळगलR आहे व सEकम» केलR आहे त Eयांना
आQहR Eयां=या पापांपासन
ू `निeचतच म•
ु त कb, आ7ण आQहR Eयांना Eयां=या कमाAचे
`निeचतच फळ dदान कb.
११२.
पापाHया दं डापासन
ू मQ
ु ती `मळवtयाची परमे1वराची तरदत
ू नेहमी रQताचा Eयाग क‰न
खंडणी दे tयावर अवलंबन
ू असते का? (केफरे त)
बायबल
कुरान
होय / नाहR
लेवीय १७:११ - कारण शरRराचे जीवन र•तात असते आ7ण ते वेदRवर ओतHयाFवषयी मी
Fवधी`नयम लावन
ू Uदले आहे त; तQ
ु हR घेतलेkया िजवा=या भरपाईबXदल ते र•त वेदRवर
मला Uदले पाUहजे; तम
ु =या िजवाबXदल dायिeचतासाठn ते वेदRवर ओतले पाUहजे.
इ|ी लोकांस ९:१२ व २२ - १२. बकरे uकं वा 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 fमळवन
ू Uदले. २२. खरे पाहता, `नयमशाOpाdमाणे
जवळजवळ dEयेक गोjट र•ताने धत
ु लRच 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 पोहोचते ना र•त, Eया=याdती पोचतो तो तम
ु चा
केवळ सदाचार.
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एखा,या YयQतीची मQ
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११३.
0ायि1चत Nहणन
ू केवळ परमे1वराHया कोकराचा बळी दे ऊनच मQ
ु तीसाठv परमे1वराची
तरतद
ू `मळवता येते का? (येशू '•=त)
बायबल
कुरान
होय / नाहR
योहान १:२९ - दस
ू ा आपणांकडे येताना पाUहले. योहान Qहणाला,
ु Wया Uदवशी योहानाने येशल
“पाहा, हा दे वाचा कोकरा. जगाचे पाप वाहून नेणारा.
रोमकरांस ३:२४-२८ - २४. परं तु Eयांना दे वाने Eया=या कृपेने येशू 7ªOताXवारे खंडणी भ•न
नी`तमान ठरFवले आहे . २५. लोकां=या पापांची lमा Tहावी Qहणन
ू 7ªOताचे र•त सांडून
दे वाने Eयाला जाहRरपणे पढ
ु े केले. दे वाने हे यासाठn fसXध केले कw तो नी`तमात आहे हे
fसXध Tहावे. २८. कारण आपण असे मानतो कw, मनjु य दे वावरRल Fवeवासाने
`नयमशाOpातील कमAfशवाय नी`तमात ठरतो.
इˆफसकरांस १:७ - Eया=यामcये 7ªOता=या र•ताने आQहR Oवंतp केले गेलो, Eया=या
कृपे=या समX
ृ धीने आQहांला आम=या पापांची lमा fमळालR आहे .
इˆफसकरांस २:८ - कारण दे वा=या कृपेने Fवeवासा=या Xवारे तम
ु चे तारण झाले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:१६४ - dEयेक जीव आपkया कमा…चा उGरदायी असतो; आ7ण ओझे
वाहणारR कोणतीहR Tय•ती दस
ु Wयाचे ओझे आपkया fशरावर घेत नसते.
इžा १७:१५ - ओझे वाहणारा कोणताहR मनjु य दस
ु Wयाचे ओझे वाहणार नाहR.
नेजम ५३:३८ - ओझे वाहणारा कोणताहR मनjु य दस
ु Wयाचे ओझे वाहणार नाहR.
११४.
एखा,या YयQतीला शा1वत जीवन `मळवtयासाठv Eयांना 0थम येशू '•=ताची `शकवण
ऐकणे आ'ण समजन
ू घेणे व परमे1वराने Eयाला जगाचा रzणकताd, मसीह Nहणन
ू पाठवले
यावर 6व1वास ठे वणे आव1यक आहे का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
रोमकरांस १०:९-१०, १७ - ९. कw, जर तू त~
ु या मख
ु ाने “येशू dभु आहे ” असा Fवeवास
धरतोस आ7ण आपkया अंत:करणात दे वाने Eयाला मेलेkयांतन
ू उठFवले असा Fवeवास
धरतोस तझ
ु े तारण होईल १०. कारण नी`तमEवासाठn मनjु य अंत:करणाने Fवeवास ठे वतो
आ7ण तारणासाठn Fवeवासाने कबल
ू करतो. १७. Qहणन
ू जे ऐकले Eयाचा पiरणाम Fवeवास
आ7ण जेTहा कोणी येशFू वषयी उपदे श केला.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:११९-१२० - आQहR तल
ु ा शभ
ु वाताA दे णारा, ताकwद दे णारा सEय Qहणन
ू पाठवले
आहे . ना यहुदR त~
ु यामळ
ु े संतjु ट होतील ना 7ªOती. अkलाहचे मागAदशAन हे च खरे
मागAदशAन आहे .
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fसXध Tहावे. २८. कारण आपण असे मानतो कw, मनjु य दे वावरRल Fवeवासाने
`नयमशाOpातील कमAfशवाय नी`तमात ठरतो.
इˆफसकरांस १:७ - Eया=यामcये 7ªOता=या र•ताने आQहR Oवंतp केले गेलो, Eया=या
कृपे=या समX
ृ धीने आQहांला आम=या पापांची lमा fमळालR आहे .
इˆफसकरांस २:८ - कारण दे वा=या कृपेने Fवeवासा=या Xवारे तम
ु चे तारण झाले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:१६४ - dEयेक जीव आपkया कमा…चा उGरदायी असतो; आ7ण ओझे
वाहणारR कोणतीहR Tय•ती दस
ु Wयाचे ओझे आपkया fशरावर घेत नसते.
इžा १७:१५ - ओझे वाहणारा कोणताहR मनjु य दस
ु Wयाचे ओझे वाहणार नाहR.
नेजम ५३:३८ - ओझे वाहणारा कोणताहR मनjु य दस
ु Wयाचे ओझे वाहणार नाहR.
११४.
एखा,या YयQतीला शा1वत जीवन `मळवtयासाठv Eयांना 0थम येशू '•=ताची `शकवण
ऐकणे आ'ण समजन
ू घेणे व परमे1वराने Eयाला जगाचा रzणकताd, मसीह Nहणन
ू पाठवले
यावर 6व1वास ठे वणे आव1यक आहे का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
रोमकरांस १०:९-१०, १७ - ९. कw, जर तू त~
ु या मख
ु ाने “येशू dभु आहे ” असा Fवeवास
धरतोस आ7ण आपkया अंत:करणात दे वाने Eयाला मेलेkयांतन
ू उठFवले असा Fवeवास
धरतोस तझ
ु े तारण होईल १०. कारण नी`तमEवासाठn मनjु य अंत:करणाने Fवeवास ठे वतो
आ7ण तारणासाठn Fवeवासाने कबल
ू करतो. १७. Qहणन
ू जे ऐकले Eयाचा पiरणाम Fवeवास
आ7ण जेTहा कोणी येशFू वषयी उपदे श केला.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:११९-१२० - आQहR तल
ु ा शभ
ु वाताA दे णारा, ताकwद दे णारा सEय Qहणन
ू पाठवले
आहे . ना यहुदR त~
ु यामळ
ु े संतjु ट होतील ना 7ªOती. अkलाहचे मागAदशAन हे च खरे
मागAदशAन आहे .

११३.
0ायि1चत Nहणन
ू केवळ परमे1वराHया कोकराचा बळी दे ऊनच मQ
ु तीसाठv परमे1वराची
तरतद
ू `मळवता येते का? (येशू '•=त)
बायबल
होय / नाहR कुरान
योहान १:२९ - दस
ू ा आपणांकडे येताना पाUहले. योहान Qहणाला,
ु Wया Uदवशी योहानाने येशल
“पाहा, हा दे वाचा कोकरा. जगाचे पाप वाहून नेणारा.
रोमकरांस ३:२४-२८ - २४. परं तु Eयांना दे वाने Eया=या कृपेने येशू 7ªOताXवारे खंडणी भ•न
नी`तमान ठरFवले आहे . २५. लोकां=या पापांची lमा Tहावी Qहणन
ू 7ªOताचे र•त सांडून
दे वाने Eयाला जाहRरपणे पढ
ु े केले. दे वाने हे यासाठn fसXध केले कw तो नी`तमात आहे हे
fसXध Tहावे. २८. कारण आपण असे मानतो कw, मनjु य दे वावरRल Fवeवासाने
`नयमशाOpातील कमAfशवाय नी`तमात ठरतो.
इˆफसकरांस १:७ - Eया=यामcये 7ªOता=या र•ताने आQहR Oवंतp केले गेलो, Eया=या
कृपे=या समX
ृ धीने आQहांला आम=या पापांची lमा fमळालR आहे .
इˆफसकरांस २:८ - कारण दे वा=या कृपेने Fवeवासा=या Xवारे तम
ु चे तारण झाले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:१६४ - dEयेक जीव आपkया कमा…चा उGरदायी असतो; आ7ण ओझे
वाहणारR कोणतीहR Tय•ती दस
ु Wयाचे ओझे आपkया fशरावर घेत नसते.
इžा १७:१५ - ओझे वाहणारा कोणताहR मनjु य दस
ु Wयाचे ओझे वाहणार नाहR.
नेजम ५३:३८ - ओझे वाहणारा कोणताहR मनjु य दस
ु Wयाचे ओझे वाहणार नाहR.
११४.
एखा,या YयQतीला शा1वत जीवन `मळवtयासाठv Eयांना 0थम येशू '•=ताची `शकवण
ऐकणे आ'ण समजन
ू घेणे व परमे1वराने Eयाला जगाचा रzणकताd, मसीह Nहणन
ू पाठवले
यावर 6व1वास ठे वणे आव1यक आहे का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
रोमकरांस १०:९-१०, १७ - ९. कw, जर तू त~
ु या मख
ु ाने “येशू dभु आहे ” असा Fवeवास
धरतोस आ7ण आपkया अंत:करणात दे वाने Eयाला मेलेkयांतन
ू उठFवले असा Fवeवास
धरतोस तझ
ु े तारण होईल १०. कारण नी`तमEवासाठn मनjु य अंत:करणाने Fवeवास ठे वतो
आ7ण तारणासाठn Fवeवासाने कबल
ू करतो. १७. Qहणन
ू जे ऐकले Eयाचा पiरणाम Fवeवास
आ7ण जेTहा कोणी येशFू वषयी उपदे श केला.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:११९-१२० - आQहR तल
ु ा शभ
ु वाताA दे णारा, ताकwद दे णारा सEय Qहणन
ू पाठवले
आहे . ना यहुदR त~
ु यामळ
ु े संतjु ट होतील ना 7ªOती. अkलाहचे मागAदशAन हे च खरे
मागAदशAन आहे .
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येशू '•=त रzणकताd आहे आ'ण मनUु याHया पापांसाठv माफŽ `मळून शा1वत जीवन 0ा˜त
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होय / नाहR कुरान
योहान ११:२५ - येशू `तला Qहणाला, “मी पन
ु •Eथान आ7ण जीवन आहे . जो मा~यावर
Fवeवास ठे वतो तो मेला असेल तरR जगेल.
योहान १४:६ – येशू Qहणाला, मी मागA, सEय आ7ण जीवन आहे , मा~या मागाAfशवाय
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ु ा व
[याला तू पाठFवलेस Eया येशू 7ªOताला Eयांनी ओळखावे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:१९-२० - मी Oवतः व माझे अनय
ु ायी अkलाहला शरण गेले आहोत.
११६.
वतdमानातील ’,धाळंू ना जल बाि˜त=मा घेणे आव1यक आहे का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
म‚य २८:१९-२० - १९. Qहणन
ू तQ
ु हR जा आ7ण राj˜ातील लोकांस माझे fशjय करा. Fपता,
पp
ु आ7ण पFवp आEमा यां=या नावाने बाि—तOमा Xया. २०. आ7ण जे काहR मी तQ
ु हांला
fशकFवले आहे ते Eया लोकांना करायला fशकवा. आ7ण पाहा, काळा=या शेवटापय…त मी
सदोUदत तम
ु =याबरोबर राहRन.
माकd १६:१६ - जो कोणी Fवeवास धरतो आ7ण बाि—तOमा घेतो Eयाचे तारण होईल.
0े6षतांचीं कृEयª २:३८ - पेp Eयांना Qहणाला, “तम
ु ची Çदये व जीFवते बदला आ7ण येशू
iर§Oता=या नावात तQ
ु हR dEयेकाने बाि—तOमा ¿यावा. मग दे व तम
ु =या पापांची lमा
करRल आ7ण तQ
ु हांला पFवp आEQयाचे दान dा—त होईल.
0े6षतांचीं कृEयª २२:१६ - मग आता, कशाची वाट पाहतोस? ऊठ, आ7ण बाि—तOमा घे व
तझ
ु ी पाप धव
ु न
ू टाक. येशव
ू र Fवeवास ठे वन
ू हे कर.’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टXप: कुराणमcये जल बाि—तOमा बXदल सांगणारे कोणतेहR पXय नाहR.
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ु आ7ण पFवp आEमा यां=या नावाने बाि—तOमा Xया. २०. आ7ण जे काहR मी तQ
ु हांला
fशकFवले आहे ते Eया लोकांना करायला fशकवा. आ7ण पाहा, काळा=या शेवटापय…त मी
सदोUदत तम
ु =याबरोबर राहRन.
माकd १६:१६ - जो कोणी Fवeवास धरतो आ7ण बाि—तOमा घेतो Eयाचे तारण होईल.
0े6षतांचीं कृEयª २:३८ - पेp Eयांना Qहणाला, “तम
ु ची Çदये व जीFवते बदला आ7ण येशू
iर§Oता=या नावात तQ
ु हR dEयेकाने बाि—तOमा ¿यावा. मग दे व तम
ु =या पापांची lमा
करRल आ7ण तQ
ु हांला पFवp आEQयाचे दान dा—त होईल.
0े6षतांचीं कृEयª २२:१६ - मग आता, कशाची वाट पाहतोस? ऊठ, आ7ण बाि—तOमा घे व
तझ
ु ी पाप धव
ु न
ू टाक. येशव
ू र Fवeवास ठे वन
ू हे कर.’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टXप: कुराणमcये जल बाि—तOमा बXदल सांगणारे कोणतेहR पXय नाहR.

११७.
वतdमानातील पœ
ु ष ’,धाळंू ना संत
ु ा करtयाची आव1यकता आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
0े6षतांचीं कृEयª १५:५-११ - ११. आQहR असा Fवeवास धरतो कw, आQहR आ7ण हे लोक dभु
येश=
ू या कृपेमळ
ु े तारले जाणार आहोत.”
१ कZरंथकरांस ७:१८ व २० - १८. एखाXयाला जेTहा दे वाने पाचारण केले होते तेTहा Eयाची
अगोदरच संत
ु ा झालR होती काय? Eयाने आपलR संत
ु ा लपवू नये. कोणाला संत
ु ा न
झालेkया िOथतीत पाचारण झाले काय, तर Eयाने संत
ु ा क• नये. २०. dEयेकाने [या
िOथतीत Eयाला पाचारण झाले Eया िOथतीत राहावे.
गलतीकरांस ५:२ - ऐका! मी पौल, तQ
ु हांला सांगत आहे कw, जर संत
ु ा क•न घेऊन तQ
ु हR
`नयमशाOpाकडे वळला तर 7ªOत तम
ु =यासाठn कोणEयाहR uकं मतीचा नाहR.
गलतीकरांस ५:६ - कारण 7ªOत येशम
ू cये संत
ु ा झालेले व संत
ु ा न झालेले यांना काहR अथA
नाहR तर Fवeवास जो dीतीXवारे कायA करतो Eयाला आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------नाल १६:१२३ - इ¬ाUहम=या मागाAचे अनस
ु रण कर जो सदै व ईeवराdतीच लRन होता.
टXप: इOलाममcये संत
ु ा हा अ¬ाहम=या धमाAचा एक भाग आहे , आ7ण Qहणन
ू
मस
ु लमानांसाठn बंधनकारक समजला जातो. हे हदRथ: बख
ु ारR १२५२, फेथ अल-बारR ६:३८८;
आ7ण मिु Oलम ४:२३७० येथे दे खील आढळते.
११८.
लोकांनी "प6व<" असावे असा आदे श दे णारX आ'ण =वगाdत 0वेश करtयासाठv "प6व<ता"
असणे पव
ू -d आव1यक आहे या6वषयी सांगणारX काहX प,य आहे त का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
लेवीय ११:४४ - कारण मी परमेeवर, तम
ु चा दे व आहे ! मी पFवp आहे ! Qहणन
ू तQ
ु हR हR
आपणांस पFवp असे ठे वावे! Qहणन
ू जfमनीवर रांगणाWया कोणEयाहR जाती=या dाHयामळ
ु े
तQ
ु हR आपणास Fवटाळवू नका!
१ कZरंथकरांस ३:१६-१७ - १६. तQ
ु हR दे वाचे मंUदर आहात. १७. जर कोणी दे वा=या मंUदराचा
नाश करतो तर दे व Eयाचा नाश करRल. कारण दे वाचे मंUदर पFवp आहे आ7ण ते तQ
ु हR
आहात.
इ|ी लोकांस १२:१४ - सवA लोकांबरोबर शांतीने राहHयाचा dयEन करा व पFवp जीवन
जगHयाचा dयEन करा. कारण Eयाfशवाय (पFवpतेfशवाय) कोणालाहR dभल
ू ा पाहता येणार
नाहR.
१ पे< १:१५-१६ - १५. Eयाऐवजी [या दे वाने तQ
ु हाला पाचारण केले तो पFवp आहे ,
तQ
ु हRसX
ु धा dEयेक गोjट जी तQ
ु हR कराल Eयात पFवp असा. १६. कारण असे fलUहले
आहे : “पFवp Tहा, कारण मी पFवp आहे .”
0कटXकरण २२:११ - जे मनjु य अयो‹य वागतो. तो आणखी चक
ु wचे वतAन करRत राहू दे !
जो मfलन आहे , Eयाला आणखी मfलन राहू दे ! जो मनjु य पFवp आहे , Eयाला आणखी
पFवpपणाने चालू दे .”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टXप: कुराणमcये लोकांना पFवp होणायचा आदे श दे णारे uकं वा ते पFवp होऊ शकतात असे
स„ू चत करणारे कोणतेहR पXय नाहR.

११७.
वतdमानातील पœ
ु ष ’,धाळंू ना संत
ु ा करtयाची आव1यकता आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
0े6षतांचीं कृEयª १५:५-११ - ११. आQहR असा Fवeवास धरतो कw, आQहR आ7ण हे लोक dभु
येश=
ू या कृपेमळ
ु े तारले जाणार आहोत.”
१ कZरंथकरांस ७:१८ व २० - १८. एखाXयाला जेTहा दे वाने पाचारण केले होते तेTहा Eयाची
अगोदरच संत
ु ा झालR होती काय? Eयाने आपलR संत
ु ा लपवू नये. कोणाला संत
ु ा न
झालेkया िOथतीत पाचारण झाले काय, तर Eयाने संत
ु ा क• नये. २०. dEयेकाने [या
िOथतीत Eयाला पाचारण झाले Eया िOथतीत राहावे.
गलतीकरांस ५:२ - ऐका! मी पौल, तQ
ु हांला सांगत आहे कw, जर संत
ु ा क•न घेऊन तQ
ु हR
`नयमशाOpाकडे वळला तर 7ªOत तम
ु =यासाठn कोणEयाहR uकं मतीचा नाहR.
गलतीकरांस ५:६ - कारण 7ªOत येशम
ू cये संत
ु ा झालेले व संत
ु ा न झालेले यांना काहR अथA
नाहR तर Fवeवास जो dीतीXवारे कायA करतो Eयाला आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------नाल १६:१२३ - इ¬ाUहम=या मागाAचे अनस
ु रण कर जो सदै व ईeवराdतीच लRन होता.
टXप: इOलाममcये संत
ु ा हा अ¬ाहम=या धमाAचा एक भाग आहे , आ7ण Qहणन
ू
मस
ु लमानांसाठn बंधनकारक समजला जातो. हे हदRथ: बख
ु ारR १२५२, फेथ अल-बारR ६:३८८;
आ7ण मिु Oलम ४:२३७० येथे दे खील आढळते.
११८.
लोकांनी "प6व<" असावे असा आदे श दे णारX आ'ण =वगाdत 0वेश करtयासाठv "प6व<ता"
असणे पव
ू -d आव1यक आहे या6वषयी सांगणारX काहX प,य आहे त का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
लेवीय ११:४४ - कारण मी परमेeवर, तम
ु चा दे व आहे ! मी पFवp आहे ! Qहणन
ू तQ
ु हR हR
आपणांस पFवp असे ठे वावे! Qहणन
ू जfमनीवर रांगणाWया कोणEयाहR जाती=या dाHयामळ
ु े
तQ
ु हR आपणास Fवटाळवू नका!
१ कZरंथकरांस ३:१६-१७ - १६. तQ
ु हR दे वाचे मंUदर आहात. १७. जर कोणी दे वा=या मंUदराचा
नाश करतो तर दे व Eयाचा नाश करRल. कारण दे वाचे मंUदर पFवp आहे आ7ण ते तQ
ु हR
आहात.
इ|ी लोकांस १२:१४ - सवA लोकांबरोबर शांतीने राहHयाचा dयEन करा व पFवp जीवन
जगHयाचा dयEन करा. कारण Eयाfशवाय (पFवpतेfशवाय) कोणालाहR dभल
ू ा पाहता येणार
नाहR.
१ पे< १:१५-१६ - १५. Eयाऐवजी [या दे वाने तQ
ु हाला पाचारण केले तो पFवp आहे ,
तQ
ु हRसX
ु धा dEयेक गोjट जी तQ
ु हR कराल Eयात पFवp असा. १६. कारण असे fलUहले
आहे : “पFवp Tहा, कारण मी पFवp आहे .”
0कटXकरण २२:११ - जे मनjु य अयो‹य वागतो. तो आणखी चक
ु wचे वतAन करRत राहू दे !
जो मfलन आहे , Eयाला आणखी मfलन राहू दे ! जो मनjु य पFवp आहे , Eयाला आणखी
पFवpपणाने चालू दे .”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टXप: कुराणमcये लोकांना पFवp होणायचा आदे श दे णारे uकं वा ते पFवp होऊ शकतात असे
स„ू चत करणारे कोणतेहR पXय नाहR.

११७.
वतdमानातील पœ
ु ष ’,धाळंू ना संत
ु ा करtयाची आव1यकता आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
0े6षतांचीं कृEयª १५:५-११ - ११. आQहR असा Fवeवास धरतो कw, आQहR आ7ण हे लोक dभु
येश=
ू या कृपेमळ
ु े तारले जाणार आहोत.”
१ कZरंथकरांस ७:१८ व २० - १८. एखाXयाला जेTहा दे वाने पाचारण केले होते तेTहा Eयाची
अगोदरच संत
ु ा झालR होती काय? Eयाने आपलR संत
ु ा लपवू नये. कोणाला संत
ु ा न
झालेkया िOथतीत पाचारण झाले काय, तर Eयाने संत
ु ा क• नये. २०. dEयेकाने [या
िOथतीत Eयाला पाचारण झाले Eया िOथतीत राहावे.
गलतीकरांस ५:२ - ऐका! मी पौल, तQ
ु हांला सांगत आहे कw, जर संत
ु ा क•न घेऊन तQ
ु हR
`नयमशाOpाकडे वळला तर 7ªOत तम
ु =यासाठn कोणEयाहR uकं मतीचा नाहR.
गलतीकरांस ५:६ - कारण 7ªOत येशम
ू cये संत
ु ा झालेले व संत
ु ा न झालेले यांना काहR अथA
नाहR तर Fवeवास जो dीतीXवारे कायA करतो Eयाला आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------नाल १६:१२३ - इ¬ाUहम=या मागाAचे अनस
ु रण कर जो सदै व ईeवराdतीच लRन होता.
टXप: इOलाममcये संत
ु ा हा अ¬ाहम=या धमाAचा एक भाग आहे , आ7ण Qहणन
ू
मस
ु लमानांसाठn बंधनकारक समजला जातो. हे हदRथ: बख
ु ारR १२५२, फेथ अल-बारR ६:३८८;
आ7ण मिु Oलम ४:२३७० येथे दे खील आढळते.
११८.
लोकांनी "प6व<" असावे असा आदे श दे णारX आ'ण =वगाdत 0वेश करtयासाठv "प6व<ता"
असणे पव
ू -d आव1यक आहे या6वषयी सांगणारX काहX प,य आहे त का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
लेवीय ११:४४ - कारण मी परमेeवर, तम
ु चा दे व आहे ! मी पFवp आहे ! Qहणन
ू तQ
ु हR हR
आपणांस पFवp असे ठे वावे! Qहणन
ू जfमनीवर रांगणाWया कोणEयाहR जाती=या dाHयामळ
ु े
तQ
ु हR आपणास Fवटाळवू नका!
१ कZरंथकरांस ३:१६-१७ - १६. तQ
ु हR दे वाचे मंUदर आहात. १७. जर कोणी दे वा=या मंUदराचा
नाश करतो तर दे व Eयाचा नाश करRल. कारण दे वाचे मंUदर पFवp आहे आ7ण ते तQ
ु हR
आहात.
इ|ी लोकांस १२:१४ - सवA लोकांबरोबर शांतीने राहHयाचा dयEन करा व पFवp जीवन
जगHयाचा dयEन करा. कारण Eयाfशवाय (पFवpतेfशवाय) कोणालाहR dभल
ू ा पाहता येणार
नाहR.
१ पे< १:१५-१६ - १५. Eयाऐवजी [या दे वाने तQ
ु हाला पाचारण केले तो पFवp आहे ,
तQ
ु हRसX
ु धा dEयेक गोjट जी तQ
ु हR कराल Eयात पFवp असा. १६. कारण असे fलUहले
आहे : “पFवp Tहा, कारण मी पFवp आहे .”
0कटXकरण २२:११ - जे मनjु य अयो‹य वागतो. तो आणखी चक
ु wचे वतAन करRत राहू दे !
जो मfलन आहे , Eयाला आणखी मfलन राहू दे ! जो मनjु य पFवp आहे , Eयाला आणखी
पFवpपणाने चालू दे .”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टXप: कुराणमcये लोकांना पFवp होणायचा आदे श दे णारे uकं वा ते पFवp होऊ शकतात असे
स„ू चत करणारे कोणतेहR पXय नाहR.

११७.
वतdमानातील पœ
ु ष ’,धाळंू ना संत
ु ा करtयाची आव1यकता आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
0े6षतांचीं कृEयª १५:५-११ - ११. आQहR असा Fवeवास धरतो कw, आQहR आ7ण हे लोक dभु
येश=
ू या कृपेमळ
ु े तारले जाणार आहोत.”
१ कZरंथकरांस ७:१८ व २० - १८. एखाXयाला जेTहा दे वाने पाचारण केले होते तेTहा Eयाची
अगोदरच संत
ु ा झालR होती काय? Eयाने आपलR संत
ु ा लपवू नये. कोणाला संत
ु ा न
झालेkया िOथतीत पाचारण झाले काय, तर Eयाने संत
ु ा क• नये. २०. dEयेकाने [या
िOथतीत Eयाला पाचारण झाले Eया िOथतीत राहावे.
गलतीकरांस ५:२ - ऐका! मी पौल, तQ
ु हांला सांगत आहे कw, जर संत
ु ा क•न घेऊन तQ
ु हR
`नयमशाOpाकडे वळला तर 7ªOत तम
ु =यासाठn कोणEयाहR uकं मतीचा नाहR.
गलतीकरांस ५:६ - कारण 7ªOत येशम
ू cये संत
ु ा झालेले व संत
ु ा न झालेले यांना काहR अथA
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ु ा हा अ¬ाहम=या धमाAचा एक भाग आहे , आ7ण Qहणन
ू
मस
ु लमानांसाठn बंधनकारक समजला जातो. हे हदRथ: बख
ु ारR १२५२, फेथ अल-बारR ६:३८८;
आ7ण मिु Oलम ४:२३७० येथे दे खील आढळते.
११८.
लोकांनी "प6व<" असावे असा आदे श दे णारX आ'ण =वगाdत 0वेश करtयासाठv "प6व<ता"
असणे पव
ू -d आव1यक आहे या6वषयी सांगणारX काहX प,य आहे त का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
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११९.
लोक =वतःची इHछाशQती आ'ण संकBप वाप‰न परमे1वराचे प<
ु होणे 5नवडू शकतात
का?
बायबल
कुरान
होय / नाहR
योहान १:१२ - काहR लोकांनी Eयाला आपले मानले. Eयांनी Eया=यावर Fवeवास ठे वला.
Fवeवास ठे वणाWया सवा…ना Eयाने दे वाची मल
ु े होHयाचा ह•क Uदला.
रोमकरांस ८:१४ व १६ - १४. कारण िजत•यांना दे वाचा आEमा चालFवतो, `ततके दे वाची
मल
ु े आहे त. १६. तो आEमा Oवत: आपkयाबरोबर दज
ु े
ु ोरा दे तो कw, आपण दे वाची मल
आहोत.
गलतीकरांस ३:२६ - कारण तQ
ु हR सवA सव
ु ात»वर Fवeवास ठे वkयामळ
ु े येशू 7ªOताXवारे
दे वाचे पp
ु आहात.
इ|ी लोकांस १२:५-६ - ५. [या=याकडून तQ
ु हांला उGेजन fमळे ल असा जो शLद (मल
ु े)
तQ
ु हाला उXदे शन
ू वापरHयात आला आहे Eयाचा कदा„चत तQ
ु हाला Fवसर पडलेला Uदसतो.
६. कारण [यां=यावर dभु dेम करतो, Eयांना तो fशOत लावतो आ7ण [यांना तो आपले
पp
ु Qहणन
ू Oवीकारतो, Eयांना तो fशlा करतो.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:१८ - यहुदR आ7ण 7ªOती असे Qहणतात कw, आQहR अkलाहचे पp
ु आहोत आ7ण
Eयाचे लाडके आहोत, मग तू Eयांना असे सांग कw, मग तो तQ
ु हाला तम
ु =या पापांबXदल
fशlा का करतो?
१२०.
एखा,या YयQतीचे 0ाQतन परमे1वरा,वारे पव
ू 5d नधाdZरत ˆकं वा पव
ू `d ल'खत आहे का? (का{दर
ˆकं वा ˆक=मत)
बायबल
नाहR / होय कुरान
अनव
ु ाद ११:२६-२७ - २६. आज मी तम
ु =यापढ
ु े आशीवाAद आ7ण शाप हे पयाAय ठे वत आहे .
Eयातन
`नवड करा. २७. आज मी तम
ू
ु चा दे व परमेeवर •याचा [या आxा तQ
ु हाला
सां„गतkया Eया नीट लlपव
A पाळkयात तर तQ
ू क
ु हाला आशीवाAद fमळे ल.
अनव
ु ाद ३०:१९ - “आज OवगA आ7ण प–
ु हाला जीवन आ7ण मEृ यू या
ृ वी=या साlीने मी तQ
दोहोतन
ू एकाची `नवड करायला सांगत आहे . जीवनाचा पयाAय Oवीकारलात तर आशीवाAद
fमळे ल.
यहोशवा २४:१५ - “पण कदा„चत ् या परमेeवराची सेवा करणे तम
ु =या मनात नसेल. तर ती
`नवड आजच करा. कोणाची उपासना करायची ते 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 - तझ
ु ा Fवधाता इि=छतो Eयास `नमाAण करतो आ7ण इि=छतो Eयास
`नवडतो.
अ झाब ३३:३८ - अkलाहने dेFषतांना जी गोjट आवeय कतATय Qहणन
ू ठरवन
ू UदलR आहे
Eया बाबतीत dेFषतांवर कोणताहR आlेप येत नाहR.
टXप: 7ªeचनांमधील आfमA`नअन लोक “नाहR” बोलतील; परं तु कॅिkव`नOgस “होय”
बोलतील.
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ु आहोत आ7ण
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ु चा दे व परमेeवर •याचा [या आxा तQ
ु हाला
सां„गतkया Eया नीट लlपव
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ु ा Fवधाता इि=छतो Eयास `नमाAण करतो आ7ण इि=छतो Eयास
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१२१.
एखा,या YयQतीला =वगाdत ˆकं वा नरकात पाठवायचे हे ठरवtयासाठv परमे1वर Eया
YयQतीHया चांगBया आ'ण वाईट कृEयांचे मोजमाप वापरतो का? (तेराझी)
बायबल
नाहR / होय कुरान
इˆफसकरांस २:८-९ - ८. कारण दे वा=या कृपेने Fवeवासा=या Xवारे तम
ु चे तारण झाले आ7ण
ते तम
ु =याकडून झाले नहR, तर ते दे वापासन
ू चे दान असे आहे . ९. आ7ण एखादा काहR
काम करतो Eयाचा पiरणाम Qहणन
ू नTहे . यासाठn कोणी बढाई मा• नये.
तीताला ३:४-५ - ४. पण जेTहा आम=या तारणाWया दे वाची कृपा व dी`त मानवाdती dकट
झालR, तेTहा ..... ५. Eयाने आQहाला तारले. दे वाकडून `नद¯ष Qहणवन
ू घेHयासाठn आQहR
केलेkया कोणEयाहR कृEयांनी नTहे तर Eया=या दयेमळ
ु े आQहR तारले गेलो.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------आZरफ ७:८-९ - EयाUदवशी होणारे वजनमाप हे खरे असेल. Eयावेळी [यांचे पारडे जड
असेल, Eयांचीच भरभराट होईल.
म`ु मनन २३:१०२-१०३ - [यां=या तराजच
ू े पारडे जड असेल Eयांचीच भरभराट होईल. परं तु
,[यां=या तराजच
ू े पारडे हलके असेल ते सदै व नरकात वाOतTय करतील.
१२२.
परे म1वरHया सा}ा”यात 0वेश `मळवणे शQय होtयासाठv, सवd0थम “आ‘यािEमक
पन
ु जd†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
ठे वला. Fवeवास ठे वणाWया सवा…ना Eयाने दे वाची मल
ु े होHयाचा ह•क Uदला. १३. हR मल
ु े
लहान बालके जYमतात तशी जYमलR नाहRत. Eयांचा जYम आईवÈडलां=या इ=छे ने uकं वा
योजनेमळ
ु े झाला नाहR, तर Eयांचा जYम दे वाकडून झाला.
योहान ३:३ - येशन
ू े उGर Uदले, ‘मी तQ
ु हांला खरे सांगतो dEयेक Tय•तीचा नTयाने जYम
झालाच पाUहजे. जर एखाघा माणसाचा नTयाने जYम झाला नाहR, तर दे वाचे रा[य पाहू
शकणार नाहR.’
२ कZरंथकरांस ५:१७ - Qहणन
ू , जर कोणी 7ªOतामcये आहे , तर तो नवी उEपFG आहे .
जन
ु े गेल आहे . नवीन आले आहे !
१ पे< १:२३ - जे बीज नाशवंत आहे Eयापासन
ू तम
ु चा नवा जYम झाला नाहR तर जे बीज
अFवनाशी Eयामळ
ु े झाला आहे , तम
ु चा नवा जYम दे वा=या वचनाXवारे जे िजवंत आहे व
Uटकते Eयापासन
ू झाला आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टXप: कुराणमcये “आcयािEमक पन
ु जAYम” होणे आ7ण “पY
ु हा जYम घेणे” आवeयक
असHयाबXदल काहRहR उkलेख केलेला नाहR.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------आZरफ ७:८-९ - EयाUदवशी होणारे वजनमाप हे खरे असेल. Eयावेळी [यांचे पारडे जड
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ु जd†म” होणे आ'ण “प†
ु हा ज†म घेणे” आव1यक आहे का?
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Uटकते Eयापासन
ू झाला आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टXप: कुराणमcये “आcयािEमक पन
ु जAYम” होणे आ7ण “पY
ु हा जYम घेणे” आवeयक
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१२३.
परमे1वर '•=तावर खरा 6व1वास असणा›या सवd ’,धाळंू ना शा1वत जीवन दे tयाब,दल
वचन ˆकं वा खा<ी दे तो का?
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होय / होय कुरान
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योहान ५:२४ - मी तQ
ु हांला खरे तेच सांगतो: जो माझे ऐकतो आ7ण [याने मला पाठFवले
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ु ा नैस„गAक मरण दे ईन आ7ण मी तल
ु ा
d`तjठा dदान करRन, \XधाहRन लोकां=या आरोपातन
ू तल
ु ा म•
ु त करRन, नंतर तQ
ु हाला
मा~याकडे परत यावे लागेल.
मीद ५:४७ व ६९ - जे \Xधावंत आहे त व जे कोणी अkलाहवर व अं`तम Uदवसावर
Fवeवास ठे वतात आ7ण सEकम» करतात ते `निeचतच भयाने |Oत होणार नाहRत कw,
द:ु खीतहR होणार नाहRत.
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भ6वUयातील गोUटX
१२४.
"0े6षत" आ'ण "भ6वUयवाणी" हे श“द म–
ु यतः ”या YयQतीला परमे1वराHया कृपेने
भ6वUयातील गोUटXंचे ®ान आहे अ1या उ,दे शाने वापरले गेले आहे त का? (नेबी)
बायबल
होय / नाहR कुरान
१ शमव
ु ेल ९:९ - शÅल नोकराला Qहणाला, “ठnक आहे , चल जाऊ.” आ7ण ते `तकडे
`नघाले. चढण जात असताना वाटे त Eयांना पाHयाला चाललेkया काहR त•ण मल
ु R भेटkया.
Eयांना Eयांनी संदेjgयाचा पGा Fवचारला.
0कटXकरण १९:१० - यावर मी दे वदत
ू Eयाची उपासना क• लागलो.
ू ा=या पायावर डोके ठे वन
--------------------------------------------------------------------------------------------------------आZरफ ७:१५८ व १८८ - मी खरोखरRच Eया अkलाहकडून, [याची आकाश व धतJवर
dभस
ू Gा आहे Eया=याकडून तQ
ु हा सवा…=या d`त पाठवHयात आलेला एक dेFषत आहे .
Eया=याfशवाय दस
ु रा कोणताहR ईeवर नाहR.
अ काफ ४६:९ - मी काहR कोणी नवा dेFषत नाहR, आ7ण मला हे हR माUहत नाहR कw
मा~या बाबतीत काय होणार आहे , आ7ण तम
ु =या बाबतीत काय होणार आहे , मी केवळ
मा~याकडे dकट होणाWया आxेचे अनस
ु रण करRत असतो. मी तर केवळ सावध करणारा
आहे .
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१२५.
जगाHया अंताशी 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? तQ
ु हR परत येHयाचा
आ7ण जगाचा शेवट होHयाचा काळ जवळ आला आहे हे आQहR कोणEया घटनांवbन
ओळखावे?” १४. दानीएल संदेjgयांने एका अमंगळ गोjटRFवषयी सां„गतले कw, िज=यामळ
ु े
नाश ओढवेल. अशी अमंगळ गोjट हR पFवp जागी- मंUदरामcये उभी असलेलR तQ
ु हR
पाहाल.” २५. या गोjटR होHया अगोदरच मी तQ
ु हांला सावध केले आहे .
0कटXकरण १:१ - हे येशू 7ªOताचे dकटRकरण आहे . [या गोjटR लवकरच घडणे आवeयक
आहे , ते आपkया सेवकांना दाखFवHयासाठn दे वाने येशल
ू ा हे दे वापासन
ू dा—त झाले 7ªOताने
Eया=या दे वदत
ू या सवA गोjटR योहानाला दाखFवHयास सां„गतले.
ू ाला पाठवन
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:५० - मी तQ
ु हाला असेहR Qहणत नाहR कw, जे अzeय आहे ते मला
माUहत आहे .
१२६.
शेवटHया काळात शिQतशालX सैतान शासक येणार आहे या6वषयी काहX भ6वUयसच
ू क प,य
आहे त का? (अँटX'•=त /मेहदX)
बायबल
होय / नाहR कुरान
म‚य २४:२१-२५ – २३. तर Eया=यावर Fवeवास ठे वू नका. २४. खोटे 7ªOत आ7ण खोटे
संदेjटे उदयास येतील.
२ थे=सलनीकाकरांस २:७-९ - आ7ण मग दjु ट dकट होईल. dभु येशू Eयाला आपkया
मख
ु ातील eवासाने मा•न टाकwल आ7ण dभु जेTहा Eया=या येHया=या वेळी मोÂया वैभवाने
dकट होईल तेTहा तो Eयाचा नाश करRल. ९. दjु टाचे येणे सैताना=या साम–याAने होईल
आ7ण Eया=या येHयाबरोबर खोटे चमEकार, „चYहे आ7ण अXभत
ु गोjटR घडतील.
१ योहान २:१८ - मा~या मल
ु ांनो, शेवट जवळ आला आहे आ7ण तQ
ु हR ऐकkयाdमाणे
7ªOतFवरोधी येत आहे त आ7ण आताहR पjु कळ 7ªOतFवरोधी Uदसू लागले आहे त. Eयामळ
ु ेच
आQहाला कळते कw, शेवट जवळ आला आहे .
0कटXकरण ६:१-२ - २. मी पाUहले आ7ण तेथे माइयासमोर पांढरा घोडा होता. घोडेOवाराने
धनjु य धरले होते. Eयाला मग
ु ुट दे Hयात आला होता. तो `नघाला, शpच
ू ा पराभव करRत
`नघाला, तो Fवजय fमळFवHयासाठn `नघाला.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टXप: कुराणमcये अँटR7ªOत uकं वा मेहदR=या येHयाFवषयी कोणताहR उkलेख नाहR.
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ु हR
पाहाल.” २५. या गोjटR होHया अगोदरच मी तQ
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१२७.
असा “†यायाचा {दवस” येणार आहे का, ”या{दवशी परमे1वर 0Eयेक YयQतीला मEृ यत
ू न
ू
उठवन
ू तो =वगाdत जाणार का नरकात हे ठरवेल? (अ{हरª त गुन)ु
बायबल
कुरान
होय / होय
इ|ी लोकांस ९:२७ - आ7ण जसे लोकांना एकदाच मरण व नंतर Yयासानासमोर येणे नेमन
ू
ठे वलेले असते,
२ पे< २:९ - अशा dकारे , dभल
ु ा, धाfमAक लोकांची Eयां=या द:ु खापासन
ू सट
ु का कशी
करायची हे माहRत आहे आ7ण Eयाला माहRत आहे कw Yयाया=या Uदवसापय…त दjु ट लोकांना
fशlेसाठn कसे ठे वायचे.
0कटXकरण २०:११-१५ - १२. Eया मेलेkया लोकां=या कृतीdमाणे Eयांचा Yयाय`नवाडा
करHयात आला. १५. आ7ण जर कोणाचे नाव जीवनीपO
ु तकात सापडले नाहR, तर Eयाला
अ‹नी=या त‡यात टाकHयात येत होते.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:११३ - [या गोjटRंमcये मतभेद आहे त Eया बाबींचा `नवाडा अkलाह
पन
ु •Eथाना=या Uदवशी करे ल.
अल-इ इ}ान ३:१८५ - dEयेक जीवाला मरणाची चव चाखावी लागणार आहे . केवळ
पन
ु •Eथाना=या Uदवशीच तQ
ु हाला तम
ु चे परु े परू फळ Uदले जाणार आहे . Qहणन
ू [या कोणी
Tय•तीला नरका=या अ‹नीपासन
ू दरू नेHयात येईल व OवगाAमcये dवेश दे Hयात येईल `तने
`निeचतच आपले cयेय गाठले असेल.
१२८.
0Eयेकाला काहX काळ नरकात यातना भोगाYया लागणार आहे त का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
योहान ५:२४ - मी तQ
ु हांला खरे तेच सांगतो: जो माझे ऐकतो आ7ण [याने मला पाठFवले
Eया=यावर Fवeवास ठे वतो Eयाला अनंतकालचे जीवन fमळे ल. Eयाला दोषी ठरFवले जाणार
नाहR. तर Eयाने मरणातन
ू `नघन
ू जीवनात dवेश केला आहे .
रोमकरांस ८:१ - Qहणन
ू आता जे 7ªOत येशम
ू cये आहे त Eयांना fशlा नाहR.
१ थे=सलनीकाकरांस ५:९ - कारण दे वाने आQहाला Eयाचा ±ोध सहन करHयासाठn `नवडले
नाहR, तर आपkया dभु येशू 7ªOताXवारे तारण fमळावे Qहणन
ू `नवडले आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:१८५ - Qहणन
ू [या कोणी Tय•तीला नरका=या अ‹नीपासन
ू दरू नेHयात
येईल व OवगाAमcये dवेश दे Hयात येईल `तने `निeचतच आपले cयेय गाठले असेल.
मZरयम १९:७०-७२ - आQहR Eया लोकांना `निeचतच चांगले जाणतो जे नरकात जळHयास
अ„धक पाp आहे त.

१२७.
असा “†यायाचा {दवस” येणार आहे का, ”या{दवशी परमे1वर 0Eयेक YयQतीला मEृ यत
ू न
ू
उठवन
ू तो =वगाdत जाणार का नरकात हे ठरवेल? (अ{हरª त गुन)ु
बायबल
कुरान
होय / होय
इ|ी लोकांस ९:२७ - आ7ण जसे लोकांना एकदाच मरण व नंतर Yयासानासमोर येणे नेमन
ू
ठे वलेले असते,
२ पे< २:९ - अशा dकारे , dभल
ु ा, धाfमAक लोकांची Eयां=या द:ु खापासन
ू सट
ु का कशी
करायची हे माहRत आहे आ7ण Eयाला माहRत आहे कw Yयाया=या Uदवसापय…त दjु ट लोकांना
fशlेसाठn कसे ठे वायचे.
0कटXकरण २०:११-१५ - १२. Eया मेलेkया लोकां=या कृतीdमाणे Eयांचा Yयाय`नवाडा
करHयात आला. १५. आ7ण जर कोणाचे नाव जीवनीपO
ु तकात सापडले नाहR, तर Eयाला
अ‹नी=या त‡यात टाकHयात येत होते.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:११३ - [या गोjटRंमcये मतभेद आहे त Eया बाबींचा `नवाडा अkलाह
पन
ु •Eथाना=या Uदवशी करे ल.
अल-इ इ}ान ३:१८५ - dEयेक जीवाला मरणाची चव चाखावी लागणार आहे . केवळ
पन
ु •Eथाना=या Uदवशीच तQ
ु हाला तम
ु चे परु े परू फळ Uदले जाणार आहे . Qहणन
ू [या कोणी
Tय•तीला नरका=या अ‹नीपासन
ू दरू नेHयात येईल व OवगाAमcये dवेश दे Hयात येईल `तने
`निeचतच आपले cयेय गाठले असेल.
१२८.
0Eयेकाला काहX काळ नरकात यातना भोगाYया लागणार आहे त का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
योहान ५:२४ - मी तQ
ु हांला खरे तेच सांगतो: जो माझे ऐकतो आ7ण [याने मला पाठFवले
Eया=यावर Fवeवास ठे वतो Eयाला अनंतकालचे जीवन fमळे ल. Eयाला दोषी ठरFवले जाणार
नाहR. तर Eयाने मरणातन
ू `नघन
ू जीवनात dवेश केला आहे .
रोमकरांस ८:१ - Qहणन
ू आता जे 7ªOत येशम
ू cये आहे त Eयांना fशlा नाहR.
१ थे=सलनीकाकरांस ५:९ - कारण दे वाने आQहाला Eयाचा ±ोध सहन करHयासाठn `नवडले
नाहR, तर आपkया dभु येशू 7ªOताXवारे तारण fमळावे Qहणन
ू `नवडले आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:१८५ - Qहणन
ू [या कोणी Tय•तीला नरका=या अ‹नीपासन
ू दरू नेHयात
येईल व OवगाAमcये dवेश दे Hयात येईल `तने `निeचतच आपले cयेय गाठले असेल.
मZरयम १९:७०-७२ - आQहR Eया लोकांना `निeचतच चांगले जाणतो जे नरकात जळHयास
अ„धक पाp आहे त.

१२७.
असा “†यायाचा {दवस” येणार आहे का, ”या{दवशी परमे1वर 0Eयेक YयQतीला मEृ यत
ू न
ू
उठवन
ू तो =वगाdत जाणार का नरकात हे ठरवेल? (अ{हरª त गुन)ु
बायबल
कुरान
होय / होय
इ|ी लोकांस ९:२७ - आ7ण जसे लोकांना एकदाच मरण व नंतर Yयासानासमोर येणे नेमन
ू
ठे वलेले असते,
२ पे< २:९ - अशा dकारे , dभल
ु ा, धाfमAक लोकांची Eयां=या द:ु खापासन
ू सट
ु का कशी
करायची हे माहRत आहे आ7ण Eयाला माहRत आहे कw Yयाया=या Uदवसापय…त दjु ट लोकांना
fशlेसाठn कसे ठे वायचे.
0कटXकरण २०:११-१५ - १२. Eया मेलेkया लोकां=या कृतीdमाणे Eयांचा Yयाय`नवाडा
करHयात आला. १५. आ7ण जर कोणाचे नाव जीवनीपO
ु तकात सापडले नाहR, तर Eयाला
अ‹नी=या त‡यात टाकHयात येत होते.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:११३ - [या गोjटRंमcये मतभेद आहे त Eया बाबींचा `नवाडा अkलाह
पन
ु •Eथाना=या Uदवशी करे ल.
अल-इ इ}ान ३:१८५ - dEयेक जीवाला मरणाची चव चाखावी लागणार आहे . केवळ
पन
ु •Eथाना=या Uदवशीच तQ
ु हाला तम
ु चे परु े परू फळ Uदले जाणार आहे . Qहणन
ू [या कोणी
Tय•तीला नरका=या अ‹नीपासन
ू दरू नेHयात येईल व OवगाAमcये dवेश दे Hयात येईल `तने
`निeचतच आपले cयेय गाठले असेल.
१२८.
0Eयेकाला काहX काळ नरकात यातना भोगाYया लागणार आहे त का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
योहान ५:२४ - मी तQ
ु हांला खरे तेच सांगतो: जो माझे ऐकतो आ7ण [याने मला पाठFवले
Eया=यावर Fवeवास ठे वतो Eयाला अनंतकालचे जीवन fमळे ल. Eयाला दोषी ठरFवले जाणार
नाहR. तर Eयाने मरणातन
ू `नघन
ू जीवनात dवेश केला आहे .
रोमकरांस ८:१ - Qहणन
ू आता जे 7ªOत येशम
ू cये आहे त Eयांना fशlा नाहR.
१ थे=सलनीकाकरांस ५:९ - कारण दे वाने आQहाला Eयाचा ±ोध सहन करHयासाठn `नवडले
नाहR, तर आपkया dभु येशू 7ªOताXवारे तारण fमळावे Qहणन
ू `नवडले आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:१८५ - Qहणन
ू [या कोणी Tय•तीला नरका=या अ‹नीपासन
ू दरू नेHयात
येईल व OवगाAमcये dवेश दे Hयात येईल `तने `निeचतच आपले cयेय गाठले असेल.
मZरयम १९:७०-७२ - आQहR Eया लोकांना `निeचतच चांगले जाणतो जे नरकात जळHयास
अ„धक पाp आहे त.

१२७.
असा “†यायाचा {दवस” येणार आहे का, ”या{दवशी परमे1वर 0Eयेक YयQतीला मEृ यत
ू न
ू
उठवन
ू तो =वगाdत जाणार का नरकात हे ठरवेल? (अ{हरª त गुन)ु
बायबल
कुरान
होय / होय
इ|ी लोकांस ९:२७ - आ7ण जसे लोकांना एकदाच मरण व नंतर Yयासानासमोर येणे नेमन
ू
ठे वलेले असते,
२ पे< २:९ - अशा dकारे , dभल
ु ा, धाfमAक लोकांची Eयां=या द:ु खापासन
ू सट
ु का कशी
करायची हे माहRत आहे आ7ण Eयाला माहRत आहे कw Yयाया=या Uदवसापय…त दjु ट लोकांना
fशlेसाठn कसे ठे वायचे.
0कटXकरण २०:११-१५ - १२. Eया मेलेkया लोकां=या कृतीdमाणे Eयांचा Yयाय`नवाडा
करHयात आला. १५. आ7ण जर कोणाचे नाव जीवनीपO
ु तकात सापडले नाहR, तर Eयाला
अ‹नी=या त‡यात टाकHयात येत होते.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:११३ - [या गोjटRंमcये मतभेद आहे त Eया बाबींचा `नवाडा अkलाह
पन
ु •Eथाना=या Uदवशी करे ल.
अल-इ इ}ान ३:१८५ - dEयेक जीवाला मरणाची चव चाखावी लागणार आहे . केवळ
पन
ु •Eथाना=या Uदवशीच तQ
ु हाला तम
ु चे परु े परू फळ Uदले जाणार आहे . Qहणन
ू [या कोणी
Tय•तीला नरका=या अ‹नीपासन
ू दरू नेHयात येईल व OवगाAमcये dवेश दे Hयात येईल `तने
`निeचतच आपले cयेय गाठले असेल.
१२८.
0Eयेकाला काहX काळ नरकात यातना भोगाYया लागणार आहे त का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
योहान ५:२४ - मी तQ
ु हांला खरे तेच सांगतो: जो माझे ऐकतो आ7ण [याने मला पाठFवले
Eया=यावर Fवeवास ठे वतो Eयाला अनंतकालचे जीवन fमळे ल. Eयाला दोषी ठरFवले जाणार
नाहR. तर Eयाने मरणातन
ू `नघन
ू जीवनात dवेश केला आहे .
रोमकरांस ८:१ - Qहणन
ू आता जे 7ªOत येशम
ू cये आहे त Eयांना fशlा नाहR.
१ थे=सलनीकाकरांस ५:९ - कारण दे वाने आQहाला Eयाचा ±ोध सहन करHयासाठn `नवडले
नाहR, तर आपkया dभु येशू 7ªOताXवारे तारण fमळावे Qहणन
ू `नवडले आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:१८५ - Qहणन
ू [या कोणी Tय•तीला नरका=या अ‹नीपासन
ू दरू नेHयात
येईल व OवगाAमcये dवेश दे Hयात येईल `तने `निeचतच आपले cयेय गाठले असेल.
मZरयम १९:७०-७२ - आQहR Eया लोकांना `निeचतच चांगले जाणतो जे नरकात जळHयास
अ„धक पाp आहे त.

१२९.
जर एखादX YयQती नरकात गेलX, तर नंतर तेथन
ू बाहे र पडून =वगाdत जाtयाची शQयता
आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
म‚य २५:४१ व ४६ - मग राजा आपkया डाTया बाज=
ू यांना Qहणेल, ‘मा~यापासन
ू दरू जा,
तQ
ु हR शाFपत आहात, अनंतकाळ=या अ‹नीत जा. हा अ‹नी सैतान व Eया=या दत
ू ांसाठn
तयार केला आहे . ४६. मग ते अनी`तमान लोक अनंतकाळ=या fशlेसाठn जातील,
लक
ू क १६:२५-२६ - २५. परं तु अ¬ाहम Qहणाला, “मा~या मल
ु ा, लlात ठे व कw त~
ु या
जीवनात जशा तल
ु ा चांगkया गोjटR fमळाkया, तशा लाजाराला वाईट गोjटR fमळाkया.
२६. आ7ण या सग‡याfशवाय, तम
ु =या व आम=यामcये एक मोठn दरR ठे वलेलR आहे ,
यासाठn कw, येथन
ू तम
ु =याकडे [यांना जायचे आहे Eयांना जाता येऊ नये व तम
ु =याकडून
कोणालाहR आम=याकडे येता येऊ नये.’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:१२८ - तम
ु चे Oथान नरकbपी अ‹नी हे च आहे , आ7ण अkलाह अYयdकारे
इि=छत नसेल तर तेथे तQ
ु हाला dदRघAकाळ लागेल.
हूड ११:१०६-१०७ - जेTहा तो Uदवस येईल तेTहा कोणीहR जीव Eया=या अनx
ु ेfशवाय बोलू
शकणार नाहR; मग Eयां=यापैकw काहR जीव सद
ु ै वी ठरतील आ7ण काहR दद
ु ½ वी ठरतील. जे
सद
ु ै वी ठरतील ते OवगाAत असतील.
१३०.
पन
ु œ,धार केलेले शरXर हाड, मांस आ'ण रQताचे 0Eयz शरXर असते का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
१ कZरंथकरांस १५:३५-५० – ३५. परं तु कोणीतरR Qहणेल? “मेलेले कसे उठFवले जातात?
कोणEया dकार=या शरRराने ते येतात?” ४४. जे जfमनीत परु ले जाते ते नैस„गAक शरRर
आहे जे उठFवले जाते ते आcयािEमक शरRर आहे . जर नैस„गAक शरRरे आहे त तर
आcयािEमक शरRरे सX
ु धा असतात. ५०. आपkया मांस व र•त असलेkया ज„गक शरRराला
दे वा=या रा[यात वाटा fमळू शकत नाहR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२५ व २५९ - Eया बागेत Eयां=यासाठn पFवp जीवनसाथी असतील आ7ण ते
Eयात सदै व `नवास करतील. लोकांसमोर एक उदाहरण Qहणन
ू तल
ु ा ठे वता यावे यासाठn
आQहR असे केले आहे , आ7ण हाडांकडे पहा आQहR ती कशी TयविOथत जोडतो आ7ण
Eयावर मांसाचे आवरण चढवतो.
झु©फ ४३:७० - तQ
ु हR आ7ण तम
ु =या पEनी आनंदR होऊन उपवनात dFवjट Tहा.
वाकŽया ५६:३५-३८ - आQहRच एक संद
ु र `नfमAती Qहणन
ू Eयांना `नमाAण केले आहे . आ7ण
Eयांना कुमारR बनवले आहे .
नेबी ७८:३३ - आ7ण सम वया=या नवयव
ु ती.

१२९.
जर एखादX YयQती नरकात गेलX, तर नंतर तेथन
ू बाहे र पडून =वगाdत जाtयाची शQयता
आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
म‚य २५:४१ व ४६ - मग राजा आपkया डाTया बाज=
ू यांना Qहणेल, ‘मा~यापासन
ू दरू जा,
तQ
ु हR शाFपत आहात, अनंतकाळ=या अ‹नीत जा. हा अ‹नी सैतान व Eया=या दत
ू ांसाठn
तयार केला आहे . ४६. मग ते अनी`तमान लोक अनंतकाळ=या fशlेसाठn जातील,
लक
ू क १६:२५-२६ - २५. परं तु अ¬ाहम Qहणाला, “मा~या मल
ु ा, लlात ठे व कw त~
ु या
जीवनात जशा तल
ु ा चांगkया गोjटR fमळाkया, तशा लाजाराला वाईट गोjटR fमळाkया.
२६. आ7ण या सग‡याfशवाय, तम
ु =या व आम=यामcये एक मोठn दरR ठे वलेलR आहे ,
यासाठn कw, येथन
ू तम
ु =याकडे [यांना जायचे आहे Eयांना जाता येऊ नये व तम
ु =याकडून
कोणालाहR आम=याकडे येता येऊ नये.’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:१२८ - तम
ु चे Oथान नरकbपी अ‹नी हे च आहे , आ7ण अkलाह अYयdकारे
इि=छत नसेल तर तेथे तQ
ु हाला dदRघAकाळ लागेल.
हूड ११:१०६-१०७ - जेTहा तो Uदवस येईल तेTहा कोणीहR जीव Eया=या अनx
ु ेfशवाय बोलू
शकणार नाहR; मग Eयां=यापैकw काहR जीव सद
ु ै वी ठरतील आ7ण काहR दद
ु ½ वी ठरतील. जे
सद
ु ै वी ठरतील ते OवगाAत असतील.
१३०.
पन
ु œ,धार केलेले शरXर हाड, मांस आ'ण रQताचे 0Eयz शरXर असते का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
१ कZरंथकरांस १५:३५-५० – ३५. परं तु कोणीतरR Qहणेल? “मेलेले कसे उठFवले जातात?
कोणEया dकार=या शरRराने ते येतात?” ४४. जे जfमनीत परु ले जाते ते नैस„गAक शरRर
आहे जे उठFवले जाते ते आcयािEमक शरRर आहे . जर नैस„गAक शरRरे आहे त तर
आcयािEमक शरRरे सX
ु धा असतात. ५०. आपkया मांस व र•त असलेkया ज„गक शरRराला
दे वा=या रा[यात वाटा fमळू शकत नाहR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२५ व २५९ - Eया बागेत Eयां=यासाठn पFवp जीवनसाथी असतील आ7ण ते
Eयात सदै व `नवास करतील. लोकांसमोर एक उदाहरण Qहणन
ू तल
ु ा ठे वता यावे यासाठn
आQहR असे केले आहे , आ7ण हाडांकडे पहा आQहR ती कशी TयविOथत जोडतो आ7ण
Eयावर मांसाचे आवरण चढवतो.
झु©फ ४३:७० - तQ
ु हR आ7ण तम
ु =या पEनी आनंदR होऊन उपवनात dFवjट Tहा.
वाकŽया ५६:३५-३८ - आQहRच एक संद
ु र `नfमAती Qहणन
ू Eयांना `नमाAण केले आहे . आ7ण
Eयांना कुमारR बनवले आहे .
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१३१.
=वगाdत ल°Ÿगक संबंध आ'ण ल´न होतील का? (हौरXस)
बायबल
नाहR / होय कुरान
म‚य २२:२८-३३ - २८. आता deन असा आहे कw, पन
ु bEथाना=या वेळेस ती कोणाची पEनी
असेल, कारण सवA सातहR भावांनी `त=यांशी ल‹न केले होते.” २९. उGर दे ताना येशू Eयांना
Qहणाला, तQ
ु हR चक
ु wची समजत
ू कbन घेत आहात, कारण तQ
ु हांला दे वाचे वचन uकं वा
साम–यA माहRत नाहR. ३०. तQ
ु हांला समजले पाUहजे कw, पन
ु bEथानानंतर=या जीवनात लोक
ल‹न करणार नाहRत uकं वा कbन दे णार नाहRत. उलट ते OवगाAत दे वदत
ू ासारखे असतील.
१ कZरंथकरांस १५:५० - आपkया मांस व र•त असलेkया ज„गक शरRराला दे वा=या रा[यात
वाटा fमळू शकत नाहR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------तरू ५२:२० - आQहR Fवशाल व संद
ु र नेp असलेkया bपवती िOpया Eयांना सहचाiरणी
Qहणन
ू दे ऊ.
रहमान ५५:५५-५६, ७०-७२ - Eयांमcये नजर खालR झुकलेkया अशा पFवp िOpया असतील,
[यांना Eयां=या आधी ना कोणEयाहR मनjु याने व ना कोणEयाहR िजYन ने OपशA केला
असेल.
१३२.
सावdभौ`मक चचdला "'•=ताची वध"ू समजले जाते का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
इˆफसकरांस ५:२३,२५ व ३२ – २३. 7ªOत Oवत:च शरRराचा तारणारा आहे . २५. पतींनो,
[याdमाणे 7ªOत मंडळीवर dी`त करतो, तशी तQ
ु हR आपkया पEनीवर dी`त करा. Eयाने
`त=यासाठn Oवत:ला Uदले, ३२. हे गुढ सEय फार महœवाचे आहे आ7ण मी हे सांगत आहे
कw ते 7ªOत व मंडळीला लागू पडते.
0कटXकरण १९:७ - आपण उkहास क• व आनंदात राहू! आ7ण Eयाचे गौरव क• कारण
कोकWयाचे ल‹न जवळ आले आहे . आ7ण Eया=या वधन
ू े Oवत:ला नटवन
ू तयार केले आहे
0कटXकरण २१:९ - मग [या दे वदत
ू ां=या हातात सात पीडांनी भरलेkया सात वाgया होEया.
Eयां=यापैकw एक दे वदत
ू आला, आ7ण तो मला Qहणाला, “इकडे ये! जी कोकWयाची वधु
आहे , ती मी तल
ु ा 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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ु हांला समजले पाUहजे कw, पन
ु bEथानानंतर=या जीवनात लोक
ल‹न करणार नाहRत uकं वा कbन दे णार नाहRत. उलट ते OवगाAत दे वदत
ू ासारखे असतील.
१ कZरंथकरांस १५:५० - आपkया मांस व र•त असलेkया ज„गक शरRराला दे वा=या रा[यात
वाटा fमळू शकत नाहR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------तरू ५२:२० - आQहR Fवशाल व संद
ु र नेp असलेkया bपवती िOpया Eयांना सहचाiरणी
Qहणन
ू दे ऊ.
रहमान ५५:५५-५६, ७०-७२ - Eयांमcये नजर खालR झुकलेkया अशा पFवp िOpया असतील,
[यांना Eयां=या आधी ना कोणEयाहR मनjु याने व ना कोणEयाहR िजYन ने OपशA केला
असेल.
१३२.
सावdभौ`मक चचdला "'•=ताची वध"ू समजले जाते का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
इˆफसकरांस ५:२३,२५ व ३२ – २३. 7ªOत Oवत:च शरRराचा तारणारा आहे . २५. पतींनो,
[याdमाणे 7ªOत मंडळीवर dी`त करतो, तशी तQ
ु हR आपkया पEनीवर dी`त करा. Eयाने
`त=यासाठn Oवत:ला Uदले, ३२. हे गुढ सEय फार महœवाचे आहे आ7ण मी हे सांगत आहे
कw ते 7ªOत व मंडळीला लागू पडते.
0कटXकरण १९:७ - आपण उkहास क• व आनंदात राहू! आ7ण Eयाचे गौरव क• कारण
कोकWयाचे ल‹न जवळ आले आहे . आ7ण Eया=या वधन
ू े Oवत:ला नटवन
ू तयार केले आहे
0कटXकरण २१:९ - मग [या दे वदत
ू ां=या हातात सात पीडांनी भरलेkया सात वाgया होEया.
Eयां=यापैकw एक दे वदत
ू आला, आ7ण तो मला Qहणाला, “इकडे ये! जी कोकWयाची वधु
आहे , ती मी तल
ु ा 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 ’,धाळंू नी काय,या0माणे राहावे अशी परमे1वराची इHछा आहे का? (शZरया)
बायबल
नाहR / होय कुरान
रोमकरांस ६:१४ - पाप तQ
ु हांवर रा[य करणार नाहR. कारण तQ
ु हR `नयमशाOpाधीन नाहR
तर दे वा=या कृपे=या अधीन आहात.
रोमकरांस १०:४ - कारण 7ªOत `नयमशाOpाचा शेवट आहे यासाठn कw, जे Fवeवास
ठे वतात Eयांना नी`तमEव fमळावे.
गलतीकरांस ३:११ व २५ - ११. `नयमशाOpामळ
ु े कोणीहR मनjु य दे वासमोर नी`तमान ठरत
नाहR, हे उघड आहे . कारण शाOp सांगते कw,“Fवeवासामळ
ु े नी`तमान मनjु य जगेल.” २५.
पण आता हा Fवeवास आलाच आहे , तर यापढ
ु े आQहR या कडक पालका=या अधीन नाहR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:४८ - तू अkलाहने जे dकट केले आहे Eयानस
ु ार Eयां=यामcये `नणAय कर आ7ण
त~
ु याकडे जे सEय आलेले आहे Eयास सोडून तू Eयां=या दjु ट dवG
ु रण कb
ृ ीचे अनक
नकोस.
अल जा`सयाह ४५:१८ - आQहR तल
ु ा धमAxांचा अंतभाAव असलेला एक सO
ु पjट मागA ठरवन
ू
Uदला आहे ; तू Eया मागाAचे अनस
ु रण कर.
१३४.
’,धाळंू नी वाईन 6पणे 5न6ष,ध आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
लक
ू क ७:३४-३५ - ३४. मनjु याचा पp
ु खात पीत आला आ7ण तQ
ु हR Qहणता; “पाहा, तो
खादाड, मXयपी, जकातदारं चा आ7ण पा—यांचा fमp आहे .’ ३५. xान तेTहा यो‹य ठरते,
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 नTहते.
१ तीम…याला ५:२३ - नस
ु तेच पाणी FपHयाचे थांबव आ7ण त~
ु या पचनासाठn व वारं वार=या
दख
ु Hयासाठn ¹ाlारसाचा वापर कर.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२१९ - यामcये महापाप आहे .
मीद ५:९०-९१ - मादक ¹Tये हR सैतानाची uकळसवाणी कामे आहे त Qहणू या गोjटRपासन
ू
दरू राहा Qहणजे तम
ु चा उEकषA होईल.
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मीद ५:९०-९१ - मादक ¹Tये हR सैतानाची uकळसवाणी कामे आहे त Qहणू या गोjटRपासन
ू
दरू राहा Qहणजे तम
ु चा उEकषA होईल.

YयवहाZरक जीवनातील सम=या
१३३.
वतdमानातील ’,धाळंू नी काय,या0माणे राहावे अशी परमे1वराची इHछा आहे का? (शZरया)
बायबल
नाहR / होय कुरान
रोमकरांस ६:१४ - पाप तQ
ु हांवर रा[य करणार नाहR. कारण तQ
ु हR `नयमशाOpाधीन नाहR
तर दे वा=या कृपे=या अधीन आहात.
रोमकरांस १०:४ - कारण 7ªOत `नयमशाOpाचा शेवट आहे यासाठn कw, जे Fवeवास
ठे वतात Eयांना नी`तमEव fमळावे.
गलतीकरांस ३:११ व २५ - ११. `नयमशाOpामळ
ु े कोणीहR मनjु य दे वासमोर नी`तमान ठरत
नाहR, हे उघड आहे . कारण शाOp सांगते कw,“Fवeवासामळ
ु े नी`तमान मनjु य जगेल.” २५.
पण आता हा Fवeवास आलाच आहे , तर यापढ
ु े आQहR या कडक पालका=या अधीन नाहR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:४८ - तू अkलाहने जे dकट केले आहे Eयानस
ु ार Eयां=यामcये `नणAय कर आ7ण
त~
ु याकडे जे सEय आलेले आहे Eयास सोडून तू Eयां=या दjु ट dवG
ु रण कb
ृ ीचे अनक
नकोस.
अल जा`सयाह ४५:१८ - आQहR तल
ु ा धमAxांचा अंतभाAव असलेला एक सO
ु पjट मागA ठरवन
ू
Uदला आहे ; तू Eया मागाAचे अनस
ु रण कर.
१३४.
’,धाळंू नी वाईन 6पणे 5न6ष,ध आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
लक
ू क ७:३४-३५ - ३४. मनjु याचा पp
ु खात पीत आला आ7ण तQ
ु हR Qहणता; “पाहा, तो
खादाड, मXयपी, जकातदारं चा आ7ण पा—यांचा fमp आहे .’ ३५. xान तेTहा यो‹य ठरते,
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 नTहते.
१ तीम…याला ५:२३ - नस
ु तेच पाणी FपHयाचे थांबव आ7ण त~
ु या पचनासाठn व वारं वार=या
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१३५.
’,धाळंू नी डुकराचे मांस खाणे 5न6ष,ध आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
0े6षतांचीं कृEयª १०:१३-१५ - १३. नंतर एक वाणी पेpाने ऐकलR, “पेpा, उठ; यापैकw कोणताहR
dाणी मा•न खा.” १५. पण ती वाणी Eयाला पY
ु हा QहणालR, “दे वाने या गोjटR शX
ु ध केkया
आहे त. Eयांना अपFवp Qहणू नकोस!”
१ कZरंथकरांस १०:२५ - मांसा=या बाजारात जे मास Fवकले जाते ते कोणतेहR मांस खा.
Fववेकबc
ु दRला Eया मांसाFवषयीचे कोणतेहR deन न Fवचारता खा.
कल=सैकरांस २:१६ - Qहणन
ू कोणीहR तम
ु =यावर खाHयाFवषयी आ7ण FपHयाFवषयी uकं वा
मेजवाYयांFवषयी, नवचं¹ोउEसवाFवषयी uकं वा शLबाथ UदवसांFवषयी टRका क• नये.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:३ - `नFषXध ठरवHयात आले आहे डुकराचे मांस
अल अन आम ६:१४५ - डुकराचे मांस हे अOव=छ uकं वा अपFवp असkयामळ
ु े.
१३६.
वतdमानातील ’,धाळंू नी उपवास ठे वावे हे परमे1वराला अपे³zत आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
योएल २:१२ - परमेeवराचा संदेश पढ
Rलdमाणे
आहे : “मनापासन
ु
ू मा~याकडे परत या. तQ
ु हR
दjु कृEये केलRत. रडा, शोक करा आ7ण उपवास करा.
म‚य ६:१७ - तQ
ु हR जेTहा उपास करता तेTहा आपkया डो•याला तेल लावा आ7ण आपले
त™ड धव
ु ा.
माकd २:२० - परं तु असे Uदवस येतील कw, वर Eयां=यापासन
ू घेतला जाईल आ7ण नंतर ते
Eया Uदवशी उपास करतील.
१ कZरंथकरांस ७:५ - तQ
ु हालां dाथAनेला वेळ दे ता यावा Qहणन
ू एकमेकां=या संमतीने
ठराFवक वेळेकरRता दरू राहा. आ7ण मग पY
ु हा एक Tहा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१८३ व १८५ - उपवास करणे तम
ु =यासाठn FवUहत करHयात येत आहे .
रमजान या मUहYयातच उपास पाळावा. उपवास करणे तम
ु =याच Uहताचे आहे .
अ झाब ३३:३५ - उपवास पाळणारे प•
ु ष व िOpया यांसाठn अkलाहने lमा व महान
पH
ु यफल तयार ठे वले आहे .
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Fववेकबc
ु दRला Eया मांसाFवषयीचे कोणतेहR deन न Fवचारता खा.
कल=सैकरांस २:१६ - Qहणन
ू कोणीहR तम
ु =यावर खाHयाFवषयी आ7ण FपHयाFवषयी uकं वा
मेजवाYयांFवषयी, नवचं¹ोउEसवाFवषयी uकं वा शLबाथ UदवसांFवषयी टRका क• नये.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:३ - `नFषXध ठरवHयात आले आहे डुकराचे मांस
अल अन आम ६:१४५ - डुकराचे मांस हे अOव=छ uकं वा अपFवp असkयामळ
ु े.
१३६.
वतdमानातील ’,धाळंू नी उपवास ठे वावे हे परमे1वराला अपे³zत आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
योएल २:१२ - परमेeवराचा संदेश पढ
ु Rलdमाणे आहे : “मनापासन
ू मा~याकडे परत या. तQ
ु हR
दjु कृEये केलRत. रडा, शोक करा आ7ण उपवास करा.
म‚य ६:१७ - तQ
ु हR जेTहा उपास करता तेTहा आपkया डो•याला तेल लावा आ7ण आपले
त™ड धव
ु ा.
माकd २:२० - परं तु असे Uदवस येतील कw, वर Eयां=यापासन
ू घेतला जाईल आ7ण नंतर ते
Eया Uदवशी उपास करतील.
१ कZरंथकरांस ७:५ - तQ
ु हालां dाथAनेला वेळ दे ता यावा Qहणन
ू एकमेकां=या संमतीने
ठराFवक वेळेकरRता दरू राहा. आ7ण मग पY
ु हा एक Tहा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१८३ व १८५ - उपवास करणे तम
ु =यासाठn FवUहत करHयात येत आहे .
रमजान या मUहYयातच उपास पाळावा. उपवास करणे तम
ु =याच Uहताचे आहे .
अ झाब ३३:३५ - उपवास पाळणारे प•
ु ष व िOpया यांसाठn अkलाहने lमा व महान
पH
ु यफल तयार ठे वले आहे .

१३७.
0ाथdना आ'ण उपवास उघडपणे करावेत ”यामळ
ु े इतर लोक तN
ु हाला असे करताना बघू
शकतील या गोUटXस परमे1वर 0ाधा†य दे तो का?
बायबल
कुरान
नाहR / होय
म‚य ६:५-८ – ६. पण तQ
ु हR जेTहा dाथAना करता तेTहा आतkया खोलRत जा, दार लावन
ू
¿या. व जो तम
ु चा Fपता ग—ु त आहे Eयाची dाथAना करा. मग तम
ु चा Fपता, [याला कोणी
पाहू शकत नाहR तो तQ
ु हांला d`तफळ दे ईल.
म‚य ६:१६-१८ - १६. जेTहा तQ
ु हR उपास करता तेTहा तQ
ु हR ढ™‹यांसारखे चेहरा उदास कb
नका. १८. यासाठn कw, तQ
ु हR उपास करता हे लोकांना Uदसू नये तर तम
ु =या गु—त
FपEयाला Uदसावे. मग तम
ु चा गु—त Fपता तQ
ु हांला d`तफळ दे ईल.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:१०३ - जेTहा तू Eयां=यामcये उपिOथत असशील आ7ण Eयांना नमाज पढवत
असशील तेTहा Eयां=यापैकw एका समह
ू ाला त~
ु याबरोबर उभं राहू दे .
जम
ु ा ६२:९ - श±
ु वारR जेTहा dाथAनेसाठn आवाहन करHयात येईल तेTहा सवA Tयवहार सोडून
अkलाह=या नामOमरणासाठn Eवरे ने 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, “Fवशेष Uदवशी उपास कbन तQ
ु हR तQ
ु हालाच पाUहजे ते
करता. तQ
ु हR तम
ु =या शरRराला •लेश दे त नाहR तर तम
ु =या नोकरांना fशlा करता.
म‚य ६:१६-१८ - १६. जेTहा तQ
ु हR उपास करता तेTहा तQ
ु हR ढ™‹यांसारखे चेहरा उदास कb
नका. १८. यासाठn कw, तQ
ु हR उपास करता हे लोकांना Uदसू नये तर तम
ु =या गु—त
FपEयाला Uदसावे. मग तम
ु चा गु—त Fपता तQ
ु हांला d`तफळ दे ईल.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१८३-१८५ - उपवास करणे तम
ु =यासाठn FवUहत करHयात येत आहे . रमजान
या मUहYयातच उपास पाळावा.

१३७.
0ाथdना आ'ण उपवास उघडपणे करावेत ”यामळ
ु े इतर लोक तN
ु हाला असे करताना बघू
शकतील या गोUटXस परमे1वर 0ाधा†य दे तो का?
बायबल
कुरान
नाहR / होय
म‚य ६:५-८ – ६. पण तQ
ु हR जेTहा dाथAना करता तेTहा आतkया खोलRत जा, दार लावन
ू
¿या. व जो तम
ु चा Fपता ग—ु त आहे Eयाची dाथAना करा. मग तम
ु चा Fपता, [याला कोणी
पाहू शकत नाहR तो तQ
ु हांला d`तफळ दे ईल.
म‚य ६:१६-१८ - १६. जेTहा तQ
ु हR उपास करता तेTहा तQ
ु हR ढ™‹यांसारखे चेहरा उदास कb
नका. १८. यासाठn कw, तQ
ु हR उपास करता हे लोकांना Uदसू नये तर तम
ु =या गु—त
FपEयाला Uदसावे. मग तम
ु चा गु—त Fपता तQ
ु हांला d`तफळ दे ईल.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:१०३ - जेTहा तू Eयां=यामcये उपिOथत असशील आ7ण Eयांना नमाज पढवत
असशील तेTहा Eयां=यापैकw एका समह
ू ाला त~
ु याबरोबर उभं राहू दे .
जम
ु ा ६२:९ - श±
ु वारR जेTहा dाथAनेसाठn आवाहन करHयात येईल तेTहा सवA Tयवहार सोडून
अkलाह=या नामOमरणासाठn Eवरे ने 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, “Fवशेष Uदवशी उपास कbन तQ
ु हR तQ
ु हालाच पाUहजे ते
करता. तQ
ु हR तम
ु =या शरRराला •लेश दे त नाहR तर तम
ु =या नोकरांना fशlा करता.
म‚य ६:१६-१८ - १६. जेTहा तQ
ु हR उपास करता तेTहा तQ
ु हR ढ™‹यांसारखे चेहरा उदास कb
नका. १८. यासाठn कw, तQ
ु हR उपास करता हे लोकांना Uदसू नये तर तम
ु =या गु—त
FपEयाला Uदसावे. मग तम
ु चा गु—त Fपता तQ
ु हांला d`तफळ दे ईल.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१८३-१८५ - उपवास करणे तम
ु =यासाठn FवUहत करHयात येत आहे . रमजान
या मUहYयातच उपास पाळावा.

१३७.
0ाथdना आ'ण उपवास उघडपणे करावेत ”यामळ
ु े इतर लोक तN
ु हाला असे करताना बघू
शकतील या गोUटXस परमे1वर 0ाधा†य दे तो का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
म‚य ६:५-८ – ६. पण तQ
ु हR जेTहा dाथAना करता तेTहा आतkया खोलRत जा, दार लावन
ू
¿या. व जो तम
ु चा Fपता गु—त आहे Eयाची dाथAना करा. मग तम
ु चा Fपता, [याला कोणी
पाहू शकत नाहR तो तQ
ु हांला d`तफळ दे ईल.
म‚य ६:१६-१८ - १६. जेTहा तQ
ु हR उपास करता तेTहा तQ
ु हR ढ™‹यांसारखे चेहरा उदास कb
नका. १८. यासाठn कw, तQ
ु हR उपास करता हे लोकांना Uदसू नये तर तम
ु =या गु—त
FपEयाला Uदसावे. मग तम
ु चा गु—त Fपता तQ
ु हांला d`तफळ दे ईल.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:१०३ - जेTहा तू Eयां=यामcये उपिOथत असशील आ7ण Eयांना नमाज पढवत
असशील तेTहा Eयां=यापैकw एका समह
ू ाला त~
ु याबरोबर उभं राहू दे .
जम
ु ा ६२:९ - श±
ु वारR जेTहा dाथAनेसाठn आवाहन करHयात येईल तेTहा सवA Tयवहार सोडून
अkलाह=या नामOमरणासाठn Eवरे ने 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, “Fवशेष Uदवशी उपास कbन तQ
ु हR तQ
ु हालाच पाUहजे ते
करता. तQ
ु हR तम
ु =या शरRराला •लेश दे त नाहR तर तम
ु =या नोकरांना fशlा करता.
म‚य ६:१६-१८ - १६. जेTहा तQ
ु हR उपास करता तेTहा तQ
ु हR ढ™‹यांसारखे चेहरा उदास कb
नका. १८. यासाठn कw, तQ
ु हR उपास करता हे लोकांना Uदसू नये तर तम
ु =या गु—त
FपEयाला Uदसावे. मग तम
ु चा ग—ु त Fपता तQ
ु हांला d`तफळ दे ईल.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१८३-१८५ - उपवास करणे तम
ु =यासाठn FवUहत करHयात येत आहे . रमजान
या मUहYयातच उपास पाळावा.

१३७.
0ाथdना आ'ण उपवास उघडपणे करावेत ”यामळ
ु े इतर लोक तN
ु हाला असे करताना बघू
शकतील या गोUटXस परमे1वर 0ाधा†य दे तो का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
म‚य ६:५-८ – ६. पण तQ
ु हR जेTहा dाथAना करता तेTहा आतkया खोलRत जा, दार लावन
ू
¿या. व जो तम
ु चा Fपता गु—त आहे Eयाची dाथAना करा. मग तम
ु चा Fपता, [याला कोणी
पाहू शकत नाहR तो तQ
ु हांला d`तफळ दे ईल.
म‚य ६:१६-१८ - १६. जेTहा तQ
ु हR उपास करता तेTहा तQ
ु हR ढ™‹यांसारखे चेहरा उदास कb
नका. १८. यासाठn कw, तQ
ु हR उपास करता हे लोकांना Uदसू नये तर तम
ु =या गु—त
FपEयाला Uदसावे. मग तम
ु चा गु—त Fपता तQ
ु हांला d`तफळ दे ईल.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:१०३ - जेTहा तू Eयां=यामcये उपिOथत असशील आ7ण Eयांना नमाज पढवत
असशील तेTहा Eयां=यापैकw एका समह
ू ाला त~
ु याबरोबर उभं राहू दे .
जम
ु ा ६२:९ - श±
ु वारR जेTहा dाथAनेसाठn आवाहन करHयात येईल तेTहा सवA Tयवहार सोडून
अkलाह=या नामOमरणासाठn Eवरे ने 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, “Fवशेष Uदवशी उपास कbन तQ
ु हR तQ
ु हालाच पाUहजे ते
करता. तQ
ु हR तम
ु =या शरRराला •लेश दे त नाहR तर तम
ु =या नोकरांना fशlा करता.
म‚य ६:१६-१८ - १६. जेTहा तQ
ु हR उपास करता तेTहा तQ
ु हR ढ™‹यांसारखे चेहरा उदास कb
नका. १८. यासाठn कw, तQ
ु हR उपास करता हे लोकांना Uदसू नये तर तम
ु =या गु—त
FपEयाला Uदसावे. मग तम
ु चा ग—ु त Fपता तQ
ु हांला d`तफळ दे ईल.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१८३-१८५ - उपवास करणे तम
ु =यासाठn FवUहत करHयात येत आहे . रमजान
या मUहYयातच उपास पाळावा.

१३९.
’,धाळंू नी उEपनाचा दहावा {ह=सा दान करणे आ'ण `भzा दे णे परमे1वरास अपे³zत आहे
का? (जकात)
बायबल
होय / होय कुरान
मलाखी ३:८-१० - दे वाकडे चोरR करHयाचे सोडून Xया. दे वाकडे चोरR क• नये. पण तQ
ु हR
मा~या वOतू चोरkया.” “तQ
ु हR मला Fवचारता, ‘आQहR तझ
ु े काय चोरले?’ “तQ
ु हR मला
तम
ु =या वOतंच
ू ा एक दशांश भाग Xयायला हवा.
म‚य ६:३ - Qहणन
ू जेTहा तQ
ु हR गiरबाला Xयाल, तेTहा गुपचप
ू Xया. तम
ु चा उजवा हात
काय करतो हे तम
ु =या डाTया हाताला कळू नये.
म‚य १९:२१. - येशन
ू े उGर Uदले, तल
ु ा जर पiरपण
ू A Tहायचे असेल तर जा आ7ण तझ
ु े जे
काहR आहे ते Fवकून टाक. आ7ण ते पैसे गरRबांना वाटून दे . Qहणजे OवगाAत तल
ु ा मोठा
ठे वा fमळे ल. मग ये आ7ण मा~यामागे चालू लाग.”
लक
ू क ११:४१ - पण जे आतमcये आहे , ते गरRबांना Xया. आ7ण नंतर सवA काहR
तम
ु =यासाठn Oव=छ होईल.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१७७ - जो अkलाह=या dेमाखातर आपले धन नातेवाईक, अनाथ, गरजवंत
आ7ण वाटसb यां=यावर खचA करतो व `नयfमत जकात दे त असतो हे लोकच सEयवचनी
असkयाचे fसXध झाले आहे .
तेY बी ९:१०३-१०४ - तो अkलाहच होय जो आपkया सेवकांकडून दानास Oवीकृती dदान
करतो.
म`ु मनन २३:१ व ४ - दान (जकात) दे Hयास सu±य असतात. Eया \Xधावंतांना `निeचतच
यश dा—त होते.
१४०.
परमे1वरास धा`मdक 0ाथdना दर {दवशी {दवसातन
ू पाच ठरा6वक वेळा वारं वार ऐकtयाची
इHछा आहे का? (नमाज)
बायबल
नाहR / होय कुरान
म‚य ६:७ – “आ7ण जेTहा तQ
ु हR dाथAना करता तेTहा [यांना दे व माहRत नाहR अशासारखे
होऊ नका. ते `नरथAक बडबड करतात. कारण आपण फार बोलkयाने आपले Qहणणे ऐकले
जाईल असे Eयांना वाटते.
योहान ४:२४ - दे व आEमा आहे . Qहणन
ू Eया=या उपासकांनी आEQयाने व खरे पणाने Eयाची
उपासना केलR पाUहजे.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:४५ - dाथAनेXवारे अkलाहकडे साहा®याची याचना करा.
हूड ११:११४ - Uदवसां=या दोYहR टोकां=या वेळी, आ7ण Uदवसा=या सिYनध असलेkया
राpी=या भागामcये dाथAना करा.
इžा १७:७८ - सय
राpी=या
ू A अOत पावHया=या व `नOतेज होHया=या वेळेपासन
ू
काळोखापय…त नमाज पढ व राpी=या अं`तम dहरR dाथAना करताना नमाज पठण कर.

१३९.
’,धाळंू नी उEपनाचा दहावा {ह=सा दान करणे आ'ण `भzा दे णे परमे1वरास अपे³zत आहे
का? (जकात)
बायबल
होय / होय कुरान
मलाखी ३:८-१० - दे वाकडे चोरR करHयाचे सोडून Xया. दे वाकडे चोरR क• नये. पण तQ
ु हR
मा~या वOतू चोरkया.” “तQ
ु हR मला Fवचारता, ‘आQहR तझ
ु े काय चोरले?’ “तQ
ु हR मला
तम
ंू ा एक दशांश भाग Xयायला हवा.
ु =या वOतच
म‚य ६:३ - Qहणन
ू जेTहा तQ
ु हR गiरबाला Xयाल, तेTहा गुपचप
ू Xया. तम
ु चा उजवा हात
काय करतो हे तम
ु =या डाTया हाताला कळू नये.
म‚य १९:२१. - येशन
ू े उGर Uदले, तल
ु ा जर पiरपण
ू A Tहायचे असेल तर जा आ7ण तझ
ु े जे
काहR आहे ते Fवकून टाक. आ7ण ते पैसे गरRबांना वाटून दे . Qहणजे OवगाAत तल
ु ा मोठा
ठे वा fमळे ल. मग ये आ7ण मा~यामागे चालू लाग.”
लक
ू क ११:४१ - पण जे आतमcये आहे , ते गरRबांना Xया. आ7ण नंतर सवA काहR
तम
ु =यासाठn Oव=छ होईल.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१७७ - जो अkलाह=या dेमाखातर आपले धन नातेवाईक, अनाथ, गरजवंत
आ7ण वाटसb यां=यावर खचA करतो व `नयfमत जकात दे त असतो हे लोकच सEयवचनी
असkयाचे fसXध झाले आहे .
तेY बी ९:१०३-१०४ - तो अkलाहच होय जो आपkया सेवकांकडून दानास Oवीकृती dदान
करतो.
म`ु मनन २३:१ व ४ - दान (जकात) दे Hयास सu±य असतात. Eया \Xधावंतांना `निeचतच
यश dा—त होते.
१४०.
परमे1वरास धा`मdक 0ाथdना दर {दवशी {दवसातन
ू पाच ठरा6वक वेळा वारं वार ऐकtयाची
इHछा आहे का? (नमाज)
बायबल
नाहR / होय कुरान
म‚य ६:७ – “आ7ण जेTहा तQ
ु हR dाथAना करता तेTहा [यांना दे व माहRत नाहR अशासारखे
होऊ नका. ते `नरथAक बडबड करतात. कारण आपण फार बोलkयाने आपले Qहणणे ऐकले
जाईल असे Eयांना वाटते.
योहान ४:२४ - दे व आEमा आहे . Qहणन
ू Eया=या उपासकांनी आEQयाने व खरे पणाने Eयाची
उपासना केलR पाUहजे.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:४५ - dाथAनेXवारे अkलाहकडे साहा®याची याचना करा.
हूड ११:११४ - Uदवसां=या दोYहR टोकां=या वेळी, आ7ण Uदवसा=या सिYनध असलेkया
राpी=या भागामcये dाथAना करा.
इžा १७:७८ - सय
राpी=या
ू A अOत पावHया=या व `नOतेज होHया=या वेळेपासन
ू
काळोखापय…त नमाज पढ व राpी=या अं`तम dहरR dाथAना करताना नमाज पठण कर.

१३९.
’,धाळंू नी उEपनाचा दहावा {ह=सा दान करणे आ'ण `भzा दे णे परमे1वरास अपे³zत आहे
का? (जकात)
बायबल
होय / होय कुरान
मलाखी ३:८-१० - दे वाकडे चोरR करHयाचे सोडून Xया. दे वाकडे चोरR क• नये. पण तQ
ु हR
मा~या वOतू चोरkया.” “तQ
ु हR मला Fवचारता, ‘आQहR तझ
ु े काय चोरले?’ “तQ
ु हR मला
तम
ु =या वOतंच
ू ा एक दशांश भाग Xयायला हवा.
म‚य ६:३ - Qहणन
ू जेTहा तQ
ु हR गiरबाला Xयाल, तेTहा गुपचप
ू Xया. तम
ु चा उजवा हात
काय करतो हे तम
ु =या डाTया हाताला कळू नये.
म‚य १९:२१. - येशन
ू े उGर Uदले, तल
ु ा जर पiरपण
ू A Tहायचे असेल तर जा आ7ण तझ
ु े जे
काहR आहे ते Fवकून टाक. आ7ण ते पैसे गरRबांना वाटून दे . Qहणजे OवगाAत तल
ु ा मोठा
ठे वा fमळे ल. मग ये आ7ण मा~यामागे चालू लाग.”
लक
ू क ११:४१ - पण जे आतमcये आहे , ते गरRबांना Xया. आ7ण नंतर सवA काहR
तम
ु =यासाठn Oव=छ होईल.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१७७ - जो अkलाह=या dेमाखातर आपले धन नातेवाईक, अनाथ, गरजवंत
आ7ण वाटसb यां=यावर खचA करतो व `नयfमत जकात दे त असतो हे लोकच सEयवचनी
असkयाचे fसXध झाले आहे .
तेY बी ९:१०३-१०४ - तो अkलाहच होय जो आपkया सेवकांकडून दानास Oवीकृती dदान
करतो.
म`ु मनन २३:१ व ४ - दान (जकात) दे Hयास सu±य असतात. Eया \Xधावंतांना `निeचतच
यश dा—त होते.
१४०.
परमे1वरास धा`मdक 0ाथdना दर {दवशी {दवसातन
ू पाच ठरा6वक वेळा वारं वार ऐकtयाची
इHछा आहे का? (नमाज)
बायबल
नाहR / होय कुरान
म‚य ६:७ – “आ7ण जेTहा तQ
ु हR dाथAना करता तेTहा [यांना दे व माहRत नाहR अशासारखे
होऊ नका. ते `नरथAक बडबड करतात. कारण आपण फार बोलkयाने आपले Qहणणे ऐकले
जाईल असे Eयांना वाटते.
योहान ४:२४ - दे व आEमा आहे . Qहणन
ू Eया=या उपासकांनी आEQयाने व खरे पणाने Eयाची
उपासना केलR पाUहजे.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:४५ - dाथAनेXवारे अkलाहकडे साहा®याची याचना करा.
हूड ११:११४ - Uदवसां=या दोYहR टोकां=या वेळी, आ7ण Uदवसा=या सिYनध असलेkया
राpी=या भागामcये dाथAना करा.
इžा १७:७८ - सय
राpी=या
ू A अOत पावHया=या व `नOतेज होHया=या वेळेपासन
ू
काळोखापय…त नमाज पढ व राpी=या अं`तम dहरR dाथAना करताना नमाज पठण कर.

१३९.
’,धाळंू नी उEपनाचा दहावा {ह=सा दान करणे आ'ण `भzा दे णे परमे1वरास अपे³zत आहे
का? (जकात)
बायबल
होय / होय कुरान
मलाखी ३:८-१० - दे वाकडे चोरR करHयाचे सोडून Xया. दे वाकडे चोरR क• नये. पण तQ
ु हR
मा~या वOतू चोरkया.” “तQ
ु हR मला Fवचारता, ‘आQहR तझ
ु े काय चोरले?’ “तQ
ु हR मला
तम
ंू ा एक दशांश भाग Xयायला हवा.
ु =या वOतच
म‚य ६:३ - Qहणन
ू जेTहा तQ
ु हR गiरबाला Xयाल, तेTहा गुपचप
ू Xया. तम
ु चा उजवा हात
काय करतो हे तम
ु =या डाTया हाताला कळू नये.
म‚य १९:२१. - येशन
ू े उGर Uदले, तल
ु ा जर पiरपण
ू A Tहायचे असेल तर जा आ7ण तझ
ु े जे
काहR आहे ते Fवकून टाक. आ7ण ते पैसे गरRबांना वाटून दे . Qहणजे OवगाAत तल
ु ा मोठा
ठे वा fमळे ल. मग ये आ7ण मा~यामागे चालू लाग.”
लक
ू क ११:४१ - पण जे आतमcये आहे , ते गरRबांना Xया. आ7ण नंतर सवA काहR
तम
ु =यासाठn Oव=छ होईल.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१७७ - जो अkलाह=या dेमाखातर आपले धन नातेवाईक, अनाथ, गरजवंत
आ7ण वाटसb यां=यावर खचA करतो व `नयfमत जकात दे त असतो हे लोकच सEयवचनी
असkयाचे fसXध झाले आहे .
तेY बी ९:१०३-१०४ - तो अkलाहच होय जो आपkया सेवकांकडून दानास Oवीकृती dदान
करतो.
म`ु मनन २३:१ व ४ - दान (जकात) दे Hयास सu±य असतात. Eया \Xधावंतांना `निeचतच
यश dा—त होते.
१४०.
परमे1वरास धा`मdक 0ाथdना दर {दवशी {दवसातन
ू पाच ठरा6वक वेळा वारं वार ऐकtयाची
इHछा आहे का? (नमाज)
बायबल
नाहR / होय कुरान
म‚य ६:७ – “आ7ण जेTहा तQ
ु हR dाथAना करता तेTहा [यांना दे व माहRत नाहR अशासारखे
होऊ नका. ते `नरथAक बडबड करतात. कारण आपण फार बोलkयाने आपले Qहणणे ऐकले
जाईल असे Eयांना वाटते.
योहान ४:२४ - दे व आEमा आहे . Qहणन
ू Eया=या उपासकांनी आEQयाने व खरे पणाने Eयाची
उपासना केलR पाUहजे.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:४५ - dाथAनेXवारे अkलाहकडे साहा®याची याचना करा.
हूड ११:११४ - Uदवसां=या दोYहR टोकां=या वेळी, आ7ण Uदवसा=या सिYनध असलेkया
राpी=या भागामcये dाथAना करा.
इžा १७:७८ - सय
राpी=या
ू A अOत पावHया=या व `नOतेज होHया=या वेळेपासन
ू
काळोखापय…त नमाज पढ व राpी=या अं`तम dहरR dाथAना करताना नमाज पठण कर.

१४१.
’‘दाळंू नी EयांHया आयUु यातन
ू एकदा तरX प6व< {ठकाणाची या<ा करावी अशी परमे1वराची
अपेzा आहे का? (हज)
बायबल
नाहR / होय कुरान
म‚य २४:२४-२६ - “एखादा मनjु य तQ
ु हांला सांगेल, पाहा, मशीहा ओसाड रानात आहे . तर
तेथे जाऊ नका. uकं वा जर ते Qहणाले, पाहा, 7ªOत, आतkया खोलRत लपला आहे , तर
Eया=यावर Fवeवास ठे वू नका.
योहान ४:१९-२४ – २१. येशू Qहणाला, “बाई, मा~यावर Fवeवास ठे व! अशी वेळ येत आहे
कw, आपkया FपEयाची (दे वाची) उपासना करHयासाठn य•शलेमला अगर या ड™गरावर
जाHयाची गरज पडणार नाहR. २४. दे व आEमा आहे . Qहणन
ू Eया=या उपासकांनी आEQयाने
व खरे पणाने Eयाची उपासना केलR पाUहजे.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१९६ - अkलाह साठn हज व उमरा पण
ू A करा.
अल-इ इ}ान ३:९७ - अkलाहचे ऋणी असलेkया लोकांनी हज याpा करणे हे Eयांचे कतATय
आहे .
१४२.
वतdमानातील लोकांनी वषाdतन
ू एकदा 0ाtयाची बळी ,यावी अशी परमे1वराची इHछा आहे
का? (कुबाdन)
बायबल
नाहR / होय कुरान
=तो<सं{हता ५१:१६-१७ - १६. तल
ु ा बळी नको आहे त. तल
ु ा नको असणारे बळी मी दे णार
नाहR. १७. दे वाला हवी असलेला बळी Qहणजे FवदRणA झालेला आEमा होय. दे वा, तू „चरडले
गेलेkया आ7ण FवदRणA झालेkया •दयाकडे पाठ uफरवणार नाहRस.
इ|ी लोकांस ९:११-१२ व २५-२८ - ११. पण 7ªOत १२. बकरे uकं वा 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
पY
ु हा पY
ु हा परमपFवp Oथानात गेला नाहR. २६. तसे असते तर 7ªOताला जगा=या
Oथापनेपासन
ू Oवत:चे अपAण पjु कळ वेळा करावे लागले असते. परं तु आता यग
ु ा=या शेवटR
आपkया Oवत:ला अपAण कbन पाप नाहRसे करHयासाठn तो एकदाच dकट झाला आहे . २८.
तसाच 7ªOत पjु कळ लोकांची पापे नाहRशी करHयाकiरता अपAपाbपाने केवळ एका वेळेस
Uदला गेला .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१९६ - तम
ु =यापैकw जो कोणी आजारR असेल, uकं वा डो‡या=या रोगाने |Oत
असेल Eयाने उपास कbन अथवा दान दे ऊन, बfलदाना=या Oवbपात dायिeचG ¿यावे.
हज २२:२८ व ३४ - Eया बfलदाना=या चतjु पाद dाHयांमcये तQ
ु हाला `नधाAiरत अवधीमcये
लाभ आहे .

१४१.
’‘दाळंू नी EयांHया आयUु यातन
ू एकदा तरX प6व< {ठकाणाची या<ा करावी अशी परमे1वराची
अपेzा आहे का? (हज)
बायबल
नाहR / होय कुरान
म‚य २४:२४-२६ - “एखादा मनjु य तQ
ु हांला सांगेल, पाहा, मशीहा ओसाड रानात आहे . तर
तेथे जाऊ नका. uकं वा जर ते Qहणाले, पाहा, 7ªOत, आतkया खोलRत लपला आहे , तर
Eया=यावर Fवeवास ठे वू नका.
योहान ४:१९-२४ – २१. येशू Qहणाला, “बाई, मा~यावर Fवeवास ठे व! अशी वेळ येत आहे
कw, आपkया FपEयाची (दे वाची) उपासना करHयासाठn य•शलेमला अगर या ड™गरावर
जाHयाची गरज पडणार नाहR. २४. दे व आEमा आहे . Qहणन
ू Eया=या उपासकांनी आEQयाने
व खरे पणाने Eयाची उपासना केलR पाUहजे.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१९६ - अkलाह साठn हज व उमरा पण
ू A करा.
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ू एकदा 0ाtयाची बळी ,यावी अशी परमे1वराची इHछा आहे
का? (कुबाdन)
बायबल
नाहR / होय कुरान
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ु ा बळी नको आहे त. तल
ु ा नको असणारे बळी मी दे णार
नाहR. १७. दे वाला हवी असलेला बळी Qहणजे FवदRणA झालेला आEमा होय. दे वा, तू „चरडले
गेलेkया आ7ण FवदRणA झालेkया •दयाकडे पाठ uफरवणार नाहRस.
इ|ी लोकांस ९:११-१२ व २५-२८ - ११. पण 7ªOत १२. बकरे uकं वा 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
पY
ु हा पY
ु हा परमपFवp Oथानात गेला नाहR. २६. तसे असते तर 7ªOताला जगा=या
Oथापनेपासन
ू Oवत:चे अपAण पjु कळ वेळा करावे लागले असते. परं तु आता यग
ु ा=या शेवटR
आपkया Oवत:ला अपAण कbन पाप नाहRसे करHयासाठn तो एकदाच dकट झाला आहे . २८.
तसाच 7ªOत पjु कळ लोकांची पापे नाहRशी करHयाकiरता अपAपाbपाने केवळ एका वेळेस
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ु =यापैकw जो कोणी आजारR असेल, uकं वा डो‡या=या रोगाने |Oत
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१४३.
जर मस
ु लमानांना बायबलमधील एखा,या गोUटXब,दल काहX 01न असेल तर Eयांनी '•1चन
ˆकं वा यहुदXंना याब,दल 6वचारणे यो´य आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
१ पे< ३:१५ - पण आपkया अंत:करणात 7ªOत हा dभु आहे असा आदर बाळगा
तम
ु =यामcये जी आशा आहे , `त=याFवषयी तQ
ु हांला कोणी Fवचारले तर Eयाचे समथAन
करHयास सदै व तयार राहा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------यन
ु स
ु १०:९४ - आQहR त~
ु याकडे जे dकट केले आहे EयाFवषयी जर तू शंकाकुल असशील
तर तू Eयांना Fवचार जे त~
ु या आधीपासन
ू तो |ंथ वाचत आलेले आहे त.
नाल १६:४३ - [या=याकडे |ंथाचे xान आहे Eयास Fवचाbन पहा.
१४४.
जर एखा,या YयQतीला प6व< ]ंथातील कोणEयाहX गोUटXब,दल काहX आशंका असेल तर
’‘दाळंू नी Eयांना उ‚र आवडणार नाहX Nहणन
ू 0ामा'णक 01न 6वचारणे टाळले पा{हजे
का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
0े6षतांचीं कृEयª १७:११ - हे यहूदR लोक थेOसलनीका येथील यहूदR लोकांपेlा बरे होते. 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 आहे त कw
काय याFवषयी जाणन
ू घेHयास ते उEसक
ु होते.
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ू
घेऊ नका. Eयाऐवजी नेहमी Eया आEQयांचीपरRlा करा व ते (खरोखर) दे वापासन
ू आहे त का
ते पाहा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१०८ - जो कोणी \Xधेचे bपांतर अ\Xधेमcये करतो तो `निeचतच
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ू ा ठे वkया आहे त.
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0े6षतांचीं कृEयª १७:११ - हे यहूदR लोक थेOसलनीका येथील यहूदR लोकांपेlा बरे होते. 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 आहे त कw
काय याFवषयी जाणन
ू घेHयास ते उEसक
ु होते.
१ योहान ४:१ - Fdय fमpांनो, dEयेक संदेjgयाचा आEQयावर Fवeवास ठे वHयाची सवय लावन
ू
घेऊ नका. Eयाऐवजी नेहमी Eया आEQयांचीपरRlा करा व ते (खरोखर) दे वापासन
ू आहे त का
ते पाहा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१०८ - जो कोणी \Xधेचे bपांतर अ\Xधेमcये करतो तो `निeचतच
सYमागाAपासन
ू दरू गेलेला असतो.
मीद ५:१०१-१०२ - अशा गोjटRंFवषयी Fवचाb नका कw [या तम
ु =याकडे dकट करHयात
आkया तर तQ
ु हाला आवडणार नाहRत. अkलाहने Eया बाजल
ू ा ठे वkया आहे त.
अल अिNबया २१:७ - [यांना धमA|ंथांचे xान आहे अशा लोकांना Fवचारा.

१४३.
जर मस
ु लमानांना बायबलमधील एखा,या गोUटXब,दल काहX 01न असेल तर Eयांनी '•1चन
ˆकं वा यहुदXंना याब,दल 6वचारणे यो´य आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
१ पे< ३:१५ - पण आपkया अंत:करणात 7ªOत हा dभु आहे असा आदर बाळगा
तम
ु =यामcये जी आशा आहे , `त=याFवषयी तQ
ु हांला कोणी Fवचारले तर Eयाचे समथAन
करHयास सदै व तयार राहा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------यन
ु स
ु १०:९४ - आQहR त~
ु याकडे जे dकट केले आहे EयाFवषयी जर तू शंकाकुल असशील
तर तू Eयांना Fवचार जे त~
ु या आधीपासन
ू तो |ंथ वाचत आलेले आहे त.
नाल १६:४३ - [या=याकडे |ंथाचे xान आहे Eयास Fवचाbन पहा.
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जर एखा,या YयQतीला प6व< ]ंथातील कोणEयाहX गोUटXब,दल काहX आशंका असेल तर
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१४५.
दै वी 0कटXकरणा Yय5तZरQत, पारं पZरक Nहणी आ'ण मानवांनी लावलेले अथd 6व1वास
ठे वtयायो´य आहे त का आ'ण प6व< ]ंथ Yयवि=थतपणे समजन
ू घेणे आव1यक आहे का?
(हदXथ)
बायबल
कुरान
नाहR / होय
रोमकरांस ३:४ - कधीच नाहR! दे व खरा व dEयेक मनjु य खोटा ठरो. शाOpात असे fलUहले
आहे कw, ‘त~
ु या बोलHयात तू नी`तमान ठरावेस, आ7ण तझ
ु ा Yयाय होत असता Fवजयी
Tहावेस.’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------नेजम ५२:३३-३४ - ते असे Qहणतात का कw, Eयाने हे Oवतःच रचलेले आहे ?
टXप: इOलाममcये हाUदथ=या सवाAत Fवeवासू आ7ण वारं वार वापरkया जाणाWया
सं|ाहकांमcये इLन इशाक (डी. ७६८); इबु दाऊद (डी. ७७५); इLन Uहषम (डी. ८३३);
मोहQमद अल-बख
ु ारR (डी. ८७०); साUहह मिु Oलम (डी.८७५); इLन माजे (डी. ८८६); अल`तरfमधी (डी. ८९२); इबु जाफर तबेरR (डी. ९२३) यांचा समावेश आहे ; यां=यापैकw कोणीहR
हज. मोहQमद यां=या जीवनकाळा=या (५७०-६३२) दरQयान uकं वा या कालावधी=या
जवळपास आयjु य जगले नTहते. १६ वषाAत जमा केलेkया ६००,००० हदRथ बख
ै w,
ु ारRंपक
Eयांनी केवळ ७,३९७ एवढे च खरे (साUहह) Qहणन
जवळ ठे वले. Eयांनी धाfमAक
ू
मस
ु लमानांकडून जमा केलेkयापैकw ९९% हुन अ„धक अ`तशयो•ती uकं वा असEय Qहणन
ू
टाकून Uदले.
१४६.
’,धाळंू नी एक«<त उपासना करावी आ'ण Eयांचा 6व1वास वाढवावा अशी परमे1वराची
अपेzा आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
म‚य २८:१९ - Qहणन
ू तQ
ु हR जा आ7ण राj˜ातील लोकांस माझे fशjय करा. Fपता, पp
ु
आ7ण पFवp आEमा यां=या नावाने बाि—तOमा Xया.
२ कZरंथकरांस ५:२० - Qहणन
ू आQहR 7ªOताचे राजदत
ू आहोत, जणू काय दे व आम=या
Xवारे Eयाचे आवाहन करRत होता. 7ªOता=या वतीने आQहR तQ
ु हांला Fवनं`त करतो. दे वाशी
समेट करा.
१ पे< ३:१५ - पण आपkया अंत:करणात 7ªOत हा dभु आहे असा आदर बाळगा
तम
ु =यामcये जी आशा आहे , `त=याFवषयी तQ
ु हांला कोणी Fवचारले तर Eयाचे समथAन
करHयास सदै व तयार राहा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अत तौब ९:३३ - Eया धमाAस dEयेक धमाA=या वरचे Oथान dा—त Tहावे.
नाल १६:१२५ - त~
ु या FवधाEया=या मागाAकडे येHयास सx
ु पणे व चांगkया उपदे शाने
आवाहन कर.
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ु ारR (डी. ८७०); साUहह मिु Oलम (डी.८७५); इLन माजे (डी. ८८६); अल`तरfमधी (डी. ८९२); इबु जाफर तबेरR (डी. ९२३) यांचा समावेश आहे ; यां=यापैकw कोणीहR
हज. मोहQमद यां=या जीवनकाळा=या (५७०-६३२) दरQयान uकं वा या कालावधी=या
जवळपास आयjु य जगले नTहते. १६ वषाAत जमा केलेkया ६००,००० हदRथ बख
ै w,
ु ारRंपक
Eयांनी केवळ ७,३९७ एवढे च खरे (साUहह) Qहणन
जवळ ठे वले. Eयांनी धाfमAक
ू
मस
ु लमानांकडून जमा केलेkयापैकw ९९% हुन अ„धक अ`तशयो•ती uकं वा असEय Qहणन
ू
टाकून Uदले.
१४६.
’,धाळंू नी एक«<त उपासना करावी आ'ण Eयांचा 6व1वास वाढवावा अशी परमे1वराची
अपेzा आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
म‚य २८:१९ - Qहणन
त
Q
हR
जा
आ7ण
राj˜ातील लोकांस माझे fशjय करा. Fपता, पp
ू
ु
ु
आ7ण पFवp आEमा यां=या नावाने बाि—तOमा Xया.
२ कZरंथकरांस ५:२० - Qहणन
ू आQहR 7ªOताचे राजदत
ू आहोत, जणू काय दे व आम=या
Xवारे Eयाचे आवाहन करRत होता. 7ªOता=या वतीने आQहR तQ
ु हांला Fवनं`त करतो. दे वाशी
समेट करा.
१ पे< ३:१५ - पण आपkया अंत:करणात 7ªOत हा dभु आहे असा आदर बाळगा
तम
ु =यामcये जी आशा आहे , `त=याFवषयी तQ
ु हांला कोणी Fवचारले तर Eयाचे समथAन
करHयास सदै व तयार राहा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अत तौब ९:३३ - Eया धमाAस dEयेक धमाA=या वरचे Oथान dा—त Tहावे.
नाल १६:१२५ - त~
ु या FवधाEया=या मागाAकडे येHयास सx
ु पणे व चांगkया उपदे शाने
आवाहन कर.

१४५.
दै वी 0कटXकरणा Yय5तZरQत, पारं पZरक Nहणी आ'ण मानवांनी लावलेले अथd 6व1वास
ठे वtयायो´य आहे त का आ'ण प6व< ]ंथ Yयवि=थतपणे समजन
ू घेणे आव1यक आहे का?
(हदXथ)
बायबल
कुरान
नाहR / होय
रोमकरांस ३:४ - कधीच नाहR! दे व खरा व dEयेक मनjु य खोटा ठरो. शाOpात असे fलUहले
आहे कw, ‘त~
ु या बोलHयात तू नी`तमान ठरावेस, आ7ण तझ
ु ा Yयाय होत असता Fवजयी
Tहावेस.’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------नेजम ५२:३३-३४ - ते असे Qहणतात का कw, Eयाने हे Oवतःच रचलेले आहे ?
टXप: इOलाममcये हाUदथ=या सवाAत Fवeवासू आ7ण वारं वार वापरkया जाणाWया
सं|ाहकांमcये इLन इशाक (डी. ७६८); इबु दाऊद (डी. ७७५); इLन Uहषम (डी. ८३३);
मोहQमद अल-बख
ु ारR (डी. ८७०); साUहह मिु Oलम (डी.८७५); इLन माजे (डी. ८८६); अल`तरfमधी (डी. ८९२); इबु जाफर तबेरR (डी. ९२३) यांचा समावेश आहे ; यां=यापैकw कोणीहR
हज. मोहQमद यां=या जीवनकाळा=या (५७०-६३२) दरQयान uकं वा या कालावधी=या
जवळपास आयjु य जगले नTहते. १६ वषाAत जमा केलेkया ६००,००० हदRथ बख
ै w,
ु ारRंपक
Eयांनी केवळ ७,३९७ एवढे च खरे (साUहह) Qहणन
जवळ ठे वले. Eयांनी धाfमAक
ू
मस
ु लमानांकडून जमा केलेkयापैकw ९९% हुन अ„धक अ`तशयो•ती uकं वा असEय Qहणन
ू
टाकून Uदले.
१४६.
’,धाळंू नी एक«<त उपासना करावी आ'ण Eयांचा 6व1वास वाढवावा अशी परमे1वराची
अपेzा आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
म‚य २८:१९ - Qहणन
त
Q
हR
जा
आ7ण
राj˜ातील लोकांस माझे fशjय करा. Fपता, पp
ू
ु
ु
आ7ण पFवp आEमा यां=या नावाने बाि—तOमा Xया.
२ कZरंथकरांस ५:२० - Qहणन
ू आQहR 7ªOताचे राजदत
ू आहोत, जणू काय दे व आम=या
Xवारे Eयाचे आवाहन करRत होता. 7ªOता=या वतीने आQहR तQ
ु हांला Fवनं`त करतो. दे वाशी
समेट करा.
१ पे< ३:१५ - पण आपkया अंत:करणात 7ªOत हा dभु आहे असा आदर बाळगा
तम
ु =यामcये जी आशा आहे , `त=याFवषयी तQ
ु हांला कोणी Fवचारले तर Eयाचे समथAन
करHयास सदै व तयार राहा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अत तौब ९:३३ - Eया धमाAस dEयेक धमाA=या वरचे Oथान dा—त Tहावे.
नाल १६:१२५ - त~
ु या FवधाEया=या मागाAकडे येHयास सx
ु पणे व चांगkया उपदे शाने
आवाहन कर.

१४७.
’,धाळंू नी वेगवेगळे पंथ, सं0दाय आ'ण खिtडत गटाम‘ये 6वभािजत Yहावे अशी
परमे1वराची इHछा आहे का?
बायबल
नाहR / नाहR कुरान
१ कZरंथकरांस १:१०-१३ - परं तु बंधन
ू ो, dभु येशू 7ªOता=या नावांमcये मी तQ
ु हांस Fवनं`त
करतो कw, तQ
ु हR सवा…नी सारखेच बोलावे आ7ण तम
ु =यात मतभेद असू नयेत, तर तQ
ु हR
एकाच Fवचाराने व एकाच हे तन
ू े पiरपण
ू े Tहावे.
१ कZरंथकरांस ३:३-४ - कारण तQ
ु हR अजन
ू सX
ु धा दै Uहक आहात. कारण तम
ु =यात मEसर व
भांडणे चालू आहे त, तर तQ
ु हR दै Uहक नाहR काय, व जगातील लोकांसारखे वागत नाहR
काय? ४. कारण जेTहा काहR Qहणतात, “मी पौलाचा आहे ,” आ7ण इतर दस
ु रे Qहणतात,
“मी अपk
ु लोसाचा आहे ,” तेTहा तQ
ु हR ज„गक लोकांसारखे वागत नाहR काय?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:१०३ - तQ
ु हR सवAजण fमळून अkलाहची दोरR घgट करा आ7ण Fवभािजत
होऊ नका.
अल अन आम ६:१५९ - जे आपkया धमाAचे तक
ु डे पाडतात आ7ण अनेक पंथामcये जे
Fवभागले गेले आहे त Eयां=याशी तझ
ु ा काहRहR संबंध नाहR.
१४८.
लोकांना प…
ु ी आ'ण आनंदX होtयासाठv 0ोEसाहन दे णारX काहX प,य
ृ वीवरXल जीवनात सख
प6व< ]ंथात आहे त का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
=तो<सं{हता ५:११ - परं तु जे लोक दे वावर Fवeवास ठे वतात Eयांना सख
ु ी राहू दे . Eयांना
कायमचे सख
ु ी कर. दे वा, [या लोकांना तझ
ु े नांव आवडते Eयांचे रlण कर Eयांना श•ती
दे .
रोमकरांस १४:१७ – कारण दे वाचे रा[य अYन आ7ण पेय यासाठn नसन
ू सदाचार, आ7ण
शांती, आ7ण पFवp आEQया=या आनंदासाठn आहे .
ˆफ`ल˜पैकरांस ४:४ - dभम
ू cये नेहमी आनंद करा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------झ©
ु फ ४३:७० - तQ
ु हR आ7ण तम
ु =या पEनी आनंदR होऊन उपवनात dFवjट Tहा.
इंसान ७६:११ - अkलाह Eयांना आनंद आ7ण सख
ु dदान करRल.
टXप: कुराणमधील एकमेव पXय जे आनंद दे HयाबXदल सांगते ते मEृ यन
ू ंतर=या
जीवनाबXदल सांगते.

१४७.
’,धाळंू नी वेगवेगळे पंथ, सं0दाय आ'ण खिtडत गटाम‘ये 6वभािजत Yहावे अशी
परमे1वराची इHछा आहे का?
बायबल
नाहR / नाहR कुरान
१ कZरंथकरांस १:१०-१३ - परं तु बंधन
ू ो, dभु येशू 7ªOता=या नावांमcये मी तQ
ु हांस Fवनं`त
करतो कw, तQ
ु हR सवा…नी सारखेच बोलावे आ7ण तम
ु =यात मतभेद असू नयेत, तर तQ
ु हR
एकाच Fवचाराने व एकाच हे तन
ू े पiरपण
ू े Tहावे.
१ कZरंथकरांस ३:३-४ - कारण तQ
ु हR अजन
ू सX
ु धा दै Uहक आहात. कारण तम
ु =यात मEसर व
भांडणे चालू आहे त, तर तQ
ु हR दै Uहक नाहR काय, व जगातील लोकांसारखे वागत नाहR
काय? ४. कारण जेTहा काहR Qहणतात, “मी पौलाचा आहे ,” आ7ण इतर दस
ु रे Qहणतात,
“मी अपk
ु लोसाचा आहे ,” तेTहा तQ
ु हR ज„गक लोकांसारखे वागत नाहR काय?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:१०३ - तQ
ु हR सवAजण fमळून अkलाहची दोरR घgट करा आ7ण Fवभािजत
होऊ नका.
अल अन आम ६:१५९ - जे आपkया धमाAचे तक
ु डे पाडतात आ7ण अनेक पंथामcये जे
Fवभागले गेले आहे त Eयां=याशी तझ
ु ा काहRहR संबंध नाहR.
१४८.
लोकांना प…
ु ी आ'ण आनंदX होtयासाठv 0ोEसाहन दे णारX काहX प,य
ृ वीवरXल जीवनात सख
प6व< ]ंथात आहे त का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
=तो<सं{हता ५:११ - परं तु जे लोक दे वावर Fवeवास ठे वतात Eयांना सख
ु ी राहू दे . Eयांना
कायमचे सख
ु ी कर. दे वा, [या लोकांना तझ
ु े नांव आवडते Eयांचे रlण कर Eयांना श•ती
दे .
रोमकरांस १४:१७ – कारण दे वाचे रा[य अYन आ7ण पेय यासाठn नसन
ू सदाचार, आ7ण
शांती, आ7ण पFवp आEQया=या आनंदासाठn आहे .
ˆफ`ल˜पैकरांस ४:४ - dभम
ू cये नेहमी आनंद करा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------झ©
ु फ ४३:७० - तQ
ु हR आ7ण तम
ु =या पEनी आनंदR होऊन उपवनात dFवjट Tहा.
इंसान ७६:११ - अkलाह Eयांना आनंद आ7ण सख
ु dदान करRल.
टXप: कुराणमधील एकमेव पXय जे आनंद दे HयाबXदल सांगते ते मEृ यन
ू ंतर=या
जीवनाबXदल सांगते.

१४७.
’,धाळंू नी वेगवेगळे पंथ, सं0दाय आ'ण खिtडत गटाम‘ये 6वभािजत Yहावे अशी
परमे1वराची इHछा आहे का?
बायबल
नाहR / नाहR कुरान
१ कZरंथकरांस १:१०-१३ - परं तु बंधन
ू ो, dभु येशू 7ªOता=या नावांमcये मी तQ
ु हांस Fवनं`त
करतो कw, तQ
ु हR सवा…नी सारखेच बोलावे आ7ण तम
ु =यात मतभेद असू नयेत, तर तQ
ु हR
एकाच Fवचाराने व एकाच हे तन
ू े पiरपण
ू े Tहावे.
१ कZरंथकरांस ३:३-४ - कारण तQ
ु हR अजन
ू सX
ु धा दै Uहक आहात. कारण तम
ु =यात मEसर व
भांडणे चालू आहे त, तर तQ
ु हR दै Uहक नाहR काय, व जगातील लोकांसारखे वागत नाहR
काय? ४. कारण जेTहा काहR Qहणतात, “मी पौलाचा आहे ,” आ7ण इतर दस
ु रे Qहणतात,
“मी अपk
ु लोसाचा आहे ,” तेTहा तQ
ु हR ज„गक लोकांसारखे वागत नाहR काय?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:१०३ - तQ
ु हR सवAजण fमळून अkलाहची दोरR घgट करा आ7ण Fवभािजत
होऊ नका.
अल अन आम ६:१५९ - जे आपkया धमाAचे तक
ु डे पाडतात आ7ण अनेक पंथामcये जे
Fवभागले गेले आहे त Eयां=याशी तझ
ु ा काहRहR संबंध नाहR.
१४८.
लोकांना प…
ु ी आ'ण आनंदX होtयासाठv 0ोEसाहन दे णारX काहX प,य
ृ वीवरXल जीवनात सख
प6व< ]ंथात आहे त का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
=तो<सं{हता ५:११ - परं तु जे लोक दे वावर Fवeवास ठे वतात Eयांना सख
ु ी राहू दे . Eयांना
कायमचे सख
ु ी कर. दे वा, [या लोकांना तझ
ु े नांव आवडते Eयांचे रlण कर Eयांना श•ती
दे .
रोमकरांस १४:१७ – कारण दे वाचे रा[य अYन आ7ण पेय यासाठn नसन
ू सदाचार, आ7ण
शांती, आ7ण पFवp आEQया=या आनंदासाठn आहे .
ˆफ`ल˜पैकरांस ४:४ - dभम
ू cये नेहमी आनंद करा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------झु©फ ४३:७० - तQ
ु हR आ7ण तम
ु =या पEनी आनंदR होऊन उपवनात dFवjट Tहा.
इंसान ७६:११ - अkलाह Eयांना आनंद आ7ण सख
ु dदान करRल.
टXप: कुराणमधील एकमेव पXय जे आनंद दे HयाबXदल सांगते ते मEृ यन
ू ंतर=या
जीवनाबXदल सांगते.

१४७.
’,धाळंू नी वेगवेगळे पंथ, सं0दाय आ'ण खिtडत गटाम‘ये 6वभािजत Yहावे अशी
परमे1वराची इHछा आहे का?
बायबल
नाहR / नाहR कुरान
१ कZरंथकरांस १:१०-१३ - परं तु बंधन
ू ो, dभु येशू 7ªOता=या नावांमcये मी तQ
ु हांस Fवनं`त
करतो कw, तQ
ु हR सवा…नी सारखेच बोलावे आ7ण तम
ु =यात मतभेद असू नयेत, तर तQ
ु हR
एकाच Fवचाराने व एकाच हे तन
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प6व< ]ंथात आहे त का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
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ु हR आ7ण तम
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ू ंतर=या
जीवनाबXदल सांगते.

१४९.
प6व< प=
ु तकात काहX उदाहरणे आहे त का ”याम‘ये परमे1वराने लोकांना शारXZरक ±U²या
चांगले केले आहे ?
बायबल
होय / नाहR कुरान
5नगdमत १५:२६ - परमेeवर Qहणाला, “तQ
ु हR तम
ु चा दे व 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. दे वा, आQहR केलेkया सवA पापांबXदल lमा कर.
तो आमचे सवA आजार बरे करतो.
म‚य ४:२३ - येशू गालRल dांतात सगळीकडे गेला, येशन
ू े सभाOथानात जाऊन fशकFवले व
OवगाA=या रा[याची सव
ु ाताA सां„गतलR. येशन
ू े लोकांचे सवA रोग व दख
ु णी बरR केलR.
0े6षतांचीं कृEयª ५:१५-१६ - १५. Eयामळ
ु े पेp रOEयाने जाऊ लागला Qहणजे Eयाची सावलR
रोगी व आजारR लोकां=यावर पडावी यासाठn लोक Eयांना वाटे वर खाट अगर अंथ•णावर
ठे वीत असत. १६. तेTहा हR सवA माणसे बरR केलR गेलR.
१ कZरंथकरांस १२:२८ व ३० - २८. fशवाय दे वाने मंडळीत dथम dेFषत, दस
ु रे संदेjटे , `तसरे
fशlक, जे चमEकार करतात ते, [यांना आरो‹य दे Hयाचे दान आहे ते, ३०. सवा…नाच
आरो‹य दे Hयाची दाने नाहRत, सवAच अYय भाषेत बोलत नाहRत, सवा…नाच भाषांचा अथA
सांगHयाची शि•त नाहR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टXप: Yयू टे OटामेYटमcये केवळ येशX
ू वारे बरे केले जाHया=या २६ न™दR आहे त, हज.
मोहQमद यां=या जीवनकाळात परमेeवराXवारे लोकांना शारRiरक zjgया चांगले केले
जाHयाची कोणतेहR उदाहरण नाहR.
१५०.
परमे1वर ’,धाळंू ना EयांHया उपासनेत संगीत, नEृ य आ'ण गाणे वापरtयास 0ोEसहन दे तो
अशी काहX प,य आहे त का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
अनव
ु ाद ३१:१९ -“तेTहा तQ
ु हR हे गीत fलहून ¿या व इ‚ाएल लोकांना fशकवा. Eयां=याकडून
ते त™डपाठ क•न ¿या. Qहणजे इ‚ाएल लोकांFव•Xध हR मा~याबाजन
ू े साl राहRल.
=तो<सं{हता १००:१-२ - १. हे प–
ृ वी, परमेeवरासाठn गा. २. परमेeवरासमोर आनंदR गाणी
घेऊन या.
इˆफसकरांस ५:१८-१९ - १८. उलट आEQयाने पण
ू A भरले जा, १९. Oतोpे, गीते, आ7ण
आcयािEमक गीतांनी एकमेकाबरोबर सस
ु ंवाद साधा, गाणी गा, आ7ण आपkया अंत:करणात
dभस
ू ाठn गायन गा.
कल=सैकरांस ३:१६ - 7ªOताचा संदेश तम
ु =यामcये Eया=या सवA वैभवाने राहावा. एकमेकांना
महान असा शहाणपणाने fशकवा व बोध करा. Oतोpे, व गीते गा, आ7ण आcयािEमक गीते
गाऊन उपकारOतत
ु ीसह आपkया अंत:करणात दे वाला गीते गा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टXप: बायबलमcये संगीत, नEृ य आ7ण गाणे वापरHयास dोEसहन दे णारR ४५० पXय आहे त
परं तु कुराणमcये असा कोणताहR उkलेख नाहR.
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१५१.
परमे1वराHया =पUट उ,दे शानस
ु ार, एका पœ
ु षाHया एकाच वेळेस एकाहून अŸधक पEनी
असणे यो´य आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
अनव
ु ाद १७:१७ - तसेच Eयाला बWयाच बायका असू नयेत. कारण Eयाने तो परमेeवरापासन
ू
परावत
ृ होईल. सोYया-•—याचाहR फार साठा Eयाने क• नये.
१ कZरंथकरांस ७:२ - परं तु 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 दे ऊ शकणार नाहR अशी भीती असेल तर एकाच
Opीशी uकं वा तम
ु =या उजTया हाताशी असलेkया िOpयांशी Fववाह करा.
अ झाब ३३:२१, ३२-३३, ३८ व ५० - हे पैगंबरा आQहR तल
ु ा त~
ु या पEYया वैध ठरवkया
आहे त आ7ण अkलाहने तल
ै w [या त~
ु ा यX
ु धातील कमाई Qहणन
ू Uदलेkयांपक
ु या उजTया
हाता=या आधीन आलेkया आहे त अशा िOpया आ7ण त~
ु या चल
ु Eया=या मल
ु R, त~
ु या
आEया=या मल
ु R, त~
ु या मामा=या मल
ु R, मावशी=या मल
ु R आ7ण [या त~
ु या बरोबर
दे शEयाग कbन आलेलR आहे अशी Opी Fववाह करHयासाठn वैध ठरवkया आहे त.
१५२.
एखा,या पœ
ु षाHया एकाचे वेळेस एकाहून अŸधक पEनी असBयास सवाºना सामान वागणक
ू
दे णे शQय आहे का?
बायबल
कुरान
नाहR / नाहR
अनव
ु ाद २१:१५ - एखाXयाला दोन बायका असतील आ7ण Eयाचे एकwवर दस
ु रRपेlा जाOत
dेम असेल. दोघींना मल
ु े असतील. पण नावडतीचा मल
ु गा सग‡यात मोठा असेल.
नहे Nया १३:२६-२७ - २६. दे वाचा शलमोनवर लोभ होता. दे वाने सवA इ‚ाएलवर शलमोनला
राजा केले. पण पर•या िOpयांमळ
ु े शलमोनहR पाप करायला उXय•
ु त झाला. २७. आ7ण
आता तQ
ु हRहR तसेच भयंकर पातक आहात असे मी ऐकतो.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:३ - आपण जर Yयाय दे ऊ शकणार नाहR अशी भीती असेल तर जी पXधती
तQ
ु हाला यो‹य वाटत असेल ती अनस
ु रा.
अन5नसा ४:१२९ - तQ
ु हR तम
ु =या पEनींमcये Yयायपण
ू A Tयवहाराचा समतोल ठे ऊ शकत
नाहR. परं तु संपण
A णे एकwकडे असे झुकू नका कw [यामळ
ू प
ु े तQ
ु हR दस
ु रRला अधांतरR सोडून
Xयाल.

१५१.
परमे1वराHया =पUट उ,दे शानस
ु ार, एका पœ
ु षाHया एकाच वेळेस एकाहून अŸधक पEनी
असणे यो´य आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
अनव
ु ाद १७:१७ - तसेच Eयाला बWयाच बायका असू नयेत. कारण Eयाने तो परमेeवरापासन
ू
परावत
ृ होईल. सोYया-•—याचाहR फार साठा Eयाने क• नये.
१ कZरंथकरांस ७:२ - परं तु 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 दे ऊ शकणार नाहR अशी भीती असेल तर एकाच
Opीशी uकं वा तम
ु =या उजTया हाताशी असलेkया िOpयांशी Fववाह करा.
अ झाब ३३:२१, ३२-३३, ३८ व ५० - हे पैगंबरा आQहR तल
ु ा त~
ु या पEYया वैध ठरवkया
आहे त आ7ण अkलाहने तल
ै w [या त~
ु ा यX
ु धातील कमाई Qहणन
ू Uदलेkयांपक
ु या उजTया
हाता=या आधीन आलेkया आहे त अशा िOpया आ7ण त~
ु या चल
ु Eया=या मल
ु R, त~
ु या
आEया=या मल
ु R, त~
ु या मामा=या मल
ु R, मावशी=या मल
ु R आ7ण [या त~
ु या बरोबर
दे शEयाग कbन आलेलR आहे अशी Opी Fववाह करHयासाठn वैध ठरवkया आहे त.
१५२.
एखा,या पœ
ु षाHया एकाचे वेळेस एकाहून अŸधक पEनी असBयास सवाºना सामान वागणक
ू
दे णे शQय आहे का?
बायबल
कुरान
नाहR / नाहR
अनव
ु ाद २१:१५ - एखाXयाला दोन बायका असतील आ7ण Eयाचे एकwवर दस
ु रRपेlा जाOत
dेम असेल. दोघींना मल
ु े असतील. पण नावडतीचा मल
ु गा सग‡यात मोठा असेल.
नहे Nया १३:२६-२७ - २६. दे वाचा शलमोनवर लोभ होता. दे वाने सवA इ‚ाएलवर शलमोनला
राजा केले. पण पर•या िOpयांमळ
ु े शलमोनहR पाप करायला उXय•
ु त झाला. २७. आ7ण
आता तQ
ु हRहR तसेच भयंकर पातक आहात असे मी ऐकतो.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:३ - आपण जर Yयाय दे ऊ शकणार नाहR अशी भीती असेल तर जी पXधती
तQ
ु हाला यो‹य वाटत असेल ती अनस
ु रा.
अन5नसा ४:१२९ - तQ
ु हR तम
ु =या पEनींमcये Yयायपण
ू A Tयवहाराचा समतोल ठे ऊ शकत
नाहR. परं तु संपण
A णे एकwकडे असे झुकू नका कw [यामळ
ू प
ु े तQ
ु हR दस
ु रRला अधांतरR सोडून
Xयाल.

१५१.
परमे1वराHया =पUट उ,दे शानस
ु ार, एका पœ
ु षाHया एकाच वेळेस एकाहून अŸधक पEनी
असणे यो´य आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
अनव
ु ाद १७:१७ - तसेच Eयाला बWयाच बायका असू नयेत. कारण Eयाने तो परमेeवरापासन
ू
परावत
ृ होईल. सोYया-•—याचाहR फार साठा Eयाने क• नये.
१ कZरंथकरांस ७:२ - परं तु 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 दे ऊ शकणार नाहR अशी भीती असेल तर एकाच
Opीशी uकं वा तम
ु =या उजTया हाताशी असलेkया िOpयांशी Fववाह करा.
अ झाब ३३:२१, ३२-३३, ३८ व ५० - हे पैगंबरा आQहR तल
ु ा त~
ु या पEYया वैध ठरवkया
आहे त आ7ण अkलाहने तल
ै w [या त~
ु ा यX
ु धातील कमाई Qहणन
ू Uदलेkयांपक
ु या उजTया
हाता=या आधीन आलेkया आहे त अशा िOpया आ7ण त~
ु या चल
ु Eया=या मल
ु R, त~
ु या
आEया=या मल
ु R, त~
ु या मामा=या मल
ु R, मावशी=या मल
ु R आ7ण [या त~
ु या बरोबर
दे शEयाग कbन आलेलR आहे अशी Opी Fववाह करHयासाठn वैध ठरवkया आहे त.
१५२.
एखा,या पœ
ु षाHया एकाचे वेळेस एकाहून अŸधक पEनी असBयास सवाºना सामान वागणक
ू
दे णे शQय आहे का?
बायबल
नाहR / नाहR कुरान
अनव
ु ाद २१:१५ - एखाXयाला दोन बायका असतील आ7ण Eयाचे एकwवर दस
ु रRपेlा जाOत
dेम असेल. दोघींना मल
ु े असतील. पण नावडतीचा मल
ु गा सग‡यात मोठा असेल.
नहे Nया १३:२६-२७ - २६. दे वाचा शलमोनवर लोभ होता. दे वाने सवA इ‚ाएलवर शलमोनला
राजा केले. पण पर•या िOpयांमळ
ु े शलमोनहR पाप करायला उXय•
ु त झाला. २७. आ7ण
आता तQ
ु हRहR तसेच भयंकर पातक आहात असे मी ऐकतो.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:३ - आपण जर Yयाय दे ऊ शकणार नाहR अशी भीती असेल तर जी पXधती
तQ
ु हाला यो‹य वाटत असेल ती अनस
ु रा.
अन5नसा ४:१२९ - तQ
ु हR तम
ु =या पEनींमcये Yयायपण
ू A Tयवहाराचा समतोल ठे ऊ शकत
नाहR. परं तु संपण
A णे एकwकडे असे झुकू नका कw [यामळ
ू प
ु े तQ
ु हR दस
ु रRला अधांतरR सोडून
Xयाल.

१५१.
परमे1वराHया =पUट उ,दे शानस
ु ार, एका पœ
ु षाHया एकाच वेळेस एकाहून अŸधक पEनी
असणे यो´य आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
अनव
ु ाद १७:१७ - तसेच Eयाला बWयाच बायका असू नयेत. कारण Eयाने तो परमेeवरापासन
ू
परावत
ृ होईल. सोYया-•—याचाहR फार साठा Eयाने क• नये.
१ कZरंथकरांस ७:२ - परं तु 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 दे ऊ शकणार नाहR अशी भीती असेल तर एकाच
Opीशी uकं वा तम
ु =या उजTया हाताशी असलेkया िOpयांशी Fववाह करा.
अ झाब ३३:२१, ३२-३३, ३८ व ५० - हे पैगंबरा आQहR तल
ु ा त~
ु या पEYया वैध ठरवkया
आहे त आ7ण अkलाहने तल
ै w [या त~
ु ा यX
ु धातील कमाई Qहणन
ू Uदलेkयांपक
ु या उजTया
हाता=या आधीन आलेkया आहे त अशा िOpया आ7ण त~
ु या चल
ु Eया=या मल
ु R, त~
ु या
आEया=या मल
ु R, त~
ु या मामा=या मल
ु R, मावशी=या मल
ु R आ7ण [या त~
ु या बरोबर
दे शEयाग कbन आलेलR आहे अशी Opी Fववाह करHयासाठn वैध ठरवkया आहे त.
१५२.
एखा,या पœ
ु षाHया एकाचे वेळेस एकाहून अŸधक पEनी असBयास सवाºना सामान वागणक
ू
दे णे शQय आहे का?
बायबल
नाहR / नाहR कुरान
अनव
ु ाद २१:१५ - एखाXयाला दोन बायका असतील आ7ण Eयाचे एकwवर दस
ु रRपेlा जाOत
dेम असेल. दोघींना मल
ु े असतील. पण नावडतीचा मल
ु गा सग‡यात मोठा असेल.
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आता तQ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:३ - आपण जर Yयाय दे ऊ शकणार नाहR अशी भीती असेल तर जी पXधती
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अन5नसा ४:१२९ - तQ
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१५३.
ताEपरु ता ˆकं वा अंतZरम 6ववाह मा†य आहे का? (मत
ु 'आह / आकांzा कायदा)
बायबल
नाहR / होय कुरान
मलाखी २:१६ - इ‚ाएलचा परमेeवर दे व Qहणतो, “घटOफोटाचा मला `तटकारा आहे . आ7ण
प•
तम
ु ष करRत असलेkया दjु ट कमा…ची मला घण
ू
ु =या आcयािEमक
ृ ा वाटते. Qहणन
ऐ•याचे रlण करा. तम
ु =या पEनीला फसवू नका.”
१ कZरंथकरांस ७:१०-१३ – १०. आ7ण FववाUहतांना मी आxा दे त आहे , मी नाहR पण dभू
दे त आहे कw पEनीने पतीला सोडू नये. ११. पण, जर `तने सोडले तर ल‹न न करता
तसेच रहावे uकं वा आपkया पतीबरोबर समेट करावा आ7ण पतीने पEनीला सोडू नये. १२.
पण इतरांना हे dभू सांगत नाहR, पण मी सांगतो कw, जर एखाXया बंधच
ू ी पEनी Fवeवास
ठे वणारR 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
तम
ु =या धन संपGी=या साहा®याने तQ
ु हR Eयांना dा—त करत असाल तर अशा िOpयांशी
Fववाह करHयात तQ
ु हाला अनम
ु ती आहे .
मीद ५:८७ - मयाAदांचे उkलंघन कb नका.
१५४.
प6व< ]ंथात पEनीस ल°Ÿगक उपभोगाची व=त,ू संप‚ी ˆकं वा EयांHया नव›याची मालम‚ा
असे समजले जाते का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
१ पे< ३:७ - तसेच पतींनो, तQ
ु हR आपkया पEनींबरोबर समंजसपणाने राहा. Eया जरR
अबला असkया तरR Eया दे वा=या कृपेमcये तम
ु =याबरोबरच वारस आहे त हे लlात घेऊन
Eयां=याFवषयी आदर बाळग, Qहणजे तQ
ु हR [या dाथAना दे वाला सादर करता Eयात कसलRहR
बाधा येणार नाहR.
इˆफसकरांस ५:२५ - पतींनो, [याdमाणे 7ªOत मंडळीवर dी`त करतो, तशी तQ
ु हR आपkया
पEनीवर dी`त करा. Eयाने `त=यासाठn Oवत:ला Uदले,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------बकराह २:२२३ - तम
ु =या पEनी या तम
ु =यासाठn कसलेkया जfमनी आहे त; Qहणन
ू तQ
ु हाला
जेTहा व जसे आवडेल तेTहा व तसे आपkया जfमनीकडे जा आ7ण तम
ु =याकरता काहR
चांगले पढ
ु े पाठवन
ू Xया.
अल-इ इ}ान ३:१४ - बायकामल
ु े हे सवA मोहकbपात दाखवले गेले आहे , हे सवA ऐUहक
जीवनाचे भांडवल आहे .

१५३.
ताEपरु ता ˆकं वा अंतZरम 6ववाह मा†य आहे का? (मत
ु 'आह / आकांzा कायदा)
बायबल
नाहR / होय कुरान
मलाखी २:१६ - इ‚ाएलचा परमेeवर दे व Qहणतो, “घटOफोटाचा मला `तटकारा आहे . आ7ण
प•
तम
ु ष करRत असलेkया दjु ट कमा…ची मला घण
ू
ु =या आcयािEमक
ृ ा वाटते. Qहणन
ऐ•याचे रlण करा. तम
ु =या पEनीला फसवू नका.”
१ कZरंथकरांस ७:१०-१३ – १०. आ7ण FववाUहतांना मी आxा दे त आहे , मी नाहR पण dभू
दे त आहे कw पEनीने पतीला सोडू नये. ११. पण, जर `तने सोडले तर ल‹न न करता
तसेच रहावे uकं वा आपkया पतीबरोबर समेट करावा आ7ण पतीने पEनीला सोडू नये. १२.
पण इतरांना हे dभू सांगत नाहR, पण मी सांगतो कw, जर एखाXया बंधच
ू ी पEनी Fवeवास
ठे वणारR 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
तम
ु =या धन संपGी=या साहा®याने तQ
ु हR Eयांना dा—त करत असाल तर अशा िOpयांशी
Fववाह करHयात तQ
ु हाला अनम
ु ती आहे .
मीद ५:८७ - मयाAदांचे उkलंघन कb नका.
१५४.
प6व< ]ंथात पEनीस ल°Ÿगक उपभोगाची व=त,ू संप‚ी ˆकं वा EयांHया नव›याची मालम‚ा
असे समजले जाते का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
१ पे< ३:७ - तसेच पतींनो, तQ
ु हR आपkया पEनींबरोबर समंजसपणाने राहा. Eया जरR
अबला असkया तरR Eया दे वा=या कृपेमcये तम
ु =याबरोबरच वारस आहे त हे लlात घेऊन
Eयां=याFवषयी आदर बाळग, Qहणजे तQ
ु हR [या dाथAना दे वाला सादर करता Eयात कसलRहR
बाधा येणार नाहR.
इˆफसकरांस ५:२५ - पतींनो, [याdमाणे 7ªOत मंडळीवर dी`त करतो, तशी तQ
ु हR आपkया
पEनीवर dी`त करा. Eयाने `त=यासाठn Oवत:ला Uदले,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------बकराह २:२२३ - तम
ु =या पEनी या तम
ु =यासाठn कसलेkया जfमनी आहे त; Qहणन
ू तQ
ु हाला
जेTहा व जसे आवडेल तेTहा व तसे आपkया जfमनीकडे जा आ7ण तम
ु =याकरता काहR
चांगले पढ
ु े पाठवन
ू Xया.
अल-इ इ}ान ३:१४ - बायकामल
ु े हे सवA मोहकbपात दाखवले गेले आहे , हे सवA ऐUहक
जीवनाचे भांडवल आहे .

१५३.
ताEपरु ता ˆकं वा अंतZरम 6ववाह मा†य आहे का? (मत
ु 'आह / आकांzा कायदा)
बायबल
नाहR / होय कुरान
मलाखी २:१६ - इ‚ाएलचा परमेeवर दे व Qहणतो, “घटOफोटाचा मला `तटकारा आहे . आ7ण
प•
तम
ु ष करRत असलेkया दjु ट कमा…ची मला घण
ू
ु =या आcयािEमक
ृ ा वाटते. Qहणन
ऐ•याचे रlण करा. तम
ु =या पEनीला फसवू नका.”
१ कZरंथकरांस ७:१०-१३ – १०. आ7ण FववाUहतांना मी आxा दे त आहे , मी नाहR पण dभू
दे त आहे कw पEनीने पतीला सोडू नये. ११. पण, जर `तने सोडले तर ल‹न न करता
तसेच रहावे uकं वा आपkया पतीबरोबर समेट करावा आ7ण पतीने पEनीला सोडू नये. १२.
पण इतरांना हे dभू सांगत नाहR, पण मी सांगतो कw, जर एखाXया बंधच
ू ी पEनी Fवeवास
ठे वणारR 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
तम
ु =या धन संपGी=या साहा®याने तQ
ु हR Eयांना dा—त करत असाल तर अशा िOpयांशी
Fववाह करHयात तQ
ु हाला अनम
ु ती आहे .
मीद ५:८७ - मयाAदांचे उkलंघन कb नका.
१५४.
प6व< ]ंथात पEनीस ल°Ÿगक उपभोगाची व=त,ू संप‚ी ˆकं वा EयांHया नव›याची मालम‚ा
असे समजले जाते का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
१ पे< ३:७ - तसेच पतींनो, तQ
ु हR आपkया पEनींबरोबर समंजसपणाने राहा. Eया जरR
अबला असkया तरR Eया दे वा=या कृपेमcये तम
ु =याबरोबरच वारस आहे त हे लlात घेऊन
Eयां=याFवषयी आदर बाळग, Qहणजे तQ
ु हR [या dाथAना दे वाला सादर करता Eयात कसलRहR
बाधा येणार नाहR.
इˆफसकरांस ५:२५ - पतींनो, [याdमाणे 7ªOत मंडळीवर dी`त करतो, तशी तQ
ु हR आपkया
पEनीवर dी`त करा. Eयाने `त=यासाठn Oवत:ला Uदले,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------बकराह २:२२३ - तम
ु =या पEनी या तम
ु =यासाठn कसलेkया जfमनी आहे त; Qहणन
ू तQ
ु हाला
जेTहा व जसे आवडेल तेTहा व तसे आपkया जfमनीकडे जा आ7ण तम
ु =याकरता काहR
चांगले पढ
ु े पाठवन
ू Xया.
अल-इ इ}ान ३:१४ - बायकामल
ु े हे सवA मोहकbपात दाखवले गेले आहे , हे सवA ऐUहक
जीवनाचे भांडवल आहे .

१५३.
ताEपरु ता ˆकं वा अंतZरम 6ववाह मा†य आहे का? (मत
ु 'आह / आकांzा कायदा)
बायबल
नाहR / होय कुरान
मलाखी २:१६ - इ‚ाएलचा परमेeवर दे व Qहणतो, “घटOफोटाचा मला `तटकारा आहे . आ7ण
प•
तम
ु ष करRत असलेkया दjु ट कमा…ची मला घण
ू
ु =या आcयािEमक
ृ ा वाटते. Qहणन
ऐ•याचे रlण करा. तम
ु =या पEनीला फसवू नका.”
१ कZरंथकरांस ७:१०-१३ – १०. आ7ण FववाUहतांना मी आxा दे त आहे , मी नाहR पण dभू
दे त आहे कw पEनीने पतीला सोडू नये. ११. पण, जर `तने सोडले तर ल‹न न करता
तसेच रहावे uकं वा आपkया पतीबरोबर समेट करावा आ7ण पतीने पEनीला सोडू नये. १२.
पण इतरांना हे dभू सांगत नाहR, पण मी सांगतो कw, जर एखाXया बंधच
ू ी पEनी Fवeवास
ठे वणारR 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
तम
ु =या धन संपGी=या साहा®याने तQ
ु हR Eयांना dा—त करत असाल तर अशा िOpयांशी
Fववाह करHयात तQ
ु हाला अनम
ु ती आहे .
मीद ५:८७ - मयाAदांचे उkलंघन कb नका.
१५४.
प6व< ]ंथात पEनीस ल°Ÿगक उपभोगाची व=त,ू संप‚ी ˆकं वा EयांHया नव›याची मालम‚ा
असे समजले जाते का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
१ पे< ३:७ - तसेच पतींनो, तQ
ु हR आपkया पEनींबरोबर समंजसपणाने राहा. Eया जरR
अबला असkया तरR Eया दे वा=या कृपेमcये तम
ु =याबरोबरच वारस आहे त हे लlात घेऊन
Eयां=याFवषयी आदर बाळग, Qहणजे तQ
ु हR [या dाथAना दे वाला सादर करता Eयात कसलRहR
बाधा येणार नाहR.
इˆफसकरांस ५:२५ - पतींनो, [याdमाणे 7ªOत मंडळीवर dी`त करतो, तशी तQ
ु हR आपkया
पEनीवर dी`त करा. Eयाने `त=यासाठn Oवत:ला Uदले,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------बकराह २:२२३ - तम
ु =या पEनी या तम
ु =यासाठn कसलेkया जfमनी आहे त; Qहणन
ू तQ
ु हाला
जेTहा व जसे आवडेल तेTहा व तसे आपkया जfमनीकडे जा आ7ण तम
ु =याकरता काहR
चांगले पढ
ु े पाठवन
ू Xया.
अल-इ इ}ान ३:१४ - बायकामल
ु े हे सवA मोहकbपात दाखवले गेले आहे , हे सवA ऐUहक
जीवनाचे भांडवल आहे .

१५५.
गुलाम मल
ु X 6वकत घेऊन ˆकं वा पकडून EयांHया बरोबर ल°Ÿगक संबंध ठे वणे याची पœ
ु षांना
परवानगी आहे का?
बायबल
कुरान
नाहR / होय
१ कZरंथकरांस ७:२३ - तQ
ु हांला uकं मत दे ऊन Fवकत घेतले होते. मनjु यांचे गुलाम होऊ
नका.
१ थे=सलनीकाकरांस ४:३-७ – ३. आ7ण हे च दे वाला पाUहजे आहे . तQ
ु हR पFवp असावे हR
Eयाची इ=छा आहे . तQ
ु हR जारकमAपासन
ू दरू असावे हR Eयाची इ=छा आहे . ४. Eयाची अशी
इ=छा आहे कw, तQ
ु हातील dEयेकाने Oवत:=या शरRरावर ताबा fमळFवHयास fशकावे. ५.
आ7ण [यांना दे व माहRत नाहR, [यांना दे वाची ओळख नाहR Eया Fवदे शी लोकांdमाणे
कामवासनेने नTहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:२४ - [या तम
ु =या उजTया हाता=या आधीन असलेkया असतील (दासी ) या
Tय`तiर•त इतर िOpयांशी Fववाह करHयास मनाई आहे .
म`ु मनन २३:५-६ - आपkया पEनी uकं वा Eयांचे उजवे हात [यांचे मालक झाले आहे त
अशांचा अपवाद कbन तेTहा Eयां=यावर कोणताहR दोष नाहR.
मअZरज ७०:२२ व २९-३० - [या Eयां=या उजTया हाता=या आधीन (दासी ) आहे त; असे लोक
`नंदाOपद नाहRत.
१५६.
ि=<यांनी घराबाहे र बरु खा घालणे आव1यक आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
१ कZरंथकरांस ११:१५ - परं तु Opीने लांब केस राखणे हा `तचा मान आहे कारण `तला
`तचे केस `नसगAत: आ=छादनासाठn Uदले आहे त.
गलतीकरांस ५:१ - आQहR Oवातंµयात राहावे Qहणन
ू 7ªOताने आQहांला म•
ु त केले, Qहणन
ू
िOथर राहा. आ7ण `नयमशाOpा=या जव
ु ा=यागुलाम„गरRचे ओझे पY
ु हा लादन
ू घेऊ नका.
कल=सैकरांस २:२० - Qहणन
ू कोणीहा तम
ु =यावर खाHयाFवषयी आ7ण FपHयाFवषयी uकं वा
मेजवाYयांFवषयी, नवचं¹ोउEसवाFवषयी uकं वा शLबाथ UदवसांFवषयी टRका क• नये.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------नरू २४:३०-३१ - बाहे रचे दा„गने सोडून आपkया इतर साज शंग
ृ ाराचे dदशAन कb नये.
इतरांसमोर आपkया शग
ं ृ ाराचे dदशAन कb नये.
अ झाब ३३:५९ - हे पैगंबरा त~
ु या पEनी, त~
ु या मल
ु R, आ7ण \Xधावंत िOpया याना असे
सांग कw आपkया बा•य वOpाचा मोकळा भाग आपkया भोवती ओढावा.

१५५.
गुलाम मल
ु X 6वकत घेऊन ˆकं वा पकडून EयांHया बरोबर ल°Ÿगक संबंध ठे वणे याची पœ
ु षांना
परवानगी आहे का?
बायबल
कुरान
नाहR / होय
१ कZरंथकरांस ७:२३ - तQ
ु हांला uकं मत दे ऊन Fवकत घेतले होते. मनjु यांचे गुलाम होऊ
नका.
१ थे=सलनीकाकरांस ४:३-७ – ३. आ7ण हे च दे वाला पाUहजे आहे . तQ
ु हR पFवp असावे हR
Eयाची इ=छा आहे . तQ
ु हR जारकमAपासन
ू दरू असावे हR Eयाची इ=छा आहे . ४. Eयाची अशी
इ=छा आहे कw, तQ
ु हातील dEयेकाने Oवत:=या शरRरावर ताबा fमळFवHयास fशकावे. ५.
आ7ण [यांना दे व माहRत नाहR, [यांना दे वाची ओळख नाहR Eया Fवदे शी लोकांdमाणे
कामवासनेने नTहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:२४ - [या तम
ु =या उजTया हाता=या आधीन असलेkया असतील (दासी ) या
Tय`तiर•त इतर िOpयांशी Fववाह करHयास मनाई आहे .
म`ु मनन २३:५-६ - आपkया पEनी uकं वा Eयांचे उजवे हात [यांचे मालक झाले आहे त
अशांचा अपवाद कbन तेTहा Eयां=यावर कोणताहR दोष नाहR.
मअZरज ७०:२२ व २९-३० - [या Eयां=या उजTया हाता=या आधीन (दासी ) आहे त; असे लोक
`नंदाOपद नाहRत.
१५६.
ि=<यांनी घराबाहे र बरु खा घालणे आव1यक आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
१ कZरंथकरांस ११:१५ - परं तु Opीने लांब केस राखणे हा `तचा मान आहे कारण `तला
`तचे केस `नसगAत: आ=छादनासाठn Uदले आहे त.
गलतीकरांस ५:१ - आQहR Oवातंµयात राहावे Qहणन
ू 7ªOताने आQहांला म•
ु त केले, Qहणन
ू
िOथर राहा. आ7ण `नयमशाOpा=या जव
ु ा=यागुलाम„गरRचे ओझे पY
ु हा लादन
ू घेऊ नका.
कल=सैकरांस २:२० - Qहणन
ू कोणीहा तम
ु =यावर खाHयाFवषयी आ7ण FपHयाFवषयी uकं वा
मेजवाYयांFवषयी, नवचं¹ोउEसवाFवषयी uकं वा शLबाथ UदवसांFवषयी टRका क• नये.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------नरू २४:३०-३१ - बाहे रचे दा„गने सोडून आपkया इतर साज शंग
ृ ाराचे dदशAन कb नये.
इतरांसमोर आपkया शग
ं ृ ाराचे dदशAन कb नये.
अ झाब ३३:५९ - हे पैगंबरा त~
ु या पEनी, त~
ु या मल
ु R, आ7ण \Xधावंत िOpया याना असे
सांग कw आपkया बा•य वOpाचा मोकळा भाग आपkया भोवती ओढावा.

१५५.
गल
ु ाम मल
ु X 6वकत घेऊन ˆकं वा पकडून EयांHया बरोबर ल°Ÿगक संबंध ठे वणे याची पœ
ु षांना
परवानगी आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
१ कZरंथकरांस ७:२३ - तQ
ु हांला uकं मत दे ऊन Fवकत घेतले होते. मनjु यांचे गुलाम होऊ
नका.
१ थे=सलनीकाकरांस ४:३-७ – ३. आ7ण हे च दे वाला पाUहजे आहे . तQ
ु हR पFवp असावे हR
Eयाची इ=छा आहे . तQ
ु हR जारकमAपासन
ू दरू असावे हR Eयाची इ=छा आहे . ४. Eयाची अशी
इ=छा आहे कw, तQ
ु हातील dEयेकाने Oवत:=या शरRरावर ताबा fमळFवHयास fशकावे. ५.
आ7ण [यांना दे व माहRत नाहR, [यांना दे वाची ओळख नाहR Eया Fवदे शी लोकांdमाणे
कामवासनेने नTहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:२४ - [या तम
ु =या उजTया हाता=या आधीन असलेkया असतील (दासी ) या
Tय`तiर•त इतर िOpयांशी Fववाह करHयास मनाई आहे .
म`ु मनन २३:५-६ - आपkया पEनी uकं वा Eयांचे उजवे हात [यांचे मालक झाले आहे त
अशांचा अपवाद कbन तेTहा Eयां=यावर कोणताहR दोष नाहR.
मअZरज ७०:२२ व २९-३० - [या Eयां=या उजTया हाता=या आधीन (दासी ) आहे त; असे लोक
`नंदाOपद नाहRत.
१५६.
ि=<यांनी घराबाहे र बरु खा घालणे आव1यक आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
१ कZरंथकरांस ११:१५ - परं तु Opीने लांब केस राखणे हा `तचा मान आहे कारण `तला
`तचे केस `नसगAत: आ=छादनासाठn Uदले आहे त.
गलतीकरांस ५:१ - आQहR Oवातंµयात राहावे Qहणन
ू 7ªOताने आQहांला म•
ु त केले, Qहणन
ू
िOथर राहा. आ7ण `नयमशाOpा=या जव
ु ा=यागुलाम„गरRचे ओझे पY
ु हा लादन
ू घेऊ नका.
कल=सैकरांस २:२० - Qहणन
ू कोणीहा तम
ु =यावर खाHयाFवषयी आ7ण FपHयाFवषयी uकं वा
मेजवाYयांFवषयी, नवचं¹ोउEसवाFवषयी uकं वा शLबाथ UदवसांFवषयी टRका क• नये.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------नरू २४:३०-३१ - बाहे रचे दा„गने सोडून आपkया इतर साज शंग
ृ ाराचे dदशAन कb नये.
इतरांसमोर आपkया शग
ं ृ ाराचे dदशAन कb नये.
अ झाब ३३:५९ - हे पैगंबरा त~
ु या पEनी, त~
ु या मल
ु R, आ7ण \Xधावंत िOpया याना असे
सांग कw आपkया बा•य वOpाचा मोकळा भाग आपkया भोवती ओढावा.

१५५.
गल
ु ाम मल
ु X 6वकत घेऊन ˆकं वा पकडून EयांHया बरोबर ल°Ÿगक संबंध ठे वणे याची पœ
ु षांना
परवानगी आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
१ कZरंथकरांस ७:२३ - तQ
ु हांला uकं मत दे ऊन Fवकत घेतले होते. मनjु यांचे गुलाम होऊ
नका.
१ थे=सलनीकाकरांस ४:३-७ – ३. आ7ण हे च दे वाला पाUहजे आहे . तQ
ु हR पFवp असावे हR
Eयाची इ=छा आहे . तQ
ु हR जारकमAपासन
ू दरू असावे हR Eयाची इ=छा आहे . ४. Eयाची अशी
इ=छा आहे कw, तQ
ु हातील dEयेकाने Oवत:=या शरRरावर ताबा fमळFवHयास fशकावे. ५.
आ7ण [यांना दे व माहRत नाहR, [यांना दे वाची ओळख नाहR Eया Fवदे शी लोकांdमाणे
कामवासनेने नTहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:२४ - [या तम
ु =या उजTया हाता=या आधीन असलेkया असतील (दासी ) या
Tय`तiर•त इतर िOpयांशी Fववाह करHयास मनाई आहे .
म`ु मनन २३:५-६ - आपkया पEनी uकं वा Eयांचे उजवे हात [यांचे मालक झाले आहे त
अशांचा अपवाद कbन तेTहा Eयां=यावर कोणताहR दोष नाहR.
मअZरज ७०:२२ व २९-३० - [या Eयां=या उजTया हाता=या आधीन (दासी ) आहे त; असे लोक
`नंदाOपद नाहRत.
१५६.
ि=<यांनी घराबाहे र बरु खा घालणे आव1यक आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
१ कZरंथकरांस ११:१५ - परं तु Opीने लांब केस राखणे हा `तचा मान आहे कारण `तला
`तचे केस `नसगAत: आ=छादनासाठn Uदले आहे त.
गलतीकरांस ५:१ - आQहR Oवातंµयात राहावे Qहणन
ू 7ªOताने आQहांला म•
ु त केले, Qहणन
ू
िOथर राहा. आ7ण `नयमशाOpा=या जव
ु ा=यागुलाम„गरRचे ओझे पY
ु हा लादन
ू घेऊ नका.
कल=सैकरांस २:२० - Qहणन
ू कोणीहा तम
ु =यावर खाHयाFवषयी आ7ण FपHयाFवषयी uकं वा
मेजवाYयांFवषयी, नवचं¹ोउEसवाFवषयी uकं वा शLबाथ UदवसांFवषयी टRका क• नये.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------नरू २४:३०-३१ - बाहे रचे दा„गने सोडून आपkया इतर साज शंग
ृ ाराचे dदशAन कb नये.
इतरांसमोर आपkया शग
ं ृ ाराचे dदशAन कb नये.
अ झाब ३३:५९ - हे पैगंबरा त~
ु या पEनी, त~
ु या मल
ु R, आ7ण \Xधावंत िOpया याना असे
सांग कw आपkया बा•य वOpाचा मोकळा भाग आपkया भोवती ओढावा.

१५७.
ि=<यांना पœ
ु षासमान अŸधकार आहे त का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
अनव
ु ाद १६:१९ - कारण आपला परमेeवर दे व Yयायी आहे . लोकां=या बाबतीत तो पlपाती
नाहR.’ आ7ण लाच घेऊन Yयाय uफरवणे हे हR Eया=या नीतीत बसत नाहR.”
२ इ5तहास १९:७ – आपला दे व, परमेeवर कोणताहR घोर अYयाय करत नाहR, कोणताहR
मनjु य असला तरRहR
रोमकरांस २:११ - दे वाजवळ पlपात नाहR.
गलतीकरांस २:६ - जे लोक महœवाचे आहे त असे लोक समजत होते Eयां=याकडून मला
काहRहR fमळाले नाहR.
गलतीकरांस ३:२८ - तेथे यहूदR uकं वा |ीक, गुलाम uकं वा Oवतंp, प•
ु ष uकं वा Opी हा भेदच
नाहR. कारण तQ
ु हR सवA 7ªOत येशम
ू cये एक आहात.
याकोब २:९ - पण जर तQ
ु हR पlपात करता, तर तQ
ु हR पाप करता आ7ण `नयम मोडHयाचा
दोष तम
ु =यावर येतो.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२२८ व २८२ - प•
ु षांचे जसे िOpयां=या बाबतीत अ„धकार आहे त तसेच
िOpयांचे प•
ु षां=या बाबतीत आहे त तथाFप, प•
ु षांना िOpयांवर थोडे वरचे Oथान आहे . एक
प•
ु ष व दोन िOpयांना साlीदार Qहणन
ू ठे वा.
अन5नसा ४:३, ११ व १७६ - प•
ु षाला दोन िOpयां=या वाgयाइतका UहOसा fमळावा.
१५८.
पœ
ु षाला EयाHया पEनीस मारtयाची परवानगी आहे का? (दराबा)
बायबल
नाहR / होय कुरान
इˆफसकरांस ५:२५-२९ - २५. पतींनो, [याdमाणे 7ªOत मंडळीवर dी`त करतो, तशी तQ
ु हR
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=सैकरांस ३:१९ - पतींनो, आपkया पEनीवर dेम करा आ7ण Eयां=याबरोबर कठnणतेने
वागू नका.
१ पे< ३:७ - तसेच पतींनो, तQ
ु हR आपkया पEनींबरोबर समंजसपणाने राहा. Eया जरR
अबला असkया तरR Eया दे वा=या कृपेमcये तम
ु =याबरोबरच वारस आहे त हे लlात घेऊन
Eयां=याFवषयी आदर बाळग, Qहणजे तQ
ु हR [या dाथAना दे वाला सादर करता Eयात कसलRहR
बाधा येणार नाहR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:३४ - तQ
ु हाला [या िOpयां=या कडून अवxा करHयाचे भय वाटत असेल अशा
िOpयांची कानउघाडणी करा.

१५७.
ि=<यांना पœ
ु षासमान अŸधकार आहे त का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
अनव
ु ाद १६:१९ - कारण आपला परमेeवर दे व Yयायी आहे . लोकां=या बाबतीत तो पlपाती
नाहR.’ आ7ण लाच घेऊन Yयाय uफरवणे हे हR Eया=या नीतीत बसत नाहR.”
२ इ5तहास १९:७ – आपला दे व, परमेeवर कोणताहR घोर अYयाय करत नाहR, कोणताहR
मनjु य असला तरRहR
रोमकरांस २:११ - दे वाजवळ पlपात नाहR.
गलतीकरांस २:६ - जे लोक महœवाचे आहे त असे लोक समजत होते Eयां=याकडून मला
काहRहR fमळाले नाहR.
गलतीकरांस ३:२८ - तेथे यहूदR uकं वा |ीक, गुलाम uकं वा Oवतंp, प•
ु ष uकं वा Opी हा भेदच
नाहR. कारण तQ
ु हR सवA 7ªOत येशम
ू cये एक आहात.
याकोब २:९ - पण जर तQ
ु हR पlपात करता, तर तQ
ु हR पाप करता आ7ण `नयम मोडHयाचा
दोष तम
ु =यावर येतो.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२२८ व २८२ - प•
ु षांचे जसे िOpयां=या बाबतीत अ„धकार आहे त तसेच
िOpयांचे प•
ु षां=या बाबतीत आहे त तथाFप, प•
ु षांना िOpयांवर थोडे वरचे Oथान आहे . एक
प•
ु ष व दोन िOpयांना साlीदार Qहणन
ू ठे वा.
अन5नसा ४:३, ११ व १७६ - प•
ु षाला दोन िOpयां=या वाgयाइतका UहOसा fमळावा.
१५८.
पœ
ु षाला EयाHया पEनीस मारtयाची परवानगी आहे का? (दराबा)
बायबल
नाहR / होय कुरान
इˆफसकरांस ५:२५-२९ - २५. पतींनो, [याdमाणे 7ªOत मंडळीवर dी`त करतो, तशी तQ
ु हR
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=सैकरांस ३:१९ - पतींनो, आपkया पEनीवर dेम करा आ7ण Eयां=याबरोबर कठnणतेने
वागू नका.
१ पे< ३:७ - तसेच पतींनो, तQ
ु हR आपkया पEनींबरोबर समंजसपणाने राहा. Eया जरR
अबला असkया तरR Eया दे वा=या कृपेमcये तम
ु =याबरोबरच वारस आहे त हे लlात घेऊन
Eयां=याFवषयी आदर बाळग, Qहणजे तQ
ु हR [या dाथAना दे वाला सादर करता Eयात कसलRहR
बाधा येणार नाहR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:३४ - तQ
ु हाला [या िOpयां=या कडून अवxा करHयाचे भय वाटत असेल अशा
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ु हाला [या िOpयां=या कडून अवxा करHयाचे भय वाटत असेल अशा
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१५९.
'•1चन ˆकं वा मस
ु लमानांना दस
ु ›या धमाdHया लोकांसोबत 6ववाह करtयाची परवानगी आहे
का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
अनव
ु ाद ७:३-४ - ३. Eयां=याशी सोयरRक जळ
ु वू नका. आपkया मल
ु R Eयांना दे ऊ नका.
Eया=या मल
ु R आपkया मल
ु ांना क•न घेऊ नका. ४. कारण हे लोक तम
ु =या मल
ु ांना
मा~यापासन
ू FवचलRत करतील. Eयामळ
ु े तम
ु ची मल
ु े अYय दै वतांचे भजनपज
ू न करतील.
अशाने परमेeवराचा तम
ु =यावर कोप होईल व तो ताEकाळ तम
ु चा नाश करRल. खोgया
दे वांचा नाश करा.
१ कZरंथकरांस ७:२८ व ३९ - २८. पण जरR तQ
ु हR ल‹न केले तरR तQ
ु हR पाप केलेले नाहR.
आ7ण जर कुमाiरका ल‹न करते 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 परं तु केवळ
dभम
ू cये ल‹न करHयास ती मोकळी आहे .
२ कZरंथकरांस ६:१४ व १७ - १४. मी Eयाला तम
ु =याFवषयी अfभमानाने सां„गतले आ7ण
तQ
ु हR मला लि[जत केले नाहR. पण जे सवA काहR आQहR तQ
ु हांला सां„गतले ते खरे खरे
होते. तसा आमचा तम
ु =याFवषयीचा अfभमान जो तीताला सां„गतला •याच रRतीने Oवत:चा
खरे पणा fसXध केला. १७. Qहणन
ू या लोकांमधन
ू बाहे र या आ7ण Oवत:ला वेगळे करा.
"परमेeवराने •या गोjटR सां„गतkया आहे त.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:५ - Eया लोकांमधील `नjकलंक चाiरEË असलेkया िOpया तम
ु =यासाठn वैध आहे त.
१६०.
जर एखा,या YयQतीने EयांHया वैवा{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 तQ
ु हांला सांगतो कw, जो कोणी आपkया पEनीला Tयfभचारा=या
कारणाfशवाय इतर कारणामळ
ु े टाकून दे तो, तो `तला Tयfभचार करHयास dवG
ृ करतो
आ7ण जो कोणी अशा घटOफोटRत Opीशी Fववाह करतो तो Tयfभचार करतो. शपथ
घेHयाFवषयी येशच
ू ी fशकवण
म‚य १९:९ - मी तQ
ु हांसा सांगतो, जो मनjु य आपलR पEनी सोडून दे तो आ7ण दस
ु रRशी
ल‹न करतो तो Tयfभचार करतो. आपkया पEनीला सोड„चÂठn दे Hयाचे एकच कारण आहे ,
ते Qहणजे पUहkया पEनीने परप•
ु षांशी Tयfभचार करणे होय.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२३१ - तर Eया दोघांनी, पY
ु हा Fववाह कbन एकp येणे पाप नाहR.
तहरXम ६६:५ - तम
ु चा Fवधाता तQ
ु हास चांगkया पEनीहR दे ईल Eया Fवधवा व कुमाiरकाहR
असतील.
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होते. तसा आमचा तम
ु =याFवषयीचा अfभमान जो तीताला सां„गतला •याच रRतीने Oवत:चा
खरे पणा fसXध केला. १७. Qहणन
ू या लोकांमधन
ू बाहे र या आ7ण Oवत:ला वेगळे करा.
"परमेeवराने •या गोjटR सां„गतkया आहे त.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:५ - Eया लोकांमधील `नjकलंक चाiरEË असलेkया िOpया तम
ु =यासाठn वैध आहे त.
१६०.
जर एखा,या YयQतीने EयांHया वैवा{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 तQ
ु हांला सांगतो कw, जो कोणी आपkया पEनीला Tयfभचारा=या
कारणाfशवाय इतर कारणामळ
ु े टाकून दे तो, तो `तला Tयfभचार करHयास dवG
ृ करतो
आ7ण जो कोणी अशा घटOफोटRत Opीशी Fववाह करतो तो Tयfभचार करतो. शपथ
घेHयाFवषयी येशच
ू ी fशकवण
म‚य १९:९ - मी तQ
ु हांसा सांगतो, जो मनjु य आपलR पEनी सोडून दे तो आ7ण दस
ु रRशी
ल‹न करतो तो Tयfभचार करतो. आपkया पEनीला सोड„चÂठn दे Hयाचे एकच कारण आहे ,
ते Qहणजे पUहkया पEनीने परप•
ु षांशी Tयfभचार करणे होय.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२३१ - तर Eया दोघांनी, पY
ु हा Fववाह कbन एकp येणे पाप नाहR.
तहरXम ६६:५ - तम
ु चा Fवधाता तQ
ु हास चांगkया पEनीहR दे ईल Eया Fवधवा व कुमाiरकाहR
असतील.

१५९.
'•1चन ˆकं वा मस
ु लमानांना दस
ु ›या धमाdHया लोकांसोबत 6ववाह करtयाची परवानगी आहे
का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
अनव
ु ाद ७:३-४ - ३. Eयां=याशी सोयरRक जळ
ु वू नका. आपkया मल
ु R Eयांना दे ऊ नका.
Eया=या मल
ु R आपkया मल
ु ांना क•न घेऊ नका. ४. कारण हे लोक तम
ु =या मल
ु ांना
मा~यापासन
ू FवचलRत करतील. Eयामळ
ु े तम
ु ची मल
ु े अYय दै वतांचे भजनपज
ू न करतील.
अशाने परमेeवराचा तम
ु =यावर कोप होईल व तो ताEकाळ तम
ु चा नाश करRल. खोgया
दे वांचा नाश करा.
१ कZरंथकरांस ७:२८ व ३९ - २८. पण जरR तQ
ु हR ल‹न केले तरR तQ
ु हR पाप केलेले नाहR.
आ7ण जर कुमाiरका ल‹न करते 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 परं तु केवळ
dभम
ू cये ल‹न करHयास ती मोकळी आहे .
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१६१.
'•1चनांनी '•=ता0माणे कायd करणे आ'ण मस
ु लमानांनी 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 परु े . जर घरा=या धYयाला Eयांनी बालजबल
Qहटले तर घरातील इतर
ू
माणसांना ते uकती वाईट नावे ठे वतील!”
लक
ू क ६:४० - कोणताहR fशjय Eया=या गु•=या पातळीला जाऊ शकत नाहR. पण dEयेक
मनjु य जेTहा तो पण
ू A fशकतो तेTहा तो गु•सारखाच असतो.
योहान १४:१५ व २३-२४ - १५. “जर तQ
ु हR मा~यावर dी`त कiरत असाल, तर [या आxा
मी करतो Eया तQ
ु हR पाळाल. २३. येशन
ू े उGर Uदले, “जर कोणी मा~यावर dी`त करतो तर
तो माझी fशकवण पाळील, माझा Fपता Eया=चावर dी`त करRल. आQहR Eया=याकडे 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 तQ
ु हR अkलाहवर dेम करत असाल तर माझे अनस
ु रण 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 नमन
ु ा आहे .
झु•फ
४३:६३ - येशू Oपjट dमाण घेऊन आला तेTहा Eयाने Qहणले कw, खरोखर मी
ु
तम
ु =याकडे 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
लक
ू क १७:२०-२१ - २०. एकदा, प•eयांनी येशल
ू ा Fवचारले, दे वाचे रा[य केTहा येईल, २१.
ते येथे आहे ! uकं वा ते तेथे आहे ! कारण दे वाचे रा[य तम
ु =यामcये आहे .”
रोमकरांस १४:१७ व २२ – १७. खाणे Fपणे यात दे वाचे रा[या नाहR. परं तु नी`तमEव, शां`त
आ7ण आनंद, जो पFवp आEQयात आहे Eयामcये आहे . २२. तझ
ु ा जो Fवeवास आहे तो
दे वासमोर त~
ु या ठायी असू 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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वचd=व गाजवावे असा काहX 6व`शUट 6वषय आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
लक
ू क १७:२०-२१ - २०. एकदा, प•eयांनी येशल
ू ा Fवचारले, दे वाचे रा[य केTहा येईल, २१.
ते येथे आहे ! uकं वा ते तेथे आहे ! कारण दे वाचे रा[य तम
ु =यामcये आहे .”
रोमकरांस १४:१७ व २२ – १७. खाणे Fपणे यात दे वाचे रा[या नाहR. परं तु नी`तमEव, शां`त
आ7ण आनंद, जो पFवp आEQयात आहे Eयामcये आहे . २२. तझ
ु ा जो Fवeवास आहे तो
दे वासमोर त~
ु या ठायी असू 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.

१६१.
'•1चनांनी '•=ता0माणे कायd करणे आ'ण मस
ु लमानांनी 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 परु े . जर घरा=या धYयाला Eयांनी बालजबल
Qहटले तर घरातील इतर
ू
माणसांना ते uकती वाईट नावे ठे वतील!”
लक
ू क ६:४० - कोणताहR fशjय Eया=या गु•=या पातळीला जाऊ शकत नाहR. पण dEयेक
मनjु य जेTहा तो पण
ू A fशकतो तेTहा तो गु•सारखाच असतो.
योहान १४:१५ व २३-२४ - १५. “जर तQ
ु हR मा~यावर dी`त कiरत असाल, तर [या आxा
मी करतो Eया तQ
ु हR पाळाल. २३. येशन
ू े उGर Uदले, “जर कोणी मा~यावर dी`त करतो तर
तो माझी fशकवण पाळील, माझा Fपता Eया=चावर dी`त करRल. आQहR Eया=याकडे 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 तQ
ु हR अkलाहवर dेम करत असाल तर माझे अनस
ु रण 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 नमन
ु ा आहे .
झु•फ
४३:६३ - येशू Oपjट dमाण घेऊन आला तेTहा Eयाने Qहणले कw, खरोखर मी
ु
तम
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१६३.
धा`मdक 0करणात, बल आ'ण सQतीचा वापर करtयास कधीहX मंजरु X {दलX पा{हजे का?
बायबल
नाहR / नाहR कुरान
२ तीम…याला २:२४-२५ - २४. दे वा=या सेवकाने भांडू नये, तर सवA लोकांशी दयाधमाAने
वागावे तसेच fशlणात कुशल व सहनशील असावे. २५. जे Eयाला Fवरोध करतात, Eयांना
Fवनयाने fशlण Xयावे.
ˆफलेमोना १४ - परं तु त~
ु या संमतीfशवाय मला काहRहR करायचे नTहते. यासाठn कw तझ
ु े
कोणतेहR चांगले कायA दडपणामळ
ु े होऊ नये तर त~
ु या खश
ु ीने Tहावे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२५६ - धमाA=या बाबतीत कोणतीहR जबरदOती नसावी.
अल-इ इ}ान ३:२० - तझ
ु े कतATय केवळ संदेश पोचवणे इतकेच आहे .
कॅफ ५०:४५ - Eयां=यावर कोणEयाहR dकारची स•ती करHयासाठn आQहR तल
ु ा नेमलेले
नाहR.
गा=ये ८८:२१-२२ - Eयां=यावर स•ती करHयाचा तल
ु ा काहRहR अ„धकार नाहR.
१६४.
वतdमानातील ’,धाळंू ना Eयांचा =वतःचा धमd िजंकत नाहX तोपयºत इतर धमाdHया
लोकांसोबत भांडणे आ'ण लढणे या गोUटXसाठv परमे1वर 0ोEसाहन दे तो 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 ते तम
ु =यावर अवलंबन
ू असkयाने सवA लोकांबरोबर शांतीने राहा. १९. Fdय
बंधंन
ू ो, सड
ू उगवू नका, दे वा=या रागाला वाट Xया. असे fलUहले आहे , “सड
ू घेणे मा~याकडे
आहे . मी फेड करRन असे dभु Qहणतो.’
इ|ी लोकांस १२:१४ - सवA लोकांबरोबर शांतीने राहHयाचा dयEन करा व पFवp जीवन
जगHयाचा dयEन करा. कारण Eयाfशवाय कोणालाहR dभल
ू ा पाहता येणार नाहR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१९०-१९३ व २१६ - अkलाह=या कायाAत Eयां=याशी लढा जे तम
ु =या Fवरोधात
लढत आहे त आ7ण जेथे कोठे ते तQ
ु हाला Uदसतील तेथे Eयांची हEया करा. आ7ण [या
Uठकाणातन
ू Eयांनी तQ
ु हाला बाहे र काढलाय Eया Uठकाणातन
ू तQ
ु हR Eयांना बाहे र काढा.
अत तौब ९:२९ - Eयां=याशी तोपय…त यX
ु ध करा जोपय…त ते आपkया हातानी तम
ु =या
आधीन होऊन कर दे त नाहRत.
टXप: िजहाद हा कुराणमधील सवाAत मोठा Fवषय आहे : ६,२३६ पैकw १३९ पXय = dEयेक
४५ पXयांपक
ै w १. हाUदथमcये २१% भाग िजहादबXदल आहे : fसराह (हज. मोहQमद यांचे
चiरp) मcये ६७% भाग िजहादबXदल आहे . कुराणमधील ६४% भाग “काuफर” =या
Fवरोधात Xवेषपण
ू A आहे .
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चiरp) मcये ६७% भाग िजहादबXदल आहे . कुराणमधील ६४% भाग “काuफर” =या
Fवरोधात Xवेषपण
ू A आहे .

१६३.
धा`मdक 0करणात, बल आ'ण सQतीचा वापर करtयास कधीहX मंजरु X {दलX पा{हजे का?
बायबल
नाहR / नाहR कुरान
२ तीम…याला २:२४-२५ - २४. दे वा=या सेवकाने भांडू नये, तर सवA लोकांशी दयाधमाAने
वागावे तसेच fशlणात कुशल व सहनशील असावे. २५. जे Eयाला Fवरोध करतात, Eयांना
Fवनयाने fशlण Xयावे.
ˆफलेमोना १४ - परं तु त~
ु या संमतीfशवाय मला काहRहR करायचे नTहते. यासाठn कw तझ
ु े
कोणतेहR चांगले कायA दडपणामळ
ु े होऊ नये तर त~
ु या खश
ु ीने Tहावे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२५६ - धमाA=या बाबतीत कोणतीहR जबरदOती नसावी.
अल-इ इ}ान ३:२० - तझ
ु े कतATय केवळ संदेश पोचवणे इतकेच आहे .
कॅफ ५०:४५ - Eयां=यावर कोणEयाहR dकारची स•ती करHयासाठn आQहR तल
ु ा नेमलेले
नाहR.
गा=ये ८८:२१-२२ - Eयां=यावर स•ती करHयाचा तल
ु ा काहRहR अ„धकार नाहR.
१६४.
वतdमानातील ’,धाळंू ना Eयांचा =वतःचा धमd िजंकत नाहX तोपयºत इतर धमाdHया
लोकांसोबत भांडणे आ'ण लढणे या गोUटXसाठv परमे1वर 0ोEसाहन दे तो 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 ते तम
ु =यावर अवलंबन
ू असkयाने सवA लोकांबरोबर शांतीने राहा. १९. Fdय
बंधंन
ू ो, सड
ू उगवू नका, दे वा=या रागाला वाट Xया. असे fलUहले आहे , “सड
ू घेणे मा~याकडे
आहे . मी फेड करRन असे dभु Qहणतो.’
इ|ी लोकांस १२:१४ - सवA लोकांबरोबर शांतीने राहHयाचा dयEन करा व पFवp जीवन
जगHयाचा dयEन करा. कारण Eयाfशवाय कोणालाहR dभल
ू ा पाहता येणार नाहR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१९०-१९३ व २१६ - अkलाह=या कायाAत Eयां=याशी लढा जे तम
ु =या Fवरोधात
लढत आहे त आ7ण जेथे कोठे ते तQ
ु हाला Uदसतील तेथे Eयांची हEया करा. आ7ण [या
Uठकाणातन
ू Eयांनी तQ
ु हाला बाहे र काढलाय Eया Uठकाणातन
ू तQ
ु हR Eयांना बाहे र काढा.
अत तौब ९:२९ - Eयां=याशी तोपय…त यX
ु ध करा जोपय…त ते आपkया हातानी तम
ु =या
आधीन होऊन कर दे त नाहRत.
टXप: िजहाद हा कुराणमधील सवाAत मोठा Fवषय आहे : ६,२३६ पैकw १३९ पXय = dEयेक
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१६५.
एखा,या YयQतीने EयाHया =वतःHया मळ
धमाdचा Eयाग केला ˆकं वा =वतःचा धमd
ू
बदलtयाचे ठरवले तर Eयांना मा‰न टाकले पा{हजे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
इ|ी लोकांस ३:१२–१३ – १२. सावध असा, बंधंन
ू ो, तम
ु =यापैकw कोणाचीहR अंत:करणे दjु ट व
अFवeवासू असू नयेत, ती िजवंत दे वापासन
ू दरू नेतात. १३. उलट, ‘आज’ Qहटलेला काळ
आहे तोपय…त, dEयेक Uदवशी एकमेकांना उGेजन Xया, यासाठn कw तम
ु =यापैकw कोणाचीहR
पापामळ
ु े फसगत होऊन तम
ु ची अंत:करणे कठnण होऊ नयेत.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:८९ - जर Eयांनी त™ड uफरवले तर Eयांना पकड आ7ण ते जेथे Uदसतील तेथे
Eयांचा वध कर.
टXप: हदRथ मधन
ू हज. मोहQमदाचे OवधमA Eयाग करणाWयाFवषयी उXदगार: अkलाहचा
धमAdसारक, “जो कोणी Eयाचा इOलाम धमA बदलेल Eयाला माbन टाका.” (साUहह बख
ु ारR:
खंड. ९, पO
ु तक ८४, ±. ५७-५८, कॅफ. खंड. ४, पO
ु तक ५६, ±. ८०८)
१६६.
कधी-कधी कुटुंब, `म< ˆकं वा बंधू बरोबर दे खील लढणे पा{हजे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
१ कZरंथकरांस ७:१३-२४ – १३. एखाXया Opीचा नवरा जर Fवeवास ठे वणारा नसेल, आ7ण
जर तो `त=यासोबत राहHयास राजी असेल तर, `तने Eयाला सोडून जाऊ नये. १४. कारण
Fवeवास नसणाWया पतीला पEनीXवारे पFवp केले जाते, आ7ण Fवeवास नसणाWया पEनीला
पतीXवारे पFवp केले जाते.... १६. कारण तल
ु ा माUहत आहे का, हे पEनी, कw तल
ु ा त~
ु या
पतीचे रlण करशील का? हे मनjु या, कw तल
ु ा त~
ु या पEनीचे रlण करशील का?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मज
ु ादXल ५८:२२ - तल
ु ा असे कोणतेहR लोक आढळून येणार नाहRत जे Eया=या dेषीतां=या
Fवरोधात जाणाWयांशी Oनेह ठे वतात. मग ते Eयांचे आUदल असोत, पp
ु असोत uकं वा uकं वा
भाऊ असोत uकं वा Eयांचे नातेवाईक असोत.
ताघाबन
ू ६४:१४ - तम
ु =या पEनी व तम
ु =या संतती यापैकw काहRजण तम
ु चे शpू आहे त,
Qहणन
ू Eयां=यापासन
ू सावध राहा.
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ु तक ५६, ±. ८०८)
१६६.
कधी-कधी कुटुंब, `म< ˆकं वा बंधू बरोबर दे खील लढणे पा{हजे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
१ कZरंथकरांस ७:१३-२४ – १३. एखाXया Opीचा नवरा जर Fवeवास ठे वणारा नसेल, आ7ण
जर तो `त=यासोबत राहHयास राजी असेल तर, `तने Eयाला सोडून जाऊ नये. १४. कारण
Fवeवास नसणाWया पतीला पEनीXवारे पFवp केले जाते, आ7ण Fवeवास नसणाWया पEनीला
पतीXवारे पFवp केले जाते.... १६. कारण तल
ु ा माUहत आहे का, हे पEनी, कw तल
ु ा त~
ु या
पतीचे रlण करशील का? हे मनjु या, कw तल
ु ा त~
ु या पEनीचे रlण करशील का?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मज
ु ादXल ५८:२२ - तल
ु ा असे कोणतेहR लोक आढळून येणार नाहRत जे Eया=या dेषीतां=या
Fवरोधात जाणाWयांशी Oनेह ठे वतात. मग ते Eयांचे आUदल असोत, पp
ु असोत uकं वा uकं वा
भाऊ असोत uकं वा Eयांचे नातेवाईक असोत.
ताघाबन
ू ६४:१४ - तम
ु =या पEनी व तम
ु =या संतती यापैकw काहRजण तम
ु चे शpू आहे त,
Qहणन
ू Eयां=यापासन
ू सावध राहा.
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१६७.
वतdमानातील ’,धाळंू नी EयांHया 6ववेकब,
ु धीHया 6वœ,ध जाऊन इतर धमाdतील लोकांना
मारावे अशी परमे1वराची इHछा आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
0े6षतांचीं कृEयª २४:१६ - यासाठn दे वापढ
ु े आ7ण मनjु यांपढ
ु े आपला Fववेक शX
ु ध असावा
याचा मी नेहमी आटोकाट dयEन करRत असतो.
१ तीम…याला १:५ - आ7ण या आxेचे उXUदjट dी`त आहे , जी शX
ु ध अंत:करणातन
ू ,
चांगkया सदसदFववेक बX
ु धीतन
ू व dामा7णक Fवeवासातन
ू उगम पावते.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२१६ - अkलाह=या कायाAत Eयां=याशी लढा जे तम
ु =या Fवरोधात लढत
आहे त आ7ण जेथे कोठे ते तQ
ु हाला Uदसतील तेथे Eयांची हEया करा. आ7ण [या
Uठकाणातन
ू Eयांनी तQ
ु हाला बाहे र काढलाय Eया Uठकाणातन
ू तQ
ु हR Eयांना बाहे र काढा.
इंफाल ८:१७ - Eयांचा वध तQ
ु हR केला नाहR तर अkलाहनेच केला आ7ण जेTहा वाळूचे कण
फेकले होते ते तू नTहे तर अkलाहनेच फेकले होते.
टXप: कफ़. हदRथ, साUहह मिु Oलम, ४६६१-४६६२, अcयाय. ७८९.
१६८.
इतर धमाdHया लोकांपेzा जा=त 0यEन करणे आ'ण EयांHयाशी लढणे हX चांगलX गोUट
समजलX जाते का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
गलतीकरांस ५:१९-२१ – १९. दे हाची कम» तर उघड आहे त, ती Qहणजे, जारकमA, अशX
ु धता,
कामातरु पणा, २०. म`ू तAपज
ू ा, चेटूक, Xवेष, मारामारR, मEसर, राग, OवाथJ हे वेदावे, पlभेद,
२१. दा•बाजी, रं गेलपणा, अशासार¦या दस
ु हांला
ु Wया सवA गोjटR. या गोjटRFवषयी मी तQ
सच
ू ना दे त आहे . [याdमाणे मी पव
ू J तQ
ु हांला सच
ू ना केkया होEया. जे लोक अशा गोjटR
करतात Eयांना दे वा=या रा[यात वाटा fमळणार नाहR.
याकोब ४:१ व ८ - १. तम
ु =यामcये भांडणे व झगडे कोठून येतात? तम
ु =यामcये [या
OवाथJ भावना संघषA करतात Eयामधन
ू ते येत नाहR काय? ८. पा—यांनो, तम
ु चे हात Oव=छ
करा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अत तौब ९:४१ - जर ताबडतोब काहR लाभ झाला असता आ7ण dवासहR छोटा असता तर ते
लोक अवeय त~
ु याबरोबर आले असते. ते आEमनाश कbन घेत आहे त.
अल अन कबत
ू २९:६ - जो कोणी अkलाह=या मागाAत dयEन करतो तो ते आपkया
Oवतः=या िजवासाठnच करत असतो.
साफ ६१:११ - हे \cदामय लोकहो तQ
ु हाला मी असा सौदा दाखवन
ू दे ऊ काय जो तQ
ु हाला
यातनामय fशlेपासन
ू वाचFवल.
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ु हाला मी असा सौदा दाखवन
ू दे ऊ काय जो तQ
ु हाला
यातनामय fशlेपासन
ू वाचFवल.
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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 - येशू Qहणाला, “माझे रा[य या जगाचे नाहR, जर ते असते तर
यहूXयांपासन
ू माझी सट
ु का करHयासाठn माझे सेवक लढले नसते का? पण माझे रा[य
दस
ु Wया Uठकाणचे आहे .”
२ कZरंथकरांस 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. हš डकची लढाई : (मे ६२७) ˜š च
अहझाब ३३:९-१२ आ7ण २५-२७
४. हुड¼े बयेची लढाई: (माचA ६२८)
फेतीह ४८:१-३ आ7ण २२-२७
५. मट
ु ाची लढाई: (६२९) बकारा २:१९१-१९३
६. हुनायनची लढाई: (ऑगOट ६३०)
अत तौब ९:२५-२७
७. तेबक
ु ची 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 ते तम
ु =यावर अवलंबन
ू असkयाने सवA लोकांबरोबर
शांतीने राहा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अत तौब ९:२९ - यहुदR Qहणतात कw, उ[जैर अkलाहचा पp
ु आहे आ7ण 7ªOती Qहणतात
कw, मfसह अkलाहचा पp
ु आहे . अkलाचा Eयां=यावर कोप होवो.
अ झाब ३३:२६ - Eयाने |ंथधारक लोकांपक
ै w [यांनी \XधाहRनांना सहा®य केले होते Eयांना
Eयां=या गांधींमधन
ू खालR उतरवले आ7ण Eयां=या मनात धाक `नमाAण केला. काहRंना तQ
ु हR
ठार मारले आ7ण काहRंना बंUदवान बनFवले.
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बायबल
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ु आहे आ7ण 7ªOती Qहणतात
कw, मfसह अkलाहचा पp
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ु हR
ठार मारले आ7ण काहRंना बंUदवान बनFवले.

१७१.
वतdमानातील ’,धाळंू नी नाि=तकांसोबत आ9मक आ'ण आzेपाहd य,
ु ध ˆकं वा लढाई
करtयासाठv प6व< ]ंथ 0ोEसाहन दे तात का? (िजहाद)
बायबल
कुरान
नाहR / होय
इˆफसकरांस ६:१२ - कारण आपले झगडणे, र•तमांसाबरोबर नाहR, तर सताधीशांFव•Xध,
अ„धकाYयाFव•Xध, या अंधकारातील जगा=या साम–याAबरोबर आ7ण आकाशातील दjु ट
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 Fवशेषत: राजां=या वतीने
करावे आ7ण अ„धकाWया=या वतीने करावे. dाथAना करा कw, आQहांला िOथर, शांत आ7ण
दे वा=या पण
ू A भ•तीत सYमानाने जगता यावे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:७६-७७ - जे \Xधावंत आहे त ते अkलाह=या कायाAत लढतात, आ7ण जे
\XधाहRन आहे त ते सैताना=या कायाAसाठn लढतात.
टXप: िजहाद uकं वा लढाई हा कुराणातील सवाAत मोठा Fवषय आहे : ६,२३६ पैकw १३९ पXय
= कुराणमधील dEयेक ४५ पXयांपक
ै w १ हे यX
ु धासंबंधी पXय आहे ! अत तौब ९:२९ आ7ण
१२३ मcये आ±मक यX
ु ध fशकवले जाते.
१७२.
6व`भ†न धमाdतील लोकांना लट
ु tयासाठv आ'ण लब
ु ाडtयासाठv परमे1वर ’,धाळंू ना
0ोEसाहन दे ईल का?
बायबल
कुरान
नाहR / होय
उEप6‚ १४:२३ - मी तझ
ु े असलेले काहRहR ठे वणार नाहRं, एखादे सत
ू वा जोÄयाचा बंधहR
ठे वणार नाहR ‘मी अ¬ाहमाला \ीमंत केले’ असे तू Qहणावे असे मला वाटत नाहR.
5नगdमत २०:१५ व १७ - १५. “चोरR क• नकोस. १७. “तू आपkया शेजाWया=या घराचा लोभ
ध• नकोस; Eया=या बायकोचा लोभ ध• नकोस.
इˆफसकरांस ४:२८ - जो कोणी चोरR करRन असेल तर Eयाने यापढ
ु े चोरR क• नये. उलट,
Eयाने आपkया हातांनी काम करावे यासाठn कw जो कोणी गरजू असेल Eयाला Eयातन
ू वाटा
दे Hयासाठn Eया=याकडे काहRतरR असावे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------इंफाल ८:१ व ४१ - यX
ु धधन हे अkलाह व dेFषत यांचे आहे , Qहणन
ू 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 तQ
ु हR Eयां=या गदA नी=या वर=या
भागामcये dहार करा व सवA बोटांची अ|े छाटून टाका.
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१७३.
आपBया श<H
ू या 6वœ,ध ’,धाळंू नी 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. लट
ु kया जात
असलेkया लोकांचे लट
ु ा•पासन
ू रlण करा. अनाथ मल
ु ाशी अथवा Fवधवांशी वाईट वागू
नका अथवा Eयांना दख
ु वू नका. `नरपराcयांना मा• नका.
२ तीम…याला २:२४-२५ - २४. दे वा=या सेवकाने भांडू नये, तर सवA लोकांशी 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 ते राpी=या वेळी uकं वा
दप
ु ार=या वेळी ते Fव\ांती घेत असताना Eयां=याdती येऊन पोचलR.
इंफाल ८:११ - \XधाहRनां=या मनामcये मी भय `नमाAण करRन मग तQ
ु हR Eयां=या
गदA नी=या वर=या भागामcये dहार करा व सवA बोटांची अ|े छाटून टाका.
इंफाल ८:६७ - जर तम
A ील असतील तर ती २०० लोकांवर मात
ु =यामcये १०० माणसे धैयश
करतील आ7ण अkलाह Eयांचीच साथ करतो जे धैयश
A ील आहे त.
१७४.
वतdमानातील ’,धाळंू नी सड
ू ाचा कायदा वापरावा अशी परमे1वराची इHछा आहे का?
(डो¨याHया बदBयात डोळा आ'ण दाताHया बदलX दात / ˆकसास)
बायबल
नाहR / होय कुरान
म‚य ५:३९ - पण मी तQ
ु हांला सांगतो, जो दjु ट आहे Eयाला अडवू नका, जर कोणी तम
ु =या
उजTया गालावर तQ
ु हांला मारRल Eया=यासमोर दस
ु े करा.
ु राहR गाल पढ
रोमकरांस १२:१९-२० - १९. Fdय बंधंन
ू ो, सड
ू उगवू नका, दे वा=या रागाला वाट Xया. असे
fलUहले आहे , “सड
ू घेणे मा~याकडे आहे . मी फेड करRन असे dभु Qहणतो.’ २०. “तम
ु चा शpू
भक
ु े ला असkयास Eयास खावयास Xया, तहानेला असेल तर —यावयास Xया. कारण असे
केkयाने तQ
ु हR 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 शरू ा ४२:४०-४१ - जो कोणी वाईट कमA करतो Eयास Eयाच Oवbपाची परतफेड केलR
जाईल.
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१७५.
प6व< परमे1वर EयाHया ’,धाळंू ना =वतः सड
ू उगवtयासाठv 0ोEसाहन दे ईल का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
अनव
ु ाद ३२:३५-३६ - ३५. अनवधानाने Eयां=याहातन
ू काहR दjु कृEये घडायची मी वाट पाहात
आहे . Eयांनी काहR वावगे केले कw Eयांचा संकटकाळ आलाच Qहणन
ू समजा मी Eयांना
fशlा करRन.’ ३६. “परमेeवर आपkया dजेची कसोटR पाहRल...
रोमकरांस २:१-३ - १. dेFषत होHयासाठn पाचारण केलेला; दे वाची सव
ु ाताA सांगHयासाठn वेगळा
केलेला 7ªOत येशच
ू ा सेवक पौल याजकडून, ३. ती हR सव
ु ाताA दे वाचा पp
ु dभु येशू 7ªOत
जो दे हाने एक मनjु य Qहणन
ू दाFवदा=या वंशात जYमाला आला या=याFवषयी आहे .
रोमकरांस १२:१४-१८ – १४. जे तम
ु चा छळ करतात Eयांना आशीवाAद Xया, आशीवाAदच Xया.
शाप दे ऊ नका. १७. कोणाचीहR वाईटाबXदल वाईट अशी फेड क•न नका. सवA लोकां=या
zjटRने चांगले ते करHयाचा dयEन करा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१७९ - हे बX
ु „धवंत लोकहो, d`तशोध घेHया=या नी`तमcये तम
ु =या
जीवनाची हमी आहे .
मीद ५:४५ - आQहR Eयां=यासाठn FवUहत केले होते 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 दख
ु ापतीं=या बदkयात Eयाचसमान बदला.
१७६.
प6व< परमे1वर ’,धाळंू ना EयांHया श<न
ंू ा शाप दे tयासाठv 0ोEसाहन दे ईल का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
लक
ंू र dेम करा. जे तम
ू क ६:२७-२८ - २७. “माझे ऐकणाWयांना मी सांगतो. तम
ु =या शpव
ु चा
Xवेष करतात, Eयांचे चांगले करा. २८. जे तQ
ु हांला शाप दे तात Eयांना आशीवाAद Xया. जे
तQ
ु हांला वाईट वागFवतात Eयां=यासाठn dाथAना करा.
याकोब ३:१० - एकाच त™डातन
ू आशीवाAद `नघतात व शापहR `नघतात. मा~या बंधंन
ू ो, हे
असे असू नये.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१५९ - संकेत आ7ण उपदे श यां=यासह आQहR जे काहR dकट केले आहे , ते
|ंथात आQहR लोकांसाठn Oपjट कbन सां„गतkयावरहR, जे लपवन
ू ठे वीत आहे त Eयां=यावर
अkलाहचा शाप आहे . आ7ण तसेच शाप दे णाWया 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
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ु ाद ३२:३५-३६ - ३५. अनवधानाने Eयां=याहातन
ू काहR दjु कृEये घडायची मी वाट पाहात
आहे . Eयांनी काहR वावगे केले कw Eयांचा संकटकाळ आलाच Qहणन
ू समजा मी Eयांना
fशlा करRन.’ ३६. “परमेeवर आपkया dजेची कसोटR पाहRल...
रोमकरांस २:१-३ - १. dेFषत होHयासाठn पाचारण केलेला; दे वाची सव
ु ाताA सांगHयासाठn वेगळा
केलेला 7ªOत येशच
ू ा सेवक पौल याजकडून, ३. ती हR सव
ु ाताA दे वाचा पp
ु dभु येशू 7ªOत
जो दे हाने एक मनjु य Qहणन
ू दाFवदा=या वंशात जYमाला आला या=याFवषयी आहे .
रोमकरांस १२:१४-१८ – १४. जे तम
ु चा छळ करतात Eयांना आशीवाAद Xया, आशीवाAदच Xया.
शाप दे ऊ नका. १७. कोणाचीहR वाईटाबXदल वाईट अशी फेड क•न नका. सवA लोकां=या
zjटRने चांगले ते करHयाचा dयEन करा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१७९ - हे बX
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१७७.
यहुदX एका शापाHया छायेत आहे त ˆकं वा Eयांचा दे श शा6पत आहे असे परमे1वर मानतो
का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
5यमdया ३१:३७ - परमेeवरा Qहणतो, “...लोक जर आकाशाचे मोजमाप क• शकले uकं वा
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इ‚ाएल=या वंशजाना नाकारRन. Eयानी केलेkया दjु कृEयांबXदल मगच मी Eयांना दरू

इ‚ाएल=या वंशजाना नाकारRन. Eयानी केलेkया दjु कृEयांबXदल मगच मी Eयांना दरू

प–
ृ वी=या पोटातील सवA रहOये जाणू शकले, तरच हे घडणे श•य आहे . तरच मी
करRन.” हा परमेeवराचा संदेश आहे .
रोमकरांस ११:१-२ - तर मग मी Qहणतो, “दे वाने आपkया लोकांना सोडून Uदले आहे
काय?”.... २. दे वाला [यांचे पव
A ान होते Eया इ‚ाएलR लोकांना Eयाने सोडून Uदले नाहR.
ू x
रोमकरांस १२:१४- जे तम
ु चा छळ करतात Eयांना आशीवाAद Xया, आशीवाAदच Xया. शाप
दे ऊ नका.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:८८-८९ - अkलाहने Eयां=या \XधाहRनतेबXदल Eयांना शाप Uदलेला आहे . ते
[यावर \Xधा ठे वतात ते अEयkप आहे .
मीद ५:१२-१३ - Eयांनी आपkया वचनाचा भंग केkयामळ
ु े आQहR Eयांची Íदये कठोर केलR
आहे त व Eयांचा „ध•कार केला आहे . Eयांना [या गोjटRची fशकवण UदलR होती Eयाचा
महEवाचा भाग ते Fवसरले आहे त.
टXप: कुराणमधील मUदना हा भाग ११% यहुदR Fव•Xध आहे . Uहटलरचा मीन कॅQफ फ•त
७% यहुदR Fव•Xध होता.
१७८.
जे लढतात Eयांना जे लढत नाहXत EयांHयापेzा चांगले समजले जाते का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
१ शमव
ु ेल ३०:२२-२४ - २३. दावीद Eयांना Qहणाला, “नाहR, असे वागू नका. परमेeवराने
आपkयाला काय Uदले Eयाचा Fवचार करा. परमेeवरामळ
ु े शpच
ू ा पराभव आपण क•
शकलो. २४. तQ
ु हR Qहणता ते कोणी ऐकणार नाहR. जे इथे सामानसम
ु ानाजवळ थांबले ते
आ7ण यc
ु दावर आले ते अशा सवा…ना सारखाच वाटा fमळे ल. वाटHया समान होतील.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:९५ - अkलाहने धमाAसाठn लढणाWया लोकांना पH
ु याचे फळ दे ऊन Eयांना जे
`निj±य बसन
ू राहतात Eया लोकांवर \ेjठEव dदान केले आहे .
अत तौब ९:२० - [यांनी \Xधा ठे वलR Eयांना अkलाह=या `नकट उ=च Oथान आहे .

प–
ृ वी=या पोटातील सवA रहOये जाणू शकले, तरच हे घडणे श•य आहे . तरच मी
करRन.” हा परमेeवराचा संदेश आहे .
रोमकरांस ११:१-२ - तर मग मी Qहणतो, “दे वाने आपkया लोकांना सोडून Uदले आहे
काय?”.... २. दे वाला [यांचे पव
A ान होते Eया इ‚ाएलR लोकांना Eयाने सोडून Uदले नाहR.
ू x
रोमकरांस १२:१४- जे तम
ु चा छळ करतात Eयांना आशीवाAद Xया, आशीवाAदच Xया. शाप
दे ऊ नका.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:८८-८९ - अkलाहने Eयां=या \XधाहRनतेबXदल Eयांना शाप Uदलेला आहे . ते
[यावर \Xधा ठे वतात ते अEयkप आहे .
मीद ५:१२-१३ - Eयांनी आपkया वचनाचा भंग केkयामळ
ु े आQहR Eयांची Íदये कठोर केलR
आहे त व Eयांचा „ध•कार केला आहे . Eयांना [या गोjटRची fशकवण UदलR होती Eयाचा
महEवाचा भाग ते Fवसरले आहे त.
टXप: कुराणमधील मUदना हा भाग ११% यहुदR Fव•Xध आहे . Uहटलरचा मीन कॅQफ फ•त
७% यहुदR Fव•Xध होता.
१७८.
जे लढतात Eयांना जे लढत नाहXत EयांHयापेzा चांगले समजले जाते का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
१ शमव
ु ेल ३०:२२-२४ - २३. दावीद Eयांना Qहणाला, “नाहR, असे वागू नका. परमेeवराने
आपkयाला काय Uदले Eयाचा Fवचार करा. परमेeवरामळ
ु े शpच
ू ा पराभव आपण क•
शकलो. २४. तQ
ु हR Qहणता ते कोणी ऐकणार नाहR. जे इथे सामानसम
ु ानाजवळ थांबले ते
आ7ण यc
ु दावर आले ते अशा सवा…ना सारखाच वाटा fमळे ल. वाटHया समान होतील.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:९५ - अkलाहने धमाAसाठn लढणाWया लोकांना पH
ु याचे फळ दे ऊन Eयांना जे
`निj±य बसन
ू राहतात Eया लोकांवर \ेjठEव dदान केले आहे .
अत तौब ९:२० - [यांनी \Xधा ठे वलR Eयांना अkलाह=या `नकट उ=च Oथान आहे .

१७७.
यहुदX एका शापाHया छायेत आहे त ˆकं वा Eयांचा दे श शा6पत आहे असे परमे1वर मानतो
का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
5यमdया ३१:३७ - परमेeवरा Qहणतो, “...लोक जर आकाशाचे मोजमाप क• शकले uकं वा

१७७.
यहुदX एका शापाHया छायेत आहे त ˆकं वा Eयांचा दे श शा6पत आहे असे परमे1वर मानतो
का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
5यमdया ३१:३७ - परमेeवरा Qहणतो, “...लोक जर आकाशाचे मोजमाप क• शकले uकं वा

इ‚ाएल=या वंशजाना नाकारRन. Eयानी केलेkया दjु कृEयांबXदल मगच मी Eयांना दरू
करRन.” हा परमेeवराचा संदेश आहे .
रोमकरांस ११:१-२ - तर मग मी Qहणतो, “दे वाने आपkया लोकांना सोडून Uदले आहे
काय?”.... २. दे वाला [यांचे पव
A ान होते Eया इ‚ाएलR लोकांना Eयाने सोडून Uदले नाहR.
ू x
रोमकरांस १२:१४- जे तम
ु चा छळ करतात Eयांना आशीवाAद Xया, आशीवाAदच Xया. शाप
दे ऊ नका.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:८८-८९ - अkलाहने Eयां=या \XधाहRनतेबXदल Eयांना शाप Uदलेला आहे . ते
[यावर \Xधा ठे वतात ते अEयkप आहे .
मीद ५:१२-१३ - Eयांनी आपkया वचनाचा भंग केkयामळ
ु े आQहR Eयांची Íदये कठोर केलR
आहे त व Eयांचा „ध•कार केला आहे . Eयांना [या गोjटRची fशकवण UदलR होती Eयाचा
महEवाचा भाग ते Fवसरले आहे त.
टXप: कुराणमधील मUदना हा भाग ११% यहुदR Fव•Xध आहे . Uहटलरचा मीन कॅQफ फ•त
७% यहुदR Fव•Xध होता.
१७८.
जे लढतात Eयांना जे लढत नाहXत EयांHयापेzा चांगले समजले जाते का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
१ शमव
ु ेल ३०:२२-२४ - २३. दावीद Eयांना Qहणाला, “नाहR, असे वागू नका. परमेeवराने
आपkयाला काय Uदले Eयाचा Fवचार करा. परमेeवरामळ
ु े शpच
ू ा पराभव आपण क•
शकलो. २४. तQ
ु हR Qहणता ते कोणी ऐकणार नाहR. जे इथे सामानसम
ु ानाजवळ थांबले ते
आ7ण यc
ु दावर आले ते अशा सवा…ना सारखाच वाटा fमळे ल. वाटHया समान होतील.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:९५ - अkलाहने धमाAसाठn लढणाWया लोकांना पH
ु याचे फळ दे ऊन Eयांना जे
`निj±य बसन
ू राहतात Eया लोकांवर \ेjठEव dदान केले आहे .
अत तौब ९:२० - [यांनी \Xधा ठे वलR Eयांना अkलाह=या `नकट उ=च Oथान आहे .

इ‚ाएल=या वंशजाना नाकारRन. Eयानी केलेkया दjु कृEयांबXदल मगच मी Eयांना दरू
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ृ वी=या पोटातील सवA रहOये जाणू शकले, तरच हे घडणे श•य आहे . तरच मी

प–
ृ वी=या पोटातील सवA रहOये जाणू शकले, तरच हे घडणे श•य आहे . तरच मी
करRन.” हा परमेeवराचा संदेश आहे .
रोमकरांस ११:१-२ - तर मग मी Qहणतो, “दे वाने आपkया लोकांना सोडून Uदले आहे
काय?”.... २. दे वाला [यांचे पव
A ान होते Eया इ‚ाएलR लोकांना Eयाने सोडून Uदले नाहR.
ू x
रोमकरांस १२:१४- जे तम
ु चा छळ करतात Eयांना आशीवाAद Xया, आशीवाAदच Xया. शाप
दे ऊ नका.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:८८-८९ - अkलाहने Eयां=या \XधाहRनतेबXदल Eयांना शाप Uदलेला आहे . ते
[यावर \Xधा ठे वतात ते अEयkप आहे .
मीद ५:१२-१३ - Eयांनी आपkया वचनाचा भंग केkयामळ
ु े आQहR Eयांची Íदये कठोर केलR
आहे त व Eयांचा „ध•कार केला आहे . Eयांना [या गोjटRची fशकवण UदलR होती Eयाचा
महEवाचा भाग ते Fवसरले आहे त.
टXप: कुराणमधील मUदना हा भाग ११% यहुदR Fव•Xध आहे . Uहटलरचा मीन कॅQफ फ•त
७% यहुदR Fव•Xध होता.
१७८.
जे लढतात Eयांना जे लढत नाहXत EयांHयापेzा चांगले समजले जाते का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
१ शमव
ु ेल ३०:२२-२४ - २३. दावीद Eयांना Qहणाला, “नाहR, असे वागू नका. परमेeवराने
आपkयाला काय Uदले Eयाचा Fवचार करा. परमेeवरामळ
ु े शpच
ू ा पराभव आपण क•
शकलो. २४. तQ
ु हR Qहणता ते कोणी ऐकणार नाहR. जे इथे सामानसम
ु ानाजवळ थांबले ते
आ7ण यc
ु दावर आले ते अशा सवा…ना सारखाच वाटा fमळे ल. वाटHया समान होतील.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:९५ - अkलाहने धमाAसाठn लढणाWया लोकांना पH
ु याचे फळ दे ऊन Eयांना जे
`निj±य बसन
ू राहतात Eया लोकांवर \ेjठEव dदान केले आहे .
अत तौब ९:२० - [यांनी \Xधा ठे वलR Eयांना अkलाह=या `नकट उ=च Oथान आहे .

१७९.
जे लढत नाहXत Eयांना नरकाम‘ये यातना भोगाYया लागतील हे 5नि1चत आहे आ'ण जे
परमे1वराHया ˆकं वा अBलाहHया कारणा=तव लढतात आ'ण मEृ यम
ु ख
ु ी पडतात Eयांना
EयांHया कायाdचे बzीस Nहणन
ू =वगाdत 0वेश `मळणार याची हमी दे ऊन प6व< ]ंथ लढाई
करtयास 0ोEसाहन दे तात का? (िजहाद)
बायबल
नाहR / होय कुरान
याकोब १:२० - कारण मनjु या=या रागामळ
ु े दे व [या नीतीमœवाची अपेlा करतो ते `नमाAण
होत नाहR.
याकोब ४:१, ८ - १. तम
ु =यामcये भांडणे व झगडे कोठून येतात? तम
ु =यामcये [या OवाथJ
भावना संघषA करतात Eयामधन
ू ते येत नाहR काय? ८. पा—यांनो, तम
ु चे हात Oव=छ करा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:७७ - “जे \Xधावंत आहे त ते अkलाह=या कायाAत लढतात, आ7ण जे \XधाहRन
आहे त ते सैताना=या कायाAसाठn लढतात. जो ईeवराचे भय बाळगतो Eयाच पारलौuकक
जीवन अ„धक चांगले होईल. आ7ण तम
ु =यावर खजरु ा=या बी इतकाहR अYयाय होणार
नाहR.”
फाथ ४८:१६ - जो कोणी अkलाह व dेFषत यां=या आxेचे पालन करे ल, Eयास तो अशा
उपवनामcये dFवjट करे ल [याखालR जलdवाह वाहतात.
ऐ5तहा`सक घटना
१८०.
जग 5नमाdण केBयानंतर, परमे1वराने सातYया {दवशी आराम क‰न मानवजातीने अनस
ु रण
करावे असे महEवाचे उदाहरण {दले आहे का? (स“बाथ ˆकं वा शबत)
बायबल
होय / नाहR कुरान
5नगdमत २०:८-१० - ८. “शLबाथ Uदवस हा पFवp Uदवस Qहणन
ू पाळHयाची आठवण
ठे व; ९. आठवÄयातील सहा Uदवस तू तझ
ु े कामकाज करावेस; १०. परं तु सातवा Uदवस
तझ
ु ा दे व परमेeवर या=या सYमानासाठn FवसाTयाचा Uदवस आहे Qहणन
ू Eया Uदवशी त,ू
तझ
ु े मल
ु गे त~
ु या मल
ु R, तझ
ु े गुलाम व त~
ु या गुलाम Opी यांनी तसेच तझ
ु ी गुरेढोरे व
त~
ु या गावात राहाणाWया परकwयांनीहR कोणतेहR कामकाज क• नये;
इ|ी लोकांस ४:४ व १० - ४. कारण पFवp शाOpात तो सातTया Uदवसा बXदल असे बोलला
आहे कw: “आ7ण सातTया Uदवशी दे वाने Eया=या सवA कामापासन
ू Fव\ा`त घेतलR.” ९.
Qहणन
ू दे वा=या लोकांसाठn अजन
ू हR सातवा Qहणजे FवसाTया=या Uदवस आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------कॅफ ५०:३८ - थकTयाने आQहाला OपशA दे खील केला नाहR.
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ु ख
ु ी पडतात Eयांना
EयांHया कायाdचे बzीस Nहणन
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करtयास 0ोEसाहन दे तात का? (िजहाद)
बायबल
नाहR / होय कुरान
याकोब १:२० - कारण मनjु या=या रागामळ
ु े दे व [या नीतीमœवाची अपेlा करतो ते `नमाAण
होत नाहR.
याकोब ४:१, ८ - १. तम
ु =यामcये भांडणे व झगडे कोठून येतात? तम
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ु चे हात Oव=छ करा.
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ु े कामकाज करावेस; १०. परं तु सातवा Uदवस
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ु ा दे व परमेeवर या=या सYमानासाठn FवसाTयाचा Uदवस आहे Qहणन
ू Eया Uदवशी त,ू
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ु गे त~
ु या मल
ु R, तझ
ु े गुलाम व त~
ु या गुलाम Opी यांनी तसेच तझ
ु ी गुरेढोरे व
त~
ु या गावात राहाणाWया परकwयांनीहR कोणतेहR कामकाज क• नये;
इ|ी लोकांस ४:४ व १० - ४. कारण पFवp शाOpात तो सातTया Uदवसा बXदल असे बोलला
आहे कw: “आ7ण सातTया Uदवशी दे वाने Eया=या सवA कामापासन
ू Fव\ा`त घेतलR.” ९.
Qहणन
ू दे वा=या लोकांसाठn अजन
ू हR सातवा Qहणजे FवसाTया=या Uदवस आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------कॅफ ५०:३८ - थकTयाने आQहाला OपशA दे खील केला नाहR.

१७९.
जे लढत नाहXत Eयांना नरकाम‘ये यातना भोगाYया लागतील हे 5नि1चत आहे आ'ण जे
परमे1वराHया ˆकं वा अBलाहHया कारणा=तव लढतात आ'ण मEृ यम
ु ख
ु ी पडतात Eयांना
EयांHया कायाdचे बzीस Nहणन
ू =वगाdत 0वेश `मळणार याची हमी दे ऊन प6व< ]ंथ लढाई
करtयास 0ोEसाहन दे तात का? (िजहाद)
बायबल
नाहR / होय कुरान
याकोब १:२० - कारण मनjु या=या रागामळ
ु े दे व [या नीतीमœवाची अपेlा करतो ते `नमाAण
होत नाहR.
याकोब ४:१, ८ - १. तम
ु =यामcये भांडणे व झगडे कोठून येतात? तम
ु =यामcये [या OवाथJ
भावना संघषA करतात Eयामधन
ू ते येत नाहR काय? ८. पा—यांनो, तम
ु चे हात Oव=छ करा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:७७ - “जे \Xधावंत आहे त ते अkलाह=या कायाAत लढतात, आ7ण जे \XधाहRन
आहे त ते सैताना=या कायाAसाठn लढतात. जो ईeवराचे भय बाळगतो Eयाच पारलौuकक
जीवन अ„धक चांगले होईल. आ7ण तम
ु =यावर खजरु ा=या बी इतकाहR अYयाय होणार
नाहR.”
फाथ ४८:१६ - जो कोणी अkलाह व dेFषत यां=या आxेचे पालन करे ल, Eयास तो अशा
उपवनामcये dFवjट करे ल [याखालR जलdवाह वाहतात.
ऐ5तहा`सक घटना
१८०.
जग 5नमाdण केBयानंतर, परमे1वराने सातYया {दवशी आराम क‰न मानवजातीने अनस
ु रण
करावे असे महEवाचे उदाहरण {दले आहे का? (स“बाथ ˆकं वा शबत)
बायबल
कुरान
होय / नाहR
5नगdमत २०:८-१० - ८. “शLबाथ Uदवस हा पFवp Uदवस Qहणन
ू पाळHयाची आठवण
ठे व; ९. आठवÄयातील सहा Uदवस तू तझ
ु े कामकाज करावेस; १०. परं तु सातवा Uदवस
तझ
ु ा दे व परमेeवर या=या सYमानासाठn FवसाTयाचा Uदवस आहे Qहणन
ू Eया Uदवशी त,ू
तझ
ु े मल
ु गे त~
ु या मल
ु R, तझ
ु े गुलाम व त~
ु या गुलाम Opी यांनी तसेच तझ
ु ी गुरेढोरे व
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१८१.
परमे1वराने लोकांना EयाHया =वतःHया 05तमा0माणे आ'ण EयाHयासारखे 5नमाdण केले होते
का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
उEप6‚ १:२७-२८ - तेTहा दे वाने आपkया d`त•पाचा मनjु य `नमाAण केला; दे वाचे d`त•प
असा तो `नमाAण केला; नर व नारR अशी ती `नमाAण केलR. २८. दे वाने Eयांना आशीवाAद
Uदला; दे व Eयांना Qहणाला, “फल¹प
ू टाका; ती
ू Tहा, बहुगु7णत Tहा आ7ण प–
ृ वी Tयापन
आपkया सGेखालR आणा; सम¹
ु ातील मासे, आकाशातील पlी आ7ण प–
ृ वीवर uफरणारा
dEयेक सजीव dाणी यांवर सGा चालवा.
१ कZरंथकरांस ११:७ - [याअथJ मनjु य दे वाची d`तमा आ7ण वैभव d`त¼बं¼बत करतो
EयाअथJ Eयाने मOतक झाकणे यो‹य नाहR. परं तु Opी प•
ु षाचे वैभव आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:२८ - मनjु य हा दब
A `नमाAण करHयात आलेला आहे .
ु ल
इ|ा{हम १४:३४ - मनjु य फार अYयायी व कृत¿न आहे .
अश शरू ा ४२:११ - या धतJवर Eया=यासारखे कोणीहR नाहR.
अž १०३:२ - मनjु य हा सदै व तोgयात आहे .
१८२.
जेYहा परमे1वराने आदम आ'ण ईYहला ईडनHया बागेतन
ू काढून टाकले तेYहा =<ी आ'ण
पœ
ु ष यांHयात श<Eु व असेल अशी घोषणा Eयाने केलX होती का?
बायबल
कुरान
नाहR / होय
उEप6‚ ३:१३-१५ - १३. मग परमेeवर Eया Opीला Qहणाला, “तू हे काय केलेस?” ती Opी
QहणालR, “सपाAने मला भरु ळ घालन
ू फसFवले व Qहणन
ू मी ते फळ खाkले.” १५. तू व
Opी, यांस मी एकमेकांचे शpु करRन. तझ
ु ी संतती आ7ण `तची संतती एकमेकाचे शpू
होतील `त=या संतती=या पायाची तू टाच फोडशील पण तो तझ
ु े डोके ठे चील
--------------------------------------------------------------------------------------------------------आZरफ ७:२३-२५ - तम
ु =यापैकw काहR दस
ु Wया लोकांचे शpू आहे त.
ताहा २०:१२३ - तम
ु =यापैकw काहR इतरांचे शpू आहे त.
टXप: बायबलमcये परमेeवराने [या शpEु वाची घोषणा केलR ती आदम आ7ण ईTहमcये
नसन
ू सैतान आ7ण मानवजातीमcये होती.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------आZरफ ७:२३-२५ - तम
ु =यापैकw काहR दस
ु Wया लोकांचे शpू आहे त.
ताहा २०:१२३ - तम
ु =यापैकw काहR इतरांचे शpू आहे त.
टXप: बायबलमcये परमेeवराने [या शpEु वाची घोषणा केलR ती आदम आ7ण ईTहमcये
नसन
ू सैतान आ7ण मानवजातीमcये होती.

१८१.
परमे1वराने लोकांना EयाHया =वतःHया 05तमा0माणे आ'ण EयाHयासारखे 5नमाdण केले होते
का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
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असा तो `नमाAण केला; नर व नारR अशी ती `नमाAण केलR. २८. दे वाने Eयांना आशीवाAद
Uदला; दे व Eयांना Qहणाला, “फल¹प
ू टाका; ती
ू Tहा, बहुगु7णत Tहा आ7ण प–
ृ वी Tयापन
आपkया सGेखालR आणा; सम¹
ु ातील मासे, आकाशातील पlी आ7ण प–
ृ वीवर uफरणारा
dEयेक सजीव dाणी यांवर सGा चालवा.
१ कZरंथकरांस ११:७ - [याअथJ मनjु य दे वाची d`तमा आ7ण वैभव d`त¼बं¼बत करतो
EयाअथJ Eयाने मOतक झाकणे यो‹य नाहR. परं तु Opी प•
ु षाचे वैभव आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:२८ - मनjु य हा दब
A `नमाAण करHयात आलेला आहे .
ु ल
इ|ा{हम १४:३४ - मनjु य फार अYयायी व कृत¿न आहे .
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अž १०३:२ - मनjु य हा सदै व तोgयात आहे .
१८२.
जेYहा परमे1वराने आदम आ'ण ईYहला ईडनHया बागेतन
ू काढून टाकले तेYहा =<ी आ'ण
पœ
ु ष यांHयात श<Eु व असेल अशी घोषणा Eयाने केलX होती का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
उEप6‚ ३:१३-१५ - १३. मग परमेeवर Eया Opीला Qहणाला, “तू हे काय केलेस?” ती Opी
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ू मी ते फळ खाkले.” १५. तू व
Opी, यांस मी एकमेकांचे शpु करRन. तझ
ु ी संतती आ7ण `तची संतती एकमेकाचे शpू
होतील `त=या संतती=या पायाची तू टाच फोडशील पण तो तझ
ु े डोके ठे चील
--------------------------------------------------------------------------------------------------------आZरफ ७:२३-२५ - तम
ु =यापैकw काहR दस
ु Wया लोकांचे शpू आहे त.
ताहा २०:१२३ - तम
ु =यापैकw काहR इतरांचे शpू आहे त.
टXप: बायबलमcये परमेeवराने [या शpEु वाची घोषणा केलR ती आदम आ7ण ईTहमcये
नसन
ू सैतान आ7ण मानवजातीमcये होती.

१८३.
0लयाHया कथेत, नोहाHया प<
ै Ž एक प<
ु ांपक
ु बड
ु ू न मेBयानंतर नोहाचे जहाज जड
ु ी पवdतावर
येऊन थांबले होते का?
बायबल
कुरान
नाहR / होय
उEप6‚ ७:७ - जलdलयातन
ू त•न जावे Qहणन
ू नोहा व Eयाचे सह Eयाचे कुटुंब Qहणजे
Eयाची बायको, Eयाचे मल
ु गे व सन
ु ा हे तारवात गेले.
उEप6‚ ८:४ व १८ – ४. सातTया मUहYया=या सतराTया Uदवशी ताb अरारात पवAतावर थांबन
ू
पY
ु हा जfमनीवर टे कले; १८. तेTहा नोहा आपले पp
ु , बायको व सन
ु ा यांना घेऊन तारवातन
ू
बाहे र `नघाला;
उEप6‚ १०:१ - शेम, हाम व याफेथ •या नोहा=या तीन मल
ु ांना जलdलयानंतर पjु कळ
मल
ु गे झाले; Eयांची वंशावळ येणे dमाणे: याफेथाचे वंशज
१ पे< ३:२० - फार पव
ू J नोहा=या काळात जेTहा जहाज बांधले जात होते आ7ण दे व धीराने
वाट पाहत होता, Eयावेळी [यांनी दे वाची आxा पाळलR नाहR, तेच हे आEमे होत. फ•त
थोडकेच Qहणजे आठ लोकच जहाजात गेले व Eयांचा पाHयापासन
ू बचाव झाला.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------हूड ११:४२-४४ - एक लाट Eया दोघांमcये आलR आ7ण बड
ु ालेkयांमcये EयाचाहR समावेश
झाला. आ7ण नौका अल - जड
ु ी जवळ येऊन थांबलR.
१८४.
परमे1वराने असे सांŸगतले होते का कŽ अ|ाहमHया वंशजांम‘ये आशीवाdदाचे वरदान
6वशेषतः इसाकHया वंशाला लाभेल आ'ण इ1माएलHया वंशाला लाभणार नाहX?
बायबल
होय / नाहR कुरान
उEप6‚ १६:११-१२ - ११. परमेeवराचा दत
ु े आणखी Qहणाला, “तू आता गरोदर आहे स
ू पढ
आ7ण तल
ु ा मल
ु गा होईल Eयाचे नांव तू इeमाएल Qहणजे ‘परमेeवर ऐकतो’ असे ठे व कारण
dभन
ू े त~
ु या द:ु खFवषयी ऐकले आहे ; (तो तझ
ु े सहा®य करRल.) १२. “इeमाएल जंगलR
गाढवासारखा रानटR आ7ण Oवतंp असेल. तो सवाAFव•Xद व सवA Eया Fव•Xध होतील; तो
एका Uठकाणाहून दस
ु Wया Uठकाणी आपkया भावां=या जवळ तळ दे त uफरे ल, परं तु तो
Eयां=या Fव•Xध असेल.”
उEप6‚ १७:१८-२१ - २१. पण मी इसहाका बरोबर माझा करार करRन, साराला मल
ु गा होईल
तो इसहाक असेल; तो मल
ु गा पढ
ु kया वषJ याचवेळी जYमेल.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:१६३ - आQहR इ¬ाUहम, इOमाईल आ7ण इसहाक व याकूब आ7ण Eयांची संतती
याना तसेच येश,ू अ®यब
ु व यन
ु स
ू आ7ण हाbन व सल
ु ेमान याना संदेश पाठवला होता.
मZरयम १९:५४ - |ंथात नमद
ू केलेलR इOमाईलची हकwगत कथन कर. तो dेFषत होता
आ7ण पैगंबर हR होता.
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Eयाची बायको, Eयाचे मल
ु गे व सन
ु ा हे तारवात गेले.
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ु , बायको व सन
ु ा यांना घेऊन तारवातन
ू
बाहे र `नघाला;
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वाट पाहत होता, Eयावेळी [यांनी दे वाची आxा पाळलR नाहR, तेच हे आEमे होत. फ•त
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ू
पY
ु हा जfमनीवर टे कले; १८. तेTहा नोहा आपले पp
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ू
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ू J नोहा=या काळात जेTहा जहाज बांधले जात होते आ7ण दे व धीराने
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ु ालेkयांमcये EयाचाहR समावेश
झाला. आ7ण नौका अल - जड
ु ी जवळ येऊन थांबलR.
१८४.
परमे1वराने असे सांŸगतले होते का कŽ अ|ाहमHया वंशजांम‘ये आशीवाdदाचे वरदान
6वशेषतः इसाकHया वंशाला लाभेल आ'ण इ1माएलHया वंशाला लाभणार नाहX?
बायबल
होय / नाहR कुरान
उEप6‚ १६:११-१२ - ११. परमेeवराचा दत
ु े आणखी Qहणाला, “तू आता गरोदर आहे स
ू पढ
आ7ण तल
ु ा मल
ु गा होईल Eयाचे नांव तू इeमाएल Qहणजे ‘परमेeवर ऐकतो’ असे ठे व कारण
dभन
ू े त~
ु या द:ु खFवषयी ऐकले आहे ; (तो तझ
ु े सहा®य करRल.) १२. “इeमाएल जंगलR
गाढवासारखा रानटR आ7ण Oवतंp असेल. तो सवाAFव•Xद व सवA Eया Fव•Xध होतील; तो
एका Uठकाणाहून दस
ु Wया Uठकाणी आपkया भावां=या जवळ तळ दे त uफरे ल, परं तु तो
Eयां=या Fव•Xध असेल.”
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ु स
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आ7ण पैगंबर हR होता.

१८५.
अ|ाहम काबा येथे ब`लदान दे tयासाठv 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. शेकहॅम (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. बीरशेबा (जेनेfसस २१:१-३४)
१५. मोiरयाह (जेनेfसस २२:१-१८)
१६. हे ¬ोन (जेनेfसस २३:१-२०)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------हज २२:२६ - आQहR इ¬ाUहमला मानवजातीस तीथAयाpेची (हज)ची आxा घोFषत करHयास
सां„गतले.
टXप: बायबल दशAवते कw अ¬ाहम कधीहR म•काला गेला नTहता. हे ¬ोन मcये तो १७५
वषाAचा असताना मEृ यम
ु ख
ु ी पडला
१८६.
अ|ाहम Eयाचा एकमेव वैध मल
ु गा इसाकचा बळी परमे1वराला दे tयासाठv तैयार होता का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
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ु ा एकुलता एक Fdय पp
ु इसहाक याला घेऊन
तू मोiरया दे शात जा आ7ण तेथे, मी सांगेन Eया ड™गरावर मा~यासाठn Eयाचे होमापAण
कर.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अ=साफात ३७:१००-१०७ - अ¬ाहमने Eया=या पp
ु ास जšTहां तो काम करHया=या वयात आला
तेTहा Qहणले, हे मा~या Fdय पp
ु ा मी Oव—नात असे पUहले आहे कw मी तल
ु ा बळी दे त
आहे .
टXप: अ¬ाहम कोणEया मल
ु ाचे बfलदान दे णार होता हे कुराणमcये Oपjट Uदलेले नाहR.
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१८७.
अ|ाहमचा मल
ु गा ईशमाइल याला 0े6षत मानले जाते का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
उEप6‚ १६:७-१५ - ८. दे वदत
ू `तला Qहणाला, “सारायचे दासी हागारे , तू येथे का आलRस? तू
कोठे जात आहे स?” हागार QहणालR, “माझी मालकwण साराय Uह=यापासन
ू मी पळून जात
आहे .” ११. परमेeवराचा दत
ु े आणखी Qहणाला,“तू आता गरोदर आहे स आ7ण तल
ु ा
ू पढ
मल
ु गा होईल Eयाचे नांव तू इeमाएल Qहणजे ‘परमेeवर एकतो’ असे ठे व कारण dभन
ू े
त~
ु या द:ु खFवषयी ऐकले आहे ; (तो तझ
ु े सहा®य करRल.) १२. “इeमाएल जंगलR
गाढवासारखा रानटR आ7ण Oवतंp असेल. तो सवाAFव•Xद व सवA Eया Fव•Xध होतील; तो
एका Uठकाणाहून दस
ु Wया Uठकाणी आपkया भावां=या जवळ तळ दे त uफरे ल, परं तु तो
Eयां=या Fव•Xध असेल.”
गलतीकरांस ४:२२-३१ - २२. असे fलUहले आहे कw, अ¬ाहामाला दोन पp
ु होते. एक Eयाला
गुलाम मल
ु Rपासन
ू झाला व दस
ू जYमलेला. ३१. यासाठn बंधंन
ू ो, आपण
ु रा Oवतंp Opीपासन
गुलाम मल
ु Rची नाहR तर Oवतंp Opीची मल
ु े आहोत.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:१६३ - आQहR इ¬ाUहम, इOमाईल आ7ण इसहाक व याकूब आ7ण Eयांची संतती
याना तसेच येश,ू अ®यब
ु व यन
ु स
ू आ7ण हाbन व सल
ु ेमान याना संदेश पाठवला होता.
मZरयम १९:५४ - |ंथात नमद
ू केलेलR इOमाईलची हकwगत कथन कर. तो dेFषत होता
आ7ण पैगंबर हR होता.

१८७.
अ|ाहमचा मल
ु गा ईशमाइल याला 0े6षत मानले जाते का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
उEप6‚ १६:७-१५ - ८. दे वदत
ू `तला Qहणाला, “सारायचे दासी हागारे , तू येथे का आलRस? तू
कोठे जात आहे स?” हागार QहणालR, “माझी मालकwण साराय Uह=यापासन
ू मी पळून जात
आहे .” ११. परमेeवराचा दत
ु े आणखी Qहणाला,“तू आता गरोदर आहे स आ7ण तल
ु ा
ू पढ
मल
ु गा होईल Eयाचे नांव तू इeमाएल Qहणजे ‘परमेeवर एकतो’ असे ठे व कारण dभन
ू े
त~
ु या द:ु खFवषयी ऐकले आहे ; (तो तझ
ु े सहा®य करRल.) १२. “इeमाएल जंगलR
गाढवासारखा रानटR आ7ण Oवतंp असेल. तो सवाAFव•Xद व सवA Eया Fव•Xध होतील; तो
एका Uठकाणाहून दस
ु Wया Uठकाणी आपkया भावां=या जवळ तळ दे त uफरे ल, परं तु तो
Eयां=या Fव•Xध असेल.”
गलतीकरांस ४:२२-३१ - २२. असे fलUहले आहे कw, अ¬ाहामाला दोन पp
ु होते. एक Eयाला
गुलाम मल
ु Rपासन
ू झाला व दस
ू जYमलेला. ३१. यासाठn बंधंन
ू ो, आपण
ु रा Oवतंp Opीपासन
गुलाम मल
ु Rची नाहR तर Oवतंp Opीची मल
ु े आहोत.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:१६३ - आQहR इ¬ाUहम, इOमाईल आ7ण इसहाक व याकूब आ7ण Eयांची संतती
याना तसेच येश,ू अ®यब
ु व यन
ु स
ू आ7ण हाbन व सल
ु ेमान याना संदेश पाठवला होता.
मZरयम १९:५४ - |ंथात नमद
ू केलेलR इOमाईलची हकwगत कथन कर. तो dेFषत होता
आ7ण पैगंबर हR होता.

१८८.
म<
ु ीपज
ू ा करtयास नकार {दBयामळ
ु े आगीत फेकले गेले तो अ|ाहम होता का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
दानीएल ३:१-३० - मग नबख
ु XनेOसराला खप
ू राग आला. Eयाने श¹ख मेशख व अबेXनगो
यां=याकडे त=
ु छतेने पाUहले. Eयाने भgटR नेहमीपेlा सातपट तापFवHयाची आxा UदलR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अिNबया २१:५१-७१ - या मनjु यास (इ¬ाहRम) जाळून टाका.
टXप: बायबलनस
ु ार मp
ु ीपज
ू ा करHयास नकार Uदkयामळ
ु े आगीत फेकले गेले तो अ¬ाहम
नTहता; हR कथा शÏक, मेषाच आ7ण आबेदनेगो यां=याशी संबं„धत आहे . कफ. अनेकबट
ु
२९:१६-२४ अOसाफात ३७:८३ आ7ण ९७.

१८८.
म<
ु ीपज
ू ा करtयास नकार {दBयामळ
ु े आगीत फेकले गेले तो अ|ाहम होता का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
दानीएल ३:१-३० - मग नबख
ु XनेOसराला खप
ू राग आला. Eयाने श¹ख मेशख व अबेXनगो
यां=याकडे त=
ु छतेने पाUहले. Eयाने भgटR नेहमीपेlा सातपट तापFवHयाची आxा UदलR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अिNबया २१:५१-७१ - या मनjु यास (इ¬ाहRम) जाळून टाका.
टXप: बायबलनस
ु ार मp
ु ीपज
ू ा करHयास नकार Uदkयामळ
ु े आगीत फेकले गेले तो अ¬ाहम
नTहता; हR कथा शÏक, मेषाच आ7ण आबेदनेगो यां=याशी संबं„धत आहे . कफ. अनेकबट
ु
२९:१६-२४ अOसाफात ३७:८३ आ7ण ९७.

१८७.
अ|ाहमचा मल
ु गा ईशमाइल याला 0े6षत मानले जाते का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
उEप6‚ १६:७-१५ - ८. दे वदत
ू `तला Qहणाला, “सारायचे दासी हागारे , तू येथे का आलRस? तू
कोठे जात आहे स?” हागार QहणालR, “माझी मालकwण साराय Uह=यापासन
ू मी पळून जात
आहे .” ११. परमेeवराचा दत
ु े आणखी Qहणाला,“तू आता गरोदर आहे स आ7ण तल
ु ा
ू पढ
मल
ु गा होईल Eयाचे नांव तू इeमाएल Qहणजे ‘परमेeवर एकतो’ असे ठे व कारण dभन
ू े
त~
ु या द:ु खFवषयी ऐकले आहे ; (तो तझ
ु े सहा®य करRल.) १२. “इeमाएल जंगलR
गाढवासारखा रानटR आ7ण Oवतंp असेल. तो सवाAFव•Xद व सवA Eया Fव•Xध होतील; तो
एका Uठकाणाहून दस
ु Wया Uठकाणी आपkया भावां=या जवळ तळ दे त uफरे ल, परं तु तो
Eयां=या Fव•Xध असेल.”
गलतीकरांस ४:२२-३१ - २२. असे fलUहले आहे कw, अ¬ाहामाला दोन पp
ु होते. एक Eयाला
गल
ु ाम मल
ु Rपासन
ू झाला व दस
ू जYमलेला. ३१. यासाठn बंधंन
ू ो, आपण
ु रा Oवतंp Opीपासन
गुलाम मल
ु Rची नाहR तर Oवतंp Opीची मल
ु े आहोत.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:१६३ - आQहR इ¬ाUहम, इOमाईल आ7ण इसहाक व याकूब आ7ण Eयांची संतती
याना तसेच येश,ू अ®यब
ु व यन
ु स
ू आ7ण हाbन व सल
ु ेमान याना संदेश पाठवला होता.
मZरयम १९:५४ - |ंथात नमद
ू केलेलR इOमाईलची हकwगत कथन कर. तो dेFषत होता
आ7ण पैगंबर हR होता.

१८७.
अ|ाहमचा मल
ु गा ईशमाइल याला 0े6षत मानले जाते का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
उEप6‚ १६:७-१५ - ८. दे वदत
ू `तला Qहणाला, “सारायचे दासी हागारे , तू येथे का आलRस? तू
कोठे जात आहे स?” हागार QहणालR, “माझी मालकwण साराय Uह=यापासन
ू मी पळून जात
आहे .” ११. परमेeवराचा दत
ु े आणखी Qहणाला,“तू आता गरोदर आहे स आ7ण तल
ु ा
ू पढ
मल
ु गा होईल Eयाचे नांव तू इeमाएल Qहणजे ‘परमेeवर एकतो’ असे ठे व कारण dभन
ू े
त~
ु या द:ु खFवषयी ऐकले आहे ; (तो तझ
ु े सहा®य करRल.) १२. “इeमाएल जंगलR
गाढवासारखा रानटR आ7ण Oवतंp असेल. तो सवाAFव•Xद व सवA Eया Fव•Xध होतील; तो
एका Uठकाणाहून दस
ु Wया Uठकाणी आपkया भावां=या जवळ तळ दे त uफरे ल, परं तु तो
Eयां=या Fव•Xध असेल.”
गलतीकरांस ४:२२-३१ - २२. असे fलUहले आहे कw, अ¬ाहामाला दोन पp
ु होते. एक Eयाला
गल
ु ाम मल
ु Rपासन
ू झाला व दस
ू जYमलेला. ३१. यासाठn बंधंन
ू ो, आपण
ु रा Oवतंp Opीपासन
गुलाम मल
ु Rची नाहR तर Oवतंp Opीची मल
ु े आहोत.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अन5नसा ४:१६३ - आQहR इ¬ाUहम, इOमाईल आ7ण इसहाक व याकूब आ7ण Eयांची संतती
याना तसेच येश,ू अ®यब
ु व यन
ु स
ू आ7ण हाbन व सल
ु ेमान याना संदेश पाठवला होता.
मZरयम १९:५४ - |ंथात नमद
ू केलेलR इOमाईलची हकwगत कथन कर. तो dेFषत होता
आ7ण पैगंबर हR होता.

१८८.
म<
ु ीपज
ू ा करtयास नकार {दBयामळ
ु े आगीत फेकले गेले तो अ|ाहम होता का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
दानीएल ३:१-३० - मग नबख
Xने
O
सराला
खप
ु
ू राग आला. Eयाने श¹ख मेशख व अबेXनगो
यां=याकडे त=
ु छतेने पाUहले. Eयाने भgटR नेहमीपेlा सातपट तापFवHयाची आxा UदलR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अिNबया २१:५१-७१ - या मनjु यास (इ¬ाहRम) जाळून टाका.
टXप: बायबलनस
ु ार मp
ु ीपज
ू ा करHयास नकार Uदkयामळ
ु े आगीत फेकले गेले तो अ¬ाहम
नTहता; हR कथा शÏक, मेषाच आ7ण आबेदनेगो यां=याशी संबं„धत आहे . कफ. अनेकबट
ु
२९:१६-२४ अOसाफात ३७:८३ आ7ण ९७.

१८८.
म<
ु ीपज
ू ा करtयास नकार {दBयामळ
ु े आगीत फेकले गेले तो अ|ाहम होता का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
दानीएल ३:१-३० - मग नबख
Xने
O
सराला
खप
ु
ू राग आला. Eयाने श¹ख मेशख व अबेXनगो
यां=याकडे त=
ु छतेने पाUहले. Eयाने भgटR नेहमीपेlा सातपट तापFवHयाची आxा UदलR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अिNबया २१:५१-७१ - या मनjु यास (इ¬ाहRम) जाळून टाका.
टXप: बायबलनस
ु ार मp
ु ीपज
ू ा करHयास नकार Uदkयामळ
ु े आगीत फेकले गेले तो अ¬ाहम
नTहता; हR कथा शÏक, मेषाच आ7ण आबेदनेगो यां=याशी संबं„धत आहे . कफ. अनेकबट
ु
२९:१६-२४ अOसाफात ३७:८३ आ7ण ९७.

१८९.
जेYहा मोझेसने परमे1वराची कŽत™ बघtयाची इHछा 0कट केलX तेYहा परमे1वराने मोझेसला
0Eयzात परमे1वराHया मानवाHया ‰पातील पाठvचे दशdन {दले होते का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
5नगdमत ३३:१८-२३ - १८. नंतर मोशे Qहणाला, “आता कृपा कbन मला तझ
ु े तेज
दाखव.” २२. माझे तेज Eया जागेजवळून पढ
ु े जाईल तेTहा मी तल
ु ा Eया खडकातील मोÂया
भेगेत ठे वीन; आ7ण मी `नघन
ू जाईपयAत मा~या हाताने तल
ु ा झाकwन; २३. नंतर मी माझा
हात काढून घेईन आ7ण तू माझी पाठ पाहाशील; परं तु तू माझा चेहरा पाहाणार नाहRस.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------आZरफ ७:१४३ - परमेeवराने Qहणले कw, तू मला कधीहR पाहू शकणार नाहRस. परं तु तू Eया
पवAताकडे पहा. तो जर Eया Oथानी िOथर राUहला तर तू मला पाहू शकशील.
१९०.
हमान मोझेस 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 दध
ू पाज आ7ण Eयाची चांगलR काळजी घे;...१०. ... `तने Eयाचे नांव
मोशे ठे वले कारण `तने Eयाला पाHयातन
ू उचलन
ू घेतले होते.
ए=तेर ३:१ - या सवA घडामोडी झाkयानंतर राजाने अगागी हामानाचा गौरव केला. अगागी
हामान हा हQमदाथा याचा मल
ु गा. राजाने हामानला बढती दे ऊन इतर सवA अ„धकाWयांपेlा
मानाची जागा Eयाला UदलR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मम
ु ीन ४०:२३-२४ व ३६-३७ - आQहRच मस
ु ाला आमचे संकेत व Oपjट dमाण घेऊन पाठवले
होते. uफरहौन, हाbन आ7ण कामान यांचेकडे. uफ़रऔन Qहणाला कw, हे हमान मा~यासाठn
असा एक उं च महाल बनव कw मी OवगाA=या मागाAपय…त पोचु शकेन.
टXप: मोझेस आ7ण फेरो 7ª.प.ू १४५० =या कालावधीत अिOतEवात होते; परं तु इOथेर=या
पO
ु तकातील हमान अहाOयरु ास=या (एOकरे Oक राजा) सा´ा[या=या नंतर १००० वषा…नंतर
४८६-४७४ 7ª.प.ू काळात अिOतEवात होता.

१८९.
जेYहा मोझेसने परमे1वराची कŽत™ बघtयाची इHछा 0कट केलX तेYहा परमे1वराने मोझेसला
0Eयzात परमे1वराHया मानवाHया ‰पातील पाठvचे दशdन {दले होते का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
5नगdमत ३३:१८-२३ - १८. नंतर मोशे Qहणाला, “आता कृपा कbन मला तझ
ु े तेज
दाखव.” २२. माझे तेज Eया जागेजवळून पढ
ु े जाईल तेTहा मी तल
ु ा Eया खडकातील मोÂया
भेगेत ठे वीन; आ7ण मी `नघन
ू जाईपयAत मा~या हाताने तल
ु ा झाकwन; २३. नंतर मी माझा
हात काढून घेईन आ7ण तू माझी पाठ पाहाशील; परं तु तू माझा चेहरा पाहाणार नाहRस.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------आZरफ ७:१४३ - परमेeवराने Qहणले कw, तू मला कधीहR पाहू शकणार नाहRस. परं तु तू Eया
पवAताकडे पहा. तो जर Eया Oथानी िOथर राUहला तर तू मला पाहू शकशील.
१९०.
हमान मोझेस 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 दध
ू पाज आ7ण Eयाची चांगलR काळजी घे;...१०. ... `तने Eयाचे नांव
मोशे ठे वले कारण `तने Eयाला पाHयातन
ू उचलन
ू घेतले होते.
ए=तेर ३:१ - या सवA घडामोडी झाkयानंतर राजाने अगागी हामानाचा गौरव केला. अगागी
हामान हा हQमदाथा याचा मल
ु गा. राजाने हामानला बढती दे ऊन इतर सवA अ„धकाWयांपेlा
मानाची जागा Eयाला UदलR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मम
ु ीन ४०:२३-२४ व ३६-३७ - आQहRच मस
ु ाला आमचे संकेत व Oपjट dमाण घेऊन पाठवले
होते. uफरहौन, हाbन आ7ण कामान यांचेकडे. uफ़रऔन Qहणाला कw, हे हमान मा~यासाठn
असा एक उं च महाल बनव कw मी OवगाA=या मागाAपय…त पोचु शकेन.
टXप: मोझेस आ7ण फेरो 7ª.प.ू १४५० =या कालावधीत अिOतEवात होते; परं तु इOथेर=या
पO
ु तकातील हमान अहाOयरु ास=या (एOकरे Oक राजा) सा´ा[या=या नंतर १००० वषा…नंतर
४८६-४७४ 7ª.प.ू काळात अिOतEवात होता.
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ु े तेज
दाखव.” २२. माझे तेज Eया जागेजवळून पढ
ु े जाईल तेTहा मी तल
ु ा Eया खडकातील मोÂया
भेगेत ठे वीन; आ7ण मी `नघन
ू जाईपयAत मा~या हाताने तल
ु ा झाकwन; २३. नंतर मी माझा
हात काढून घेईन आ7ण तू माझी पाठ पाहाशील; परं तु तू माझा चेहरा पाहाणार नाहRस.”
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१९१.
परमे1वराने इिज˜तवर पाठवलेBया शेवटHया १० ˜लेग म‘ये मEृ यच
ू े दत
ू इिज˜तव‰न जात
असताना इ„ाइलचे सवाdत 0थम मल
ू वाचले Nहणन
ू आनंद साजरा करtयासाठv पासोYहर
ˆफ=ट साजरे केले होते का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
5नगdमत १२:१-२४ – १२..... “आज राpी मी fमसर दे शभर uफरे न आ7ण Eयातील dथम
जYमलेkया मल
ु ांना व जनावरांतील नरांना मी माbन टाकwन...१४. “अशा रRतीने आजची
राp कायमची तम
ु =या आठवणीत राहRल. हा Uदवस तQ
ु हासाठn Fवशेष उEसवाचा Qहणजे
सणाचा Uदवस असेल. तम
ु =या वंशजांनी येथन
ू पढ
ु े हा सण Fप²यानFप²या कायमचा `नयम
Qहणन
ू पाळावा.
म‚य २६:१७-१९ - १७. बेखमीर भाकारR=या सणा=या पUहkया Uदवशी येशच
ू े fशjय
Eया=याकडे आले. ते Qहणाले, “वkहांडण सणा=या जेवणाची सवA तयारR आQहR करणार
आहोत. वkहांडण सणाचे जेवण कोठे करावे अशी तम
ु ची इ=छा आहे ?”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------इžा १७:१०१ – आ7ण न•कwच आQहR मोशेला नऊ Oपjट „चYहे Uदले...तेTहा फेरो Eयाला
Qहणाला: “हे मोशे, मला वाटते कw त~
ु यावर जाद ू केलेलR आहे .”
नेमल २७:१२ - ...फेरो आ7ण Eया=या लोकांकडे असलेkया नऊ „चYहांपक
ै w (हे एक
असेलहR)....पण जेTहा आमची „चYहे Eयां=याकडे आलR, Oपjटपणे UदसणारR, तेTहा ते
Qहणाले, “हR केवळ जाद ू आहे .”
१९२.
य‘
ु दासाठv बाहे र पडBयावर EयाHया सै5नकांना ते कसे पाणी 6पतात याव‰न Eयांची परXzा
घेणारा सौल (तालत
ु ) होता का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
शा=ते ७:२-६ - तेTहा „गदोन Eया लोकांना झWयापाशी घेऊन आला. तेथे „गदोनला परमेeवर
Qहणाला, “आता या लोकांची मी सांगतो Eयाdमाणे Fवभागणी कर. जे कुµयाdमाणे िजभेने
लपलप करत पाणी Fपतील Eयांचा एक गट कर. जे गुडघे टे कून वाकून पाणी Fपतील
Eयांना दस
ु Wया गटात टाक.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२४७-२५२ - जेTहा तालत
ु आपलR सेने घेऊन बाहे र पडला तेTहा Eयाने असे
Qहणले कw, अkलाह नदRXवारे तम
ु ची परRlा घेणार आहे . Eयामळ
ु े जो कोणी Eयामधील
पाणी पील तो मा~याशी संबं„धत राहRल आ7ण जो आपkया हातानी ओंजळभर पाणी
घेHयाTय`तiर•त Eयाची चव चाखणार नाहR तो `नःसंशय मा~याशी संबं„धत असेल.
टXप: बायबलनस
ु ार सौल नाहR तर „गÈडओनने Eया=या सै`नकांना ते कसे पाणी Fपतात
यावbन Eयांची परRlा घेतलR होती. सौल डेिTहड=या काळात, जवळपास 7ª. प.ू १०१० <
९७१ कालावधीत होता, परं तु „गÈडओन Eयां=या पव
ू J शंभर वषA आधी 7ª. प.ू ११६२ <११२२
या कालावधीत होता.
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यावbन Eयांची परRlा घेतलR होती. सौल डेिTहड=या काळात, जवळपास 7ª. प.ू १०१० <
९७१ कालावधीत होता, परं तु „गÈडओन Eयां=या पव
ू J शंभर वषA आधी 7ª. प.ू ११६२ <११२२
या कालावधीत होता.

१९१.
परमे1वराने इिज˜तवर पाठवलेBया शेवटHया १० ˜लेग म‘ये मEृ यच
ू े दत
ू इिज˜तव‰न जात
असताना इ„ाइलचे सवाdत 0थम मल
ू वाचले Nहणन
ू आनंद साजरा करtयासाठv पासोYहर
ˆफ=ट साजरे केले होते का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
5नगdमत १२:१-२४ – १२..... “आज राpी मी fमसर दे शभर uफरे न आ7ण Eयातील dथम
जYमलेkया मल
ु ांना व जनावरांतील नरांना मी माbन टाकwन...१४. “अशा रRतीने आजची
राp कायमची तम
ु =या आठवणीत राहRल. हा Uदवस तQ
ु हासाठn Fवशेष उEसवाचा Qहणजे
सणाचा Uदवस असेल. तम
ु =या वंशजांनी येथन
ू पढ
ु े हा सण Fप²यानFप²या कायमचा `नयम
Qहणन
ू पाळावा.
म‚य २६:१७-१९ - १७. बेखमीर भाकारR=या सणा=या पUहkया Uदवशी येशच
ू े fशjय
Eया=याकडे आले. ते Qहणाले, “वkहांडण सणा=या जेवणाची सवA तयारR आQहR करणार
आहोत. वkहांडण सणाचे जेवण कोठे करावे अशी तम
ु ची इ=छा आहे ?”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------इžा १७:१०१ – आ7ण न•कwच आQहR मोशेला नऊ Oपjट „चYहे Uदले...तेTहा फेरो Eयाला
Qहणाला: “हे मोशे, मला वाटते कw त~
ु यावर जाद ू केलेलR आहे .”
नेमल २७:१२ - ...फेरो आ7ण Eया=या लोकांकडे असलेkया नऊ „चYहांपक
ै w (हे एक
असेलहR)....पण जेTहा आमची „चYहे Eयां=याकडे आलR, Oपjटपणे UदसणारR, तेTहा ते
Qहणाले, “हR केवळ जाद ू आहे .”
१९२.
य‘
ु दासाठv बाहे र पडBयावर EयाHया सै5नकांना ते कसे पाणी 6पतात याव‰न Eयांची परXzा
घेणारा सौल (तालत
ु ) होता का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
शा=ते ७:२-६ - तेTहा „गदोन Eया लोकांना झWयापाशी घेऊन आला. तेथे „गदोनला परमेeवर
Qहणाला, “आता या लोकांची मी सांगतो Eयाdमाणे Fवभागणी कर. जे कुµयाdमाणे िजभेने
लपलप करत पाणी Fपतील Eयांचा एक गट कर. जे गुडघे टे कून वाकून पाणी Fपतील
Eयांना दस
ु Wया गटात टाक.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२४७-२५२ - जेTहा तालत
ु आपलR सेने घेऊन बाहे र पडला तेTहा Eयाने असे
Qहणले कw, अkलाह नदRXवारे तम
ु ची परRlा घेणार आहे . Eयामळ
ु े जो कोणी Eयामधील
पाणी पील तो मा~याशी संबं„धत राहRल आ7ण जो आपkया हातानी ओंजळभर पाणी
घेHयाTय`तiर•त Eयाची चव चाखणार नाहR तो `नःसंशय मा~याशी संबं„धत असेल.
टXप: बायबलनस
ु ार सौल नाहR तर „गÈडओनने Eया=या सै`नकांना ते कसे पाणी Fपतात
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या कालावधीत होता.

१९३.
येशू बेथलेहेमHया एका तबेBयात ज†माला आला होता का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
मीखा ५:२ - बेथलहे म एÃाथा, तू यहूदातील सवाAत लहान गाव आहे स. तू इतका लहान
आहे स कw त~
ु या कुटुंबाची मोजदाद करणेहR अश•य आहे . पण “इ‚ाएलचा रा[याकताA”
मा~यासाठn त~
ु यातन
ू येईल. Eयाचा dारं भ dाचीन काळापासन
ू , अनंत काळापासन
ू , झाला
आहे .
म‚य २:१-११ - १. यहूदRयातील बेथलहे म गावात येशच
ू ा जYम झाला. Eयावेळी हे रोद राजा
रा[य करRत होता. येश=
ू या जYमानंतर पव
ू »कडून काहR xानी लोक यbशलेमाला आले. ३. हे
ऐकून हे रोद राजा तसेच य•शलेम नगराचे रUहवासी घाब•न गेले. ५. Eयांनी उGर Uदले,
“यहूदRयातील बेथलेहेम गावात. कारण दे वा=या संदेjटयांनी EयाFवषयी असे fलUहले आहे
कw:
लक
ू क २:४-१६ - ४. मग योसेफसX
ु धा गालRलातील नासरे थ गावाहून यहूदRयातील
दाFवदा=या बेथलेहेम या गावी गेला. कारण तो दाFवदा=या घराHयातील व कुळातील होता.
५. िज=याशी Eयाचे ल‹न ठरले होते व जी गरोदर होती, Eया मरRयेसह तो तेथे नावन™दणी
करHयासाठn गेला. ६. ते तेथे असतानाच `तची बाळं तपणाची वेळ आलR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मZरयम १९:२३ - ती खजरु ा=या बंc
ु यापय…त गेलR तेTहा दे वदत
ु ाbन सां„गतले,
ू ाने `तला पक
त~
ु या FवधाEयाने खाल=या बाजस
ू एक झरा वाहता केला आहे . आ7ण खजरु ा=या झाडास
धbन हालव.
१९४.
पव
ू -कडील तीन ®ानी पœ
ु षांनी मसीहाHया ताराHया {दशा दाखवtयानस
ु ार बेथलेहेमला आले
होते का िजथे Eयांना `शशू ‰पातील येशू {दसला आ'ण Eयांनी Eयाची उपासना सœ
ु केलX
होती का?
बायबल
कुरान
होय / नाहR
म‚य २:१-११ – १. यहूदRयातील बेथलहे म गावात येशच
ू ा जYम झाला. Eयावेळी हे रोद राजा
रा[य करRत होता. येश=
ू या जYमानंतर पव
ू »कडून काहR xानी लोक यbशलेमाला आले.
२. आ7ण Eयांनी Fवचारले, “यहूXयांचा नक
ु ताच जYमलेला राजा कोठे आहे ? कारण Eयाचा
जYम स„ू चत करणारा तारा आQहR पव
ू A Uदशेस पाUहला Qहाणन
ू Eयाला नमन करHयास
आलो आहोत.” ९. xानी लोकांनी राजाचे Qहणणे ऐकले व ते `नघाले, Eयांनी जो तारा
पव
ू »ला होता तोच Eयांना परत Uदसला. xानी लोक Eया ताWया=या मागे गेले. जेथे बाळ होते
ते Uठकाण येईपय…त तारा Eयां=यासमोर जात होता. मग Eया Uठकाणावर तो थांबला.
१०. xानी लोकांना ते पाहून फार आनंद झाला. ११. xानी लोक बाळ होते Eया गोÂयात
आले. Eयांनी बाळ व Eयाची आई मरRया Uहला पाUहले. Eयांनी लवन
ू Eया बालकाला नमन
केले. नंतर Eयांनी बाळासाठn आणालेkया भेटवOतु काढkया. Eयांनी बाळाला सोने, ऊद व
गंधरस •या बहुमोल वOतु Uदkया.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टXप: कुराणमcये अeया गोjटRची कोठे हR न™द केलेलR नाहR.
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रा[य करRत होता. येश=
ू या जYमानंतर पव
ू »कडून काहR xानी लोक यbशलेमाला आले.
२. आ7ण Eयांनी Fवचारले, “यहूXयांचा नक
ु ताच जYमलेला राजा कोठे आहे ? कारण Eयाचा
जYम स„ू चत करणारा तारा आQहR पव
ू A Uदशेस पाUहला Qहाणन
ू Eयाला नमन करHयास
आलो आहोत.” ९. xानी लोकांनी राजाचे Qहणणे ऐकले व ते `नघाले, Eयांनी जो तारा
पव
ू »ला होता तोच Eयांना परत Uदसला. xानी लोक Eया ताWया=या मागे गेले. जेथे बाळ होते
ते Uठकाण येईपय…त तारा Eयां=यासमोर जात होता. मग Eया Uठकाणावर तो थांबला.
१०. xानी लोकांना ते पाहून फार आनंद झाला. ११. xानी लोक बाळ होते Eया गोÂयात
आले. Eयांनी बाळ व Eयाची आई मरRया Uहला पाUहले. Eयांनी लवन
ू Eया बालकाला नमन
केले. नंतर Eयांनी बाळासाठn आणालेkया भेटवOतु काढkया. Eयांनी बाळाला सोने, ऊद व
गंधरस •या बहुमोल वOतु Uदkया.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टXप: कुराणमcये अeया गोjटRची कोठे हR न™द केलेलR नाहR.
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५. िज=याशी Eयाचे ल‹न ठरले होते व जी गरोदर होती, Eया मरRयेसह तो तेथे नावन™दणी
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ु ार बेथलेहेमला आले
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“यहूदRयातील बेथलेहेम गावात. कारण दे वा=या संदेjटयांनी EयाFवषयी असे fलUहले आहे
कw:
लक
ू क २:४-१६ - ४. मग योसेफसX
ु धा गालRलातील नासरे थ गावाहून यहूदRयातील
दाFवदा=या बेथलेहेम या गावी गेला. कारण तो दाFवदा=या घराHयातील व कुळातील होता.
५. िज=याशी Eयाचे ल‹न ठरले होते व जी गरोदर होती, Eया मरRयेसह तो तेथे नावन™दणी
करHयासाठn गेला. ६. ते तेथे असतानाच `तची बाळं तपणाची वेळ आलR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मZरयम १९:२३ - ती खजरु ा=या बंc
ु यापय…त गेलR तेTहा दे वदत
ु ाbन सां„गतले,
ू ाने `तला पक
त~
ु या FवधाEयाने खाल=या बाजस
ू एक झरा वाहता केला आहे . आ7ण खजरु ा=या झाडास
धbन हालव.
१९४.
पव
ू -कडील तीन ®ानी पœ
ु षांनी मसीहाHया ताराHया {दशा दाखवtयानस
ु ार बेथलेहेमला आले
होते का िजथे Eयांना `शशू ‰पातील येशू {दसला आ'ण Eयांनी Eयाची उपासना सœ
ु केलX
होती का?
बायबल
कुरान
होय / नाहR
म‚य २:१-११ – १. यहूदRयातील बेथलहे म गावात येशच
ू ा जYम झाला. Eयावेळी हे रोद राजा
रा[य करRत होता. येश=
ू या जYमानंतर पव
ू »कडून काहR xानी लोक यbशलेमाला आले.
२. आ7ण Eयांनी Fवचारले, “यहूXयांचा नक
ु ताच जYमलेला राजा कोठे आहे ? कारण Eयाचा
जYम स„ू चत करणारा तारा आQहR पव
ू A Uदशेस पाUहला Qहाणन
ू Eयाला नमन करHयास
आलो आहोत.” ९. xानी लोकांनी राजाचे Qहणणे ऐकले व ते `नघाले, Eयांनी जो तारा
पव
ू »ला होता तोच Eयांना परत Uदसला. xानी लोक Eया ताWया=या मागे गेले. जेथे बाळ होते
ते Uठकाण येईपय…त तारा Eयां=यासमोर जात होता. मग Eया Uठकाणावर तो थांबला.
१०. xानी लोकांना ते पाहून फार आनंद झाला. ११. xानी लोक बाळ होते Eया गोÂयात
आले. Eयांनी बाळ व Eयाची आई मरRया Uहला पाUहले. Eयांनी लवन
ू Eया बालकाला नमन
केले. नंतर Eयांनी बाळासाठn आणालेkया भेटवOतु काढkया. Eयांनी बाळाला सोने, ऊद व
गंधरस •या बहुमोल वOतु Uदkया.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टXप: कुराणमcये अeया गोjटRची कोठे हR न™द केलेलR नाहR.

१९३.
येशू बेथलेहेमHया एका तबेBयात ज†माला आला होता का?
बायबल
होय / नाहR कुरान
मीखा ५:२ - बेथलहे म एÃाथा, तू यहूदातील सवाAत लहान गाव आहे स. तू इतका लहान
आहे स कw त~
ु या कुटुंबाची मोजदाद करणेहR अश•य आहे . पण “इ‚ाएलचा रा[याकताA”
मा~यासाठn त~
ु यातन
ू येईल. Eयाचा dारं भ dाचीन काळापासन
ू , अनंत काळापासन
ू , झाला
आहे .
म‚य २:१-११ - १. यहूदRयातील बेथलहे म गावात येशच
ू ा जYम झाला. Eयावेळी हे रोद राजा
रा[य करRत होता. येश=
ू या जYमानंतर पव
ू »कडून काहR xानी लोक यbशलेमाला आले. ३. हे
ऐकून हे रोद राजा तसेच य•शलेम नगराचे रUहवासी घाब•न गेले. ५. Eयांनी उGर Uदले,
“यहूदRयातील बेथलेहेम गावात. कारण दे वा=या संदेjटयांनी EयाFवषयी असे fलUहले आहे
कw:
लक
ू क २:४-१६ - ४. मग योसेफसX
ु धा गालRलातील नासरे थ गावाहून यहूदRयातील
दाFवदा=या बेथलेहेम या गावी गेला. कारण तो दाFवदा=या घराHयातील व कुळातील होता.
५. िज=याशी Eयाचे ल‹न ठरले होते व जी गरोदर होती, Eया मरRयेसह तो तेथे नावन™दणी
करHयासाठn गेला. ६. ते तेथे असतानाच `तची बाळं तपणाची वेळ आलR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मZरयम १९:२३ - ती खजरु ा=या बंc
ु यापय…त गेलR तेTहा दे वदत
ु ाbन सां„गतले,
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रा[य करRत होता. येश=
ू या जYमानंतर पव
ू »कडून काहR xानी लोक यbशलेमाला आले.
२. आ7ण Eयांनी Fवचारले, “यहूXयांचा नक
ु ताच जYमलेला राजा कोठे आहे ? कारण Eयाचा
जYम स„ू चत करणारा तारा आQहR पव
ू A Uदशेस पाUहला Qहाणन
ू Eयाला नमन करHयास
आलो आहोत.” ९. xानी लोकांनी राजाचे Qहणणे ऐकले व ते `नघाले, Eयांनी जो तारा
पव
ू »ला होता तोच Eयांना परत Uदसला. xानी लोक Eया ताWया=या मागे गेले. जेथे बाळ होते
ते Uठकाण येईपय…त तारा Eयां=यासमोर जात होता. मग Eया Uठकाणावर तो थांबला.
१०. xानी लोकांना ते पाहून फार आनंद झाला. ११. xानी लोक बाळ होते Eया गोÂयात
आले. Eयांनी बाळ व Eयाची आई मरRया Uहला पाUहले. Eयांनी लवन
ू Eया बालकाला नमन
केले. नंतर Eयांनी बाळासाठn आणालेkया भेटवOतु काढkया. Eयांनी बाळाला सोने, ऊद व
गंधरस •या बहुमोल वOतु Uदkया.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------टXप: कुराणमcये अeया गोjटRची कोठे हR न™द केलेलR नाहR.

१९५.
प6व< ]ंथांचे लेखक यहुदX कथांना Eया 0Eयz घडलेBया ऐ5तहा`सक घटना आहे त 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
याकडे लl दे ऊ नका असे तू Eयांना सांगावेस. कारण Eयामळ
ु े भांडण वाढते आ7ण
Fवeवासाने दे वाची योजना जी पण
ू A होते ती या गोjटRमळ
ु े पण
ू A होत नाहR.
२ तीम…याला ४:४ - सEयापासन
ू ते आपले कान दस
ु रRकडे वळवतील व आपले लl ते भाकड
कथांकडे लावतील.
२ पे< १:१६ - कारण आपkया dभु येश=
ू या साम–यAय•
ु त आगमनाFवषयी जेTहा आQहR
तQ
ु हांला सां„गतले, तेTहा अ•कल हुशारRने बनवलेkया भाकड कथांवर आQहR Fवसंबन
ू
राUहलो नाहR. उलट आQहR आम=या डो‡यांनी Eयाची महानता पाUहलR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------इंफाल ८:३१ - आQहR ऐकलR आहे त. जर आQहR इि=छले तर ख„चतच आQहR दे खील
यासारखी वचने उ=चाb शकतो. हे दस
ु रे काहR नाहR तर मागील लोकां=या कहाHया आहे त.
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
मत
ु ाuफuफन ८३:१३.
१९६.
येशन
ू े लहानपणी कोणतेहX चमEकार केBयाची नšद आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
लक
ू क ३:२१-२३ - २१. तेTहा असे झाले कw, जेTहा सवA लोकांचा बाि—तOमा केला जात
होता, तेTहा येशच
ू ा सX
ु धा बाि—तOमा झाला. तो dाथAना करRत असता आकाश उघडले
गेले. २३. जेTहा येशन
ू े Eया=या कायाAस स•
ु वात केलR तेTहा तो सम
ु ारे तीस वषा…चा होता.
लोकांना असे वाटे कw, येशू योसेफाचा मल
ु गा आहे . योसेफ एलRचा मल
ु गा होता
योहान २:९-११ - ९.... तर पाHयाचा ¹ाlारस झालेला होता. ११. OवगJय साम–याAचे „चYह
Qहणन
ू येशन
ू े केलेला हा पUहला चमEकार होता. गालRलातील काना येथे येशन
ू े हा चमEकार
केला. आ7ण येशन
ू े आपलR महानता दाखवन
ू UदलR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इ}ान ३:४९ - तो अkलाह=या आxेनस
ु ार उं च भरारR मारणारा होईल; मी
अkलाह=या आxेनस
ु ार रातआंध‡यांना व कुjठरो‹यांना बरे करRन, आ7ण मी मत
ृ ांना सचेत
करRन, तQ
ु हR काय खाणार आहे त आ7ण तम
ु =या घरR काय साठवणार आहे त ते मी
तQ
ु हाला सांगेन.
मीद ५:११० - तू मा~या आxेने मत
ृ ांना जागे करत होतास. Eयां=यामcये जे \XधाहRन
होते Eयांनी असे Qहणले होते कw हे दस
ू उघड उघड एक जाद ू आहे .
ु रे `तसरे काहR नसन

१९५.
प6व< ]ंथांचे लेखक यहुदX कथांना Eया 0Eयz घडलेBया ऐ5तहा`सक घटना आहे त 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
याकडे लl दे ऊ नका असे तू Eयांना सांगावेस. कारण Eयामळ
ु े भांडण वाढते आ7ण
Fवeवासाने दे वाची योजना जी पण
ू A होते ती या गोjटRमळ
ु े पण
ू A होत नाहR.
२ तीम…याला ४:४ - सEयापासन
ू ते आपले कान दस
ु रRकडे वळवतील व आपले लl ते भाकड
कथांकडे लावतील.
२ पे< १:१६ - कारण आपkया dभु येश=
ू या साम–यAय•
ु त आगमनाFवषयी जेTहा आQहR
तQ
ु हांला सां„गतले, तेTहा अ•कल हुशारRने बनवलेkया भाकड कथांवर आQहR Fवसंबन
ू
राUहलो नाहR. उलट आQहR आम=या डो‡यांनी Eयाची महानता पाUहलR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------इंफाल ८:३१ - आQहR ऐकलR आहे त. जर आQहR इि=छले तर ख„चतच आQहR दे खील
यासारखी वचने उ=चाb शकतो. हे दस
ु रे काहR नाहR तर मागील लोकां=या कहाHया आहे त.
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
मत
ु ाuफuफन ८३:१३.
१९६.
येशन
ू े लहानपणी कोणतेहX चमEकार केBयाची नšद आहे का?
बायबल
नाहR / होय कुरान
लक
ू क ३:२१-२३ - २१. तेTहा असे झाले कw, जेTहा सवA लोकांचा बाि—तOमा केला जात
होता, तेTहा येशच
ू ा सX
ु धा बाि—तOमा झाला. तो dाथAना करRत असता आकाश उघडले
गेले. २३. जेTहा येशन
ू े Eया=या कायाAस स•
ु वात केलR तेTहा तो सम
ु ारे तीस वषा…चा होता.
लोकांना असे वाटे कw, येशू योसेफाचा मल
ु गा आहे . योसेफ एलRचा मल
ु गा होता
योहान २:९-११ - ९.... तर पाHयाचा ¹ाlारस झालेला होता. ११. OवगJय साम–याAचे „चYह
Qहणन
ू येशन
ू े केलेला हा पUहला चमEकार होता. गालRलातील काना येथे येशन
ू े हा चमEकार
केला. आ7ण येशन
ू े आपलR महानता दाखवन
ू UदलR.
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