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पवित्र पस्
ु तके
१.
परमेश्िराचे विधान शाश्ित आणि अपररिततनीय आहे हे स्िीकृत आहे का?
(लेि-इ महफूज)
बायबल
होय / होय कुरान
यशया ४०:८ - गवत सुकते आणि फुले कोमेजतात पि आमच्या दे वाची
वािी सदासववकाळ राहते.
योहान १:१ - जगाची उत्पत्ति होण्यापूवी शब्द अस्ततत्वात होता, तो शब्द
देवाबरोबर होता. आणि शब्द देव होता.
१ पेत्र १:२३ - कारि तुम्ही नाशवं त बीजापासन
ू नव्हे , तर अत्तवनाशी बीजापासन
ू
म्हिजे दे वाच्या सजीव व टिकिाऱ्या शब्दाद्वारे पुन्हा जन्म पावले ले आहात.
------------------------------------------------------------------------------------यन
ु स
ु १०:६४ - हे च ते लोक जयांनी श्रद्धा बाळगली आणि सदाचरिी
राटहले.
काफ ५०:२९ – माझा शब्द बदलू शकत नाही ....
टीप: इतलामच्या इततहासात, या त्तवषयाबद्दल दोन त्तवरोधी त्तवचार होते
जयावरून मुसलमानांमध्ये अंतगवत युद्ध होते. या प्रश्नाचे उिर
मुिाझेललट्स लोक "नाही" असे दे त, तर अशआररट्स "होय" असे दे त.
आताचे बहुतेक मुसलमान याचे उिर "होय" असे दे तील.
२.
पवित्र बायबल देिाचे विधान आहे हे स्िीकृत आहे का? (तेव्रत, झेबूर
आणि इं जजल)
बायबल
होय / होय कुरान
रोमकरांस १५:४ - कारि जया गोष्िी पूवी ललटहण्यात आल्या त्या
आपल्या लशक्षिासाठी ललटहण्यात आल्या; म्हिजे आपि धीराने व
शातरलेखाकडून लमळिाऱ्या उिेजनाने आशा धरावी.
१ कररंथकरांस १४:३७ - एखादा जर तवतःला संदेष्िा समजत असे ल ककं वा
जर तो आस्त्मक मनुष्य असेल तर त्याने हे ओळखले पाटहजे की, जे मी
तम्
ु हास ललटहत आहे ती परमेश् वराकडून दे ण्यात आलेली आज्ञा आहे .
------------------------------------------------------------------------------------अनननसा ४:१३६ – हे श्रद्धावंत लोकहो! त्तवश्वास ठे वा, तुम्ही पालनाच्या
बाबतीत दृढ रहा.
अल अन कबूत २९:४६ – या ग्रंथात तुझ्याकडे जे प्रकि करण्यात आले,
त्याचे पठन कर.
अश शूरा ४२:१५ - म्हिा: "अल्लाहने जे काही पुततक पाठवले आहे
त्यावर माझा त्तवश्वास आहे ... आपल्यामध्ये कोितेही मतभेद असू नये .

३.
बायबलमधील परमेश्िराचे सलणित दै िी संकेत सांगण्यासाठी परमेश्िराने
विशेषतः यहुदी लोकांच्या प्रनतननधींसोबत संिाद करिे ननिडले होते का?
बायबल
होय / होय कुरान
रोमकरां स ३:१- २ - ते सगळे बहकले आहे त, ते सगळे तनरुपयोगी झाले
आहे त; सत्कमव करिारा कोिी नाही, एकही नाही. २. सववबाबतीत
पुष्कळच आहे . प्रथम हे की, त्यांच्यावर दे वाची वचने सोपवली होती.
रोमकरांस ९:४ - ते इस्राएली आहे त; त्यांच्यासाठी दिकपि, गौरव, करार,
तनयमशातर, उपासना आणि वचने आहे त.
------------------------------------------------------------------------------------अल अन कबूत २९:२७ - आम्ही त्याला इसहाक आणि याकोब यांना टदले
आणि आम्ही त्याच्या संततीमध्ये भत्तवष्यवािी आणि पत्तवर शातर
तथात्तपत केले.
अल जाससयाह ४५:१६ – आम्ही इतरायीलाच्या संततीला ग्रंथ, आधधपत्य आणि
प्रेत्तषतत्व टदले होते, त्यांना शुद्ध पदाथव टदले आणि त्यांना लोकांपेक्षा अधधक
श्रेष्ठत्व टदले होते.
४.
बायबलच्या प्रेवषतांना परमेश्िराने पाठिले आहे याच्या पुष्टीकरिाकरीता
परमेश्िराने त्यांना उघडपिे चमत्कार करण्याची क्षमता ददली होती का?
बायबल
होय / होय कुरान
ननगतमत १०:२ - तसेच तुम्ही तुमच्या मुलांना व नातवंडांना मी
लमसरमध्ये केले ल्या चमत्कारांचे व अद्भत
ु गोष्िींचे विवन सांगावे. मग
तुम्हा सवाांना कळे ल की मी परमेश्वर आहे .
योहान १४:११ – कमावमुळेच माझ्यावर त्तवश्वास ठे वा....
इब्री लोकां स २:४ - दे वानेसुद्धा धचन्हांद्वारे , अद्भूत कृत्यांद्वारे आणि
तनरतनराळ्या चमत्कारांद्वारे , त्यांच्या साक्षीची भर व त्याच्या इच्छे नुसार
पत्तवर आत्म्याची दाने वािून टदली.
------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:९२ - मोशे तपष्ि धचन्हे घे ऊन तुझ्याकडे आला.
अल-इ इम्रान ३:४९ - अल्लाहच्या आज्ञेमुळे मी आंधळ्यांना दृष्िी दे तो,
कुष्ठरोगयांना बरे करतो आणि मत
ृ लोकांना स्जवंत करतो ... जर तुम्ही
त्तवश्वासिारे असाल तर तनस्श्चतच ते तम
ु च्यासाठी एक धचन्ह असेल.
अल-इ इम्रान ३:१८३ - सांगा (त्यांना मुहम्मद): "प्रेत्तषत माझ्यासमोर
तुझ्याकडे आले ... जे चमत्काराने, आणि ततोरांसह आले आणि प्रकाश
देिारी पत्तवर शातरे घेऊन आले.

५.
आपल्या सित पवित्र ग्रंथांना पररिततन आणि अपभ्रंशापासून िाचिण्याची
परमेश्िराची "इच्छा" आहे का? (उद्दे श्य/ ननयत)
बायबल
होय / होय कुरान
स्त्रोत्रसंदहता १२:६-७ – परमेश्वराचे शब्द शुद्ध शब्द आहे त... तुम्ही त्यांना
पाळले पाटहजे, हे परमेश्वरा, तुम्ही त्यांना ह्या त्तपढीपासून अनंतकाळापयांत
त्यांचे रक्षि केले पाटहजे.
यशया १४:२४ ि २६-२७ - परमेश्वराचे शब्द खरे आणि शुध्द आहे त. ते
अगनीत त्तवतळवलेल्या चांदी सारखे शुध्द आहे त. ते सात वेळा
त्तवतळवलेल्या चां दी सारखे शध्
ु द आहे त.
मत्तय २४:३५ - सववशस्ततमान परमेश्वराने वचन टदले आहे . परमेश्वर
म्हिाला, “मी वचन देतो, मी सांधगतल्याप्रमािे गोष्िी घडून ये तील. मी
योजल्याप्रमािे सवव होईल.
------------------------------------------------------------------------------------अल दहज्र १५:९ – तनसंशय आम्हीच हा उपदे श अवतरला आणि तनसंदेह
आम्हीच त्याचे संरक्षक असिार आहोत.
अस्साफात ३७:३ ि ७ - मग जे नामतमरि म्हिून पठि करतात. ७.
आणि आम्ही त्यास प्रत्येक उन्मि सैतानापासून सुरक्षक्षत केले आहे .
६.
परमेश्िर आपल्या सित पवित्र ग्रंथांना पररिततन आणि अपभ्रंशापासून
िाचिण्यासाठी "समथत" आहे का? (सामर्थयत / कुदरत)
बायबल
होय / होय कुरान
यशया ४६:९-१० - मी देव आहे हे लक्षात ठे वा. मी योजतो, तसेच घडते
मला पाटहजे ते मी घडवून आितो.
माकत १२:२४ - ये शू त्यांना म्हिाला, “खारीने, शातरलेख आणि दे वाचे
सामर्थयव तम्
ु हास माहीत नाही म्हिन
ू तम्
ु ही अशी चूक करीत आहात.
लूकक २१:३३ - आकाश व पर्थृ वी नाहीशी होतील पि माझी वचने मुळीच
नाहीशी होिार नाही.
योहान १०:३५ - जयांना दे वाचे वचन प्राप्त झाले त्यांना जर त्याने दे व
म्हिले आणि शातरलेखाचा भंग होत नाही
------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:११५ – कोिीही त्याच्या शब्दात बदल करू शकत नाही .
युनूस १०:६४ – अल्लाहच्या शब्दात बदल होत नसतो ही एक मोठी सफलता आहे
अल जजन्न ७२:२६-२८ – २७. तो अदष्ु राचा ज्ञाता आहे , तो आपले सुप्त
ज्ञान कोिाकडेही प्रकि करीत नसतो. २८. त्यास हे माटहत व्हावे की
त्याच्या प्रेत्तषतांनी आपल्या त्तवधात्याचे संदेश पोचवले ले आहे त.

७.
परमेश्िराने पाठिलेल्या पवित्र ग्रंथांमधील मूळ मजकूराचे पररिततन ककं िा
अपभ्रंश करून त्याच्या स्ितःच्या "हे तू" ककं िा "सामर्थयातला" विरोध
करण्याची परिानगी परमेश्िर सैतान, वपशाच्च ककं िा मानिजातीला दे ईल
का? (तहरीफ बी'ल-लफ्ज़)
बायबल
नाही / नाही कुरान
यशया ५५:११ - तसेच माझ्या तोंडातून तनघालेले शब्द परत ये त नाहीत
तर त्या शब्दाप्रमािे गोष्िी घडतात. म्हिजेच माझे शब्द मला पाटहजे
असलेल्या गोष्िी घडवून आितात. मी त्यांना जया गोष्िी करण्यासाठी
पाठत्तवले ले असते त्या गोष्िी करण्यात ते यशतवी होतात.
लूकक १६:१७ - तनयमशातराचा एकही काना ककं वा मारा नाहीसा होण्यापेक्षा
आकाश व पर्थृ वीचे नाहीसे होिे सोपे आहे .
------------------------------------------------------------------------------------अल हज २२:५२ – आम्ही तुझ्याआधी असा कोिताही प्रेत्तषत ककं वा पै गंबर
पाठवला नाही जेव्हा त्याने आपले उद्टदष्ि साध्य करण्याची इच्छा बाळगली
असे ल तें व्हा सैतानाने त्याच्या उद्टदष्िांच्या मागावत अडथळे तनमावि केले
नसतील. परं तु सै तानाने तनमावि केले ले अडथळे अल्लाह दरू करतो.
अस्साफात ३७:३ ि ७ – पठि कर. ७. आणि आम्ही त्यास प्रत्ये क उन्मि
सैतानापासन
ू सरु क्षक्षत केले आहे .
अल हाक्का ६९:४४–४७ ि ५१ – ४४. आणि त्याने बनावि रचले असते आणि
कोित्याही गोष्िीशी आमचा संबंध लावला असता तर खधचतच आम्ही त्यास
आमच्या उजव्या हाताने पकडले असते आणि त्याच्या गळ्याची धमनी कापन
ू
िाकली असती. आणि तुमच्यापैकी कोिीही त्याला आमच्यापासून वाचवू
शकला नसता. आणि तनःसंशय हे सत्य आहे .
८.
चुकीची उदाहरिे देऊन ककं िा चुकीचा अथत लािून पवित्र ग्रंथांचा मौणिक
रीतीने विपयातस करिे मानिास शक्य आहे का? (तहरीफ बी'ल-मा'ना)
बायबल
होय / होय कुरान
तीताला १:१०-११ - हे महत्त्वाचे आहे कारि पुष्कळ लोक बंड करिारे
आहे त. जे व्यथव गोष्िीत्तवषयी बडबड करतात व लोकांस फसत्तवतात. मी
त्तवशेषेकरून, जे सुंता झालेले आहे त त्यांना संबोधून बोलत आहे
------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इम्रान ३:७८ – त्यांच्यात एक गि आहे जे शातरवचनांचा त्यांच्या
भाषेत त्तवकृत करतात, म्हिजे पत्तवर शातरांतून असे ललटहले आहे की, ते जे
काही बोलतात तेच आपि त्तवचार करू शकता. ते म्हितात: "हे अल्लाहचे
आहे ," जेव्हा ते अल्लाहपासून नाही, आणि ते जािन
ू बुजून खोिे बोलतात.

९.
जे लोक असे म्हितात की बायबलचे पररिततन ककं िा अपभ्रंश केला गेला आहे ते
असे सुचितात की बायबलमध्ये पररिततन होत असल्याची परमेश्िराला मादहती
नाही, त्याची काही हरकत नाही ककं िा तो याबद्दल काही करू शकत नाही म्हिन
ू
ते िरे तर परमेश्िराच्या व्यजक्तमत्िाची आणि स्िभािाची ननंदा करण्याचा गुन्हा
करत असतात का? (अल-आसलम, अर-रहमान, अर-रहीम, अल-काददर)
बायबल
होय / होय कुरान
यशया १४:२४ ि २७ – २४. सववशस्ततमान परमेश् वराने वचन टदले आहे .
परमेश् वर म्हिाला, “मी वचन देतो, मी सांधगतल्याप्रमािे गोष्िी घडून ये तील.
मी योजल्याप्रमािे सवव होईल. २७. जेव्हा परमेश्वरच संकल्प करतो ते व्हा
कोिीच तो रद्द करू शकत नाही. जेव्हा लोकांन ा लशक्षा करण्यासाठी
परमेश् वरच हात उगारतो, तेव्हा कोिीच त्याला थांबवू शकत नाही.
इब्री लोकांस ४:१२-१३ – कारि परमेश्वराचे वचन स्जवंत आणि
शस्ततशाली आहे .
------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२०, २५५ – २०. अल्लाह जे काही इस्च्छतो ते सवव करण्याची
शतती त्याच्याकडे आहे . २५५. अल्लाह त्याच्यालशवाय दस
ु रा ईश्वर नाही.
तो धचरं जीव, तवतः कायम असिारा आणि तथै य व दे िारा आहे .
अनननसा ४:१५८ – अल्लाह सवव काही ऐकतो आणि पाहतो.
१०.
जे लोक असे म्हितात की बायबलचे पररिततन ककं िा अपभ्रंश केला गेला
आहे ते असे सुचितात की बायबल संदभाततील युद्धात सैतानाने
परमेश्िरािर विजय समळिला आहे म्हिून ते िरे तर सैतानाला
परमेश्िरापे क्षा श्रेष्ठ समजण्याचा गुन्हा करत असतात का? (अल-अझीझ,
अल-गासलब, अल-जेब्बार, अल-मुक्ते दीर)
बायबल
होय / होय कुरान
स्तोत्रसंदहता ९४:७-९ - ८. देवानेच आपले कान केलेत तेव्हा त्यालाही कान असलेच
पाटहजेत. ९. देवानेच आपले डोळे केलेत. तेव्हा त्यालाही डोळे असलेच पाटहजेत
इब्री लोकांस ४:१२-१३ – १२. कारि परमेश् वराचे वचन स्जवं त आणि शस्ततशाली
आहे . १३. असा कोितेही प्रािी नाही जो त्याच्या नजरे त प्रकि होत नाही
------------------------------------------------------------------------------------यन
१०:२१ – तेव्हा ते लगेच आमच्या संकेतांचे प्रयोजन असफल
ु स
ू
करण्याकररता योजना रचू लागतात. तन:संशय आमचे दत
ू तुम्ही जया
योजना रचता त्याची नोंद ठे वीत असतात.
अल दहज्र १५:९ - तनःसंशय आम्हीच हा उपदे श अवतरला आहे . आणि
तन:संशय आम्हीच त्याचे संरक्षक असिार आहोत.
ताहा २०:५ ि ५१-५२ – ५: तो कृपाशील ईश्वर आहे जो तवतः लसंहासनावर
त्तवराजमान झालेला आहे .

११.
परमेश् िर आपल्या सित ग्रंथांना न िाचिता, फक्त काहीच ग्रंथ िाचिण्याचे
दहु े री धोरि िापरे ल का? (अल-अदल, अल-हदी, अल-मम
ू ीम, अल-मक
ु ससत)
बायबल
नाही / नाही कुरान
स्तोत्रसंदहता १२:६-७ – ६. परमेश्वराचे शब्द खरे आणि शुध्द आहे त. ते
अगनीत त्तवतळवलेल्या चांदी सारखे शध्
ु द आहे त. ते सात वेळ ा
त्तवतळवलेल्या चांदी सारखे शुध्द आहे त. ७. परमेश्वरा, त्या अगततक
लोकांची काळजी घे . त्यांचे आता आणि पुढेही कायम रक्षि कर.
लूकक २१:३३ - पि माझी वचने मुळीच नाहीशी होिार नाही.
------------------------------------------------------------------------------------अत तौब ९:१११ - हे एक असे वचन आहे जे तौरात, इं जील व कुराि मध्ये नमूद
आहे . आपल्या वचनाशी प्रामाणिक राहिारा अल्लाहलशवाय दस
ु रा कोि आहे ?
हूड ११:५७ – माझा परमेश्वर सवव गोष्िींचा पालक आहे .
इब्राहीम १४:४७ – तेव्हा तू असे समजू नकोस की अल्लाह आपल्या
प्रेत्तषतांना टदलेले आपले वचन पाळिार नाही. तन:संशय, अल्लाह हा सवव
शस्ततमान आणि दंड देिारा तवामी आहे .
१२.
परमेश्िराचे विधान अपररिततनीय आणि िैजश्िक मानक आहे का
ज्याआधारे परमेश्िर अिेरच्या ददिशी सित मानिजातीचा न्यायननिाडा
करे ल? (अल-हककम, अल-हक, अल-हाकफज, अल-हसीब)
बायबल
होय / होय कुरान
योहान १२:४८ - जो माझा अवमान करतो आणि माझी वचने तवीकारीत
नाही त्याचा न्याय करिारे कोिी आहे . जे वचन मी सांधगतले , तेच
शेविल्या टदवशी, त्याचा न्याय करील.
प्रकटीकरि २०:१२ - मग मी मत
ृ ांन ा, लहान व मोठे ह्यांना राजासनासमोर उभे
राटहलेले बतघतले ; तेव्हा ‘पुततके उघडली गे ली;’ नंतर आिखी एक ‘पुततक’
उघडले गे ले. ते ‘जीवनाचे ’ पुततक होते ; आणि त्या पुततकात ललटहलेल्या
गोष्िीं वरून जयांच्या त्यांच्या कामांप्रमािे मत
ृ ांच ा न्याय करण्यात आला.
------------------------------------------------------------------------------------अल दहज्र १५:९-१० - ९. तन:संशय आम्हीच हा उपदे श अवतरला आहे
आणि तन:संशय आम्हीच त्याचे संरक्षक आहोत. १०. आणि पूवीच्या
काळातील समाजां मध्ये ही आम्ही तझ्
ु यापव
ू ी प्रेत्तषत पाठत्तवले होते.
अज जु मर ३९:६९-७० – ६९. आणि धरती आपल्या त्तवधात्याच्या प्रकाशाने
चमकू लागेल व त्यांच्यासमोर ग्रंथ उघडून ठे वण्यात ये ईल, आणि पैगंबर
आणि साक्षीदार यांना आिले जाईल व त्यांच्या मध्ये न्यायपव
व तनवाडा
ू क
करण्यात ये ईल आणि त्यांच्यावर अन्याय केला जािार नाही.

१३.
श्रद्धाळं ू ना धमतग्रंधच्या काही भागािर विश्िास ठे िून उरलेल्या भागािर
विश्िास न ठे िण्याची परिानगी आहे का?
बायबल
नाही / नाही कुरान
२ तीमर्थयाला ३:१६ - प्रत्येक शातरलेख दे वाच्या प्रेरिे ने ललटहला
असल्यामुळे तो लशकवण्यास, वाईिाचा तनषेध करण्यास, चुका सुधारण्यास
व योगय जीवन जगण्याचे मागवदशवन करण्यास उपयुतत आहे
------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:८५ – तर मग तुम्ही ग्रंथाच्या एका भागावर श्रद्धा ठे वता आणि
एका भागावर अत्तवश्वास दाखत्तवता असे आहे की काय?
अल बकराह २:१३६ ि २८५ – १३६. तुम्ही असे म्हिा की आम्ही अल्लाहवर
आणि आमच्याकडे जे प्रकि करण्यात आले आहे त्यावर आणि मुसा व ये शू
यांना जे काही देण्यात आले त्यावर, आणि (तसेच) इतर सवव प्रेत्त षतांन ा
त्यांच्या त्तवधात्यातडून जे काही दे ण्यात आले होते त्यावर श्रद्धा ठे वतो.
अल-इ इम्रान ३:८४ ि ११९ – ८४. त्यांच्यापैकी कोिालाही एकमेकांपेक्षा वेगळा
मानत नाही. ११९. आपि सवव शातरवचनांवर त्तवश्वास ठे वता.
१४.
िततमानातील श्रद्धाळं ू नी परमेश्िराने पाठिलेल्या सित पवित्र ग्रंथांचे
अध्ययन ि पालन करािे अशी परमेश्िराची इच्छा आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
१ तीमर्थयाला ४:१५-१६ – १५. या सवव गोष्िीं कडे पूि व लक्ष दे , त्यामध्ये पूि व
गढून जा. यासाठी की तुझी प्रगती सवव लोकां स टदसून यावी. १६. आपिाकडे
व आपल्या लशक्षिाकडे लक्ष दे . त्यामध्ये टिकून राहा, कारि असे के ल्याने तू
तवतःचे व जे तुझे ऐकतात, त्यांचे चुकीच्या लशक्षिापासून बचाव करशील.
२ तीमर्थयाला २:१५ - तू सत्याचे वचन योगय रीतीने सां गिारा असा
आणि जे काम करतोस त्यामध्ये लाज वािण्यासारखे काहीही कारि
नसलेला दे वास तवीकृ त असा कामकरी होण्याचा प्रयत्न कर.
------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इम्रान ३:७९ आपल्या सततचा अभ्यास आणि शातरवचनांच्या
लशकविीमुळे अल्लाहचे उपासक व्हा.
टीप: मुसलमानांनी जया पत्तवर ग्रंथां वर त्तवश्वास ठे विे आवश्यक आहे त्यातील
शब्द आणि अक्षरांची संख्या दशववते की, ते व्रत, झेबरू आणि इं जील यांचा
९०% समावेश आहे आणि कुरािचा केवळ १०% समावे श आहे .
बायबल : शब्द = ७८३,१३७ अक्षरे ३,५६६,४८०
कुराि : शब्द = ७७,९३४ अक्षरे ३२६,०४८

१५.
एिाद्या व्यक्तीला त्याच्या आयुष्यात "आशीिातद" समळिण्यासाठी परमेश्िराच्या विधानाचे
पालन करिे ही मुख्य अट आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
अनुिाद ११:२६-२७ – २६. “आज मी तुमच्यापु ढे आशीवावद आणि शाप हे पयावय ठे वत आहे .
त्यातून तनवड करा. २७. आज मी तुमचा दे व परमेश्वर ह्याचा जया आज्ञा तुम्हाला
सांधगतल्या त्या नीि लक्षपू ववक पाळल्यात तर तुम्हाला आशीवावद लमळे ल.
अनुिाद २८:१३ - आज मी सांधगतलेल्या तुमचा दे व परमेश्वर ह्याच्या आज्ञांप्रमािे वागलात
तर तुम्ही नेते व्हाल, अनुयायी होिार नाही, उच्चतथानी जाल, तळाला जािार नाही. तेव्हा
काळजीपू ववक या तनयमांचे पालन करा. १४. या लशकविीपासून परावत
ृ होऊ नका. डावी
उजवी कडे वळू नका. इतर दै वतांची उपासना करु नका.
अनुिाद ३०:१९ - “आज तवगव आणि पर्थ
ृ वीच्या साक्षीने मी तुम्हाला जीवन आणि मत्ृ यू या
दोहोतून एकाची तनवड करायला सांगत आहे . जीवनाचा पयावय तवीकारलात तर आशीवावद
लमळे ल. दुसऱ्याची तनवड केलीत तर शाप लमळे ल. तेव्हा जीवनाची तनवड करा म्हिजे तुम्ही
व तुमची मुलेबाळे स्जवं त राहातील.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२-४ - २. हा एक पररपू ि व ग्रंथ आहे , यात काही संशय नाही. सदाचारी
लोकांसाठी हा एक मागवदशवनपर बोध आहे . ३. जे अव्यतत्यावर श्रद्धा ठे वतात आणि प्राथवना
करीत असतात; आणि आम्ही जे काही त्यांना टदलेले आहे , त्यातून खचव करतात. ४. तुझ्याकडे
प्रकि करण्यात आलेल्या आणि तुझ्यापू वी प्रकि करण्यात आलेल्या (टदव्य ज्ञानावर) जे श्रद्धा
ठे वतात आणि जे (अजून) पु ढे यायचे आहे यावर दृढ त्तवश्वास ठे वतात.
१६.
जे लोक बायबलचे िाचन ककं िा पालन करण्यास नकार दे तात ते स्ितःला नाजस्तक
बनण्याचा शाप दे तात का? (काकिर)
बायबल
होय / होय कुरान
नयमतया ११:३ - परमेश्वर, इस्राएलचा दे व असे म्हितो ‘जे कोिी या कराराचे पालन
करिार नाहीत. त्यांचे वाईि होईल.
इब्री लोकांस १२:२५-२९ – २५. मोशे जो बोलतो आहे त्याचा अवमान करू नये , म्हिून जपा
कारि पर्थ
ृ वीवर आज्ञा सांगिाऱ्याचा अवमान करिारे इस्राएल लोक जर तनभावले नाहीत,
तर तवगावतून आज्ञा सांगिाऱ्या णिततापासून बहकल्यास आपि त्तवशेषेकरून तनभाविार
नाही. २९. कारि आपला “दे व भतम करिारा अगनी आहे .”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------आररफ ७:३६ ि ४०-४९ – परं तु जे आमच्या वचनांचा इन्कार करतील आणि ततरतकाराच्या
भावनेने त्यांच्यापासून दूर राहतील, ते ( नरकाच्या ) अस्गनचे तनवासी होतील; ते ( सदै व )
ततथेच राहतील.
अल अन कबू त २९:४६-४७ – ४६. “आम्ही श्रद्धा ठे वली आहे त्या वततूवरही जी
आमच्याकडे पाठत्तवली गेली आहे आणि त्या वततुवरदे खील जी तुमच्याकडे पाठत्तवली गेली
होती, आमचा ईश्वर तुम चा ईश्वर एकच आहे आणि आम्ही त्याचेच (आज्ञाधारक) मुस्तलम
आहोत. ४७. आम्ही याप्रमािेच तुमच्याकडे ग्रंथ अवतरला आहे , म्हिून ते लोक जयांना
आम्ही पू वी ग्रंथ टदला होता ते यावर श्रद्धा ठे वतात. आणि या लोकांपैकीदे खील बरे चसे
यावर श्रद्धा ठे वीत आहे त आणि आमच्या संकेतांचा इन्कार केवळ अश्रद्धावं तच करतात.

१७.
प्रकटीकरिाच्या ग्रंथाच्या समाप्ती सोबतच धमतग्रंथाच्या मासलकेची अिेर
झाली होती हे स्िीकृत आहे का?
बायबल
होय / नाही कुरान
प्रकटीकरि २२:१८-१९ – १८. पर्थृ वीवरील प्रत्ये क राष्र तुझ्या वं शजाद्वारे
आशीवावद पावेल; तू माझ्या सवव आज्ञा पाळल्यास म्हिून मी हे
करीन.” १९. मग अब्राहम आपल्या सेवकाकडे मागे आला आणि अब्राहम,
इसहाक व त्याचे सेवक असे सवव लमळून प्रवास करीत मागे बैर शेबाला
गेले; आणि अब्राहमाने बैरशेबा ये थे वतती केली.
------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इम्रान ३:१९-२० – १९. तन:संशय, अल्लाहच्या लेखी असलेला (खरा)
इतलाम (पूि व समपवि) हाच आहे . आणि जयांना ग्रंथ दे ण्यात आला होता
त्यांनी ज्ञान प्राप्तीनंतर देखील परतपरातील मत्सरामळ
ु े मतभे द केला. २०.
जर ते शरि गेले तर ते तनस्श्चतच सन्मागी लागतील.
१८.
कुरािला परमेश्िराचे विधान मानले जाण्यासाठी त्याला पि
ू ी बायबलमध्ये
नोंदिल्याप्रमािे ऐनतहाससक धमतग्रंथांच्या पूिप
त िे सुसंगतीत असिे
आिश्यक आहे का?
बायबल
होय / नाही कुरान
१ कररंथकरांस १४:३२-३३ – ३२. जे आत्मे संदेष्ट्यांना प्रेरिा दे तात, ते
त्या संदेष्ट्यांच्या तवाधीन असतात. ३३. कारि दे व हा बेलशततपिा
आििारा नसून, शांती आििारा दे व आहे . जशा सवव मंडळ्या दे वाच्या
पत्तवर लोकांच्या बनलेल्या असतात,
गलतीकरां स १:८ - तर जे शुभवतवमान आम्ही तुम्हास सांधगतले त्याच्याहून
तनराळे शुभवतवमान जर आम्ही सांधगतले ककं वा तवगावतील आलेल्या
दे वदत
ू ानेही सांधगतले, तरी तो शात्तपत असो.
२ योहान १:९ - जर आपि आपली पापे कबूल करतो, तर तो त्तवश्वासू व
न्यायी आहे म्हिून आपल्या पापांची क्षमा करील आणि आपल्याला सवव
अनीतीपासन
ू शद्
ु ध करील.
------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इम्रान ३:८५ - (इतलाम) लशवाय जो कोिी अन्य एखादा धमव
(जीवनपद्धत) अंधगकारत असेल, त्याची ती जीवनपद्धत कदात्तप तवीकारली
जािार नाही व मरिोिर जीवनामध्ये तो अयशतवी व त्तवफल होईल.
अल अहजाब ३३:४० - (लोकहो!) मुहम्मद (स.) तुमच्या पुरुषांपैक ी कोिाचे
त्तपता नाहीत परं तु ते अल्लाहचे प्रेत्तषत आणि अंततम प्रेत्तषत आहे त, आणि
अल्लाह प्रत्ये क वततूचे ज्ञान राखिारा आहे .

१९.
कुरािमध्ये अशी काही मूलभूत सशकिि आणि ऐनतहाससक तफाित आहे
का जी बायबलमध्ये सापडिाऱ्या विचारांच्या एकदम विरुद्ध आहे ?
बायबल
होय / नाही कुरान
१ योहान २:२२-२४ – २२. म्हिून तो असे म्हित असे हे तो मरि
पावलेल्यातन
ू उठल्यावर त्याच्या लशष्यांन ा आठवले आणि त्यांनी शातरलेख ावर
व ये शूने उच्चारलेल्या वचनावर त्तवश्वास ठे वला. २४. असे असले तरी ये शू
त्यांना ओळखून असल्यामुळे त्यास तवतःला त्यांच्यावर त्तवश्वास नव्हता.
२ योहान १:९ - जर आपि आपली पापे कबूल करतो, तर तो त्तवश्वासू व
न्यायी आहे म्हिून आपल्या पापांची क्षमा करील आणि आपल्याला सवव
अनीतीपासून शुद्ध करील.
------------------------------------------------------------------------------------अश शूरा २६:१९६-१९७ – १९६. आणि याचा वत
ृ ांत पूवी होऊन गेलेल्या
लोकांच्या ग्रंथां मध्ये (नमूद) आहे . १९७. आणि त्यांच्यासाठी हा सं केत
नाही काय की इतराईलच्या संतातीमधील त्तवद्वान लोक यास जाितात?
फुससलत ४१:४३ – ४१. जे (लोक) त्यांच्याकडे टहतोपदे श आल्यानंतर त्यावर
अत्तवश्वास दाखवतात ते (तनस्श्चतच हानी पाविारे ) आहे त. आणि खरोखर
तो एक समथव ग्रंथ आहे . ४३. तुला अन्य कोिताही नव्हे तर त्याच
गोष्िी सांध गतल्या जात आहे त जया तझ्
ु या आधी होऊन गेलेल्या प्रेत्तषतांना
सांधगतल्या गेल्या होत्या.
अश शूरा ४२:१५ - म्हिा: "अल्लाहने जे काही पुततक पाठवले आहे
त्यावर माझा त्तवश्वास आहे ... आपल्यामध्ये कोितेही मतभेद असू नये .
२०.
कुरािमधील "प्रेरिा" ककं िा "प्रकटीकरि" याबद्दलची संकल्पना
बायबलप्रमािेच आहे का?
बायबल
नाही / होय कुरान
२ तीमर्थयाला ३:१६ - सुभततीचे रहतय तनत्तवववाद मोठे आहे , तो दे हात
प्रकि झाला, आत्म्याने तो नीततमान ठरवला गे ला, तो दे वदत
ू ांच्या दृष्िीस
पडला, राष्रांमध्ये गाजवला गेला, जगात त्याच्यावर त्तवश्वास ठे वण्यात
आला, तो गौरवात वर घेतला गेला.
२ पेत्र १:२०-२१ - खरोखर, जगाच्या तथापने अगोदर, तो पूवीपासून
नेमलेला होता. पि या शेविच्या काळात तो तम
ु च्यासाठी प्रकि झाला
------------------------------------------------------------------------------------अनननसा ४:१६३ - हे नबी (स.)! आम्ही तुमच्याकडे त्याचप्रकारे टदव्य प्रकिन
(वही) पाठत्तवले आहे , जयाप्रकारे नह
ू (अ.) आणि त्यानंतरच्या प्रेत्तषतांकडे
पाठत्तवले होते . आम्ही इब्राहीम संतान, ईसा (अ.), कडे टदव्य प्रकिन पाठत्तवले .
आम्ही दाऊद (अ.) यांन ा जबूर टदला.
अल अन आम ६:१९ ि ९३ – १९. "अल्लाह तुझ्या आणि माझ्यामध्ये

२१.
यहुदी ककं िा णिस्ती लोक कुरािला पवित्र ग्रंथ म्हिून स्िीकारतील का?
बायबल
नाही / होय कुरान
अनुिाद १८:२०-२२ -२०. पि हा संदेष्िा मी न सांध गतलेले ही काही माझ्या
वतीन बोलला, तर त्याला मत्ृ युदंड टदला पाटहजे . इतर दै वतांच्या वतीने
बोलिारा संदेष्िाही कदाधचत ् तनपजे ल. त्यालाही ठार मारले पाटहजे . २२. तर,
परमेश् वराच्या वतीने म्हिून तो संदेष्िा काही बोलला व ते प्रत्ये क्षात उतरले
नाही तर समजा की ते परमेश्वराचे बोलिे नव्हे , तो सं देष्िा तवत:चेच त्तवचार
बोलून दाखवत होता. त्याला तुम्ही घाबरायचे कारि नाही.
यशया ८:२० - तम्
ु ही लशकविक
ु ीप्रमािे वागा व कराराचे पालन करा.
तुम्ही ह्या आज्ञांचे पालन केले नाही तर तुम्ही चुकीच्या आज्ञांचे पालन
कराल. (चुकीच्या आज्ञा म्हिजे जयोततषी व जादि
ू ोिा करिारे ह्यांनी
टदलेल्या आज्ञा होत. त्या आज्ञांना काही अथव नाही. त्या आज्ञांचे पालन
करून तुम्हाला काहीही लमळिार नाही.)
------------------------------------------------------------------------------------अश शरू ा २६:१९६-१९७ - याचा वि
ू ी होऊन गेलेल्या लोकांच्या
ृ ांत पव
ग्रंथामध्ये नमूद आहे . आणि त्यांच्यासाठी हा एक संकेत नाही काय की
इतराईलच्या संततीमधील त्तवद्वान लोक यास जाितात.
२२.
परमेश्िराने पवित्र ग्रंथ पाठिल्यानंतर त्यातील काही पद्य अिैध ठरििे
ककं िा रद्द करण्याची गरज परमेश्िराला भासेल का? (मेनसूह आणि नेससह)
बायबल
नाही / होय कुरान
स्तोत्रसंदहता ८९:३४ - मी दावीदशी झाले ला माझा करार मोडिार नाही. मी
आमचा करार बदलिार नाही.
लूकक १६:१७ - तनयमशातराचा एकही काना ककं वा मारा नाहीसा होण्यापेक्षा
आकाश व पर्थृ वीचे नाहीसे होिे सोपे आहे .
योहान १०:३५ - जयांना देवाचे वचन प्राप्त झाले त्यांना जर त्याने दे व
म्हिले आणि शातरलेखाचा भंग होत नाही,
------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१०६ - जया कोित्या वचनाना आम्ही रद्द करतो ककं वा ती त्तवसरायला
लावतो तेव्हा आम्ही त्यापेक्षाही उिम ककंवा त्यासारखे संदेश घडवन
ू आितो.
राद १३: ३९ - अल्लाह इस्च्छतो ते नष्ि करतो आणि इस्च्छतो ते
प्रतथात्तपत करतो.
नाल १६:१०१ - जेव्हा आम्ही एका संकेताच्या जागी दस
ु रा संकेत प्रकि
करतो आणि अल्लाहच ते अधधक जाितो जे काही तो प्रकि करतो.
इस्रा १७:८६ - जर आम्ही इस्च्छले तर तुझ्याकडे जे प्रकि केले आहे ते
परत घे ऊन जाऊ, आणि या बाबतीत आमच्या त्तवरोधात तुला कोिीही
सहाय्यकताव लमळिार नाही.

२३.
जर कुराि "जगाच्या स्िामी" द्िारे िाली पाठिले गेले आणि वपशाच्चाच्या समूहाने जर
त्याला मंजुरी ददली असेल तर ते परमेश्िराकडू न आले ही एक चांगले चचन्ह असू शकते
का?
बायबल
नाही / होय कुरान
योहान १४:३० - यापु ढे, मी तुम्हाबरोबर फार बोलिार नाही, कारि जगाचा शासक येतो;
तरी माझ्यावर त्याची काही सिा नाही.
२ कररंथकरांस ४:३-४ - ३. पि तुम्हाकडू न ककं वा कोिा मानवी न्यायाधीशाकडू न माझा
न्याय व्हावा ही मला लहान गोष्ि वाित आहे , मी माझा तवतःचा दे खील न्याय करीत
नाही. ४. कारि जरी माझा त्तववेक मला दोष दे त नाही तरी त्यामुळे मी तनदोष ठरतो असे
नाही. प्रभू हाच माझा न्यायतनवाडा करिारा आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------फानतह १:२ - सवव ततुतीचा अधधकारी अल्लाहच आहे . जो सवव जगाचा त्तवधाता आहे .
युनुस १०:३७ - कुराि हे ईश्वराच्या ग्रंथाचे त्तववरि आहे . ते सवव जगाच्या त्तवधात्याकडू न
आलेले आहे .
अह्कफ ४६:२९-३० - जेव्हा आम्ही स्जन्न पै की अशा काहींना जे कुराि ऐकण्यास इच्छुक होते त्यांना
तुझ्याकडे आिले आणि जेव्हा ते पठिाच्या वे ळी हजर राटहलॆ , तेव्हा ते एकमेकांस म्हिाले की शां त
राहा आणि ऐका. जेव्हा ते आपली लोकात परत गेले आणि त्यांना सावधान करू लागले. ते म्हिले
आम्ही असा ग्रं थ ऐकला आहे जो मुसानंतर प्रकि करण्यात आला आहे . तो सत्य व सरळ मागव
दाखवीत आहे .
२४.
पवित्र ग्रंथास ते सैतानाकडू न आले आहे ह्या गोष्टीस िारं िार नाकारण्याची गरज आहे का?
बायबल
नाही / होय कुरान
मत्तय ७:१५-२० – १५. खोट्या संदेष्ट्यांत्तवषयी सावध असा. ते में ढरांच्या वेषात घेऊन
तुमच्याकडे येतात. पि खरे सांगायचे तर ते क्रूर लांडगयांसारखे आहे त. २०. याततव त्यांना
तुम्ही त्यांच्या फळांवरून ओळखाल.
योहान ८:४४-४९ – तुम्ही आपला त्तपता सैतान यापासून झाला आहात आणि तुमच्या त्तपत्याच्या
वासनांप्रमािे करू पाहता. तो प्रारं भापासून मनुष्य घात करिारा होता आणि तो सत्यात टिकला नाही,
कारि त्याच्यामध्ये सत्य नाही. तो जेव्हा खोिे बोलतो तेव्हा तो तवतःचे बोलतो, कारि तो लबाड व
लबाडीचा त्तपता आहे . ४९. येशूने त्यांना उिर टदले, “मला भूत लागले नाही; तर मी आपल्या त्तपत्याचा
सन्मान करतो आणि तुम्ही माझा अपमान करता.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------नाल १६:९८ -....जेव्हा तू कुरािाचे पठाि करशील तेव्हा सैतानापासून बचाव होण्यासाठी
अल्लाहला शरि जा.
सीब ३४:८ ि ४६ - काय तो अल्लाहच्या संबंधात खोट्या गोष्िी पसरवीत आहे , त्यास वेड
लागले आहे का? तुमच्या या साथीदारास काही वेड लागलेले नाही.
तेकिीर ८१:२२ ि २५ -..... तुमचा साथी वेडा नाही आणि ही त्या धधतकारलेल्या सैतानाची
वािी नव्हे .
टीप: हझ. मोहम्मद यांनी बऱ्याचवेळा ते त्तपशाच्चाद्वारे पछाडले गेल्याचे नाकारले आहे :
१५:६-७, २३:७०, ३७:३६, ४४:१४, ५१:५०-५२, ६८:५१.

परमेश्िर आणि अल्लाह
२५.
यहुदी, णिस्ती आणि मुसलमान हे सितजि फक्त "एकच" िरा परमेश्िर आहे असे
मानतात का?
बायबल
होय / होय कुरान
अनुिाद ६:४ - हे इस्राएल लोकहो, ऐका! परमेश्वर हाच आपला दे व आहे . परमेश्वर एकच
आहे .
इकफसकरांस ४:४-६ – ४. जयाप्रमािे तुम्हासही एकाच आशेत सहभागी होण्यास बोलावले आहे
‘त्याचप्रमािे एक शरीर व एकच आत्मा आहे . ६. एकच दे व जो सवाांचा त्तपता, तो सवाांवर
आणि सवाांमधून आणि सवाांमध्ये आहे .
१ तीमर्थयाला २:५-६ – ५. कारि एकच दे व आहे आणि दे व व मनुष्य यांच्यामध्ये णितत
येशू हा मनुष्य एकच मध्यतथ आहे . ६. त्याने सवाांच्या खंडिीकररता तवतःला टदले.
यात्तवषयीची साक्ष योगयवेळी दे िे आहे .
याकोब २:१९ - एकच दे व आहे , असा त्तवश्वास तू धरतोस काय? भूतस
े ुद्धा त्तवश्वास धरतात
व थरथर कापतात.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१६३ - तुमचा ईश्वर हाच केवळ एक ईश्वर आहे . यापेक्षा दुसरा कोिीही
नाही.
अनननसा ४:८७ ि १७१ - अल्लाह हा असे अधधष्ठान आहे की त्याच्यापु ढे दुसरे कोिीही
उपासनायोगय नाही. अल्लाह पेक्षा अधधक कोिाचे शब्द सत्य असू शकतील? अल्लाह
केवळ हाच एक ईश्वर आहे . आकाश आणि जलमनीत जे काही आहे ते त्याचेच आहे आणि
रक्षिकताव म्हिून तो पयावप्त आहे .
मीद ५:७३ - अल्लाह केवळ हाच एक ईश्वर आहे . आकाश आणि जलमनीत जे काही आहे
ते त्याचेच आहे आणि रक्षिकताव म्हिून तो पयावप्त आहे .
नाल १६:२२ ि ५१ - तुमचा ईश्वर हा एकमेव ईश्वर आहे .
कसास २८:७० - तोच अल्लाह होय त्याचीच अधधसिा आहे .
इह्लास ११२:१ - तो अल्लाह एकच आहे .
२६.
कुरािमध्ये आढळिारे अल्लाहचे व्यजक्तमत्ि आणि नैसचगतक गुिविशेष बायबलमध्ये
आढळिाऱ्या परमेश्िराच्या गुिविशेषांशी सहमत आहे त का? (इस्मायल-हुस्न)
बायबल
होय / होय कुरान
यशया ४०:२८ - परमेश्वर दे व फार सुज्ञ आहे , हे तुम्ही नतकीच ऐकले आहे व तुम्हाला ते
माहीतही आहे . दे वाला ज्ञान असलेली प्रत्येक गोष्ि मािूस लशकू शकत नाही. परमेश्वर
कधी दमत नाही, आणि त्याला त्तवश्रांतीची गरज नाही. जगातील दूरदूरची तथळे
परमेश्वरानेच तनलमवली. परमेश्वर धचरं जीव आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२५५ - अल्लाह त्याच्यालशवाय दुसरा कोिीही ईश्वर नाही, तो धचरं जीव,
तवतः कायम असिारा आणि तथैय व देिारा आहे . त्याला तंद्री वाढीत नाही की, तनद्रा घेरीत
नाही.
हश्र ५९:२३ - तो अल्लाहच होय, आणि त्याच्यालशवाय कोिताही ईश्वर नाही. जो साववधधपती,
पत्तवर आणि शां तीचा स्रोत, त्तवजेता आणि सववश्रेष्ठ आहे .

२७.
बायबलमधील "परमेश्िर" आणि कुरािमधील "अल्लाह" हे एकच अजस्तत्ि आहे का?
बायबल
नाही / होय कुरान
ननगतमत ३:१४ - मग दे व मोशेला म्हिाला, “त्याचे नाव ‘जो मी आहे तो मी आहे ’ असे
आहे , हे त्यांना सांग. तू इस्राएल लोकाकंडे जाशील तेव्हा ‘मी आहे ’ ने मला पाठवले आहे
असे त्यांना सांग.
१ योहान ५:२० - कारि त्तपता पु रावर प्रीती करतो आणि तो तवतः जे काही करतो ते
त्यास दाखवतो आणि तुम्ही आश्चयव करावे म्हिून तो याहून मोठी कामे त्यास दाखवील.
२ योहान १:९ - जो खरा प्रकाश प्रत्येक मनुष्यास प्रकालशत करतो तो जगात येिार होता.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन कबू त २९:४६ - आम्ही त्या गोष्िीवर श्रद्धा ठे वली आहे जी आमच्याकडे प्रकि
केली आहे आणि त्या गोष्िींवरही जी तुमच्याकडे प्रकि करण्यात आली आहे . आमचा
आणि तुमचा ईश्वर एकाच आहे आणि आम्ही त्याचेच शरिागत आहोत.
अस्साफात ३७:१२६ - ... त्या अल्लास जो तुमचा त्तवधाता आहे आणि जो तुमच्या पू ववजांचाही
त्तवधाता आहे .
२८.
परमेश्िराचे शाश्ित आणि अपररिततनीय नाि "यािेह" आहे का?
बायबल
होय / नाही कुरान
ननगतमत ३:१५ - दे व मोशेला आिखी म्हिाला, यावेह हा तुमच्या पू ववजांचा म्हिजे
अब्राहामचा दे व, इसहाकाचा दे व व याकोबाचा दे व आहे असे तू त्यांना सांग. माझे नांव
नेहमीच ‘यावेह’ असेल. इस्राएल लोक त्तपढ्यस्न्पढ्या मला त्याच नांवाने ओळखतील; ‘त्याच
यावेहने मला तुमच्याकडे पाठवले आहे ’ असे त्यांना सांग!”
यशया २६:४ – परमेश्वरावर नेहमी त्तवश्वास ठे वा: कारि परमेश्वर यावेह धचरतथायी शतती
आहे .
योहान ८:५८ - येशू त्यांना म्हिाला, “मी तुम्हास खरे खरे सांगतो, अब्राहामाचा जन्म
झाला त्यापुवी मी आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------आररफ ७:१८० - सवव पररपू ि व गुिांचा तवामी अल्लाह हाच आहे . म्हिून त्याच्या गुिांची
नावे घेऊन आळविी करा.
इस्रा १७:११० - तुम् ही अल्लाह म्हिून पु कारा ककं वा रहमान म्हिून पु कारा त्याची सवव नावे
सुंदरच आहे त.
टीप: परमेश्वराचे त्तवशेष नाव "यावेह" बायबलमध्ये ६,८२३ वेळा वापरले गेले आहे परं तु
कुरािमध्ये वापरलेल्या परमेश्वराच्या ९९ नावांमध्ये (इतमायल-हुतन) हे नाव कुठे च
आढळत नाही. कफ़. तहा २०:८, रहमान ५५:७८ आणि हश्र ५९:२४.

२९.
पवित्र ग्रंथात परमेश्िर "पवित्र" असल्याबद्दल काही पद्य आहे का? (अल-कुडू स)
बायबल
होय / होय कुरान
यशया ६:३ - ते दे वदूत एकमेकांशी बोलत होते. ते म्हित होते, “पत्तवर, पत्तवर, पत्तवर
सववशस्ततमान परमेश्वर परमपत्तवर आहे . त्याची प्रभा सगळ्या पर्थ
ृ वीला व्यापून राटहली
आहे .” दे वदूतांचे आवाज फार मोठे होते.
यशया ४०:२५ - पत्तवर देव म्हितो, “तुम्ही माझी तुलना कोिाशी करू शकता का? नाही.
कोिीही माझ्या बरोबरीचे नाही.
यशया ५७:१५ - दे व अती उच्च व परम थोर आहे . दे व धचरं जीव आहे . त्याचे नाव पत्तवर
आहे . दे व म्हितो, मी उं च आणि पत्तवर जागी राहतो हे खरे पि मी दु:खी आणि लीन
यांच्याबरोबरही असतो. मनाने नम्र असलेल्यांना आणि दु:खी लोकांना मी नवजीवन दे ईन.
योहान १७:११ - पत्तवर त्तपत्या, तू मला टदलेल्या तुझ्या नावात त्यांना राख यासाठी की,
जसे आपि एक आहोत तसे त्यांनीही एक व्हावे.
प्रकटीकरि ४:८ - ‘पत्तवर, पत्तवर, पत्तवर,’ हा प्रभू दे व सववसमथव जो होता, जो आहे आणि
जो येिार आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------हश्र ५९:२३ - तो अल्लाहचा होय जो पत्तवरम त्तवजेता आणि सववश्रेष्ठ आहे . ते जयास
सहभागी ठरवतात त्यापेक्षा अल्लाह ककतीतरी पत्तवर आहे .
युमा ६२:१ - जे काही आकाशात व धतीवर आहे ते अल्लाहच्या पात्तवत्र्याचे गुिगान करीत
आहे . जो साववधधपती, पत्तवर आणि बु द्धधमान आहे .
टीप: हा गुित्तवशेष कुरािमध्ये केवळ दोनदा आढळतो तर बायबलमध्ये ४५० हुन अधधक
वेळा आढळतो.
३०.
परमेश्िराच्या व्यजक्तमत्ि आणि नैसचगतक गुिविशेषात, परमेश्िर स्ितःला "वपता" म्हिून
प्रकट करतो का?
बायबल
होय / नाही कुरान
यशया ६३:१६ - हे बघ! तू आमचा त्तपता आहे स . अब्राहामला आम्ही माहीत नाही. इस्राएल
(याकोब) आम्हाला ओळखत नाही. परमेश्वरा, तूच आमचा त्तपता आहे स . आम्हाला नेहमी
वाचत्तविारा तूच एक आहे स.
मत्तय ५: ४५ ि ४८ - अशासाठी की, तुम्ही आपल्या तवगावतील त्तपत्याचे पु र व्हावे; कारि तो
दुष्िांवर व चांगल्यांवर आपला सूय व उगवतो आणि नीततमानांवर व अनीततमानांवर पाऊस
पाडतो. ४८. याततव जसा तुमचा तवगीय त्तपता पररपू ि व आहे तसे तुम्ही पररपू ि व व्हा.
योहान ८:४१ - तुम्ही आपल्या त्तपत्याच्या कृत्ये करता.” ते त्यास म्हिाले, “आमचा जन्म
व्यलभचारापासून झाला नाही. आम्हास एकच त्तपता म्हिजे दे व आहे
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:१०१ - जर त्याला कोिी पत्नी नाही आणि सवव जगाची तनलमवती त्याने
केली असेल सवव वततुमाराचे त्यास ज्ञान असेल तर त्याचा पु र कसा काय असू शकतो.
फुरकन २५:२ - त्याने तवतःसाठी कोिालाही आपला पुर बनवलेला नाही.
जजंन ७२:३ - आमच्या त्तवधात्याचा मटहमा फार मोठा आहे त्याने तवतःसाठी ना पत्नी
बनत्तवली ना पु र.

३१.
परमेश्िर असभमानी आहे का आणि असभमान हे परमेश्िराच्या व्यजक्तमत्िाचे गुिविशेष
आहे का? (अल-मुटेकेबीर)
बायबल
नाही / होय कुरान
स्तोत्रसंदहता १०१:५ - जर एखादा मािूस त्याच्या शेजाऱ्याबद्दल गुप्तपिेवाईि गोष्िी
बोलत असेल तर मी त्या मािसाला थांबवेन. मी लोकांना गत्तववष्ठ होऊ दे िार नाही आणि
ते इतरांपेक्षा चांगले आहे त असे त्यांना वािू दे िार नाही.
नीनतसूत्रे ६:१६ - परमेश्वर या सहा, नाही सात गोष्िींचा ततरतकार करतो.
यशया ५७:१५ - देव अती उच्च व परम थोर आहे . दे व धचरं जीव आहे . त्याचे नाव पत्तवर
आहे . दे व म्हितो, मी उं च आणि पत्तवर जागी राहतो हे खरे पि मी दु:खी आणि लीन
यांच्याबरोबरही असतो. मनाने नम्र असलेल्यांना आणि दु:खी लोकांना मी नवजीवन दे ईन.
१ योहान २:१६ - कारि जगात जे सवव आहे ते, म्हिजे दे हाची वासना, डोळ्यांची वासना व
संसारात्तवषयीची फुशारकी ही त्तपत्यापासून नाहीत, तर जगापासून आहे त.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------हश्र ५९:२३ - तो अल्लाहचा होय जो पत्तवरम त्तवजेता आणि सववश्रेष्ठ आहे . ते जयास
सहभागी ठरवतात त्यापेक्षा अल्लाह ककतीतरी पत्तवर आहे .
३२.
परमेश्िराच्या व्यजक्तमत्ि आणि नैसचगतक गुिविशेषात, परमेश्िर स्ितःला "रक्षिकतात"
म्हिून प्रकट करतो का?
बायबल
होय / नाही कुरान
यशया ४३:३ & ११ – ३. का? कारि मी तवत: तुझा परमेश्वर आहे . मी, इस्राएलचा पत्तवर
दे व तुझा तारिहार आहे . मी तुझ्या मोबदल्यात लमसर दे श टदला. तुला माझा करण्यासाठी
मी इधथओत्तपआ व सेबा यांचे दान केले . ११. मी तवत:च परमेश्वर आहे मी एकमेव आहे .
दुसरा कोिीही तारिकताव नाही. मीच एकिा आहे .
होशेय १३: ४ - तुम्ही लमसर दे शात असल्यापासून मी परमेश्वर तुमचा परमेश्वर आहे
माझ्यालशवाय दुसरा देव तुम्हाला माहीत नव्हता. जयाने तुम्हाला वाचत्तवले तो मीच.
लूकक २:११ - दावीदाच्या नगरात आज तुमच्यासाठी तारिारा जन्मला आहे ! तो णितत प्रभू
आहे .
तीताला १:४ - आणि आपल्यातील तरुि स्तरयांना असे लशक्षि द्यावे की, त्यांनी आपल्या
पतींवर व मुलांवर प्रेम करावे.
तीताला २:१०-१३ – १०. त्यांनी चोऱ्या करू नयेत तर सवव गोष्िींत चांगला त्तवश्वासूपिा
दाखवावा; आणि आपल्या तारक देवाच्या लशकविीस, सवव लोकात, त्यांनी शोभा आिावी;
असा तू त्यांना बोध कर. १३. आणि आपल्या धन्य आशेची, म्हिजे आपला महान दे व व
तारिारा येशू णितत ह्याच्या गौरवी आगमनाची प्रतीक्षा करावी; १४ आपल्यासाठी त्याने
तवतःचे दान केले ते ह्यासाठी की, आपली सवव अनाचारातून सुिका करावी आणि चांगल्या
कामात आवेशी असलेले आपले तवतःचे लोक आपिासाठी शुद्ध करावेत.
तीताला ३: ४-६ - ४. पि जेव्हा आमच्या तारिाऱ्या दे वाची कृपा व प्रीतत मानवाप्रती प्रकि
झाली, तेव्हा ६. देवाने तो पत्तवर आत्मा आमचा तारिारा येशू णितत याच्या द्वारे
त्तवपु लपिे आम्हावर ओतला.
यहूदा १:२५ - एकच दे व आहे , त्याला आपलाप्रभु येशू णितत याच्याद्वारे गौरव, मान,
पराक्रम आणि अधधकार काल, आज आणि अनंतकाळ असो. आमेन.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टीप: परमेश्वर "रक्षिकताव" असल्याचे गुित्तवशेष बायबलमध्ये ३९ वेळा आढळते परं तु
कुरािमध्ये आढळत नाही.

३३.
पवित्र ग्रंथात जेव्हा परमेष्ि स्ितःचा उल्लेि करतो, तेव्हा तो स्ितःला कधी प्रथम
व्यक्तीच्या अनेकिचनाच्या रूपात "आम्ही" म्हिून उल्लेितो का?
बायबल
होय / होय कुरान
उत्पवत्त १:२६ - मग दे व बोलला, “आपि आपल्या प्रततरूपाचा आपल्या सारखा मनुष्य
तनमावि करु;”
उत्पवत्त ११:६-७ – ६. तेव्हा परमेश्वर म्हिाला, ७. तेव्हा आपि खाली जाऊन त्यांच्या
भाषेचा घोिाळा करुन िाकू; मग मार त्यांना एकमेकांचे बोलिे समजिार नाहीं ,”
यशया ६:८ - नंतर मला माझ्या परमेश्वराचा आवाज ऐकू आला. परमेश्वर म्हिाला, “मी
कोिाला पाठवू ! आमच्यासाठी कोि जाईल?” मग मी म्हिालो, “हा मी तयार आहे , मला
पाठव.”
योहान १७:११ - आणि आता, यापु ढे मी जगात नाही; पि ते जगात आहे त आणि मी
तुझ्याकडे येत आहे . हे पत्तवर त्तपत्या, तू मला टदलेल्या तुझ्या नावात त्यांना राख यासाठी
की, जसे आपि एक आहोत तसे त्यांनीही एक व्हावे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------िाकीया ५६:५७-५९, ६४, ६९ ि ७२ – आम्ही तुम्हाला तनमावि केलेले आहे . तेव्हा तुम्ही (सत्य)
मान्य का करीत नाही? आम्ही तुम्हा (सवाव) साठी मत्ृ यू तनस्श्चत केलेला आहे ; आणि
आम्हाला (कोिीही) प्रततबं ध करू शकिार नाही.
इंसान ७६:२३ - तनःसंशय आम्ही तुझ्याकडे (क्रमाने )थोडे थोडे कुराि प्रकि केलेले आहे .
३४.
"दिननटी" ची संकल्पना स्िीकृत आहे का? (वपता, पु त्र आणि पवित्र आत्मा)
बायबल
होय / नाही कुरान
उत्पवत्त ११:६-७ - ६. तेव्हा परमेश्वर म्हिाला, ७. तेव्हा आपि खाली जाऊन त्यांच्या
भाषेचा घोिाळा करुन िाकू; मग मार त्यांना एकमेकांचे बोलिे समजिार नाहीं,”
मत्तय २८:१९-२० - १९. म्हिून तुम्ही जा आणि राष्रांतील लोकांस माझे लशष्य करा. त्तपता,
पु र आणि पत्तवर आत्मा यांच्या नावाने बास्प्ततमा द्या. २०. आणि जे काही मी तुम्हास
लशकत्तवले आहे ते त्या लोकांस पाळायला लशकवा आणि पाहा, युगाच्या शेविापयांत मी
सदोटदत तुमच्याबरोबर आहे .”
इकफसकरांस ४:४-६ – ४. जयाप्रमािे तुम्हासही एकाच आशेत सहभागी होण्यास बोलावले
आहे ‘त्याचप्रमािे एक शरीर व एकच आत्मा आहे .’ ६. एकच दे व जो सवाांचा त्तपता, तो
सवाांवर आणि सवाांमधून आणि सवाांमध्ये आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इम्रान ३:६४ - आपि इतर कोिाची नव्हे तर केवळ अल्लाचीच उपासना करावी,
आणि आपि त्याच्याबरोबर इतर कोिालाही भागीदार ठरवू नये, आणि आपल्यातील
काहींनी अल्लाहव्यततररतत दुसऱ्यांना त्तवधाता बनवू नये.
अनननसा ४:१७१ - श्रद्धाहीन लोक तुमचे शरू आहे त.
मीद ५:७२-७३ - जे असे म्हितात की, 'अल्लाह ततघांपैकी एक आहे ' ते तनस्श्चतच
श्रद्धाहीन आहे त; त्या एकमेव ईश्वरालशवाय दुसरा कोिताही ईश्वर नाही आणि ते जे काही
म्हितात त्यापासून ते परावि
ृ झाले नाहीत तर त्यांच्यापै की जे अश्रद्ध आहे त त्यांच्यावर
कठोर लशक्षा (भोगण्याची वेळ) येईल.

३५.
येशूने काहीतरी चूक केले असल्याचे िोटा आरोप परमेश्िर कधी करे ल का ककं िा येशू
त्याने केलेली चूक लपिण्यासाठी परमेश्िरासोबत िोटे बोलेल का?
बायबल
नाही / होय कुरान
योहान ८:४६ - तुम च्यातला कोि मला पापी ठरवतो? मी खरे सांगत असता तुम्ही माझ्यावर
का त्तवश्वास ठे वत नाही?
तीताला १:२ - जे सववकाळचे जीवन जयाला असत्य बोलवत नाही त्या दे वाने युगाच्या
काळापू वी दे ऊ केले.
१ पेत्र २:२१-२३ – २१. णितत २३. त्याची हे िाळिी होत असता त्याने कफरून हे िाळले नाही,
आणि सोशीत असता त्याने धमकावले नाही; पि दे व जो नीतीने न्याय करतो त्याच्या
हातात त्याने तवतःस सोपवले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:११६ – “अल्लाह व्यततररतत मला आणि माझ्या मातेला दे खील दोन ईश्वर म्हिून
माना?”
३६.
परमेश्िर दूरस्थ, अलौककक परमेश्िर आहे का जो फार क्िचचतच त्याची महान शक्ती
दशतवितो ककं िा मानिी इनतहासािर त्याची छाप सोडतो?
बायबल
नाही / होय कुरान
ननगतमत १३:२१ - टदवसा त्यांना मागव दाखत्तवण्यासाठी उं च ढगाची व रारी उं च
अस्गनततंभाची योजना करून परमेश्वर त्यांच्या पु ढे चालत असे . लोकांना रारीही प्रवास
करता यावा यासाठी तो ढग त्यांना रारी प्रकाश दे त असे .
ननगतमत १६:९-१० – ९. मग मोशे अहरोनाला म्हिाला, “तू इस्राएल लोकांशी बोल; त्यांना
सांग, ‘तुम्ही परमेश्वराकडे एकर या कारि त्याने तुमच्या तक्रारी ऐकल्या आहे त.” १०. मग
अहरोन सवव इस्राएल लोकांशी बोलला. ते सववजि एके टठकािी जमले होते ; अहरोन बोलत
असताना सवव लोकांनी वळू न रानाकडे पाटहले; आणि त्यांना एका ढगात परमेश्वराचे तेज
टदसले.
१ शमुिेल १२:१६ - तर आता स्तथर उभे राहा, आणि जी मोठी गोष्ि तुमच्या डोळ्यांपुढे
करिार आहे ती पाहा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:३७-३८ - अल्लाह कडे तनस्श्चतच सं केत प्रकि करण्याचे सामर्थयव आहे ,
परं तु त्यांच्यापै की अनेकांना ते माटहत नाही.
अत तौब ९:३०-३१ - ते अल्लाहच्या प्रकाशजयोतीस आपल्या( तोंडच्या )फंु करीने मालवू न िाकू
इस्च्छतात, परं तु अल्लाह आपला प्रकाश पू ि व केल्यालशवाय दुसरे काही होऊ दे िार नाही,
मग भले श्रद्धाहीनांना (ते) न आवडो.

३७.
परमेश्िराने पर्थ
ृ िीिरील लोकांना स्ितःचे प्रत्यक्ष दशतन ददले आहे का? (चथओफेनी ककं िा
रु'येतुल्लाह)
बायबल
होय / नाही कुरान
ननगतमत ३३:११ ि १८-२३ - ११. त्याप्रमािे परमेश्वर मोशेबरोबर समोरासमोर बोलत असे.
१८. तू असे करशील व परमेश्वराची तशी इच्छा असेल तर तुझे काम करीत राहिे तुला
शतय होईल, आणि त्याचवेळी लोकांचे प्रश्न सुिून ते घरी जाऊ शकतील
गिना १२:७-८ – ७. मोशे माझ्या सवव घराण्यात त्तवश्वासू आहे . ८. मी त्याच्याशी बोलताना
समोरासमोर बोलतो. मी त्याच्याशी दाखल्याने ककं वा गुप्त अथव असलेल्या गोष्िींनी बोलत
नाही-त्याला समजाव्यात अशा गोष्िी मी त्याला तपष्िपिे दाखत्तवतो.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:१०३ - तो (अल्लाहच) आहे जयाने ओल्या मातीपासून तुमची तनलमवती
केली आणि त्याने (जीवनाचा) एक अवधी तनस्श्चत केला. आणि त्यालशवाय (संपूि व
सष्ृ िीच्या अस्ततत्वाचा) (दुसराही) एक अवधी
त्याच्याकडे
तनस्श्चत केलेला आहे
तरीदे खील तुम्ही शंका उपस्तथत करता.
आररफ ७:१४३ - (हा) ग्रंथ तुझ्याकडे अशासाठी प्रकि करण्यात आलेला आहे (की)
त्यासंबधात तुझे मन कोित्याही प्रकारे संकुधचत न राहावे (आणि) जयाच्या साहाय्याने तू
(इतरांना) ताकीद द्यावी, आणि श्रद्धावं तांना उपदे श लमळावा.
हज २२:६३ - अल्लाह खरोखरच सूक्ष्मदशी (व) सवव गोष्िींचा जािकार आहे .
लोकमन ३१:१६ - (एखादे कमव) मोहरीच्या दाण्याएवढे जरी असले आणि ते एखादया दगडात,
ककं वा आकाशात अथवा जलमनीवर कोठे ही असेल, तरी अल्लाह ते बाहे र आिून हजर
करील; खरोखर अल्लाह सूक्ष्मदशी, (व) तनत्यासावध आहे .
टीप: बायबलमधील इतर धथओफेनीज : जेन. १२:७-९; १८:१-३३; ३२:२२-३०; एतस. ३:२४:१७; एतस. २४:९-११; डेि. ३१:१४-१५; जॉब ३८-४२.
३८.
परमेश्िर आपल्या सलणित प्रकटीकरिासशिाय इतर कोित्याही मागातने िततमानातील
लोकांशी संिाद साधतो का?
बायबल
होय / नाही कुरान
योएल २:२८ - “ह्यांनंतर मी माझा आत्मा सवव लोकांत ओतीन (घालीन). तुमची मुले-मुली
भत्तवष्य सांगतील तुमच्यातील वध्
ृ द तवप्न पाहतील. तुमच्यातील तरूिांना दृष्िांन्त होतील.
१ कररंथकरांस १४:१- ४, २४-३१ - १. प्रीती हे तुमचे ध्येय असू द्या आणि आस्त्मक दानांची
त्तवशेषतः तुम्हास संदेश दे ता यावा याची मनापासून इच्छा बाळगा. ४. जयाला दुसऱ्या भाषेत
बोलण्याचे दान आहे , तो तवतःचीच आध्यास्त्मकदृष्ट्या उन्नती करून घेतो, पि जयाला
संदेश दे ण्याचे दान आहे तो संपूि व मंडळीची उन्नती करतो. परं तु जर प्रत्येकजि संदेश दे ऊ
लागला आणि जर अत्तवश्वासिारा ककं वा बाहे रचा आत आला, तर सववजि जे बोलत
असतील त्यामुळे त्या ऐकिाऱ्याला त्याच्या पापाची जािीव होते, ते सवव त्याचा न्याय
करतात; २५. त्याच्या अंतःकरिातील गुत्तपते माहीत होतात आणि मग तो पालथा पडतो
आणि दे वाची उपासना करतो व म्हितो “खरोखर दे व तुम च्यामध्ये आहे ” तुमच्या भेिींनी
मंडळीला मदत व्हावी.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अत तौब ९:३१ - त्याच्यालशवाय दुसरा कोिताही ईश्वर नाही. ते जयास सहभागी ठरवतात
त्यापेक्षा तो ककतीतरी पत्तवर आहे .
अश शूरा ४२:५१ - कोिाही मनुष्याच्या आवातयातील ही गोष्ि नव्हे की अल्लाहने
(संदेशाच्या) प्रकिीकरिाद्वारे ककं वा पडद्याआडू न तो इस्च्छतो त्याच्या आज्ञेने प्रकि
करण्यासाठी एखादा प्रेत्तषत पाठवू न बोलण्याव्यततररतत (साक्षात) त्याच्याशी बोलावे.
तनःसंशय तो सवोच्च (व) बुद्धधवं त आहे .

३९.
असीम परमेश्िरला मयातददत मानिासोबत जिळचे आणि प्रेमळ संबंध ठे िायचे आहे त का
की ज्यामुळे मानिांना "परमेश्िराची मुले" म्हटले जाईल?
बायबल
होय / नाही कुरान
होशेय १:१० - भत्तवष्यकाळात, समुद्रकाठच्या वाळू च्या किांप्रमािे इस्राएली लोक असतील.
तुम्ही वाळू मापू वा मोजू शकत नाही. मग ‘तुम्ही माझे लोक नव्हे त’ असे जयांना
म्हिण्यात आले, ‘त्याऐवजी त्यांना तुम्ही स्जवं त परमेश्वराची लेकरे आहात.’ असे
म्हिण्यात येईल.
गलतीकरांस ४:६ - आणि तुम्ही पु र आहात म्हिून, दे वाने अब्बा-त्तपता, अशी हाक मारिाऱ्या
आपल्या पु राच्या आत्म्याला तुमच्या-आमच्या अंतःकरिात पाठवले आहे ;
१ योहान ३:१-२ – १. आपल्याला दे वाची मुले हे नाव लमळाले ह्यात दे व त्तपत्याने आपल्याला
केवढे प्रीतीदान टदले आहे पाहा आणि आपि तसे आहोत ह्यामुळे जग आपल्याला
ओळखीत नाही कारि त्यांनी त्यास ओळखले नाही. २. त्तप्रय जनांनो, आता आम्ही दे वाची
मुले आहोत.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:१८ - तो इस्च्छतो त्यास क्षमा करतो आणि तो इस्च्छतो त्यास लशक्षा करतो. आणि
आकाशातील आणि जलमनीवरील आणि त्यांच्यामध्ये असलेल्या सष्ृ िीची सिा अल्लाहचीच
आहे , आणि (सवाांना) त्याच्याकडेच परत जायचे आहे .
टीप: मानव परमेश्वराची मुले बनू शकतात या गोष्िीस कुराि नाकारत असले तरीही
परमेश्वर मानवाच्या अततशय जवळ असल्याचे समजले जाते: कफ. इंफाल ८:२४; हूड
११:९० आणि ९२; आणि कॅफ ५०:१६.
४०.
परमेश्िराचे प्रेम ननस्िाथत आहे का? (अल-िेदद
ु )
बायबल
होय / नाही कुरान
रोमकरांस ५:८ - पि आपि पापी असताना णितत आपल्यासाठी मरि पावला, ह्यात दे व
त्याची आपल्यावरील प्रीती प्रतथात्तपत करतो.
इकफसकरांस २:४-५ – ४. पि दे व, जो अत्यं त दयाळू आहे , जो आपल्यावर अततशय प्रेम करतो, ५.
जेव्हा आपि पाप करून मरतो तेव्हा दे खील लगे चच आपल्याला णिततासोबत एकरूप करतो,
(त्याच्या कृपेने तुम्ही वाचला आहात)
१ योहान ४:८-१० – ८. दे व प्रीती आहे . १०. आम्ही दे वावर प्रीती केली असे नाही तर त्याने
आम्हावर प्रीती केली व आपल्या एकुलत्या एका पु राला आमच्या पापांकररता प्रायस्श्चि
म्हिून पाठवले; यातच खरी प्रीती आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१९५ ि २७६ – १९५ जो अल्लाहचे भय बाळगतो अल्लाह त्याचीच साथ दे तो
हे लक्षात ठे वा. जो पतका श्रद्धाहीन व महापापी आहे , अशा कोिावरही अल्लाह प्रेम करीत
नाही.
अल-इ इम्रान ३:५७ ि १५९ - परं तु जे श्रद्धाहीन आहे त, त्यांना मी इहलोकात आणि
परलोकातही कठोर लशक्षा दे ईन, आणि त्यांना कोिीही सहाय्य्कते असिार नाहीत.
अनननसा ४:१०७ - जो त्तवश्वासघातकी आहे तो अल्लाहला तनस्श्चतच आवडत नाही.
रम ३०:४५ - तनःसंशय तो श्रद्धाहीनांवर प्रेम करीत नाही.
साफ ६१:४ - अल्लाह त्यांच्यावर प्रेम करतो जे त्याच्या मागावत असे पं ततीबद्ध होऊन
लढतात की जिू काही ते (त्तवतळलेले) लशसे ओतून मजबू त केलेली एक पतकी लभंत
आहे त.

४१.
परमेश्िर श्रद्धाळूं ना केिळ त्याचे गुलाम ककं िा नोकर समजतो का?
बायबल
नाही / होय कुरान
योहान १५:१५ - मी तुम्हास आतापासून दास म्हित नाही, कारि धनी काय करतो ते
दासास कळत नाही; पि मी तुम्हास लमर म्हिले आहे , कारि मी जया गोष्िी त्तपत्याकडू न
ऐकून घेतल्या त्या सवव मी तुम्हास कळवल्या आहे त.
१ पेत्र २:५ ि ९-१० – ५. तुम्हीही स्जवं त दगडांप्रमािे, आस्त्मक भवन असे, रचले जात आहात
दे वाला आवडिारे आध्यास्त्मक यज्ञ, येशू णितताद्वारे , अपवि करण्यासाठी एक पत्तवर
याजकगि असे उभारले जात आहात. ९. पि तुम्ही एक तनवडलेला वं श, एक राजकीय
याचकगि, एक पत्तवर राष्र, दे वाचे तवतःचे लोक असे आहा; १०. ते तुम्ही पू वी लोक
नव्हता पि आता दे वाचे लोक आहात; तुमच्यावर दया केली नव्हती पि आता दया केली
गेली आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------साद ३८:८३ - अपवाद फतत त्यांच्यातील तुझ्या तनवडक सेवकांचा असेल.
जुल्मर ३९:१६ - तर हे माझ्या सेवकांनो तुम्ही माझे भय बाळगा.
अश शूरा ४२:१९ - अल्लाह आपल्या सेवकांच्या बाबतीत दयाशील आहे .
४२.
परमेश्िर लोकांमध्ये पक्षपातीपिा दािितो आणि काही लोकांना इतरांपेक्षा जास्त पसंत
करतो का?
बायबल
नाही / होय कुरान
माकत १२:१४ - ते त्याच्याकडे आले आणि म्हिाले , “गुरूजी, आपि प्रामाणिक आहात आणि
पक्षपात न करता आपि दे वाचा मागव खरेपिाने लशकत्तवता.
गलतीकरांस ३:२८ - यहूदी ककं वा ग्रीक, दास ककं वा तवतंर नाही, पु रूष ककं वा तरी हा भेदच
नाही कारि णितत येशूमध्ये तुम्ही सववजि एकच आहात.
इकफसकरांस ६:९ - आणि मालकांनो तुम्ही, त्यांना न धमकावता, तुमच्या दासाशी तसेच
वागा, तुम्हास हे ठाऊक आहे की, दोघाचाही मालक तवगावत आहे आणि त्याच्याजवळ
पक्षपात नाही.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:१६५ - तुमच्यापै की काहींना इतरांपेक्षा (दजावतील) श्रेष्ठता अशासाठी प्रदान
केली आहे की त्याने जे काही तुम्हाला टदलेले आहे त्याच्या साहाय्याने त्यास तुमची पारख
करता यावी.
नाल १६:७१ ि ७५ - अल्लाहने उपजीत्तवकेच्या बाबतीत तुमच्यापै की काहींवर इतरांपेक्षा
जातत अनुग्रह केलेला आहे .
अह्झाब ३३:५० - हे पै गंबर.. हा आदे श बाकीच्या श्रद्धावं तांसाठी नसून केवळ तुझ्यासाठीच
आहे .
टीप: कॅफ. हदीथ: लमश्कत उल-मसाबबह, खंड . ३. पी. ११७ आणि बु खारी खंड. १ क्र. २८
आणि ३०१; खंड. २, क्र. १६१.

४३.
परमेश्िर काही पापी लोकांचा विशेष द्िेष करतो आणि त्यापै की काही जिांना नरकात
पाठिू इजच्छतो का?
बायबल
नाही / होय कुरान
यहे ज्केल १८:२३ ि ३२ – २३. परमेश्वर, माझा प्रभू, म्हितो, “वाईि लोकांनी मरावे अशी
माझी इच्छा नाही. ३२. मला तुम्हाला ठार मारण्याची इच्छी नाही. कृपा करुन परत या व
जगा” परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हिाला.
२ पेत्र ३:९ - ककत्येक लोक जयाला उशीर म्हितात तसा उशीर प्रभू आपल्या वचनात्तवषयी
करीत नाही. तर तो तुमच्यात्तवषयी फार सहनशील आहे . कोिाचा नाश व्हावा अशी त्याची
इच्छा नाही, तर सवाांनी पश्चािाप करावा अशी आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:४१ - तो इस्च्छल त्यास लशक्षा करतो आणि इस्च्छल त्यास क्षमा करतो; आणि
अल्लाहकडे सवव गोष्िी करण्याचे सामार्थयव आहे .
आररफ ७:१७९ - आम्ही त्यांना अनेक समूहात धतीवर त्तवखरून ठे वले, त्यामध्ये काही लोक
सदाचरिी आहे त आणि त्यांच्यामध्ये काही लोक दुराचारी आहे त .
अत तौब ९:५५ - ऐटहक जीवनातच त्यांच्या साहाय्याने त्यांना लशक्षा करावी आणि ते
श्रद्धाहीन असतानाच त्यांचे प्राि तनघून जावेत.
४४.
परमेश्िर "चांगले" आणि "दुष्ट" यांचा लेिक असून दोन्ही गोष्टी घडण्यासाठी जबाबदार
आहे का? (हायीर आणि शेर)
बायबल
नाही / होय कुरान
नयमतया २९:११ - तुमच्यात्तवषयीच्या योजना मला माहीत असल्याने मी असे म्हितो.” हा
परमेश्वराचा संदेश आहे “तुमच्यासाठी मी चांगल्या योजना आखल्या आहे त. तुम्हाला
दु:खत्तवण्याचा माझा बेत नाही. तुम्हाला आशा आणि उजवल भत्तवष्य देण्याचे मी योजले
आहे .
याकोब १:१३ - कोिाची पररक्षा होत असता, तेव्हा त्याने असे म्हिू नये की “दे वाने मला
मोहात घातले.” कारि दे वाला वाईि गोष्िींचा मोह पडिार नाही आणि तो कोिालाही
मोहात पाडत नाही.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२६ - त्यायोगे तो अनेकांना वाि चुकलेले ठरवतो आणि त्यायोगे मागवदशवन
करतो, आणि अवज्ञा करिाऱ्यांच्या व्यततररतत अन्य कोिालाही तो त्या द्वारे वाि चुकलेले
ठरवत नाही.
अनननसा ४:७८- तुझा जो काही लाभ होत असतो तो अल्लाहकडू न लमळत असतो आणि
तुझ्यावर जी काही त्तवपिी येत असते ती तुझ्याकडू नच आलेली असते.
मीद ५:१४ - जे लोक असे म्हितात की आम्ही णितती आहोत ..... म्हिून आम्ही
पु नरुत्थानाच्या टदवसापयांत त्यांच्यामध्ये वै मनतय व द्वेष चेतवू न ठे वला आहे .
अल अजम्बया २१:३५ - प्रत्येक जीवाला मरिाची चव चाखायचीच आहे ; आम्ही वाईि व
चांगल्या पररस्तथतीच्या साहाय्याने तुमची कसोिी पाहत असतो.
टीप: बायबल मध्ये काही वेळा परमेश्वर मनुष्यावर संकि ककं वा आपिी (नैततक दुदैव
नाही) येण्याची परवानगी दे तो: इसा. ४५:७, जेर. ४:६ आणि अमोस ३:६. पि दुष्ि गोष्िींचा
लेखक सैतान असल्याचे समजले गेले आहे : जन. ८:४४, १ जन. ३:८.

४५.
परमेश्िराचे सिातत मोठा "कटकारस्थानी" ककं िा "योजनाकार" म्हिून िितन केले जाऊ
शकते का? (मकारा)
बायबल
नाही / होय कुरान
हबक्कूक १:१३ - तुझे डोळे इतके शुध्द आहे त की त्यांचा दुष्िपिा पाहवत नाही. लोकांचे
चुकीचे वागिे तू पाहू शकत नाहीस.
मीिा २:१ - पाप करण्याचे बेत करिाऱ्यांवर संकि येईल. ते लोक आपल्या शय्येवर दुष्ि
बेत करीत पडतात.
जिऱ्या ८:१७ - आपल्या शेजाऱ्यांना रास दे ण्यासाठी कि करु नका. खोिी आश्वासने दे ऊ
नका. अशा वाईि गोष्िीत आनंद मानू नका. का? कारि या गोष्िींची मला चीड आहे .”
परमेश्वराने या गोष्िी सांधगतल्या आहे त.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इम्रान ३:५४ - अल्लाह सवोिम तनयोजनकार आहे .
राद १३: ४२ - योजना तयार करण्याचे पू ि व काम अल्लाहच्या आधीन आहे .
नेमल २७:५० – म्हिून त्यांनी कि रचले, आणि आम्ही कि रचले .
टीप: बायबल मध्ये 'किकारतथान' आणि 'योजना रचिे' दुष्ि कृत्य असल्याचे समजले गेले
आहे आणि अशा कृती सैतानाचे गुित्तवशेष आहे परमेश्वराचे नाही: कफ. जेन. ३:१, इति.
९:२५, प्स. २१:११, प्स. ३६:४, प्रो. १:३०, २ कोर. ११:१३-१५, एफ. ६:११, १ पेि ५:८-९, २
जॉन १:७.
४६.
परमेश्िर िेगिेगळ्या धमातच्या लोकांमध्ये शत्रुत्ि आणि द्िेष उत्पन्न करण्यासाठी
जबाबदार आहे का?
बायबल
नाही / होय कुरान
नयमतया २९:११ - तुमच्यात्तवषयीच्या योजना मला माहीत असल्याने मी असे म्हितो.” हा
परमेश्वराचा संदेश आहे “तुमच्यासाठी मी चांगल्या योजना आखल्या आहे त. तुम्हाला
दु:खत्तवण्याचा माझा बेत नाही. तुम्हाला आशा आणि उजवल भत्तवष्य देण्याचे मी योजले
आहे .
हबक्कूक १:१३ - तुझे डोळे इतके शुध्द आहे त की त्यांचा दुष्िपिा पाहवत नाही. लोकांचे
चुकीचे वागिे तू पाहू शकत नाहीस. मग त्या दुष्िांचा त्तवजय तू कसा पाहू शकतोस?
सजजनांचा दुजन
व पराभव करतात तेव्हा तू प्रततकार का करत नाहीस?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१० - त्यांच्या अंतःकरिात एक रोग होता आणि अल्लाहने त्यांचा रोग
आिखी वाढवला.
अनननसा ४:८८ - अल्लाह जयाचा त्तवनाश घडवून आितो त्यासाठी तू कोिताही मागव शोधू
शकिार नाहीस.
मीद ५:१४ - जे लोक असे म्हितात की आम्ही णितती आहोत आम्ही त्यांच्या त्या
वचनाचे पु नःप्रतथापन केले होते. परं तु ते दे खील त्यांना जयाची लशकवि देण्यात आली
होती त्याचा महत्वाचा भाग त्तवसरले आहे त. म्हिून आम्ही पु नरुत्थानाच्या टदवसापयांत
त्यांच्यामध्ये वै मनतय आणि द्वेष चेतवू न ठे वलेला आहे .
मीद ५:६४ - यहुदी म्हितात की अल्लाहचे हात बांधलेले आहे त आणि ते जे म्हितात
त्याबद्दल त्यांचा धधतकार होईल.

४७.
काही मनुष्यांचे हृदय कठोर बनिून त्यांना चुकीच्या मागातने पाठििे हा परमेश्िराचा हे तू
आहे का?
बायबल
नाही / होय कुरान
मत्तय १८:११-१४ – ११. आिखी, जे हरवलेले त्यास तारावयास मनुष्याचा पु र आला आहे .”
१४. तशाच प्रकारे , या लहान मुलांपैकी एकाचा अगदी लहानातील लहानाचा ही नाश व्हावा
अशी तुमच्या तवगीय त्तपत्याची इच्छा नाही.
१ तीमर्थयाला २:३-४ - ३. कारि हे आपल्या तारिाऱ्या दे वाच्या दृष्िीने चांगले व तवीकार
करण्यास योगय आहे , ४. त्याची इच्छा आहे की सवव लोकांचे तारि व्हावे आणि त्यांनी
खरे पिाच्या पू ि व ज्ञानास पोहचावे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------बकराह २:७, १५ ि २६ - अल्लाहने त्यांची मने आणि कान मोहर लावून बं द केले आहे त
आणि त्यांच्या डोळ्यावर पडदा पडलेला आहे आणि त्यांच्यासाठी फार मोठी लशक्षा आहे .
अनननसा ४:११९ - मी आवश्य त्यांना पथभ्रष्ि करीन आणि मी त्यांना व्यथव आशा
करायला लावीन आणि मी त्यांना धचथाविी दे ईन.
आररफ ७:१८६ - आणि तो त्यांना त्यांच्या पापकमावत संभ्रलमत अशा भिकल्या अवतथेत सोडू न
दे तो.
४८.
परमेश्िराचा स्िभाि आणि िागिूक कधी लहरी ककं िा तऱ्हे िाईक असते का?
बायबल
नाही / होय कुरान
गिना २३:१९ - देव मािूस नाही. तो खोिे बोलिार नाही. देव म्हिजे काही मािूस नाही.
त्याचे तनिवय बदलिार नाहीत. जर परमेश्वराने सांधगतले की तो एखादी गोष्ि करील. तर
तो ती करीलच. जर परमेश्वराने वचन टदले तर तो ते वचन टदलेली गोष्ि करीलच.
स्तोत्रसंदहता ११९:९० - तू सदा सववदा इमानदार असतोस, परमेश्वरा. तू पर्थ
ृ वी तनमावि केलीस
आणि ती अजूनही आहे .
मलािी ३:६ - मी परमेश्वर आहे मी कधीही बदलत नाही. तुम्ही याकोबची मुले आहात
आणि तुमचा पू िप
व िे नाश झाला नाही.
२ तीमर्थयाला २:१३ - जरी आम्ही अत्तवश्वासू आहोत तरी तो अजूनही त्तवश्वासू आहे कारि
तो तवतःला नाकारु शकत नाही.
तीताला १:२ - जे सववकाळचे जीवन जयाला असत्य बोलवत नाही त्या दे वाने युगाच्या
काळापू वी दे ऊ केले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------हूड ११:१०६-१०७ - त्याटदवशी जे दुदैवी ठरतील ते नरकागनीत असतील आणि तेथे ते
उसासे िाकत असतील आणि हुंदके दे त असतील. परं तु, जे सुदैवी ठरतील ते तवगावत
असतील. तेथे ते तोपयांत राहतील जोपयांत धरती व आकाश अस्ततत्वात आहे .
हज २२:१४ - जे श्रद्धा बाळगतात आणि सत्कमे करतात त्यांना अल्लाह अशा उपवनांमध्ये प्रत्तवष्ि
करील जयांच्याखाली नद्या वाहतात अल्लाह जे इस्च्छतो तो ते अवश्य करतो.
फानतर ३५:८ - अल्लाह इस्च्छतो त्यास पथभ्रष्ि ठरवतो आणि इस्च्छतो त्यास सन्मागव
दाखवतो.
बु रुज ८५:१६ - त्याचा त्तवधाता त्याला चांगल्या प्रकारे पाहत आहे .

४९.
परमेश्िरासशिाय कोिालाही स्ितःस इतरांसमोर पू ज्य समजिे ननवषद्ध आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
ननगतमत २०:२-५ – २. मी याव्हे तुझा प्रभू, तुझा दे व आहे . तुम्ही लमसरमध्ये गुलाम होता
तेव्हा मीच तुम्हाला तेथन
ू गुलामधगरीतून सोडवू न आिले. ५. त्यांची उपासना करू नको;
ककं वा त्यांची सेवा करु नकोस; कारि मी परमेश्वर तुझा देव आहे ; मी ईष्याववान दे व आहे ,
जे माझ्यात्तवरुद्ध पाप करतात, माझा द्वेष करतात ते माझे शरू बनतात;
अनुिाद ५:७-९ – ७. माझ्याखेरीज दुसऱ्या कोिाचीही तुम्ही उपासना करता कामा नये. ९.
कोित्याही प्रकारच्या मूतीची पू जा ककं वा सेवा करु नका. कारि मी तुमचा दे व परमेश्वर
आहे . माझ्या लोकांनी इतर दे वांची पू जा करावी ह्याचा मला द्वेष आहे . जे माझ्यात्तवरुध्द
पाप करतात ते माझे शरू बनतात. त्यांना मी शासन करीन. एवढे च नव्हे तर त्यांची मुले ,
नातवं डे अशा व पतंवडे चार त्तपढ्यांना शासन करीन.
प्रकटीकरि २२:८-९ – ८. जया मनुष्याने या गोष्िी ऐकल्या आणि पाटहल्या तो मनुष्य मी,
योहान आहे . मी जेव्हा या गोष्िी ऐकल्या आणि पाटहल्या, तेव्हा या गोष्िी मला दाखवीत
असलेल्या दे वदूताच्या पायाशी नमन करण्यास मी पालथा पडलो. ९. परं तु तो दे वदूत मला
म्हिाला, “असे करू नको. मी तुझ्याबरोबर आणि तुझे भाऊ संदेष्िे , जे या पु ततकात नमूद
केलेल्या वचनांचे पालन करतात, त्यांच्याबरोबर काम करिारा दे वाचा एक दास आहे .
दे वाला नमन कर.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------इस्रा १७:२३ - अल्लाहच्या बरोबरीने दुसऱ्या कोिासही ईश्वर बनवू नकोस अन्यथा तू
बदनाम आणि आगततक बसशील.
झारीयात ५१:५६ - मी स्जंन आणि मािसे याना यासाठीच तनमावि केले आहे की त्यांनी
माझी उपासना करावी.
५०.
परमेश्िराने त्याच्या स्ितःच्या शाश्ित कायद्याविरुद्ध जाऊन देिदूतांना "आदमसमोर
स्ितःला पू ज्य समजा" असा आदे श ददला होता का?
बायबल
नाही / होय कुरान
यशया १४:१२-१७ - तू प्रभात ताऱ्याप्रमािे होतास, पि आता तू आकाशातून खाली पडला
आहे स. पू वी सवव राष्रे तुझ्यापु ढे नेहमीच वाकत होती, पि आता तू संपला आहे स. १७.
जयाने शहरांचा त्तवध्वं स करून सवव जलमनीचे वाळवं ि केले तो हाच मनुष्य का? जयांने
युध्दात लोकांना कैदी केले व त्यांना घरी जाऊ टदले नाही तो हाच का?”
यहे ज्केल २८:११-१९ – ११. मला परमेश्वराचे शब्द ऐकू आले तो म्हिाला, १९. तुझी अशी
स्तथती पाहून इतर राष्रांतील लोकांना धतका बसला. तुझ्या बाबतीत जे घडले, ते पाहून
लोक भयभीत होतील. तुझा शेवि झाला!”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:३१-३४ - आम्ही दे वदूतांना म्हिले की, आदमला शरि जा, त्या सवाांनी आज्ञे चे पालन
केले , इस्ब्लसने सोडून.
इस्रा १७:६१-६५ - जेव्हा आम्ही दे वदूतांना म्हिले की आदमचे आज्ञाधारक व्हा आणि ते
सवव आज्ञाधारक झाले

पवित्र आत्मा, दे िदूत, वपशाच्च आणि सैतान
५१.
"पवित्र आत्म्यास" परमेश्िर म्हिून स्िीकारले आहे का? (रुह-उल कुडू स)
बायबल
होय / नाही कुरान
स्तोत्रसंदहता १३९:७ - मी स्जथे जातो ततथे ततथे तुझा आत्मा असतो. परमेश्वरा, माझी
तुझ्यापासून सुिका नाही.
योहान ४:२४ - देव आत्मा आहे ; आणि त्याच्या उपासकांनी त्याची उपासना आत्म्याने व
खरे पिाने केली पाटहजे.”
प्रेवषतांचीं कृत्यें ५:३-४- ३. तेव्हा पेर म्हिाला, हनन्या, तू पत्तवर आत्म्याशी लबाडी करावी
आणि जलमनीच्या ककं मतीतून काही ठे वून घ्यावे म्हिून सैतानाने तुझे मन का भरले आहे ?
४. ती होती तोपयांत तुझी तवतःची नव्हती काय? आणि ती त्तवकल्यानंतर त्याची आलेली
ककं मत तुझ्याच तवाधीन नव्हते काय? ही गोष्ि तू आपल्या मनात का आिली? तू
मनुष्याशी नाही, तर दे वाशी लबाडी केली आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:८७ ि २५३ - मररयमचा येशू यास आम्ही तपष्ि संकेत टदले होते. आणि
पत्तवर आत्म्याद्वारे त्यास सामर्थयवशील केले होते.
मीद ५:११० - जया टदवशी अल्लाह प्रेत्तषतांना एकर करे ल आणि त्तवचारे ल की कोिते उिर
दे ण्यात आले होते? त्यावर ते म्हितील की आम्हाला काही माटहत नाही अदृश्य शततींचे
व्यापक ज्ञान असिारा केवळ तूच आहे स.
टीप: बायबलमध्ये ११३ टठकािी पत्तवर आत्म्यास परमेश्वर म्हिून दशववले आहे .
५२.
पवित्र आत्म्याकडे ननमाति करण्याचे सामर्थयत आहे का?
बायबल
होय / नाही कुरान
उत्पवत्त १:१-२ - १. दे वाने आकाश व पर्थ
व िे
ृ वी तनमावि केली. २. सुरुवातीला पर्थ
ृ वी पू िप
ररकामी होती; पर्थ
ृ वीवर काहीही नव्हते. अंधाराने जलाशय झाकलेले होते; आणि दे वाचा
आत्मा पाण्यावर पाखर घालीत होता
ईयोब २६:१३ - देवाचा तन:श्वास आकाश तवच्छ करतो. दे वाच्या हातांनी पळू न जािाऱ्या
सापाला नष्ि केले.
ईयोब ३३:४ - दे वाच्या आत्म्याने मला तनमावि केले. मला सववशस्ततमान देवाकडू न जीवन
लमळाले.
स्तोत्रसंदहता १०४:३० - पि परमेश्वरा, तू जेव्हा तुझा आत्मा पाठवतोस तेव्हा ते सशतत
होतात आणि तू जमीन पु न्हा नव्या सारखी करतोस.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:११०, ११६ ि ११८ - जेव्हा तू माझ्या आज्ञेने धचतकि माती पासून, पक्षी तनमावि
करावा, तशी तनलमवती घडवीत होतास; नंतर तू त्यात फुंक मारून (नवीन आत्मा) ओतत
होतास आणि माझ्या आज्ञेने ते भरारी घेण्यास योगय होत होते.
मररयम १९:१७-१९ - तेव्हा आम्ही आमचा दे वदूत ततच्याकडे पाठवला, आणि तो एका पू ि व
मानवाच्या तवरूपात ततच्यासमोर प्रकि झाला .

५३.
"पवित्र आत्मा" आणि "गॅब्रब्रएल" हा दे िदूत एकच आहे का?
बायबल
नाही / होय कुरान
लूकक १:११-३५ – ११. तेव्हा परमेश्वराचा दूत, धूपवेदीच्या उजव्या बाजूला उभा असलेला
त्याच्या दृष्िीस पडला. ३५. दे वदूत ततला म्हिाला, पत्तवर आत्मा तुझ्यावर येईल आणि थोर
दे वाचे सामर्थयव तुझ्यावर सावली करील आणि म्हिून जे पत्तवर बाळ जन्मास येईल, त्यास
दे वाचा पु र म्हितील.
योहान ४:२४ - दे व आत्मा आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:८७ ि ९८ - जो कोिी अल्लाहचा त्याच्या दूतांचा आणि त्याच्या प्रेत्तषतांच्या
आणि स्जब्राइलचा व लमकाईलचा शरू आहे , तर तनस्श्चतच अल्लाह (अशा) श्रद्धाहीनांचा
शरू आहे .
टीप: इतलाममध्ये सामान्यतः पत्तवर आत्मा गॅबब्रएल देवदूत असल्याचे दशववले आहे .
५४.
"पवित्र आत्म्याची" ननंदा करिे हे एकमेि अक्षम्य पाप आहे का?
बायबल
होय / नाही कुरान
मत्तय १२:३१-३२ – ३१. म्हिून मी तुम्हास सांगतो, मनुष्यांना ते करीत असलेल्या सवव
पापांची व वाईि बोलतील त्याबद्दलही क्षमा करण्यात येईल पि जर कोिी पत्तवर
आत्म्यात्तवरूद्ध बोलेल, तर त्यास क्षमा करण्यात येिार नाही. ३२. एखादा मनुष्य जर
मनुष्याच्या पु रात्तवरुद्ध काही बोलेल तर त्यास क्षमा करण्यात येईल पि जो कोिी पत्तवर
आत्म्यात्तवरूद्ध बोलेल त्यास क्षमा होिार नाही. त्यास या युगातही क्षमा होिार नाही व
येिाऱ्या युगातही होिार नाही. जया गोष्िी तुम्ही करता त्या तुम्ही कोि आहात हे
दाखत्तवतात.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अनननसा ४:४८, ११६ ि १६८ - जया कोिी अल्लाहच्या बरोबरीने इतरांना तथान टदले
असेल तर तनस्श्चतच त्याने फार मोठे पाप तनमावि केले असेल. अल्लाह कोिालाही त्याचे
सहभागी ठरवावे या पापाला कदात्तपही क्षमा करिार नाही. जयांनी त्तवश्वास ठे वलेला नाही
आणि अन्यायाने कामे केली आहे त, त्यांना तनस्श्चतच अल्लाह क्षमा करिार नाही आणि
त्यांना कोिताही मागव दाखविार नाही.

५५.
पवित्र ग्रंथ आत्म्याच्या गोष्टींिर केंदित आहे त का?
बायबल
नाही / होय कुरान
रोमकरांस १:११ - कारि तुम्ही स्तथर व्हावे म्हिून तुम्हास काही आस्त्मक कृपादान दयावे
ह्यासाठी मी तुम्हास भेिण्यास उत्कंटठत आहे ;
रोमकरांस ८:९ - पि तुमच्यात जर दे वाचा आत्मा वास करतो, तर तुम्ही दे हाचे नाही, पि
आत्म्याचे आहात कारि णितताचा आत्मा जर कोिात नसेल तर तो त्याचा नाही.
१ कररंथकरांस २:१३-१६ – १३. मानवी ज्ञानाने लशकवलेल्या शब्दांनी आम्ही या गोष्िी
सांगत नाही, तर आत्म्याने लशकवलेल्या शब्दांनी, आस्त्मक शब्द उपयोगात आिून
आध्यास्त्मक गोष्िींचे तपष्िीकरि करतो. १६. कारि पत्तवर शातर म्हिते, “प्रभूचे मन
कोि जाितो? जो त्यास लशकवू शकेल?” परं तु आपल्याला तर णितताचे मन आहे .
यहूदा १८-१९ – १८. त्यांनी सांधगतले, “काळाच्या शेविी देवात्तवषयी थट्िे ने बोलिारे लोक
असतील, ते त्यांच्या तवतःच्याच अधालमवक इच्छांच्या मागे जातील.” १९. असे लोक फूि
पाडतात. ते त्यांच्या मूळ तवभावाप्रमािे चालतात. त्यांना आत्मा नाही.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------इस्रा १७:८५ - ते तुला आत्म्यात्तवषयी त्तवचारीत आहे त. तू त्यांना असे सांग की, आत्मा
माझ्या त्तवधात्याच्या आज्ञेने अस्ततत्त्वात आहे ; आणि तुम्हाला त्यात्तवषयी फार थोडे ज्ञान
दे ण्यात आलेले आहे .
५६.
परमेश्िराचा "पवित्र आत्मा" श्रद्धाळूं च्या मनात राहतो आणि त्यांना आध्याजत्मक भेटिस्तू
दे ऊन सशक्त बनितो का?
बायबल
होय / नाही कुरान
योहान २०:२१-२३ – २१. तेव्हा येशू त्यांना पु न्हा म्हिाला, “तुम्हास शांती असो. जसे त्तपत्याने
मला पाठवले आहे तसे मीही तुम्हास पाठवतो.” २३. जया कोिाच्या पापांची तुम्ही क्षमा
करता त्यांची क्षमा झाली आहे आणि जया कोिाची तुम्ही ठे वता ती तशीच ठे वलेली
आहे त.”
प्रेवषतांचीं कृत्यें १:८ - परं तु पत्तवर आत्मा तुम्हांकडे येईल. मग तुम्हांला शस्तत लमळे ल.
तुम्ही माझे साक्षी व्हाल.
१ कररंथकरांस १२:१, ४-११ ि १३ - १. आता, बं धूनो, आध्यास्त्मक दानांसबं धी तुम्ही अज्ञान
असावे असे मला वाित नाही. ११. अगदी या क्षिापयांत आम्ही भुकेले आणि तहानलेले,
फािकेतुिके कपडे घातलेले, ठोसे मारलेले, आम्ही बेघर असे आहोत. १३. जेव्हा आमची
तनंदा होते, तेव्हा आम्ही आशीवावद दतो. जेव्हा आमचा छळ होतो तेव्हा आम्ही सहन
करतो. जेव्हा आमची तनंदा होते, आम्ही दयाळू पिे त्यांच्याशी बोलतो, या क्षिापयांत आम्ही
जगासाठी गाळ आणि कचरा असे झालो आहोत.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टीप: कुरािमध्ये आध्यास्त्मक भेिवततू ककं वा पत्तवर आत्म्याच्या वतती बद्दल कोिताही
उल्लेख नाही.

५७.
हातािर हात ठे िून आध्याजत्मक भेटिस्तू एका श्रद्धाळू तफे दुसऱ्या श्रद्धाळू ला ददल्या
जाऊ शकतात का?
बायबल
होय / नाही कुरान
१ तीमर्थयाला ४:१४-१६ – १४. जेव्हा वडीलजनांनी तुझ्यावर हात ठे वला त्यावेळी
भत्तवष्याच्या संदेशाचा पररिाम म्हिून तुला लमळालेली देिगी जी तुझ्यामध्ये आहे ,
त्यात्तवषयी तनष्काळजी राहू नको. १६. आपिांकडे व आपल्या लशकविुकीकडे लक्ष दे .
त्यामध्ये टिकून राहा. कारि असे केल्याने तू तवतःचे व जे तुझे ऐकतात, त्यांचे तारि
करशील.
२ तीमर्थयाला १:६ - या कारिासाठी मी तुला आठवि करून दे तो की, जेव्हा मी माझे हात
तुझ्यावर ठे वले तेव्हा देवाच्या दानाची जी जयोत तुला मीळाली ती तेवत ठे व.
इब्री लोकांस ६:१-२ - म्हिून णिततात्तवषयीची प्राथलमक माटहती आपि मागे सोडू न दे ऊ व
प्रौढतेप्रत जाऊ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टीप: कुरािमध्ये कोठे ही हातावर हात ठे वून आध्यास्त्मक भेिवततू एका श्रद्धाळू तफे
दुसऱ्या श्रद्धाळू ला टदले जाण्याचा उल्लेख नाही. कफ. रोमन्स १:११, २ थेसालोतनअन्स २:८
आणि १ टिमथी ४:१४-१६.
५८.
येशूने त्याच्या अनुयायांच्या आत िसलेल्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीचा उपयोग करून,
येशूने जश्या प्रकारचे चमत्कार केले तसे चमत्कार करण्याची क्षमता अनुयायांना ददली आहे
का?
बायबल
होय / नाही कुरान
योहान १४:१२ -“मी तुम्हांला खरे सांगतो मी जी कामे करतो ती कामे माझ्यावर त्तवश्वास
ठे विाराही करील. आणि त्यापेक्षाही मोठी कामे करील. कारि मी त्तपत्याकडे जातो.
लूकक १०:१७ - ते बहािर लोक आनंदाने परतले आणि म्हिाले , “प्रभु, तुझ्या नावाने
भुतस
े ुद्धा आम्हांला वश होतात!”
प्रेवषतांचीं कृत्यें ६:८ - ततेफन (सात लोकांपैकी एक) यास मोठा आशीवावद लमळाला. दे वाने
त्याला लोकांसमोर अद्भूत चमत्कार करण्याचे सामध्यव टदले होते.
प्रेवषतांचीं कृत्यें ८:६ - कफललप्प जया गोष्िी त्यांना सांगत असे त्या ते लक्षपू ववक ऐकत
असत.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टीप: कुरािमध्ये येशन
ू ंतर कोिीही तपष्िपिे चमत्कार केल्याची कोितीही नोंद आढळत
नाही.

५९.
परमेश्िर काही श्रद्धाळूं ना पवित्र आत्म्याच्या शक्तीने अज्ञात बोली ककं िा भाषेत बोलण्याचे
भेट दे तो का?
बायबल
होय / नाही कुरान
१ कररंथकरां स १४:२ ि ५ - जयाला इतर भाषांमध्ये बोलण्याचे दान आहे तो खरे पाहता
मािसांबरोबर बोलत नाही तर दे वाबरोबर बोलतो. कारि तो काय बोलतो हे कोिालाही
कळत नाही. आत्म्याच्या द्वारे तो गुढ गोष्िी बोलतो. ५. आता तुम्ही सवाांनी भाषांमध्ये
बोलावे अशी माझी इच्छा आहे .
रोमकरांस ८:२६-२७ - २६. जेव्हा आपि कण्हतो तेव्हा आत्माही आपल्या अशततपिात
आपिांस मदत करतो. कारि कशासाठी आपि प्राथवना करावी, हे आपिांस माहीतसुद्धा
नसते. परं तु आत्मा तवतः आपिांसाठी शब्दांनी जे व्यतत करता येत नाही, अशा
कण्हण्याने मध्यतथी करतो. २७. परं तु जो दे व आपली अंतःकरिे शोधतो त्याला आत्म्याचा
हे तू काय आहे हे माहीत आहे . कारि दे वाच्या इच्छे ने आत्मा संताच्या वतीने मध्यतथी
करतो.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टीप: कुरािमध्ये कोित्याही पद्यात अश्या बोलीत बोलण्याचा उल्लेख नाही.
६०.
दे िदूत (मेलेक) परमेश्िराचे सेिक आणि वपशाच्च (जजंन) सैतानाचे सेिक असल्याचा स्पष्ट
फरक आहे का?
बायबल
होय / नाही कुरान
मत्तय २५:४१ – “मग राजा आपल्या डाव्या बाजूच्यांना म्हिेल, ‘ माझ्यापासून दूर जा, तुम्ही
शात्तपत आहात, अनंतकाळच्या अगनीत जा. हा अगनी सैतान व त्याच्या दूतांसाठी तयार
केला आहे .
प्रकटीकरि १२:९ - सापाला आकाशातून खाली फेकण्यात आले. तो प्रचंड साप, सैतान
म्हिलेला तोच तो जुनाि साप होय. तो संपूि व जगाला चकवतो. त्या सापाला त्याच्या
दूतांसह पर्थ
ृ वीवर िाकण्यात आले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------जजंन ७२:१-१६ - माझ्याकडे असा संदेश प्रकि करण्यात आला आहे की, स्जन्नच्या काही
लोकांनी ऐकले व ते म्हिाले की, आम्ही कुराि ऐकले व ते आश्चयवकारक आहे . खरोखर
सववसामान्य जनांपैकी काही लोक स्जंनमधील काही लोकांचा आश्रय मागत असतात आणि
अशाप्रकारे त्यांनी स्जंनच्या गवावत आिखी वाढ केली. आमच्यापै की काही ईश्वराचे
आज्ञाधारक आहे त आणि काही दुराचरिी आहे त.

६१.
सैतानाला पश्चाताप होिे आणि तो चांगला बनिे शक्य आहे का?
बायबल
नाही / नाही कुरान
प्रकटीकरि १२:९ - सापाला आकाशातून खाली फेकण्यात आले. तो प्रचंड साप, सैतान
म्हिलेला तोच तो जुनाि साप होय. तो संपूि व जगाला चकवतो. त्या सापाला त्याच्या
दूतांसह पर्थ
ृ वीवर िाकण्यात आले.
प्रकटीकरि २०:१० - मग जयाने त्यांना फसत्तवले होते, त्याला त्या धगधगत्या सरोवरामध्ये,
श्र्वापद आणि खोिा संदेष्िा यांना िाकले होते त्या गंधकाच्या तळ्यात िाकण्यात येईल.
आणि त्यांना अनंतकाळ रारंटदवस पीडा होत राहील.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२०८ - सैतानाच्या मागावचे अनुसरि करू नका, तनःसंशय तो तुमचा उघड
शरू आहे .
युसुफ १२:५ – सैतान मानवाचा उघड-उघड शरू आहे .
झुिुफ ४३:३६-३९ - जो कोिी ईश्वराच्या नामतमरिाकडे पाठ कफरवतो त्यांच्यासाठी आम्ही
सैतान नेमून दे तो जो त्यांचा साथी होतो. तुम्ही दुराचाराने वागला असल्याने ही गोष्ि
तुमच्या काही कामी येिार नाही की, तुम्ही लशक्षा बरोबरीच्या टहश्शाने भोगिार आहात.
६२.
काही "वपशाच्चाना" पश्चाताप होिे आणि ते चांगले बनिे शक्य आहे का? (जजंन)
बायबल
नाही / होय कुरान
यहूदा ६-७ – ६. तसेच जया देवदूतांनी आपली साववभौम सिा टिकवली नाही, परं तु आपली
रहाण्याची जागा सोडू न टदली, त्यांची दे खील तुम्हाला आठवि करुन द्यायला पाटहजे.
दे वाने त्यांना सववकालच्या बं धनांनी जखडू न काळोखात ठे वले यासाठी की शेविच्या महान
टदवशी त्यांचा न्याय करता यावा. ७. त्याचप्रमािे, या दे वदूतांसारखीच सदोम व गमोरा
आणि त्या शहराच्या आसपासच्या नगरांनी लैंधगक अनीतीचे आचरि केले आणि
अतवभात्तवक लैंधगक संबंधांच्या मागे ती लागली. अनंतकाळच्या अस्गनच्या लशक्षेसाठी ती
राखून ठे वली आहे त. एक उदाहरि म्हिून ती आपल्यासमोर ठे वली आहे त.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------जजंन ७२:१, ११, १३ ि १४ - स्जनांच्या काही लोकांनी ऐकले व ते म्हिाले की आम्ही कुराि
ऐकले व ते आश्चयवकारक आहे . जेव्हा आम्ही टहतोपदे शाचे आवाहन ऐकले तेव्हा आम्ही
त्यावर श्रद्धा ठे वली. जे ईश्वराचे आज्ञाधारक आहे त तेच सन्मागावचा इच्छुक होत.

६३.
लोकांमधून वपशाच्च बाहे र काढण्यासाठी पवित्र ग्रंथात काही पद्य आहे त का?
बायबल
होय / नाही कुरान
मत्तय ९:३३ - जेव्हा येशूने त्यामधून भूत काढू न िाकले तेव्हा पू वी मुका असलेला तो
मनुष्य बोलू लागला. लोकांना ह्याचे आश्चयव वािले व ते म्हिाले, “इस्राएलमध्ये याआधी
असे कधीही झालेले पाहण्यात आले नाही.”
मत्तय १७:१८ - येशन
ू े त्या मुलामध्ये असलेल्या भुताला कडक रीतीने धमकावले, तेव्हा ते
भूत त्याच्यातून तनघून गेले आणि त्याच घिकेला तो मुलगा बरा झाला.
माकत १:२५-२६ – २५. परं तु येशूने त्याला अधधकारवािीने म्हिले, “शांत राहा व याच्यातून
नीघ.” २६. नंतर अशुद्ध आत्म्याने त्याला त्तपळले व तो मोठ्याने ओरडू न त्याच्यातून बाहे र
गेला.
लूकक ४:३५, ८:३३ ि ९:४२ - ४:३५. येशूने त्याला दिावले आणि म्हिले, “शांत राहा आणि
त्याच्यातून नीघ!” तेव्हा त्या अशुद्ध आत्म्याने त्या मनुष्याला जलमनीवर खाली ढकलले व
त्या मािसाला काहीही इजा न करता तो बाहे र आला. ८:३३. मग भुते त्या मनुष्यातून
बाहे र आली आणि डु करात लशरली. नंतर डु करांचा कळप सरोवराकडे जोरात पळाला आणि
तो सारा कळप सरोवरात बु डून मेला. ९:४२. कारि त्याला बारा वषाांची एक मुलगी होती
आणि ती मरावयास िे कली होती.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टीप: कुरािमध्ये लोकांमधून त्तपशाच्च बाहे र काढण्यासाठी कोितेही पद्य नाही; परं तु
बायबल मध्ये लोकांमधून त्तपशाच्च बाहे र काढण्यासाठी ८९ पद्य आहे त.
६४.
सैतानाची फसिण्याची शक्ती कमकुित ककं िा अप्रभािी असल्याचा उल्लेि केला आहे का?
बायबल
नाही / होय कुरान
लूकक ४:६ - सैतान त्याला म्हिाला, “मी तुला या सवव राजयाचे अधधकार व गौरव दे ईन
कारि ते मला टदलेले आहे . आणि मी माझ्या मजीनुसार ते दे ऊ शकतो.
२ कररंथकरांस ४:३-४ - ३. आणि जरी आमचे शुभवतवमान आवरि घातलेले आहे , जे नाश
पावत आहे त अशांसाठी ते आच्छाटदत आहे . ४. या जगाच्या दे वाने अत्तवश्वासिाऱ्यांची मने
आंधळी केली आहे त.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अनननसा ४:७६ - सैतानाचे डावपेच तनस्श्चतच दुबळे आहे त.
इब्रादहम १४:२२ - अल्लाहने तुम्हाला सत्यवचन टदले होते, मी देखील तुम्हाला वचन टदले
होते आणि मी त्याचा भंग केला. आणि माझे तुमच्यावर काहीही सामर्थयव नव्हते.
नाल १६:९८ - सैतानाचा अधधकार त्या लोकांवर मुळीच चालत नाही जे श्रद्धा बाळगतात
आणि जे आपल्या त्तवधात्यावर त्तवश्वास ठे वतात.
अश शूरा २६:२१०-२११ - ते सैतान घेऊन आलेले नाहीत. ते त्या गोष्िीसाठी पार नाहीत
आणि त्यांच्याकडे ते करण्याचे सामर्थयव ही नाही.

६५.
सैतानाला या जगाचा "राजकुमार" ककं िा "शासक" समजले जाते का?
बायबल
कुरान
होय / नाही
लूकक ४:६ - सैतान त्याला म्हिाला, “मी तुला या सवव राजयाचे अधधकार व गौरव दे ईन
कारि ते मला टदलेले आहे . आणि मी माझ्या मजीनुसार ते दे ऊ शकतो.
योहान १२:३१ - या जगाचा न्याय होण्याची आता वेळ आली आहे . या जगाच्या
राजकुमारला हाकलून दे ण्यात येईल.
योहान १४:३० – “मी जातत काळ तुम च्याशी बोलिार नाही. कारि या जगाचा अधधपती
येत आहे , तरी त्याचा माझ्यावर अधधकार नाही.
२ कररंथकरांस ४:३-४ - ३. आणि जरी आमचे शुभवतवमान आवरि घातलेले आहे , जे नाश
पावत आहे त अशांसाठी ते आच्छाटदत आहे . ४. या जगाच्या दे वाने अत्तवश्वासिाऱ्यांची मने
आंधळी केली आहे त. यासाठी की णितताच्या गौरवी सुवातेचा प्रकाश त्यांना पाहता येऊन
नये. जो दे वाच्या प्रततमेचा आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अनननसा ४:७६ - सैतानाचे डावपेच तनस्श्चतच दुबळे आहे त.
अश शूरा २६:२१०-२११ - सैतान त्या गोष्िीसाठी पार नाहीत आणि ते सामर्थयवही
त्यांच्याकडे नाही.
येशू आणि हझ. मोहम्मद
६६.
णिस्ताने कुमारीच्या पोटी जन्म घेतल्याचे स्िीकृत आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
यशया ७:१४ - तेव्हा त्या कुमाररकेकडे पाहा ती गभववती आहे . ती मुलाला जन्म दे ईल. ती
त्याचे नाव इम्मानुएल ठे वील.
मत्तय १:१८ - येशू णितताच्या आईचे नाव मरीया होते आणि येशू णितताचा जन्म
अशाप्रकारे झाला. मरीयेचे योसेफशी लगन ठरले होते. परं तु त्या अगोदरच ती पत्तवर
आत्म्याच्या सामर्थयावने गभववती आहे असे टदसून आले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मररयम १९:१६-२२ - ततने म्हिले की मला पु र कसा होऊ शकेल कारि कोित्याही
पु रुषाने मला तपशव केला नाही आणि मी कधीही अशुद्ध आचाराचीही नव्हते. दूत म्हिाला,
तुझा त्तवधाता असे म्हितो की, ते मला सहज शतय आहे . ही एक आधीच तनयत झालेली
गोष्ि आहे . मग ततने त्याचा गभव धारि केला आणि त्यास घेऊन दूरच्या टठकािी तनघून
गेली.
अल अजम्बया २१:९१ - स्जने आपले शील रक्षि केले होते.

६७.
णिस्ताने कोितेही पाप केले नाही हे स्िीकृत आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
माकत १:२४ - आणि म्हिाला, “नासरे थच्या येशू, तुला आमच्याकडू न काय पाटहजे? तू
आमचा नाश करावयास आला आहे स काय? तू कोि आहे स हे मला माहीत आहे , दे वाचा
पत्तवर असा तू आहे स.”
योहान ७:१८ - जो आपल्या मनाचे बोलतो, तो तवतःचाच गौरव करतो, परं तु आपिाला
जयाने पाठवले त्याचे गौरव जो पाहतो तो मनुष्य खरा आहे व त्याच्यामध्ये अनीती नाही.
योहान ८:४६ - तुम च्यातला कोि मला पापी ठरवतो? मी खरे सांगत असता तुम्ही माझ्यावर
का त्तवश्वास ठे वत नाही?
२ कररंथकरांस ५:२१ - जयाच्याठायी पाप नव्हते त्याला आमच्यासाठी दे वाने पाप केले.
यासाठी की त्याच्यामध्ये आम्ही देवाचे नीततमत्व व्हावे.
१ पेत्र २:२१-२२ - यासाठी देवाने आपल्याला बोलावले आहे ; कारि णितताने दे खील
आपल्यासाठी दु:ख सहन केले आणि त्याच्या पावलांवर पाऊल िाकून चालावे, म्हिून
तवतःच्या अशा वागण्याने आपल्यासमोर उदाहि ठे वले. २२. “त्याने कोितेही पाप केले
नाही, त्याच्या मुखात कपि नव्हते.”
१ योहान ३:५ - लोकांचे पाप घेऊन जाण्यासाठी णितत प्रकि झाला हे तुम्हांस माहीत आहे ,
आणि त्याच्यामध्ये कोितेही पाप नाही.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२५३ - आम्ही तपष्ि संकेत टदले होते आणि पत्तवर आत्म्याद्वारे त्यास
अध्यास्त्मक शतती टदली होती.
मररयम १९:१९ - मी तुला एक सदाचरिी पु र प्रदान करावा.
६८.
णिस्ताकडे अद्भुत बु द्धी आणि ज्ञान होते हे स्िीकृत आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
मत्तय ९:४ - त्यांचे त्तवचार ओळखून येशू म्हिला, “तुमच्या अंत:करिात तुम्ही वाईि त्तवचार
का करता?
योहान ७:४५-४६ – ४५. मंटदराचे लशपाई मुख्य याजकांकडे आणि परुश्यांकडे परत गेले. मुख्य
याजकांनी व परुश्यांनी लशपायांना त्तवचारले , “तुम्ही येशूला का आिले नाही?” ४६. मंटदराचे
लशपाई म्हिाल, “तो बोलतो त्या गोष्िी कोित्याही मानवी शब्दांपक्ष
े ा महान आहे त!”
योहान १६:३० - आता आम्हांला पतके समजले की, तुम्हांला सवव माहीत आहे . आणि
तुम्हाला कोिी प्रश्न त्तवचारण्याचीसुद्वा आवश्यकता नाही, यामुळे आमचा त्तवश्वास बसतो
की, आपि दे वापासून आला आहात.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इम्रान ३: ४५-४८ - हे मररयम अल्लाह तुला आपल्या एका वचनाद्वारे एका पु राची
शुभ वाताव दे त आहे ; त्याचे नाव मररयमचा पु र येशू असेल व इहलोकात आणि परलोकात
तो प्रततस्ष्ठत असेल, आणि जयांना परमेश्वराचे सातनध्य लमळालेले आहे त्यामध्ये त्याचे
तथान असेल.आणि तो त्याला ग्रंथ व ज्ञान आणि तौरात व इंजील याचे लशक्षि दे ईल.
झुहृफ ४३:६३ - खरोखर मी तुमच्याकडे ज्ञान घेऊन आलो आहे . तुम्ही जया संबंधात वाद
त्तववाद करता त्यापै की तुम्हाला काही गोष्िी तपष्ि करण्याकररता आलो आहे .

६९.
णिस्ताकडे चमत्कार करण्याची आणि मत
ृ ास जजंित करण्याची अद्भुत शक्ती होती हे
स्िीकृत आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
माकत १:४०-४५- ४०. एक कुष्ठरोगी येशक
ू डे आला व त्याच्यापु ढे गुडघे िे कून त्याने तवत:ला
बरे करण्याची त्तवनंतत केली. तो येशूला म्हिाला, “जर तुमची इच्छा असेल तर तुम्हामध्ये
मला शुद्ध करण्याचे सामथव आहे . ४५. परं तु तो मनुष्य गेला व त्याने मोकळे पिाने
सांगण्यास सुरुवात केली व ही बातमी पसरत्तवली.
माकत ६:४७-५२ - ४७. संध्याकाळ झाली तेव्हा नाव सरोवराच्या मध्यभागी होती आणि
जलमनीवर येशू एकिाच होता. ५२. कारि त्यांना भाकरीच्या संदभावतील चमत्कार
समजलाच नव्हता आणि त्यांची मने कठीि झाली होती.
योहान ११:१४-४४- १४. तेव्हा येशन
ू े त्यांना तपष्ि सांधगतले, “लाजर मेला आहे . ४४. मग
जो मेला होता तो लाजर स्जवं त होऊन बाहे र आला.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इम्रान ३:४५-५० - तो पाळण्यातच लोकांशी बोलेल. मी अल्लाहच्या आज्ञेनुसार
रातआंधळ्यांना व कुष्ठरोगयांना बरे करीन आणि मत
ृ ांना सचेत करीन; तुम्ही काय खािार
आहे त आणि तुम च्या घरात काय साठविार आहे त ते मी तुम्हाला सांगेन.
मीद ५:११० - जे श्रद्धाहीन होते त्यांनी असे म्हिले की हे दुसरे काही नाही तर उघड
उघड एक जादू आहे .
टीप: इंस्जल मध्ये येशूने केलेले ३७ चमत्कार सांधगतले आहे त.
७०.
णिस्ताला सित मानिजातीकडू न विश्िास आणि आज्ञाधारकपिा समळिण्यासाठी आदे श
दे ण्याचा अचधकार आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
मत्तय २३:१० - तुम्ही तवत:ला ‘मालक’ म्हिून घेऊ नका. तुमचा मालक णितत आहे .
योहान १४:१५ ि २१-२४ - १४:१५. “जर तुम्ही माझ्यावर प्रीतत कररत असाल, तर जया आज्ञा
मी करतो त्या तुम्ही पाळाल. २१-२४. जो लशष्य या गोष्िीत्तवषयी साक्ष दे तो व जयाने या
गोष्िी ललटहल्या तोच हा लशष्य आहे . आणि त्याची साक्ष खरी आहे , हे आम्हांला माहीत
आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इम्रान ३:५० ि ५५ - हे त्तवधात्या, तू जे काही अवतरवले आहे स, त्यावर आम्ही श्रद्धा
ठे वली आहे आणि आम्ही या प्रेत्तषतां चे अनुसरि करीत आहोत.
झुहृफ ४३:६१ ि ६३ - माझे अनुसरि करा. अल्लाहचे भय बाळगा आणि माझ्या आज्ञेचे
पालन करा.

७१.
येशू णिस्ताला "मसीह' म्हिून ओळिले जािे स्िीकृत आहे का? (धासमतक ररत्या नेमलेला)
बायबल
होय / होय कुरान
मत्तय २६:६३-६४ - ६३. खरे काय ते तू सांग ! तू दे वाचा पु र णितत आहे स काय?”
६४. येशू त्यांना म्हिाला, “होय, मी आहे . जसे तू म्हिालास.
योहान १:४१ - अंटद्रयाने पटहली गोष्ि ही केली की, आपला भाऊ लशमोन याला शोधून
काढले. अंटद्रया लशमोनाला म्हिाला, “आम्हांला मशीहा सापडला आहे .”
योहान ४:२५-२६ - २५. ती तरी म्हिाली, “मशीहा येिार आहे हे मला माहीत आहे . मशीहा
येईल तेव्हा तो आम्हांला प्रत्येक गोष्ि समाजावून सांगेल.” २६. येशू म्हिाला, “ती व्यस्तत
तुझ्याशी आता बोलत आहे . मीच तो मशीहा आहे .”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इम्रान ३:४५ - त्याचे नाव मररयमचा पु र ये शू मसीह असेल.
अनननसा ४:१७१-१७२ - मररयमचा पु र येशू मसीह हा खरोखर केवळ अल्लाहचा प्रेत्तषत
होता. मलसहला व अल्लाच्या दे वदूतांना त्याचे भतत असण्यास कधीही कमीपिा वाििार
नाही.
टीप: “मसीह” ककं वा “णितत” हा शब्द न्यू िे तिामेन्ि मध्ये ५५८ वेळा वापरला गेला आहे
आणि कुरािमध्ये णितताला उद्दे शून “मसीह” हा शब्द १० वेळा वापरला गेला आहे .
७२.
णिस्ताला परमेश्िराचे विधान असे म्हटले जाते हे स्िीकृत आहे का? (लोगोस
/कसलमुल्लाह)
बायबल
होय / होय कुरान
योहान १:१-३ ि १४ – १. जगाची उत्पत्ति होण्यापू वी शब्द अस्ततत्वात होता. तो शब्द
दे वाबरोबर होता. आणि शब्द दे व होता. २. तो शब्द सुरूवातीपासूनच दे वाबरोबर होता. ३.
त्याच्याद्वारे (शब्दाच्या) सवव काही तनमावि करण्यात आले त्याच्यालशवाय काहीच तनमावि
करण्यात आले नाही. १४. शब्द मनुष्य झाला आणि आमच्यामध्ये राटहला.
प्रकटीकरि १९:१३-१६ - १३. त्याने आपल्या अंगात रततामध्ये लभजत्तवलेला झगा घातला होता.
त्या तवाराचे नाव “दे वाचा शब्द” असे आहे . १६. त्याच्या झगयावर आणि त्याच्या मांडीवर हे
नाव ललटहले आहे :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इम्रान ३:३९ - अल्लाह तुला यःह्याच्या येण्याची शुभवाताव दे त आहे . तो अल्लाहचे
शब्द खरे करिारा, थोर, पत्तवर आणि प्रेत्तषत होईल, आणि सत्कृततवं त लोकात त्याचे तथान
असेल.
अल-इ इम्रान ३:४५ - हे मररयम अल्लाह तुला आपल्या एका वचनाद्वारे एका पु राची शुभ
वाताव दे त आहे ; त्याचे नाव मररयमचा पु र येशू असेल व इहलोकात आणि परलोकात तो
प्रततस्ष्ठत असेल, आणि जयांना परमेश्वराचे सातनध्य लमळालेले आहे त्यामध्ये त्याचे तथान
असेल.

७३.
णिस्ताचा जन्म होण्यापू िी णिस्त परमेश्िराचे विधान म्हिून अजस्तत्िात होते हे स्िीकृत
आहे का?
बायबल
होय / नाही कुरान
यशया ९:६ - असामान्य बालकाच्या जन्माच्यावेळी ह्या गोष्िी घडतील. दे व आम्हाला पु र
दे ईल. हा पु र लोकांच्या नेतत्ृ वाची जबाबदारी घेईल. त्याचे नाव असेल “अदभुत सल्लागार,
सामर्थयवशाली दे व, धचरं जीव त्तपता, शांतीचा राजपु र.”
मीिा ५:२ - बेथलहे म एफ्राथा, तू यहूदातील सवावत लहान गाव आहे स . तू इतका लहान
आहे स की तुझ्या कुिु ं बाची मोजदाद करिेही अशतय आहे . पि “इस्राएलचा राजयाकताव”
माझ्यासाठी तुझ्यातून येईल.
योहान ८:५८ - येशन
ू े उिर टदले, “मी तुम्हांला खरे तेच सांगतो: अब्राहामाच्या जन्मापू त्तवव
पासून मी आहे .”
इब्री लोकांस १३:८ - येशू णितत काल, आज आणि युगानुयुगे सारखाच आहे .
प्रकटीकरि १:१ ि ८ – १. हे येशू णितताचे प्रकिीकरि आहे . २. प्रभु दे व म्हिातो, “मी
अल्फा आणि ओमेगा आहे . मी जो आहे , जो होतो आणि जो येत आहे . मी सववसमथव
आहे .”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इम्रान ३:५९ - अल्लाहच्या सस्न्नध येशूची अवतथा ही तनस्श्चतच आदमच्या
अवतथेसारखी आहे . त्याने त्याला मातीतून तनमावि केले व नंतर त्यास म्हिले की, प्रकि
हो आणि तो प्रकि झाला.
७४.
परमेश्िराच्या शाश्ित विधानाने मानिी दे ह धारि करून येशू णिस्ताच्या रूपात अितार
घेतला हे स्िीकृत आहे का? (केनोससस ककं िा हुलूल)
बायबल
होय / नाही कुरान
मत्तय १:१८-२४ - १८. येशू णितताच्या आईचे नाव मरीया होते आणि येशू णितताचा जन्म
अशाप्रकारे झाला. मरीयेचे योसेफशी लगन ठरले होते. परं तु त्या अगोदरच ती पत्तवर
आत्म्याच्या सामर्थयावने गभववती आहे असे टदसून आले. २४. जेव्हा योसेफ जागा झाला
तेव्हा दे वदूताने जशी त्याला आज्ञा केली होती तसेच त्याने केले, त्याने मरीयेशी लग्र केले.
योहान १:१ ि १४ - तो शब्द दे वाबरोबर होता. आणि शब्द देव होता. शब्द मनुष्य झाला
आणि आमच्यामध्ये राटहला.
कफसलप्पै करांस २:५-८ - ५. णितत येशू ६. दे वाने तुमच्यामध्ये अशा प्रकारचे चांगले कायव सुरु
केले आहे . ७. तेव्हा ही दे वाने जी कृपा मला टदली आहे त्यात तुम्हीसुद्धा माझ्याबरोबर
वािे करी होता. ८. त्याने तवत:ला नम्र केले. आणि मरे पयांत तो आज्ञाधारक राटहला. होय,
वधततंभावरच्या मरिापयांत तो नम्र झाला.
कलस्सै करांस १:३ ि १५ - १. कारि तुम्ही मेलेले आहात आणि तुमचे नवे जीवन देवामध्ये
णितताबरोबर लपलेले आहे . १५. आणि णितताची शांतत स्जच्यासाठी तुम्ही जे एका दे हातील
लोक त्या तुम्हांला बोलात्तवले होते ती तुमच्या अंत:करिावर राजय करो आणि नेहमी
उपकार मानिारे व्हा.
१ तीमर्थयाला ३:१६ - आत्म्याने तो नीततमान ठरत्तवला गेला,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:१७ - तू त्यांना असे सांग की जर अल्लाहने मररयमचा पु र मसीह आणि त्याची
माता आणि पर्थ
ृ वीवरील सवाांचा त्तवनाश करायचे ठरवले, तर कोिाकडे इतके सामर्थयव आहे
की अल्लाहच्या इच्छे स प्रततबं ध करे ल .

७५.
णिस्त "दै िी" आहे ककं िा दे हधारी परमेश्िर आहे हे स्िीकृत आहे का?
बायबल
होय / नाही कुरान
योहान १:१ ि १४ - १. जगाची उत्पत्ति होण्यापूवी शब्द अस्ततत्वात होता. तो शब्द
दे वाबरोबर होता. आणि शब्द दे व होता. १४. शब्द मनुष्य झाला आणि आमच्यामध्ये
राटहला.
योहान ५:१७-१८ - परं तु येशू यहूदी लाकांना म्हिाला, “माझा त्तपता नेहमीच काम करीत
असतो व म्हिून मीही काम करतो”. १८. यावरुन यहूदी लोकांचा येशूला स्जवे मारण्याचा
पतका तनश्चय झाला. ते म्हिाले, “पटहली गोष्ि ही की, येशू शब्बाथासंबंधीचा तनयम
योहान १०:२५-३० - २५. येशूने उिर टदले, ‘मी तुम् हांला आधीच सांधगतले . परं तु तुम्ही
माझ्यावर त्तवश्वास ठे वला नाही. मी माझ्या त्तपत्याच्या नावाने जी कामे करतो, ती कामे
सुध्दा मी कोि आहे याची साक्ष दे तात. ३०. मी आणि माझा त्तपता एक आहे ...
योहान २०:२८-२९ – थोमस त्याला म्हिाला, “माझा प्रभु आणि माझा दे व!” २९. मग येशू
त्याला म्हिाला, “तू मला पाटहले आहे स म्हिून तू त्तवश्वास ठे वला आहे स, पि जयांनी
मला पाटहले नाही तरीही त्यांनी त्तवश्वास धरला ते धन्य आहे त.”
कलस्सैकरांस २:८-९ - ८. णितत ९. कारि दे वाचे पू ित्व व त्याच्यात शरीरात राहते.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:१७, ७२, ७५, ११६ ि ११८ - मसीहने तवतःच असे म्हिले होते की, अल्लाहची उपासना
करा जो माझा त्तवधाता आहे आणि तुमचाही त्तवधाता आहे .
झुहृफ ४३:५७-५९ - तो आमचा केवळ असा सेवक होता की जयावर आम्ही आमचा अनुग्रह
केला होता आणि आम्ही त्यास इतराईलच्या संततीसाठी एक उदाहरि बनवले होते.
टीप: बायबलमध्ये येशूचे "परमेश्वर" म्हिून ३६७ वेळा विवन केले गेले आहे .
७६.
णिस्ताने जग ननमाति केले हे स्िीकृत आहे का?
बायबल
होय / नाही कुरान
इकफसकरांस ३:८-९ - दे व जयाने येशू णितताद्वारे सवव गोष्िी तनमावि केल्या.
कलस्सैकरांस १:१३-२० – १३. दे वाने अंधाराच्या अधधपत्यापासून आमची सुिका केली आणि
त्याच्या त्तप्रय पु राच्या राजयात आिले. १५. तो अदृश्य दे वाची प्रततमा आहे आणि तनमावि
केलेल्या सवव गोष्िीत तो प्रथम आहे . १६. कारि तवगावत आणि पर्थ
ृ वीवर सवव काही त्याच्या
सामर्थयावने तनमावि केले गेले.
इब्री लोकांस १:१-२ ि १०-१२ - १. दे व. २. ने पु राला सवव गोष्िींचा वारस म्हिून नेमले.
दे वाने हे जगसुद्धा पु राकरवीच तनमावि केले. १०. हे प्रभु, सुरुवातीला तू पर्थ
ृ वीचा पाया
घातलास
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:७५, ११६ ि ११८ - मररयमचा पु र मसीह हा एका प्रेत्तषतापेक्षा अधधक कोिीही
नव्हता. त्याच्या पू वी त्याच्यासारखेच प्रेत्तषत खरोखरच होऊन गेलेले आहे त.
झुहृफ ४३:५७-५९ - आम्ही त्यांना भावी काळातील त्तपढ्यांसाठी एक उदाहरि बनवू न िाकले.
तो केवळ आमचा एक सेवक होता जयावर आमचा अनुग्रह होता.

७७.
णिस्त हा परमेश्िर आणि मानि यांच्यामधील एकमेि मध्यस्थ आहे हे स्िीकृत आहे का?
बायबल
होय / नाही कुरान
योहान १४:६ - येशूने उिर टदले, “मी मागव, सत्य आणि जीवन आहे . केवळ माझ्याद्वारे च
त्तपत्याजवळ जाता येत.े
प्रेवषतांचीं कृत्यें ४:१२ - येशू हा एकमेव आहे जो लोकांना तारु शकेल. त्याचे नाव हे च
सामर्थयव फतत जगामध्ये आहे जे लोकांना तारण्यासाठी टदले आहे , आमचे तारि येशूद्वारे
झालेच पाटहजे!”
१ तीमर्थयाला २:५-६ - ५. कारि फतत एकच दे व आहे . आणि दे व व मनुष्य यांच्यामध्ये
एकच मध्यतथ आहे : तो म्हिजे णितत येशू जो तवत: मनुष्य होता. ६. सवव लोकांच्या
पापांची खंडिी म्हिून त्याने तवत:ला टदले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:४८ - कोिाची मध्यतथी तवीकारली जािार नाही.
युनुस १०:३ - तुमचा त्तवधाता अल्लाहच आहे जयाने सहा कालावधीत धरती व आकाश
तनमावि केले. तो प्रत्येक गोष्ि आयोस्जत करतो.
झुमेर ३९:४४ - आकाश व धरती यावर केवळ त्याचेच अधधराजय आहे .
७८.
णिस्त हा परमेश्िराचा पु त्र आहे हे स्िीकृत आहे का?
बायबल
होय / नाही कुरान
मत्तय १६:१६ - लशमोनाने उिर टदले, “तू णितत, स्जवं त दे वाचा पु र आहे स.”
माकत १४:६१-६२ - ६१. परं तु येशू गप्प राटहला. त्याने उिर टदले नाही.” ६२. येशू म्हिाला,
“मी आहे .”
लूकक १: ३२ ि ३५ - ३२. तो महान होईल व त्याला सवोच्य दे वाचा पु र म्हितील. आणि
प्रभु दे व त्याला त्याचा त्तपता दावीद याचे लसंहासन दे ईल. ३५. दे वदूत ततला म्हिाला, “जे
पत्तवर बाळ जन्मास येईल, त्याला दे वाचा पु र म्हितील.
योहान १:२९-३४ – २९. योहानने येशूला पटहले ३४. मी पटहले, आणि याची साक्ष झालो की
हा दे वाचा पु र आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अत तौब ९:३०-३१ - णितती म्हितात की, मसीह अल्लाहचा पु र आहे . अल्लाह लशवाय
दुसरा कोिताही ईश्वर नाही. मसीह हा अल्लाचा पु र आहे असा दावा जे लोक करतात ते
वाततवापासून दूर आहे त.
टीप: बायबलमध्ये ९२ पद्य आहे त जी येशच
ू े "परमेश्वराचा पु र" म्हिून विवन करतात
कफ. अल अन आम ६:१०१, फुरकान २५:२, झुहरुफ ४३:८१ आणि स्जंन ७२:३.

७९.
पवित्र ग्रंथात जेव्हा "परमेश्िराचा पु त्र" हा शब्द िापरला तेव्हा तो लैंचगक संबंधातून
जन्माला आलेला प्रत्यक्ष पु त्र ह्या अथातने िापरला गेला आहे का?
बायबल
नाही / होय कुरान
लूकक १:२६-३५ - २७. जया कुमारीची मागिी झाली होती, ततचे नाव मरीया होते. ३५. दे वदूत
ततला म्हिाला, “पत्तवर आत्मा तुझ्यावर येईल, आणि सवोच्च दे वाचे सामर्थयव तुझ्यावर
सावली करील. आणि म्हिून जे पत्तवर बाळ जन्मास येईल, त्याला दे वाचा पुर म्हितील.
१ योहान ५:२० - पि आम्हाला माहीत आहे की दे वाचा पु र आला आहे व त्याने आम्हाला
समजबु द्धी टदलेली आहे , यासाठी की, जो खरा आहे त्या दे वाला आम्ही ओळखावे. आणि
आपिास माहीत आहे की, त्याचा पु र येशू णितत आला आहे व जो खरा दे व आणि दे वाचा
पु र येशू णितत याजमध्ये आम्ही राहात आहोत. त्तपता हा खरा दे व आहे आणि तो
अनंतकाळचे जीवन आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:१०१ - तो आकाश आणि पर्थ
ृ वी यांचा आद्य तनमावता आहे . जर त्याला
कोितीही पत्नी नाही आणि जर त्याने प्रत्येक वततुमाराची तनलमवती केली आहे . तर त्याचा
पु र कसा असू शकेल?
जजंन ७२:३ - आमच्या त्तवधात्याने ना तवतःसाठी पत्नी बनवली आहे ना पु र.
८०.
लोक णिस्ताची िरोिर पू जा करीत होते का आणि त्यांनी त्यांच्या पू जेला िै ध मानले का?
बायबल
होय / नाही कुरान
मत्तय २८:९-१० - ९. अचानक येशू त्यांना भेिला आणि तो त्यांना म्हिाला, शांती असो.
त्या त्याच्याजवळ आल्या. त्यांनी त्याचे पाय धरले आणि त्याची उपासना केली. १०. मग
येशू त्यांना म्हिाला, मला अडवू नका. माझ्या भावांना सांगा की त्यांनी गालीलात जावे.
तेथच
े त्यांची माझी भेि होईल.
योहान ९:३५-३८ - यहूदी पु ढऱ्यांनी त्या मनुष्याला बळजबरीने हुसकावू न लावले, हे येशूने
ऐकले, म्हिून येशू त्या मनुष्याला भेिला आणि म्हिाला, “तू मनुष्याच्या पु रावर त्तवश्वास
ठे वतोस काय?” ३८. “होय, प्रभु, मी त्तवश्वाास ठे वतो.” त्या मनुष्याने उिर टदले. मग त्या
मनुष्याने खाली वाकून येशूला वं दन केले.
योहान २०:२८-२९ - २८. थोमा त्याला म्हिाला, “माझा प्रभु आणि माझा दे व!” २९. मग
येशू त्याला म्हिाला, “तू मला पाटहले आहे स म्हिून तू त्तवश्वास ठे वला आहे स , पि जयांनी
मला पाटहले नाही तरीही त्यांनी त्तवश्वास धरला ते धन्य आहे त.”
कफसलप्पै करांस २:१०-११ - १०. यासाठी की, तवगावत, पर्थ
ृ वीवर व पर्थ
ृ वीखाली जे आहे त त्या
सवाांनी येशूच्या नावाच्या मटहम्यासाठी गुडघे िे कावेत. ११. व प्रत्येक स्जभेने जाहीर करावे
की, “येशू णखतत हा दे व त्तपता आहे .”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:११६ ि ११८ - हे येशू , तू लोकांना ते म्हिलं होतास का, की, अल्लाहला आणि
माझ्या मातेला दोन ईश्वर म्हिून माना? त्यावर तो म्हिेल तू पत्तवर आहे स. जयाचा मला
अधधकार नव्हता ती गोष्ि मी कधीही सांगू शकलो नसतो. माझा त्तवधाता आणि तुमचाही
त्तवधाता असलेल्या अल्लाहची उपासना करा.

८१.
णिस्त लोकांचे पाप माफ करू शकतो हे स्िीकृत आहे का?
बायबल
होय / नाही कुरान
माकत २:५-७ ि १०-११ - ५. येशन
ू े त्यांचा त्तवश्वास पाटहला तेव्हा तो पक्षघाती मनुष्याला,
म्हिाला, “मुला, तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे .” ७. “हा मनुष्य असे का बोलत आहे ? हा
दे वाची तनंदा करीत आहे . दे वालशवाय कोि पापांची क्षमा करू शकतो?” १०. परं तु
मनुष्याच्या पु राला पर्थ
ृ वीवर पापांची क्षमा करण्याचा अधधकार आहे हे समजावे म्हिून तो
पक्षघाती मनुष्याला म्हिाला, ११. “मी तुला सांगतो, ऊठ, तुझा बबछाना उचल आणि
आपल्या घरी जा.”
लूकक ५:२० - त्यांचा त्तवश्वास पाहून येशू त्याला म्हिाला, “मनुष्या, तुइया पापांची क्षमा
झाली आहे !”
लूकक ७:४८ – तो म्हिाला ...... तुमच्या पापांना क्षमा केली गेल ी आहे .
प्रेवषतांचीं कृत्यें १०:४३ - जो कोिी येशव
ू र त्तवश्वास ठे वतो, त्याला क्षमा केली जाईल.
येशूच्या नावामध्ये दे व त्या व्यस्ततच्या पापांची क्षमा करील. सवव संदेष्िे हे खरे आहे असे
म्हितात.”
प्रेवषतांचीं कृत्यें १३:३८ - बं धन
ू ो, आम्ही जे सांगत आहोत ते तुम् ही समजून घेतले पाटहजे:
या एकाकडू नच तुमच्या पापांची क्षमा तुम्हांला लमळू शकते. मोशेचे तनयमशातर तुम्हांला
तुमच्या पापांपासून मुतत करिार नाही. पि प्रत्येक व्यस्तत जी त्याच्यावर त्तवश्वास ठे वते,
ती त्याच्याद्वारे त्या सवावत्तवषयी न्यायी ठरत्तवली जाते.
१ योहान २:१२ - त्तप्रय मुलांनो, मी तुम्हांला ललहीत आहे , कारि णिततामुळे तुमच्या
पापांची क्षमा झालेली आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इम्रान ३:१३५ - अल्लाह लशवाय असा दुसरा कोि आहे जो पापांची क्षमा करू
शकेल?
मीद ५:७५ - मसीह जो माररयमचा पु र हा केवळ एक प्रेत्तषत होता.
८२.
णिस्ताकडे मत्ृ यू आणि नरकाच्या चाव्या आहे त जे स्िीकृत आहे का?
बायबल
होय / नाही कुरान
लूकक १२:५ - तुम्ही कोिाची भीतत बाळगावी हे मी तुम्हांला सांगतो. तुम्हांला ठार
मारल्यांनतर तुम्हांस नरकात िाकून दे ण्यास जो समथव आहे , त्याची भीती धरा. होय, मी
तुम्हांस सांगतो त्यालाच भ्या.
प्रकटीकरि १:११-१८ - १. हे येशू णितताचे प्रकिीकरि आहे . प्रभु दे व म्हिातो, “मी अल्फा
आणि ओमेगाआहे . मी जो आहे , जो होतो आणि जो येत आहे . मी सववसमथव आहे .” १८.
मी मेलो होतो, पि पाहा; मी अनंतकाळासाठी स्जवं त आहे ! आणि माइया जवळ मरिाच्या
व अधोलोकाच्या ककल्ल्या आहे त.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------झुहृफ ४३:५७ ि ५९ - जेव्हा मररयम पु र येशूने एक बोधकथा सांधगतली तुझ्या समुदायाचे
लोक लगेच त्यात्तवषयी ओरड करू लागले.

८३.
णिस्त हा जगाचा "रक्षिकतात" आहे हे स्िीकृत आहे का?
बायबल
होय / नाही कुरान
यशया ४३:११-१३ – ११. मी तवत:च परमेश्वर आहे मी एकमेव आहे . दुसरा कोिीही तारिकताव
नाही. मीच एकिा आहे . १३. “मीच अक्षय असतो.
लूकक २:११ - कारि आज दात्तवदाच्या गावात तारिारा जन्मला आहे . तो णितत प्रभु आहे .
योहान ४:४२ - आता आम्हांला कळले की, खरोखर हाच मनुष्य जगाचे तारि करील.”
तीताला १:४ - दे व त्तपता व णितत येशू आपला तारिारा याजकडू न तुला कृपा, दया व
शातत असो.
तीताला ३:४-६ - ४. पि जेव्हा आमच्या तारिाऱ्या देवाची कृपा व प्रीतत मानवाप्रती प्रकि
झाली, तेव्हा ६. देवाने तो पत्तवर आत्मा आमचा तारिारा येशू णितत याच्या द्वारे
त्तवपु लपिे आम्हावर ओतला.
१ योहान ४:१४ - ही गोष्ि आम्ही पाटहली आहे व आम्ही साक्ष दे तो की, जगाचा तारिारा
होण्यासाठी त्तपत्याने पुराला पाठत्तवले आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अनननसा ४:१७१ - रक्षिकताव म्हिून अल्लाह पयावप्त आहे .
८४.
णिस्ताला रक्षिकतात आणि मालक मानिे हाच शाश्ित जीिन समळिण्याचा एकमेि मागत
आहे हे स्िीकृत आहे का?
बायबल
होय / नाही कुरान
योहान ३:१६ ि ३६ - १६. होय, दे वाने जगावर एवढी प्रीतत केली की त्याने आपला एकुलता
एक पु र टदला. दे वाने आपला पु र यासाठी टदला की, जो कोिी त्याच्यावर त्तवश्वास ठे वतो
त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला अनतंकाळचे जीवन लमळावे. ३६. जो कोिी पु रावर
त्तवश्वास ठे वतो त्याला अनंतकाळचे जीवन लमळते, पं रतु जो पु राची आज्ञा पाळीत नाही
त्याला अनंतकाळचे जीवन कधीही लमळिार नाही. उलि दे वाचा क्रोध त्याच्यावर राहतो.”
योहान १४:६ - येशूने उिर टदले, “मी मागव, सत्य आणि जीवन आहे . केवळ माझ्याद्वारे च
त्तपत्याजवळ जाता येत.े
प्रेवषतांचीं कृत्यें ४:१०-१२ - १०. आणि येशूच्या सामर्थयावमुळे तुमच्यासमोर उभा राहू शकत
आहे ! १२. येशू हा एकमेव आहे जो लोकांना तारु शकेल. त्याचे नाव हे च सामर्थयव फतत
जगामध्ये आहे जे लोकांना तारण्यासाठी टदले आहे , आमचे तारि येशूद्वारे झालेच
पाटहजे!”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इम्रान ३:१९ ि ८५ - अल्लाहच्या लेखी खरा धमव इतलाम हाच आहे . अल्लाह अशी
साक्ष दे तो की त्याच्यालशवाय दुसरा कोिी परमेश्वर नाही आणि देवदूत व ज्ञानी लोकही
अशी साक्ष दे तात त्याच्यालशवाय दुसरा कोिी परमेश्वर नाही आणि तो सववशस्ततमान
आणि बु द्धधवं त आहे .
टीप: बायबलमध्ये २०० हुन अधधक पद्य आहे त जी येशूचे जगाचा रक्षिकताव म्हिून विवन
करतात.

८५.
णिस्ताचे रक्त जगातील पापांचे प्रायजश्चत्त म्हिून बळी ददले गेले होते हे स्िीकृत आहे
का?
बायबल
होय / नाही कुरान
यशया ५३:५-१२ - ५. पि आमच्या दुष्कृत्यांबद्दल त्याला दु:ख भोगावे लागले. आमच्या
अपराधांमुळे तो भरडला गेला. आमचे कजव, आमची लशक्षा, त्याच्यावर लादली गेली. त्याने
दु:ख सहन केले. म्हिून आम्ही बरे झालो. ६. पि त्याने एवढे सगळे केल्यानंतरही आपि
में ढ्यांप्रमािे भरकित गेलो. आम्ही प्रत्येकजि तवत:च्या मागावने गेलो परमेश्वराने
आपल्याला अपराधातून मुतत केल्यावर आणि आपले अपराध त्याच्या नावावर केल्यावर
आपि असे वागलो.
योहान १:२९ – दुसऱ्या टदवशी योहानाने येशूला आपिांकडे येताना पाटहले. योहान म्हिाला,
“पाहा, हा दे वाचा कोकरा. जगाचे पाप वाहून नेिारा.
१ कररंथकरांस १५:३-४ - ३. कारि मलासुद्धा पटहल्यांदा जे लमळाले ते मी तुमच्या
तवाधीन केले: ते हे की णितत आमच्या पापांसाठी मरि पावला, हे जे वचनात ललटहले
आहे . ४. व त्याला पु रण्यात आले. व ततसऱ्या टदवशी त्याला उठत्तवण्यात आले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:१६४ - ओझे वाहिारी कोिीही व्यतती दुसऱ्याचे ओझे आपल्या लशरावर
घेत नाही.
इस्रा १७:१५ - ओझे वाहिार कोिीही मनुष्य दुसऱ्याचे ओझे वाहिार नाही.
नेजम ५३: ३८ – तवतःचे ओझे वाहिारा कोिीही दुसऱ्याचे ओझे वाहिार नाही.
८६.
पवित्र ग्रंथात प्रेवषताने मसीह (येशू) याचा मत्ृ यू होईल असे सांचगतले होते का?
बायबल
होय / होय कुरान
स्तोत्रसंदहता १६:१० - का? कारि परमेश्वरा, तू माझ्या आत्म्याला मत्ृ युलोकात राहू दे िार
नाहीस. तुझ्याशी इमानदार असिाऱ्याला तू थडगयात सडू दे िार नाहीस.
यशया ५३:१-१२ - ११. दे व म्हितो, “तुम्ही माझ्यापु ढे सतत यज्ञबलल का करता? मला
तुमच्या में ढ्यांच्या, वासरांच्या चरबीच्या, आणि बै ल, कोकरे आणि बकऱ्यांच्या यज्ञबललंचा
आता वीि आला आहे .
दानीएल ९:२६ - ६२. आठवड्यानंतर तनवडलेला मािूस ठार मारला जाईल तो गेलेला
असेल.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इम्रान ३:५५ - हे येशू मी तुला नैसधगवक मरि दे ईन.
मररयम १९:३० ि ३३ - येशू म्हितो जया टदवशी मी मरि पावेन त्या टदवशी मला शांती
असेल.

८७.
येशूने स्ितः ते यहुदींद्िारे मारले जातील अशी भविष्यिािी केली होती का?
बायबल
होय / नाही कुरान
मत्तय १६:२१ – २३. तेव्हापासून येशू णितत आपल्या लशष्यास दाखवू लागला की, आपि
यरूशलेमला जावे आणि वडील यहुदी नेते व मुख्य याजक आणि तनयमशातराचे लशक्षक
यांच्याकडू न पुष्कळ दु:खे सोसावी व स्जवे मारले जावे व ततसऱ्या टदवशी पु न्हा उठत्तवले
जावे याचे अगत्य आहे .
योहान १०:११ ि १५ - ११. मी चांगाला में ढपाळ आहे . चांगला में ढपाळ आपल्चा में ढरासाठी
तवत:चा जीव दे तो. १५. मी माझ्या में ढरांना प्राि दे तो ...
योहान १२:३२-३३ - ३२. परं तु मी, जेव्हा पर्थ
ृ वीपासून वर उचलला जाईन, तेव्हा मी सवव
लोकांना माझ्याकडे ओढीन.” ३३. त्याने हे यासाठी म्हिले की कोित्या प्रकारच्या मरिाने
तो मरिार आहे हे त्याला दाखवायचे होते.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टीप: कुरािमध्ये असे कोितेही पद्य नाही जयात येशूने तवतः ते यहुदींद्वारे मारले
जातील असे सांधगतले असेल .
८८.
णिस्त सुळािर शारीररकदृष््या मरि पािले आणि मरिातून परत उठले हे स्िीकृत आहे
का?
बायबल
होय / नाही कुरान
मत्तय २७:५० - पु न्हा एकदा येशूने मोठ्याने आरोळी मारली आणि तो मरि पावला.
माकत १५:३७ - मग मोठ्याने आरोळी मारुन येशन
ू े प्राि सोडला.
लूकक २४:४४ ि ४६ - ४४. तो त्यांना म्हिाला, “ह्याच त्या गोष्िी जया मी तुम्हांबरोबर
असताना सांधगतल्या होत्या की, मोशेचे तनयमशातर, भत्तवष्यवादी आणि ततोरे ह्यात
माझ्यात्तवषयी जे सांधगतले आहे ते सवव पू ि व झालेच पाटहजे.” ४६. मग तो त्यांना म्हिाला,
“असे ललटहले आहे की, णितताने दु:ख भोगावे आणि मेलेल्यांतून ततसऱ्या टदवशी उठावे.
योहान १९:३० - येशू आंब घेतल्यावर म्हिाला, “पू ि व झाले आहे .” मग त्याने आपले डोके
लववू न आपला आत्मा सोडू न टदला.
१ कररंथकरांस १५:३-४ - ३. कारि मलासुद्धा पटहल्यांदा जे लमळाले ते मी तुमच्या तवाधीन
केले: ते हे की णितत आमच्या पापांसाठी मरि पावला, हे जे वचनात ललटहले आहे .
४. व त्याला पु रण्यात आले. व ततसऱ्या टदवशी त्याला उठत्तवण्यात आले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अनननसा ४:१५७ - ना त्यांनी त्याची हत्या केली ना त्यास क्रुसावर चढवू न ठार केले. परं तु
त्यास क्रुसावर चढवू न ठार मारल्यासारखे प्रतीत करण्यात आले.

८९.
णिस्त आजही जजंित आहे त आणि ते पु न्हा प्रकट होतील हे स्िीकृत आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
योहान १४:२-३ - २. माझ्या त्तपत्याच्या घरात राहण्याच्या पु ष्कळ जागा आहे त, जागा नसत्या
तर मी तुम्हांला सांधगतले असते. कारि मी तुम च्यासाठी जागा तयार करायला
जातो. ३. मी गेल्यावर तुमच्यासाठी जागा तयार करीन आणि पु न्हा येईन, आणि तुम्हांला
माझ्याजवळ घेईन, यासाठी की जेथे मी आहे तेथे तुम्हीही असावे.
प्रकटीकरि २:२५ - मी येईपयांतजे तुमच्याकडे आहे त्याला धरुन राहा.
प्रकटीकरि २२:१२ ि २० – पाहा! मी लवकर येत आहे , आणि माझे वेतन तुम च्याकररता
घेऊन येईन. प्रत्येकाला त्याच्या कमावनुसार मी फळ दे ईन. २०. जो येशू या गोष्िीत्तवषयी
साक्ष दे तो, तो म्हितो, “होय, मी लवकर येतो.” आमेन, ये प्रभु येशू, ये!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अनननसा ४:१५८ - अल्लाहने तवतःकडे घेऊन त्याचा सन्मान केला.
झुहृफ ४३:६१ - तो खरोखरच अंततम घिकेचा एक संकेत आहे म्हिून त्यात्तवषयी शंका
बाळगू नका.
टीप: बायबलमध्ये णितताच्या परत येण्याबाबत ७३ पद्य आहे त.
९०.
बायबलमध्ये हज. मोहम्मद यांच्या परत येण्याचे "भाकीत" ककं िा "भविष्यिािी" करिारे
कोितेही पद्य आहे का?
बायबल
नाही / होय कुरान
मत्तय २४:११ ि २६ - ११. अनेक खोिे संदेष्िे येतील, ते लोकांना चु कीचे लशक्षि दे तील व
त्यावर त्तवश्वास ठे वायला लावतील. २६. “एखादा मनुष्य तुम्हांला सांगेल, पाहा, मशीहा
ओसाड रानात आहे . तर तेथे जाऊ नका. ककं वा जर ते म्हिाले, पाहा, णितत, आतल्या
खोलीत लपला आहे , तर त्याच्यावर त्तवश्वास ठे वू नका.
योहान ५:३१ - “जर मी तवत:च माझ्यात्तवषयी लोकांना सांधगतले तर लोक त्या गोष्िी
मानिार नाहीत.
२ कररंथकरांस १३:१ - ही माझी तुम्हांला भेिण्याची ततसरी वेळ आहे . ‘प्रत्येक गोष्ि दोन
ककं वा तीन साक्षीदारांच्या साक्षीने लसद्ध करावी.’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------आररफ ७:१५७ - जे प्रेत्तषतांच,े तनरक्षर असलेल्या पै गंबराचे अनुसरि करतात जयाचा उल्लेख
त्याच्याकडे असलेल्या तौरात व इंजील यामध्ये त्यांना आढळू न येतो.
साफ ६१:६ - अशा एका प्रेत्तषतांच्या आगमनाची शुभवाताव दे त आहे जो माझ्या नंतर येिार
आहे .

९१.
हज. मोहम्मद यांना परमेश्िराच्या सलणित िचनांबद्दल सांगण्यास पात्र ठरण्यासाठी
सुसशक्षक्षत यहुदी असिे आिश्यक होते का?
बायबल
होय / नाही कुरान
योहान ४:२२ - कारि यहूदी लोकांकडू नच तारि येत.े
रोमकरांस ३:१-२ - १. तर मग यहूदी असण्यात फायदा काय? ककं वा सुंतप
े ासून फायदा
काय? २. सवव बाबतीत पु ष्कळच आहे . कारि सववप्रथम त्यांना दे वाची वचने त्तवश्वासाने
सोपत्तवण्यात आली होती.
रोमकरांस ९:४ - इस्राएली कोि आहे त? ते दे वाचे तनवडलेले लोक आहे त. या लोकांकडे दे वाचे
गौरव आणि दे वाने त्यांच्याशी केलेला करार आहे . दे वाने त्यांना तनयमशातर टदले. आणि
उपासना करण्याचा योगय मागव टदला. आणि दे वाने त्यांना त्याचे अलभवचन टदले आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------आररफ ७:१५७-१५८ - जे लोक त्याच्यावर श्रद्धा ठे वतील, आणि त्यास सन्मानाने
वागवतील आणि त्यास पाटठं बा दे तील व सहायय करतील तेच लोक सफल होतील.
अश शूरा ४२:५२ - तुला हे कळत नव्हते की ग्रंथ काय आहे त श्रद्धा काय आहे .
९२.
हज. मोहम्मद यांची ते प्रेवषत असल्याची स्ितः घोषिा करिे ही प्रेवषतपिाची िै ध चाचिी
ककं िा पु रािा आहे का?
बायबल
नाही / होय कुरान
योहान ५:३१ ि ३६ - ३१. “जर मी तवत:च माझ्यात्तवषयी लोकांना सांधगतले तर लोक त्या
गोष्िी मानिार नाहीत. ३६. “परं तु मजजवळ माझ्यात्तवषयी योहानापेक्षाही मोठा पु रावा आहे .
जी कामे मी करतो तीच माझा पु रावा आहे त. त्या गोष्िींवरुन हे लसद्ध होते की, त्तपत्याने
मला पाठत्तवले आहे .
१ कररंथकरांस १४:३२-३३ - ३२. जे आत्मे भत्तवष्यवाद्यांना प्रेरिा दे तात, ते त्या
संदेष्ट्यांच्या तवाधीन असतात. ३३. कारि दे व हा बेलशततपिा आििारा नसून, शांतत
आििारा दे व आहे .
२ कररंथकरांस १३:१ - ही माझी तुम्हांला भेिण्याची ततसरी वेळ आहे . ‘प्रत्येक गोष्ि दोन
ककं वा तीन साक्षीदारांच्या साक्षीने लसद्ध करावी.’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अनननसा ४:७९ – आम्ही तुम्हाला (मुहम्मद) मानवजातीसाठी दूत म्हिून पाठवला आहे .
आणि अल्लाहची साक्ष पु रेशी आहे .
राद १३:४३ - तू त्यांना असे सांग की माझ्या व तुमच्या दरम्यान अल्लाह व तसेच तो
जयाच्याकडे ग्रंथाचे ज्ञान आहे , साक्षी म्हिून पयावप्त आहे .
फेनतह ४८:२८ - तोच होय जयाने मागवदशवन व सत्य धमव घेऊन आपला प्रेत्तषत यासाठी पाठवलेला
आहे की या धमावला दुसऱ्या प्रत्येक धमाववर श्रेष्ठत्व प्राप्त व्हावे. आणि साक्षी म्हिून अल्लाह
पयावप्त आहे .

९३.
हज. मोहम्मद यांचा संदेश येशू आणि इतर प्रेवषतांच्या संदेशासोबत सुसंगत आहे का?
बायबल
नाही / होय कुरान
यशया ८:२० - तुम्ही लशकविुकीप्रमािे वागा व कराराचे पालन करा. तुम्ही ह्या आज्ञांचे
पालन केले नाही तर तुम्ही चुकीच्या आज्ञांचे पालन कराल.
१ कररंथकरांस १४:३२-३३ - ३२. जे आत्मे भत्तवष्यवाद्यांना प्रेरिा दे तात, ते त्या संदेष्ट्यांच्या
तवाधीन असतात. ३३. कारि दे व हा बेलशततपिा आििारा नसून, शांतत आििारा दे व
आहे .
१ योहान ५:२० – आणि आम्हाला माटहत आहे की दे वाचा पु र आला आहे ...येशू णितत. हा
खरा दे व आहे ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अश शूरा २६:१९२-१९७ - हे कुराि सवव जागांच्या तवामीने प्रकि केलेले आहे . एक
त्तवश्वासपार आत्मा त्यास घेऊन प्रकि झाला आहे .
फुससलेत ४१:४३ - तुला अन्य कोित्याही नव्हे तर त्याच गोष्िी सांधगतल्या जात आहे त
जया तुझ्या आधी होऊन गेलेल्या प्रेत्तषतांना सांगण्यात आल्या होत्या.
अश शूरा ४२:१५ - अल्लाह हा आमचा त्तवधाता आहे आणि तुमचाही त्तवधाता आहे .
आमच्यासाठी आमच्या कमाांचे फळ आणि तुमच्यासाठी तुमच्या कमाांचे फळ, आमच्या
आणि तुमच्या मध्ये कोितेही भांडि नाही. अल्लाह आम्हा सवावना एकर करिार आहे .
आणि आम्हा सवावना त्याच्याकडेच परत जायचे आहे .
९४.
परमेश्िराने हज. मोहम्मदना ते परमेश्िराद्िारे पाठिले गेले असल्याची पु ष्टी करण्यासाठी
येशू ककं िा इतर प्रेवषतांप्रमािे प्रत्यक्ष चमत्कार करण्याची अद्भुत शक्ती ददली होती का?
बायबल
नाही / नाही कुरान
योहान ५:३६ – “परं तु मजजवळ माझ्यात्तवषयी योहानापेक्षाही मोठा पु रावा आहे . जी कामे मी
करतो तीच माझा पु रावा आहे त. या गोष्िी माझ्या त्तपत्याने मला करण्यासाठी टदलेल्या
आहे त. त्या गेष्िींवरुन हे लसद्ध होते की, त्तपत्याने मला पाठत्तवले आहे .
योहान १४:११ - मी त्तपत्यामध्ये आहे व त्तपता मजमध्ये आहे असा त्तवश्वास धरा. नाहीतर मी
केलेल्या कामावरून तरी माझ्यावर त्तवश्वास ठे वा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:३७-३८ - अल्लाह कडे तनस्श्चतच संकेत प्रकि करण्याचे सामर्थयव आहे , परं तु
त्यांच्यापै की अनेकांना ते माटहत नाही.
युनुस १०:२० - अदृष्िाच्या ज्ञानाचा अधधकारी केवळ अल्लाहच आहे , म्हिून प्रतीक्षा करा;
मी तुमच्याबरोबर प्रतीक्षा करिाऱ्यांच्या मध्ये आहे .
टीप: बायबलमध्ये येशू आणि इतर प्रेत्तषतांद्वारे केलेल्या १५७ चमत्कारांची नोंद आहे , परं तु
हे कुरािात नोंद असलेल्या हज. मोहम्मदांच्या चमत्काराप्रमािे मुळीच नाहीत.

९५.
हज. मोहम्मदांकडे येशू आणि इतर प्रेवषतांप्रमािे भविष्याचे "भाकीत" ककं िा "भविष्यिािी"
करण्याची प्रेवषतासंबंधी शक्ती होती का?
बायबल
नाही / नाही कुरान
अनुिाद १८:२२ - तर, परमेश्वराच्या वतीने म्हिून तो संदेष्िा काही बोलला व ते प्रत्येक्षात
उतरले नाही तर समजा की ते परमेश्वराचे बोलिे नव्हे , तो संदेष्िा तवत:चेच त्तवचार बोलून
दाखवत होता. त्याला तुम्ही घाबरायचे कारि नाही.
१ शमुिेल ९:९ - शौंल नोकराला म्हिाला, “ठीक आहे , चल जाऊ.” आणि ते ततकडे
तनघाले. चढि जात असताना वािे त त्यांना पाण्याला चाललेल्या काही तरुि मुली भे िल्या.
त्यांना त्यांनी संदेष्ट्याचा पिा त्तवचारला.
यशया ४१:२२ - सुरवातीला काय झाले? भत्तवष्यात काय घडिार आहे ? ते आम्हाला सांगा.
आम्ही लक्षपू ववक ऐकू. मग नंतर काय घडिार आहे ते आम्हाला कळे ल.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:५० - मी तुम्हाला असे म्हित नाही की माझ्याकडे अल्लाहचे खस्जने
आहे त आणि असेही म्हित नाही की जे अदृश्य आहे ते मला माटहत आहे ; असेही म्हित
नाही की मी दे वदूत आहे .
अह्काफ ४६:९ - मी काही कोिी नवा प्रेत्तषत नाही, आणि मला माटहत नाही की
इहलोकीच्या जीवनात माझ्याबाबतीत काय होिार आहे .
टीप: हदीथ: बु खारी २:६६७, ६७३-६८० आणि अल अन आम ६:१०३-१०९.
९६.
अब्राहमचा परमेश्िर हज. मोहम्मद यांनी काबा येथील काळ्या दगडाचे चुंबन घेिे ककं िा
अरबांच्या मूनत तपू जक दे ितांचा सन्मान करिे माफ करे ल का?
बायबल
नाही / होय कुरान
ननगतमत २०:३-५ – ३. माझ्या लशवाय इतर कोित्याही दै वतांची तू उपासना करु नयेस. ५.
तू तवतःला नमन करशील ...
१ राजे १९:१८ - एलीया, इस्राएलमध्ये तूच काही एकिा तनष्ठावान नाहीस. तेही बरे च
जिांना मारतील. आणि तरीही, बालपु ढे कधी वाकले नाहीत असे सात हजार लोक अजूनही
आहे त. यांना मी जगू दे ईल. त्यांनी आयुष्यात कधी बालमूतीचे चुंबन घेतलेले नाही.”
२ कररंथकरांस ६:१६ - मी त्यांच्याबरोबर राहीन, आणि त्यांच्याबरोबर चालेन , मी त्यांचा
दे व होईन आणि ते माझे लोक होतील.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१५८ - हे च ते लोक आहे त जयांच्यावर त्यांच्या त्तवधात्यांचे कृपालशवावद व दया
आहे .
नेजम ५ ३:१८-२० - त्याने आपल्या त्तवधात्याच्या संकेतांपैकी सवावत महान संकेत पाटहला.
टीप: हदीथ: बु खारी २:६६७, ६७३-६८० व अल अन आम ६:१०३-१०९

९७.
हज. मोहम्मद यांना एक सामान्य मनुष्य ज्याला त्याच्या पापांची क्षमा मागण्याची गरज
आहे असे समजले जाईल का?
बायबल
होय / होय कुरान
उपदे शक ७:२० - या पर्थ
ृ वीवर सदै व चांगल्या गोष्िी करिारा आणि कधीही पाप न करिारा
असा मािूस नाही.
मत्तय: ३:२–८ - २. पश्चािाप तवगावचे राजय जवळ आले आहे . ८. पश्चािापासाठी फळे बाहे र
आिा.
मत्तय ९:१२-१३ ..... येशू ... मी धालमवकांना बोलावण्यास आलो नाही तर पापी लोकांना
पश्चािाप करण्यास आलो आहे .
१ योहान १:८ ि १० – जर आपि म्हितो की आपल्यापाशी पाप नाही तर आपि तवतःला
फसवतो, आणि सत्य आपल्यामध्ये नाही ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अनननसा ४:१०६ - अल्लाहची क्षमा याचना कर, अल्लाह तनस्श्चतच दयाळू आहे .
युसुफ १२:५३ - माझा त्तवधाता अततशय क्षमाशील व दयाळू आहे .
मोहम्मद ४७:१९ - आपल्या दुबवलतेबद्दल क्षमायाचना कर.
फानतह ४८:१-२ - अल्लाहच्या नावाने कृपालशल व दयाळू आहे .
टीप: हज. मोहम्मद यांना त्यांच्या तवतःच्या मोक्षाबद्दल खारी नव्हती: कफ. अहकाफ ४६:९; हदीथ:
बु खारी खंड. ५ क्र. २६६ आणि २३४-२३६.
९८.
हज. मोहम्मद यांना शेिटचा आणि सिातत महान प्रेवषत समजले जाईल का?
बायबल
नाही / होय कुरान
प्रकटीकरि १:१, ८ ि १७ – १. हे येशू णितताचे प्रकिीकरि आहे . ८. प्रभु दे व म्हिातो, “मी
अल्फा आणि ओमेगा आहे . मी जो आहे , जो होतो आणि जो येत आहे . मी सववसमथव
आहे .” १७. “घाबरु नको! मी पटहला आणि शेविला आहे . मी स्जवं त आहे ,
प्रकटीकरि २२:१३, १६ ि २० – १३. मी अल्फा व ओमेगा, पटहला व अखेरचा, आरं भ आणि
शेवि आहे . १६. मी दात्तवदाच्या कुळातील एक अंकुर व वं शज आणि पहािे चा तेजतवी तारा
आहे .” २०. जो येशू या गोष्िीत्तवषयी साक्ष दे तो, तो म्हितो, “होय, मी लवकर येतो.”
आमेन, ये प्रभु येशू, ये!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अह्झाब ३३:४० - मुहम्मद तुमच्यापै की कोिाचाही त्तपता नाही तर तो अल्लाहचा दूत आणि
प्रेत्तषतांची मुद्रा आहे .
फानतह ४८:२८ - तोच होय जयाने मागवदशवन व सत्य धमव घेऊन आपला प्रेत्तषत यासाठी
पाठवलेला आहे की या धमावला दुसऱ्या प्रत्येक धमाववर श्रेष्ठत्व प्राप्त व्हावे
टीप: येशूच्या परत येण्याची अपेक्षा आहे , हज. मोहम्मदची नाही.

मानि आणि पाप
९९.
जेव्हा आदम आणि ईव्ह यांनी पाप केले तेव्हा त्याच्या पररिामी परमेश्िर आणि मानि
यांच्यात मूलभूत अंतर पडले का, की ज्यामुळे परमेश्िराच्या पापविरुद्ध ननिाडा
करण्यापासून मानिाचे रक्षि करण्याची आिश्यकता भासेल?
बायबल
होय / नाही कुरान
उत्पवत्त २:१६-१७ - १६. परमेश्वराने मनुष्याला ही आज्ञा टदली; परमेश्वर म्हिाला, “बागेतील
कोित्याही झाडाचे फळ तू खुशाल खाऊ शकतो. १७. परं तु बऱ्यावाईिाचे ज्ञान करुन दे िाऱ्या
झाडाचे फुळ तू खाऊ नको; जर त्या झाडाचे फळ तू खाशील तर तू नतकी मरशील.”
रोमकरांस ५:१२-१९ - म्हिून पाप जसे एका मनुष्याद्वारे , जगात आले आणि पापाद्वारे मरि
आले, तसेच सवाांनी पाप केल्यामुळे सवव मािसांमध्ये मरि आले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:३५-३८ - आदम आपल्या त्तवधात्याकडू न प्राथवनेचे काही शब्द लशकला म्हिून
अल्लाहने कृपादृष्िीने त्याच्याकडे पटहले. खारीने तो वारं वार कृपा करिारा आणि दयाळू
आहे .
१००.
लोक "पापी ित्त
ृ ी" सह जन्माला येतात याबद्दल काही पद्य आहे का? (मूळ पाप)
बायबल
होय / नाही कुरान
यशया ६४:६ - आम्ही सगळे पापांनी मळीन झालो आहोत. आमचा सवव चांगुलपिा जुन्या
मळलेल्या कपड्यांप्रमािे आहे . आम्ही सवव त्तपकल्या पानांप्रमािे आहोत. आमच्या पापांनी
आम्हाला, वारा जसा पाचोळा दूर वाहून नेतो, तसे दूर नेले आहे .
नयमतया १३:२३ - काळा मािूस आपल्या कातडीचा रं ग बदलू शकत नाही. ककं वा धचिा
आपल्या अंगावरील टठपके बदलू शकत नाही. त्याचप्रमािे यरुशलेम, तू सुद्धा बदलिार
नाहीस आणि चांगल्या गोष्िी करिार नाहीस तू नेहमीच वाईि गोष्िी करशील.
नयमतया १७:९ - “मािसाचे मन फार कपिी असते. त्याच्यावर काही औषध नाही. म्हिूनच
कोिालाही मनाचे खरे आकलन होत नाही.
रोमकरांस ३:२३ - सवावनी पाप केले आहे आणि ते दे वाच्या गौरवाला उिे पडले आहे त.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ताहा २०:१२२ - आदमच्या त्तवधात्याने आपला अनुग्रह करण्यासाठी त्यास तनवडले आणि
त्यावर दयादृष्िी दाखवली आणि त्यास मागव दाखवला.
नतन ९५:४ - तनःसंशय प्रत्येकाच्या हालअपेष्िे नंतर सुख आहे .
टीप: इतलाम "मूळ पाप" हा उपदे श नाकारतो.

१०१.
प्रेवषतांसह सित मनुष्य पाप करण्यासाठी दोषी आहे त का? (येशू िगळता)
बायबल
होय / होय कुरान
१ राजे ८:४६ - लोकांच्या हातून काही पापही होईल. मी असं म्हितो, कारि मािसाचा तो
तवभावच आहे . अशावेळी त्यांच्यावर संतापू न तू त्यांचा शरूकडू न पराभव करवशील. शरू
मग त्यांना कैदी करुन दूरदे शी नेतील.
स्तोत्रसंदहता १३०:३ - परमेश्वरा, तू जर लोकांना खरोखरच त्यांच्यासगळ्या पापांबद्दल
लशक्षा केलीस तर कुिीही मािूस स्जवं त राहािार नाही.
नीनतसूत्रे २०:९ - कुठलाही मािूस आपि प्रयत्नांची पराकाष्िा केली असे खरोखरच म्हिू
शकेल का? मी पाप केले नाही असे कुिी खरोखर सांगू शकेल का? नाही.
रोमकरांस ३:१० - शातरात असे ललटहले आहे : “पापालशवाय असा कोिीही नाही. एकही नाही.
१ योहान १:८ - योहान तो प्रकाश नव्हता, परं तु लोकांना प्रकाशात्तवषयी सांगण्यासाठी योहान
आला.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------युसुफ १२:५३ - कारि मी तवतःला मनाच्या दुबवलतेपासून मुतत समजत नाही. अन्य लोकांच्या
बाबतीत मनच वाईि गोष्िी करण्यास प्रवि
ृ करते.
इब्रादहम १४:३४ – मनुष्य फार अन्यायी व अततशय कृतघ्न आहे .
नाल १६:६१ - अल्लाह जर लोकांना त्याच्या अत्याचाराबद्दल लशक्षा करता तर त्याने या
धतीवर हयात असलेला एकही प्रािी लशल्लक ठे वला नसता.
अश शूरा २६:८२ - आमचा त्तवधाता आमची पापे तनस्श्चतच क्षमा करील.
मोहम्मद ४७:१९ - आपल्या दुबवलतेबद्दल क्षमायाचना कर.
१०२.
येशूची आई, मेरीला दै िी दे िगी लाभली असे समजले आहे का आणि नतला परमेश्िराची
माता मानले पादहजे का?
बायबल
नाही / नाही कुरान
यशया ४२:८ -“मी परमेश्वर आहे माझे नाव यहोवा, मी माझे गौरव दुसऱ्यांना देिार नाही.
माझ्याकररता असलेली ततुती मी मूतीच्या (खोट्या दे वांच्या) वाट्याला येऊ दे िार नाही.
योहान २:३-५ -३. लगनात पु रेसा द्राक्षारस नव्हता. सगळा द्राक्षारस संपला. तेव्हा येशूची आई
त्याला म्हिाली, “त्यांच्याजवळ द्राक्षारस नाही.”
४. येशूने उतर टदले, “आई, तू मला यात का गुंतत्तवतेस? माझी वेळ अजून आलेली नाही.”
५. येशूची आई नोकरांना म्हिाली, “येशू तुम्हांला सांगेल तसे करा.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------इस्रा १७:२२-२ ३ - अल्लाहच्या बरोबरीने दुसरा कोिी ईश्वर बनवू नकोस.
झारीयात ५१:५६ - मी स्जंन आणि मािसे याना यासाठी तनमावि केले आहे की त्यांनी
माझी उपासना करावी.

१०३.
मनुष्याचे पाप त्याला पवित्र परमेश्िरापासून िेगळे करते का, आणि याचा नैसचगतक
पररिाम म्हिून पापी लोकांना नरकात पाठिले जाते असे समजले जाते का?
बायबल
होय / होय कुरान
यहे ज्केल १८:४ ि २० – ४. जो पाप करील, तो मरे ल. २०. ते त्यांच्या मािसांकररता काहीच
भल्या गोष्िी करीत नसतील ते त्यांच्या पापांनी मरतील.
लूकक १२:५ - तुम्ही कोिाची भीतत बाळगावी हे मी तुम्हांला सांगतो. तुम्हांला ठार
मारल्यांनतर तुम्हांस नरकात िाकून दे ण्यास जो समथव आहे , त्याची भीती धरा. होय, मी
तुम्हांस सांगतो त्यालाच भ्या.
प्रकटीकरि २०:१३-१५ - १३. आणि प्रत्येक मनुष्याचा न्याय जयाच्या त्याच्या कृत्यानुसार
करण्यात आला. १४. नंतर मरि व अधोलोकयांना अगनीच्या तळ्यात िाकण्यात आले. हे
अगनीचे तळे म्हिजे दुसरे मरि होय. १५. आणि जर कोिाचे नाव जीवनीपु ततकात
सापडले नाही, तर त्याला अगनीच्या तळ्यात िाकण्यात येत होते.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------आररफ ७:४१ - त्यांच्यासाठी नरकाचेच अंथरूि असेल आणि वर नरकाचेच पांघरूि असेल.
अन्यायी लोकांना आम्ही अशा प्रकारे मोबदला दे त असतो.
युनुस १०:२७ - जे लोक दुष्कमे करतात हे च लोक नरक अगनीचे तनवासी आहे त.
१०४.
पवित्र परमेश्िर लहान पापांदेिील गांभीयातने घेतो का?
बायबल
होय / नाही कुरान
मत्तय ५:१९ - म्हिून प्रत्येक व्यततीने लहानातील लहानाने सुद्धा आज्ञा पाळावी व जर
त्याने पाळली नाही व इतरांनाही तसे करण्यास लशकत्तवले नाही तर तो तवगावच्या राजयात
लहान गिला जाईल, पि जो आज्ञा पाळील व इतरांना तसे करण्यास लशकवील त्याला
तवगावच्या राजयात मोठे गिले जाईल.
मत्तय १२:३६ – आिखी मी तुम्हांस सांग तो की. जो प्रत्येक व्यथव शब्द लोक बोलतील त्याचा
टहशेब ते न्यायाच्या टदवशी दे तील.
१ कररंथकरांस ५:६ - तुमचे बढाई मारिे चांगले नाही. तुम्हांला माहीत नाही का की,
‘थोडेसे खमीर सगळे पीठ फुगत्तवते.
याकोब २:१० - कारि जर कोिी संपूि व तनयमशातराचे पालन करतो पि एका
तनयमाबाबतीत चुकतो, तर तो संपूि व तनयमशातराबाबतीत दोषी ठरतो.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अह्झाब ३३:५ - अल्लाह अततशय क्षमाशील व दयाळू आहे .
नेजम ५३:३१-३२ - काही लहान लहान अपराध त्यांच्या हातून घडतात त्यांच्या बाबतीत
अल्लाह अततशय दयाळू आहे .

१०५.
चोरांचा हात कापू न घेिे योग्य सशक्षा आहे का?
बायबल
नाही / होय कुरान
ननगतमत २२:१-४ - १. “एखाद्याने बै ल ककं वा में ढरू चोरले तर त्याला कशी लशक्षा करावी?
एखाद्याने बै ल ककं वा में ढरू चोरुन ते कापले ककं वा त्तवकून िाकले तर त्याला ते परत दे िे
शतय होिार नाही म्हिून त्याने चोरलेल्या एका बै लाबद्दल पाच बै ल व एका में ढराबद्दल
चार में ढरे द्यावीत; चोरीबद्दल त्याने अशी भरपाई करावी. ४. परं तु चोराजवळ बै ल, गाढव,
में ढरु वगैरे स्जवं त सापडले तर त्याने चोरलेल्या एकेका प्राण्याबद्दल दोन दोन द्यावी.
नीनतसूत्रे ६:३०-३१ - ३०. त्याच्या जवळ असेल नसेल ते सवव त्याला त्याबद्दल द्यावे
लागते. पि इतर लोक समजून घेतात. ते त्याच्या बद्दलचा आदर घालवत नाहीत. ३१.
पि तो सापडला तर तो पु नसांचतयत होईल.
लूकक ६:३५-३६ - ३५. पि तुमच्या शरूवर प्रेम करा आणि त्यांचे चांगले करा. व कोितीही
अपेक्षा न ठे वता उसने द्या, मग तुमचे बक्षीस मोठे असेल व तुम्ही सवोच्च दे वाचे पु र
व्हाल. कारि दे व हा कृतन्घ व दुष्ि लोकांवर दया करतो. ३६. जसा तुमचा त्तपता कनवाळू
आहे तसे तुम्हीही कनवाळू व्हा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:३८ - जो पु रुष ककं वा तरी चोरी करे ल त्यांचे हात त्यांच्या अपराधाच्या पररिामी
अल्लाहकडू न दहशत बसविारी लशक्षा म्हिून कापू न िाका.
१०६.
स्ितःचे रक्षि करण्यासाठी एिाद्या श्रद्धाळू ने कधीतरी िोटे बोलिे ककं िा दुसऱ्यांना
फसििे चालू शकते का? (ताककय्या ककं िा ककटमन)
बायबल
नाही / होय कुरान
नीनतसूत्रे ६:१६-१७ - १६. परमेश्वर या सहा, नाही सात गोष्िींचा ततरतकार करतो. १७. डोळे ,
जे मािूस गत्तववष्ठ आहे हे दाखवतात. जीभ, जी खोिे बोलते, हात, जे तनरपराध्यांना ठार
मारतात.
सफन्या ३:१३ - “इस्राएलमधील स्जवं त राटहलेले लोक वाईि कृत्ये करिार नाहीत. ते खोिे
बोलिार नाहीत. खोट्याच्या आधारे ते इतरांना फसत्तविार नाहीत. चरुन आडव्या होिाऱ्या
में ढ्यांप्रमािे ते शांत राहतील त्यांना कोिीही रास देिार नाही.”
इकफसकरांस
४:२५ - ‘म्हिून लबाडी करु नका! प्रत्येक व्यततीने त्याच्याबरोबरच्या
व्यततीशी खरे तेच बोलावे.’
प्रकटीकरि २१:८ ि २७ – ८. परं तु लभरे, त्तवतवास न ठे विारे अंमगळ, खुनी, व्यलभचारी,
चेिकी, मूतत वपू जा करिारे आणि सवव खोिे बोलिारे अशा सवाांना अगनीने व गंधकाने
धगधगिाऱ्या तळ्यामध्ये जागा लमळे ल..” २७. जे अशुद्ध आहे , ते त्या नगरात प्रवेश करु
शकिार नाही.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२२५ - अल्लाह हा अततशय क्षमाशील व संयमी आहे .
तेहरीम ६६:२ - अल्लाह तुमचा लमर आहे व तो सववज्ञ व बु द्धधवं त आहे .
टीप: ताककय्या = जे सत्य नाही असे बोलिे. ककिमन = सत्य वगळू न बोलिे.

१०७.
समलैंचगकपिा हे असे पाप समजले जाते का जे ननवषद्ध आणि अक्षम्य आहे ?
बायबल
होय / होय कुरान
लेिीय १८:२२ - “तरीगमनाप्रमािे पु रुषगमन करु नको! ते भयंकर पाप आहे !
लेिीय २०:१३ - “एखाद्या पु रुषाने तरीगमनाप्रमािे पु रुषगमन केले तर ते भयंकर पाप त्या
दोघांनी केले आहे म्हिून त्या दोघांनाही अवश्य स्जवे मारावे; त्यांच्या रततपाताची
जबाबदारी त्याच्याच माथीं राहील.
रोमकरांस १:२६-२७ - २६. तेव्हा त्याची त्यांना लशक्षा लमळावी म्हिून दे वाने नाईलाजाने
त्यांना त्यांच्यावर सोडू न टदले. त्यांना लास्जरवाण्या वासनांच्या तवाधीन केले. त्यांच्या
स्तरयांनी स्तरयांशी अनैसधगवक संबंध ठे वले. २७. तसेच पु रुषांनी स्तरयांबरोबर नैसधगवक संबंध
ठे विे बाजूला ठे वले व ते एकमेकात्तवषयी वासनेने पेिून तनघाले. पु रुषांनी पु रुषांशी अनुधचत
कमव केले आणि आपल्या ह्या तनलवजज कृत्यांमुळे त्यांना त्यांच्यामध्ये हे फळ लमळाले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------आररफ ७:८०-८१ - तुमच्यापू वी
केला नसेल असा ततरतकरिीय दुराचार तुम्ही करीत
आहात काय? तुम्ही स्तरयांना सोडू न पु रुषांकडे कामवासनेच्या इच्छे ने जाता. एवढे च नव्हे
तुम्ही तर सवव मयावदांचे उल्लंघन करिारे लोक आहात.
नेमल २७:५४-५५ - तुम्ही त्तवषयवासनेने स्तरया सोडू न पु रुषांकडे जाता? खरोखर तुम्ही मूखव लोक
आहात.
१०८.
गभतपात आणि िून यांना असे पाप समजले जाते का जे ननवषद्ध आणि अक्षम्य आहे ?
बायबल
होय / होय कुरान
उत्पवत्त ९:६-७ - ६. “दे वाने मािूस आपल्या प्रततरुपाचा उत्पन्न केला आहे . म्हिून जर
एखादी व्यस्तत एखाद्या व्यस्ततद्वारे ठार मारली गेली तर ती व्यस्ततपि त्याच
व्यस्ततद्वारे च ठार केली जाईल. ७. “नोहा, तू व तुझी मुले तुम्हाला भरपू र संतती होवो व
तुमच्या लोकांद्वारे पर्थ
ृ वी भरली जावो.”
ननगतमत २०:१३ - “कोिाचाही खून करु नकोस.
ननगतमत २१:१२ -“कोिी एखाद्याला मारले व त्यामुळे तो मेला तर त्याला अवश्य स्जवे
मारावे.
नीनतसूत्रे ६:१६-१७ - १६. परमेश्वर या सहा, नाही सात गोष्िींचा ततरतकार करतो. १७.
डोळे , जे मािूस गत्तववष्ठ आहे हे दाखवतात. जीभ, जी खोिे बोलते, हात, जे तनरपराध्यांना
ठार मारतात.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:३२ - आम्ही इतराईलच्या संततीसाठी असा तनयम केला आहे की, जो कोिी
एखाद्या व्यततीची हत्या करे ल तर ते कृत्य त्याने जिू सववकाही मनुष्यजातीची हत्या
केल्याप्रमािे असेल.
इस्रा १७:३१ - दाररद्र्याच्या भीतीने आपल्या संततीची हत्या करू नका. त्यांची हत्या करिे
हे महत्पाप आहे .

१०९.
"चांगले कायत" करून पापाच्या सशक्षेपासून मुक्ती समळिता येऊ शकते का?
बायबल
नाही / होय कुरान
रोमकरांस ३:२८ - कारि आपि असे मानतो की, मनुष्य दे वावरील त्तवश्वासाने
तनयमशातरातील कमवलशवाय नीततमात ठरतो.
गलतीकरांस ३:११ - तनयमशातरामुळे कोिीही मनुष्य दे वासमोर नीततमान ठरत नाही, हे
उघड आहे . कारि शातर सांगते की, “त्तवश्वासामुळे नीततमान मनुष्य जगेल.”
तीताला ३:५-६ - देवाकडू न तनदोष म्हिवू न घेण्यासाठी आम्ही केलेल्या कोित्याही कृत्यांनी
नव्हे तर त्याच्या दयेमुळे आम्ही तारले गेलो
याकोब २:१० - कारि जर कोिी संपूि व तनयमशातराचे पालन करतो पि एका
तनयमाबाबतीत चुकतो, तर तो संपूि व तनयमशातराबाबतीत दोषी ठरतो.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------हूड ११:११४ - सत्कृत्ये दुष्कृत्यांचे तनस्श्चतच उच्चािन करतात.
अल अन कबू त २९:७ - जया लोकांनी श्रद्धा बाळगली आहे व सत्कमे केली आहे त त्यांना
आम्ही त्यांच्या पापांपासून तनस्श्चतच मुतत करू, आणि आम्ही त्यांना त्यांच्या कमावचे
तनस्श्चतच फळ प्रदान करू.
नेजम ५३:३२ - जे लोक महापापी ककं वा अनैततक गोष्िी यांच्यापासून दूर राहतात मार
काही लहान लहान अपराध त्यांच्या हातून घडतात त्यांच्या बाबतीत अल्लाह अततशय
दयाळू आहे .
मुक्ती
११०.
मािूस "णिश्चन" ककं िा "मुसलमान" म्हिून जन्माला येतो का?
बायबल
नाही / होय कुरान
योहान १:१२-१३ - १२. काही लोकांनी त्याला आपले मानले. त्यांनी त्याच्यावर त्तवश्वास
ठे वला. त्तवश्वास ठे विाऱ्या सवाांना त्याने दे वाची मुले होण्याचा हतक टदला. १३. ही मुले
लहान बालके जन्मतात तशी जन्मली नाहीत. त्यांचा जन्म आईवडडलांच्या इच्छे ने ककं वा
योजनेमळ
ु े झाला नाही, तर त्यांचा जन्म दे वाकडू न झाला.
योहान ३:५ - येशूने उिर टदले. ‘मी तुम्हांला खरे सांग तो: मनुष्याचा पाण्याने आणि
आत्म्याने जन्म झाला नाही तर त्याचा दे वाच्या राजयात प्रवेश होिे शतयच नाही.
१ पेत्र १:२३ - जे बीज नाशवं त आहे त्यापासून तुमचा नवा जन्म झाला नाही तर जे बीज
अत्तवनाशी त्यामुळे झाला आहे , तुम चा नवा जन्म दे वाच्या वचनाद्वारे जे स्जवं त आहे व
टिकते त्यापासून झाला आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------काकफरन १०९:१-६ - तूमच्यासाठी तुमचा धमव आणि माझ्यासाठी माझा धमव.
टीप: बायबलनुसार कोिीही णिश्चन म्हिून जन्माला येऊ शकत नाही; परे मश्वराच्या
आत्म्याद्वारे जे “पु न्हा जन्म” घेतात त्यांनाच परमेश्वराचे साम्राजय लमळते. इतलाममध्ये
जयाचा त्तपता मुसलमान असतो ते मूल जन्मापासून मुसलमान असते.

१११.
एिाद्या व्यक्तीची मुक्ती त्याच्या चांगल्या कायातिर अिलंबून असते का? (अमेल्लेर)
बायबल
नाही / होय कुरान
रोमकरांस ४:२ - जर अब्राहाम आपल्या कमाांनी नीततमान ठरला तर त्याला अलभमान
बाळगण्यास जागा आहे , परं तु त्याला दे वासमोर अलभमान बाळगिे शतय नाही.
इकफसकरांस २:८-९ - ८. कारि दे वाच्या कृपेने त्तवश्वासाच्या द्वारे तुमचे तारि झाले आणि
ते तुमच्याकडू न झाले नही, तर ते दे वापासूनचे दान असे आहे . ९. आणि एखादा काही
काम करतो त्याचा पररिाम म्हिून नव्हे . यासाठी कोिी बढाई मारु नये.
तीताला ३:५-६ - ५. त्याने आम्हाला तारले. दे वाकडू न तनदोष म्हिवू न घेण्यासाठी आम्ही
केलेल्या कोित्याही कृत्यांनी नव्हे तर त्याच्या दयेमुळे आम्ही तारले गेलो आणि ते
आमच्याकडे नव्या जन्माच्या तनानाद्वारे आम्ही नवीन जन्म पावलो आणि पत्तवर
आत्म्याद्वारे प्राप्त झालेले नवीकरि यांनी तारले गेलो. ६. दे वाने तो पत्तवर आत्मा आमचा
तारिारा येशू णितत याच्या द्वारे त्तवपु लपिे आम्हावर ओतला.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------हूड ११:११४ - सत्कृत्ये दुष्कृत्यांचे तनस्श्चतच उच्चािन करतात.
अल अन कबू त २९:७ - जया लोकांनी श्रद्धा बाळगली आहे व सत्कमे केली आहे त त्यांना
आम्ही त्यांच्या पापांपासून तनस्श्चतच मुतत करू, आणि आम्ही त्यांना त्यांच्या कमावचे
तनस्श्चतच फळ प्रदान करू.
११२.
पापाच्या दं डापासून मुक्ती समळिण्याची परमेश्िराची तरदूत नेहमी रक्ताचा त्याग करून
िंडिी दे ण्यािर अिलंबून असते का? (केफरे त)
बायबल
होय / नाही कुरान
लेिीय १७:११ - कारि शरीराचे जीवन रततात असते आणि ते वेदीवर ओतण्यात्तवषयी मी
त्तवधीतनयम लावून टदले आहे त; तुम्ही घेतलेल्या स्जवाच्या भरपाईबद्दल ते रतत वेदीवर
मला टदले पाटहजे; तुमच्या स्जवाबद्दल प्रायस्श्चतासाठी ते वेदीवर ओतले पाटहजे.
इब्री लोकांस ९:१२ ि २२ - १२. बकरे ककं वा वासरू यांचे रतत घेऊन नव्हे , तर आपले
तवत:चेच रतत घेऊन परमपत्तवरतथानात गेला; व त्याने सवव काळासाठी तवत:च एकदाच
अपवि करून आपल्याला कायमचे तारि लमळवू न टदले. २२. खरे पाहता, तनयमशातराप्रमािे
जवळजवळ प्रत्येक गोष्ि रतताने धु तलीच पाटहजे आणि रतत सांडल्यालशवाय क्षमा लमळत
नाही.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:४८ - त्या टदवसाचे भय बाळगा जेव्हा त्याच्याकडू न कोितीही खंडिी घेतली
जािार नाही.
हज २२:३७ - अल्लाहप्रत त्यांचे ना मांस पोहोचते ना रतत, त्याच्याप्रती पोचतो तो तुमचा
केवळ सदाचार.

११३.
प्रायजश्चत म्हिून केिळ परमेश्िराच्या कोकराचा बळी दे ऊनच मुक्तीसाठी परमेश्िराची
तरतूद समळिता येते का? (येशू णिस्त)
बायबल
होय / नाही कुरान
योहान १:२९ - दुसऱ्या टदवशी योहानाने येशल
ू ा आपिांकडे येताना पाटहले. योहान म्हिाला,
“पाहा, हा दे वाचा कोकरा. जगाचे पाप वाहून नेिारा.
रोमकरांस ३:२४-२८ - २४. परं तु त्यांना दे वाने त्याच्या कृपेने येशू णितताद्वारे खंडिी भरुन
नीततमान ठरत्तवले आहे . २५. लोकांच्या पापांची क्षमा व्हावी म्हिून णितताचे रतत सांडून
दे वाने त्याला जाहीरपिे पुढे केले. दे वाने हे यासाठी लसद्ध केले की तो नीततमात आहे हे
लसद्ध व्हावे. २८. कारि आपि असे मानतो की, मनुष्य दे वावरील त्तवश्वासाने
तनयमशातरातील कमवलशवाय नीततमात ठरतो.
इकफसकरांस १:७ - त्याच्यामध्ये णितताच्या रतताने आम्ही तवं तर केले गेलो, त्याच्या
कृपेच्या समद्
ृ धीने आम्हांला आमच्या पापांची क्षमा लमळाली आहे .
इकफसकरांस २:८ - कारि दे वाच्या कृपेने त्तवश्वासाच्या द्वारे तुमचे तारि झाले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:१६४ - प्रत्येक जीव आपल्या कमाांचा उिरदायी असतो; आणि ओझे
वाहिारी कोितीही व्यतती दुसऱ्याचे ओझे आपल्या लशरावर घेत नसते.
इस्रा १७:१५ - ओझे वाहिारा कोिताही मनुष्य दुसऱ्याचे ओझे वाहिार नाही.
नेजम ५३:३८ - ओझे वाहिारा कोिताही मनुष्य दुसऱ्याचे ओझे वाहिार नाही.
११४.
एिाद्या व्यक्तीला शाश्ित जीिन समळिण्यासाठी त्यांना प्रथम येशू णिस्ताची सशकिि
ऐकिे आणि समजून घेिे ि परमेश्िराने त्याला जगाचा रक्षिकतात, मसीह म्हिून पाठिले
यािर विश्िास ठे ििे आिश्यक आहे का?
बायबल
होय / नाही कुरान
रोमकरांस १०:९-१०, १७ - ९. की, जर तू तुझ्या मुखाने “येशू प्रभु आहे ” असा त्तवश्वास
धरतोस आणि आपल्या अंत:करिात दे वाने त्याला मेलल्
े यांतून उठत्तवले असा त्तवश्वास
धरतोस तुझे तारि होईल १०. कारि नीततमत्वासाठी मनुष्य अंत:करिाने त्तवश्वास ठे वतो
आणि तारिासाठी त्तवश्वासाने कबू ल करतो. १७. म्हिून जे ऐकले त्याचा पररिाम त्तवश्वास
आणि जेव्हा कोिी येशूत्तवषयी उपदे श केला.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:११९-१२० - आम्ही तुला शुभवाताव दे िारा, ताकीद दे िारा सत्य म्हिून पाठवले
आहे . ना यहुदी तुझ्यामुळे संतष्ु ि होतील ना णितती. अल्लाहचे मागवदशवन हे च खरे
मागवदशवन आहे .

११५.
येशू णिस्त रक्षिकतात आहे आणि मनुष्याच्या पापांसाठी माफी समळू न शाश्ित जीिन प्राप्त
करण्यासाठी परमेश्िर हा एकमेि मागत आहे यािर विश्िास ठे ििे स्िीकृत आहे का?
बायबल
होय / नाही कुरान
योहान ११:२५ - येशू ततला म्हिाला, “मी पु नरुत्थान आणि जीवन आहे . जो माझ्यावर
त्तवश्वास ठे वतो तो मेला असेल तरी जगेल.
योहान १४:६ – येशू म्हिाला, मी मागव, सत्य आणि जीवन आहे , माझ्या मागावलशवाय
कोिताही मनुष्य त्तपत्याकडे जाऊ शकत नाही.
योहान १७:३ - आणि अनंतकाळचे जीवन हे च की, तू जो एकच खरा दे व त्या तुला व
जयाला तू पाठत्तवलेस त्या येशू णितताला त्यांनी ओळखावे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इम्रान ३:१९-२० - मी तवतः व माझे अनुयायी अल्लाहला शरि गेले आहोत.
११६.
िततमानातील श्रद्धाळूं ना जल बाजप्तस्मा घेिे आिश्यक आहे का?
बायबल
होय / नाही कुरान
मत्तय २८:१९-२० - १९. म्हिून तुम्ही जा आणि राष्रातील लोकांस माझे लशष्य करा. त्तपता,
पु र आणि पत्तवर आत्मा यांच्या नावाने बास्प्ततमा द्या. २०. आणि जे काही मी तुम्हांला
लशकत्तवले आहे ते त्या लोकांना करायला लशकवा. आणि पाहा, काळाच्या शेविापयांत मी
सदोटदत तुमच्याबरोबर राहीन.
माकत १६:१६ - जो कोिी त्तवश्वास धरतो आणि बास्प्ततमा घेतो त्याचे तारि होईल.
प्रेवषतांचीं कृत्यें २:३८ - पेर त्यांना म्हिाला, “तुमची ह्रदये व जीत्तवते बदला आणि येशू
ररव्रतताच्या नावात तुम्ही प्रत्येकाने बास्प्ततमा घ्यावा. मग दे व तुमच्या पापांची क्षमा
करील आणि तुम्हांला पत्तवर आत्म्याचे दान प्राप्त होईल.
प्रेवषतांचीं कृत्यें २२:१६ - मग आता, कशाची वाि पाहतोस? ऊठ, आणि बास्प्ततमा घे व
तुझी पाप धुवून िाक. येशूवर त्तवश्वास ठे वून हे कर.’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टीप: कुरािमध्ये जल बास्प्ततमा बद्दल सांगिारे कोितेही पद्य नाही.

११७.
िततमानातील पु रुष श्रद्धाळूं ना सुंता करण्याची आिश्यकता आहे का?
बायबल
नाही / होय कुरान
प्रेवषतांचीं कृत्यें १५:५-११ - ११. आम्ही असा त्तवश्वास धरतो की, आम्ही आणि हे लोक प्रभु
येशच्
ू या कृपेमळ
ु े तारले जािार आहोत.”
१ कररंथकरांस ७:१८ ि २० - १८. एखाद्याला जेव्हा देवाने पाचारि केले होते तेव्हा त्याची
अगोदरच सुंता झाली होती काय? त्याने आपली सुंता लपवू नये. कोिाला सुंता न
झालेल्या स्तथतीत पाचारि झाले काय, तर त्याने सुंता करु नये. २०. प्रत्येकाने जया
स्तथतीत त्याला पाचारि झाले त्या स्तथतीत राहावे.
गलतीकरांस ५:२ - ऐका! मी पौल, तुम्हांला सांगत आहे की, जर सुंता करुन घेऊन तुम्ही
तनयमशातराकडे वळला तर णितत तुमच्यासाठी कोित्याही ककं मतीचा नाही.
गलतीकरांस ५:६ - कारि णितत येशूमध्ये सुंता झालेले व सुंता न झालेले यांना काही अथव
नाही तर त्तवश्वास जो प्रीतीद्वारे कायव करतो त्याला आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------नाल १६:१२३ - इब्राटहमच्या मागावचे अनुसरि कर जो सदै व ईश्वराप्रतीच लीन होता.
टीप: इतलाममध्ये सुंता हा अब्राहमच्या धमावचा एक भाग आहे , आणि म्हिून
मुसलमानांसाठी बं धनकारक समजला जातो. हे हदीथ: बु खारी १२५२, फेथ अल-बारी ६:३८८;
आणि मुस्तलम ४:२३७० येथे दे खील आढळते.
११८.
लोकांनी "पवित्र" असािे असा आदे श दे िारी आणि स्िगातत प्रिेश करण्यासाठी "पवित्रता"
असिे पू ित-आिश्यक आहे याविषयी सांगिारी काही पद्य आहे त का?
बायबल
होय / नाही कुरान
लेिीय ११:४४ - कारि मी परमेश्वर, तुमचा दे व आहे ! मी पत्तवर आहे ! म्हिून तुम्ही ही
आपिांस पत्तवर असे ठे वावे! म्हिून जलमनीवर रांगिाऱ्या कोित्याही जातीच्या प्राण्यामुळे
तुम्ही आपिास त्तविाळवू नका!
१ कररंथकरांस ३:१६-१७ - १६. तुम्ही दे वाचे मंटदर आहात. १७. जर कोिी दे वाच्या मंटदराचा
नाश करतो तर दे व त्याचा नाश करील. कारि दे वाचे मंटदर पत्तवर आहे आणि ते तुम्ही
आहात.
इब्री लोकांस १२:१४ - सवव लोकांबरोबर शांतीने राहण्याचा प्रयत्न करा व पत्तवर जीवन
जगण्याचा प्रयत्न करा. कारि त्यालशवाय (पत्तवरतेलशवाय) कोिालाही प्रभूला पाहता येिार
नाही.
१ पेत्र १:१५-१६ - १५. त्याऐवजी जया दे वाने तुम्हाला पाचारि केले तो पत्तवर आहे ,
तुम्हीसुद्धा प्रत्येक गोष्ि जी तुम्ही कराल त्यात पत्तवर असा. १६. कारि असे ललटहले
आहे : “पत्तवर व्हा, कारि मी पत्तवर आहे .”
प्रकटीकरि २२:११ - जे मनुष्य अयोगय वागतो. तो आिखी चुकीचे वतवन करीत राहू दे !
जो मललन आहे , त्याला आिखी मललन राहू दे ! जो मनुष्य पत्तवर आहे , त्याला आिखी
पत्तवरपिाने चालू दे .”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टीप: कुरािमध्ये लोकांना पत्तवर होिायचा आदे श दे िारे ककं वा ते पत्तवर होऊ शकतात असे
सूधचत करिारे कोितेही पद्य नाही.

११९.
लोक स्ितःची इच्छाशक्ती आणि संकल्प िापरून परमेश्िराचे पु त्र होिे ननिडू शकतात
का?
बायबल
होय / नाही कुरान
योहान १:१२ - काही लोकांनी त्याला आपले मानले. त्यांनी त्याच्यावर त्तवश्वास ठे वला.
त्तवश्वास ठे विाऱ्या सवाांना त्याने दे वाची मुले होण्याचा हतक टदला.
रोमकरांस ८:१४ ि १६ - १४. कारि स्जततयांना दे वाचा आत्मा चालत्तवतो, तततके दे वाची
मुले आहे त. १६. तो आत्मा तवत: आपल्याबरोबर दुजोरा दे तो की, आपि देवाची मुले
आहोत.
गलतीकरांस ३:२६ - कारि तुम्ही सवव सुवातेवर त्तवश्वास ठे वल्यामुळे येशू णितताद्वारे
दे वाचे पु र आहात.
इब्री लोकांस १२:५-६ - ५. जयाच्याकडू न तुम्हांला उिेजन लमळे ल असा जो शब्द (मुले)
तुम्हाला उद्दे शून वापरण्यात आला आहे त्याचा कदाधचत तुम्हाला त्तवसर पडलेला टदसतो.
६. कारि जयांच्यावर प्रभु प्रेम करतो, त्यांना तो लशतत लावतो आणि जयांना तो आपले
पु र म्हिून तवीकारतो, त्यांना तो लशक्षा करतो.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:१८ - यहुदी आणि णितती असे म्हितात की, आम्ही अल्लाहचे पु र आहोत आणि
त्याचे लाडके आहोत, मग तू त्यांना असे सांग की, मग तो तुम्हाला तुम च्या पापांबद्दल
लशक्षा का करतो?
१२०.
एिाद्या व्यक्तीचे प्राक्तन परमेश्िराद्िारे पू ितननधातररत ककं िा पूितसलणित आहे का? (काददर
ककं िा ककस्मत)
बायबल
नाही / होय कुरान
अनुिाद ११:२६-२७ - २६. आज मी तुमच्यापुढे आशीवावद आणि शाप हे पयावय ठे वत आहे .
त्यातून तनवड करा. २७. आज मी तुमचा दे व परमेश्वर ह्याचा जया आज्ञा तुम्हाला
सांधगतल्या त्या नीि लक्षपू ववक पाळल्यात तर तुम्हाला आशीवावद लमळे ल.
अनुिाद ३०:१९ - “आज तवगव आणि पर्थ
ृ वीच्या साक्षीने मी तुम्हाला जीवन आणि मत्ृ यू या
दोहोतून एकाची तनवड करायला सांगत आहे . जीवनाचा पयावय तवीकारलात तर आशीवावद
लमळे ल.
यहोशिा २४:१५ - “पि कदाधचत ् या परमेश्वराची सेवा करिे तुम च्या मनात नसेल. तर ती
तनवड आजच करा. कोिाची उपासना करायची ते ठरवा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अत तौब ९:५१ - अल्लाहने आमच्याकरीता जे तनस्श्चत केले आहे त्याच्या व्यततररतत
काहीही आम्हाला पोचिार नाही. तोच आमचा रक्षिकताव आहे .
कसास २८:६८ - तुझा त्तवधाता इस्च्छतो त्यास तनमावि करतो आणि इस्च्छतो त्यास
तनवडतो.
अह्झाब ३३:३८ - अल्लाहने प्रेत्तषतांना जी गोष्ि आवश्य कतवव्य म्हिून ठरवू न टदली आहे
त्या बाबतीत प्रेत्तषतांवर कोिताही आक्षेप येत नाही.
टीप: णिश्चनांमधील आलमवतनअन लोक “नाही” बोलतील; परं तु कॅस्ल्वतनतट्स “होय”
बोलतील.

१२१.
एिाद्या व्यक्तीला स्िगातत ककं िा नरकात पाठिायचे हे ठरिण्यासाठी परमेश्िर त्या
व्यक्तीच्या चांगल्या आणि िाईट कृत्यांचे मोजमाप िापरतो का? (तेराझी)
बायबल
नाही / होय कुरान
इकफसकरांस २:८-९ - ८. कारि दे वाच्या कृपेने त्तवश्वासाच्या द्वारे तुमचे तारि झाले आणि
ते तुमच्याकडू न झाले नही, तर ते दे वापासूनचे दान असे आहे . ९. आणि एखादा काही
काम करतो त्याचा पररिाम म्हिून नव्हे . यासाठी कोिी बढाई मारु नये.
तीताला ३:४-५ - ४. पि जेव्हा आमच्या तारिाऱ्या दे वाची कृपा व प्रीतत मानवाप्रती प्रकि
झाली, तेव्हा ..... ५. त्याने आम्हाला तारले. दे वाकडू न तनदोष म्हिवू न घेण्यासाठी आम्ही
केलेल्या कोित्याही कृत्यांनी नव्हे तर त्याच्या दयेमळ
ु े आम्ही तारले गेलो.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------आररफ ७:८-९ - त्याटदवशी होिारे वजनमाप हे खरे असेल. त्यावेळी जयांचे पारडे जड
असेल, त्यांचीच भरभराि होईल.
मुसमनन २३:१०२-१०३ - जयांच्या तराजूचे पारडे जड असेल त्यांचीच भरभराि होईल. परं तु
,जयांच्या तराजूचे पारडे हलके असेल ते सदै व नरकात वाततव्य करतील.
१२२.
परे मश्िरच्या साम्राज्यात प्रिेश समळििे शक्य होण्यासाठी, सितप्रथम “आध्याजत्मक
पु नजतन्म” होिे आणि “पुन्हा जन्म घेिे” आिश्यक आहे का?
बायबल
होय / नाही कुरान
योहान १:१२-१३ - १२. काही लोकांनी त्याला आपले मानले. त्यांनी त्याच्यावर त्तवश्वास
ठे वला. त्तवश्वास ठे विाऱ्या सवाांना त्याने दे वाची मुले होण्याचा हतक टदला. १३. ही मुले
लहान बालके जन्मतात तशी जन्मली नाहीत. त्यांचा जन्म आईवडडलांच्या इच्छे ने ककं वा
योजनेमुळे झाला नाही, तर त्यांचा जन्म दे वाकडू न झाला.
योहान ३:३ - येशन
ू े उिर टदले, ‘मी तुम्हांला खरे सांगतो प्रत्येक व्यततीचा नव्याने जन्म
झालाच पाटहजे. जर एखाघा मािसाचा नव्याने जन्म झाला नाही, तर दे वाचे राजय पाहू
शकिार नाही.’
२ कररंथकरांस ५:१७ - म्हिून, जर कोिी णिततामध्ये आहे , तर तो नवी उत्पत्ति आहे .
जुने गेल आहे . नवीन आले आहे !
१ पेत्र १:२३ - जे बीज नाशवं त आहे त्यापासून तुमचा नवा जन्म झाला नाही तर जे बीज
अत्तवनाशी त्यामुळे झाला आहे , तुम चा नवा जन्म दे वाच्या वचनाद्वारे जे स्जवं त आहे व
टिकते त्यापासून झाला आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टीप: कुरािमध्ये “आध्यास्त्मक पु नजवन्म” होिे आणि “पु न्हा जन्म घेिे” आवश्यक
असण्याबद्दल काहीही उल्लेख केलेला नाही.

१२३.
परमेश्िर णिस्तािर िरा विश्िास असिाऱ्या सित श्रद्धाळूं ना शाश्ित जीिन दे ण्याबद्दल
िचन ककं िा िात्री दे तो का?
बायबल
होय / होय कुरान
योहान ३:३६ - जो कोिी पुरावर त्तवश्वास ठे वतो त्याला अनंतकाळचे जीवन लमळते.”
योहान ५:२४ - मी तुम्हांला खरे तेच सांगतो: जो माझे ऐकतो आणि जयाने मला पाठत्तवले
त्याच्यावर त्तवश्वास ठे वतो त्याला अनंतकालचे जीवन लमळे ल.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इम्रान ३:५५ ि ११३-११५ - हे येशू मी तुला नैसधगवक मरि दे ईन आणि मी तुला
प्रततष्ठा प्रदान करीन, श्रद्धाहीन लोकांच्या आरोपातून तुला मुतत करीन, नंतर तुम्हाला
माझ्याकडे परत यावे लागेल.
मीद ५:४७ ि ६९ - जे श्रद्धावं त आहे त व जे कोिी अल्लाहवर व अंततम टदवसावर
त्तवश्वास ठे वतात आणि सत्कमे करतात ते तनस्श्चतच भयाने ग्रतत होिार नाहीत की,
दु:खीतही होिार नाहीत.
भविष्यातील गोष्टी
१२४.
"प्रेवषत" आणि "भविष्यिािी" हे शब्द मुख्यतः ज्या व्यक्तीला परमेश्िराच्या कृपेने
भविष्यातील गोष्टींचे ज्ञान आहे अश्या उद्दे शाने िापरले गेले आहे त का? (नेबी)
बायबल
होय / नाही कुरान
१ शमुिेल ९:९ - शौंल नोकराला म्हिाला, “ठीक आहे , चल जाऊ.” आणि ते ततकडे
तनघाले. चढि जात असताना वािे त त्यांना पाण्याला चाललेल्या काही तरुि मुली भेिल्या.
त्यांना त्यांनी संदेष्ट्याचा पिा त्तवचारला.
प्रकटीकरि १९:१० - यावर मी देवदूताच्या पायावर डोके ठे वून त्याची उपासना करु लागलो.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------आररफ ७:१५८ ि १८८ - मी खरोखरीच त्या अल्लाहकडू न, जयाची आकाश व धतीवर
प्रभूसिा आहे त्याच्याकडू न तुम्हा सवाांच्या प्रतत पाठवण्यात आलेला एक प्रेत्तषत आहे .
त्याच्यालशवाय दुसरा कोिताही ईश्वर नाही.
अह्काफ ४६:९ - मी काही कोिी नवा प्रेत्तषत नाही, आणि मला हे ही माटहत नाही की
माझ्या बाबतीत काय होिार आहे , आणि तुमच्या बाबतीत काय होिार आहे , मी केवळ
माझ्याकडे प्रकि होिाऱ्या आज्ञेचे अनुसरि करीत असतो. मी तर केवळ सावध करिारा
आहे .

१२५.
जगाच्या अंताशी ननगडडत भविष्यातील घटनांविषयी सविस्तर मादहती ददली गेली आहे का?
(इस्च्छतोलॉजज / गाईब हाबेर)
बायबल
होय / नाही कुरान
मत्तय २४:३,१४ ि २५ - ३. आम्हांला सांगा की या गोष्िी कधी होतील? तुम्ही परत येण्याचा
आणि जगाचा शेवि होण्याचा काळ जवळ आला आहे हे आम्ही कोित्या घिनांवरून
ओळखावे?” १४. दानीएल संदेष्ट्यांने एका अमंगळ गोष्िीत्तवषयी सांधगतले की, स्जच्यामुळे
नाश ओढवेल. अशी अमंगळ गोष्ि ही पत्तवर जागी- मंटदरामध्ये उभी असलेली तुम्ही
पाहाल.” २५. या गोष्िी होण्या अगोदरच मी तुम्हांला सावध केले आहे .
प्रकटीकरि १:१ - हे येशू णितताचे प्रकिीकरि आहे . जया गोष्िी लवकरच घडिे आवश्यक
आहे , ते आपल्या सेवकांना दाखत्तवण्यासाठी दे वाने येशूला हे दे वापासून प्राप्त झाले णितताने
त्याच्या दे वदूताला पाठवू न या सवव गोष्िी योहानाला दाखत्तवण्यास सांधगतले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:५० - मी तुम्हाला असेही म्हित नाही की, जे अदृश्य आहे ते मला
माटहत आहे .
१२६.
शेिटच्या काळात शजक्तशाली सैतान शासक येिार आहे याविषयी काही भविष्यसूचक पद्य
आहे त का? (अँटीणिस्त /मे हदी)
बायबल
होय / नाही कुरान
मत्तय २४:२१-२५ – २३. तर त्याच्यावर त्तवश्वास ठे वू नका. २४. खोिे णितत आणि खोिे
संदेष्िे उदयास येतील.
२ थेस्सलनीकाकरांस २:७-९ - आणि मग दुष्ि प्रकि होईल. प्रभु येशू त्याला आपल्या
मुखातील श्वासाने मारुन िाकील आणि प्रभु जेव्हा त्याच्या येण्याच्या वेळी मोठ्या वै भवाने
प्रकि होईल तेव्हा तो त्याचा नाश करील. ९. दुष्िाचे येिे सैतानाच्या सामर्थयावने होईल
आणि त्याच्या येण्याबरोबर खोिे चमत्कार, धचन्हे आणि अद्भुत गोष्िी घडतील.
१ योहान २:१८ - माझ्या मुलांनो, शेवि जवळ आला आहे आणि तुम्ही ऐकल्याप्रमािे
णिततत्तवरोधी येत आहे त आणि आताही पु ष्कळ णिततत्तवरोधी टदसू लागले आहे त. त्यामुळेच
आम्हाला कळते की, शेवि जवळ आला आहे .
प्रकटीकरि ६:१-२ - २. मी पाटहले आणि तेथे माइयासमोर पांढरा घोडा होता. घोडेतवाराने
धनुष्य धरले होते. त्याला मुगुि दे ण्यात आला होता. तो तनघाला, शरूचा पराभव करीत
तनघाला, तो त्तवजय लमळत्तवण्यासाठी तनघाला.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टीप: कुरािमध्ये अँिीणितत ककं वा मेहदीच्या येण्यात्तवषयी कोिताही उल्लेख नाही.

१२७.
असा “न्यायाचा ददिस” येिार आहे का, ज्याददिशी परमेश्िर प्रत्येक व्यक्तीला मत्ृ यूतून
उठिू न तो स्िगातत जािार का नरकात हे ठरिेल? (अदहरें त गुनु)
बायबल
होय / होय कुरान
इब्री लोकांस ९:२७ - आणि जसे लोकांना एकदाच मरि व नंतर न्यासानासमोर येिे नेमन
ू
ठे वलेले असते,
२ पेत्र २:९ - अशा प्रकारे , प्रभुला, धालमवक लोकांची त्यांच्या दु:खापासून सुिका कशी
करायची हे माहीत आहे आणि त्याला माहीत आहे की न्यायाच्या टदवसापयांत दुष्ि लोकांना
लशक्षेसाठी कसे ठे वायचे.
प्रकटीकरि २०:११-१५ - १२. त्या मेलेल्या लोकांच्या कृतीप्रमािे त्यांचा न्यायतनवाडा
करण्यात आला. १५. आणि जर कोिाचे नाव जीवनीपु ततकात सापडले नाही, तर त्याला
अगनीच्या तळ्यात िाकण्यात येत होते.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:११३ - जया गोष्िींमध्ये मतभेद आहे त त्या बाबींचा तनवाडा अल्लाह
पु नरुत्थानाच्या टदवशी करे ल.
अल-इ इम्रान ३:१८५ - प्रत्येक जीवाला मरिाची चव चाखावी लागिार आहे . केवळ
पु नरुत्थानाच्या टदवशीच तुम्हाला तुमचे पु रेपूर फळ टदले जािार आहे . म्हिून जया कोिी
व्यततीला नरकाच्या अगनीपासून दूर नेण्यात येईल व तवगावमध्ये प्रवेश दे ण्यात येईल ततने
तनस्श्चतच आपले ध्येय गाठले असेल.
१२८.
प्रत्येकाला काही काळ नरकात यातना भोगाव्या लागिार आहे त का?
बायबल
नाही / होय कुरान
योहान ५:२४ - मी तुम्हांला खरे तेच सांगतो: जो माझे ऐकतो आणि जयाने मला पाठत्तवले
त्याच्यावर त्तवश्वास ठे वतो त्याला अनंतकालचे जीवन लमळे ल. त्याला दोषी ठरत्तवले जािार
नाही. तर त्याने मरिातून तनघून जीवनात प्रवेश केला आहे .
रोमकरांस ८:१ - म्हिून आता जे णितत येशूमध्ये आहे त त्यांना लशक्षा नाही.
१ थेस्सलनीकाकरांस ५:९ - कारि दे वाने आम्हाला त्याचा क्रोध सहन करण्यासाठी तनवडले
नाही, तर आपल्या प्रभु येशू णितताद्वारे तारि लमळावे म्हिून तनवडले आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इम्रान ३:१८५ - म्हिून जया कोिी व्यततीला नरकाच्या अगनीपासून दूर नेण्यात
येईल व तवगावमध्ये प्रवेश देण्यात येईल ततने तनस्श्चतच आपले ध्येय गाठले असेल.
मररयम १९:७०-७२ - आम्ही त्या लोकांना तनस्श्चतच चांगले जाितो जे नरकात जळण्यास
अधधक पार आहे त .

१२९.
जर एिादी व्यक्ती नरकात गेली, तर नंतर तेथून बाहे र पडू न स्िगातत जाण्याची शक्यता
आहे का?
बायबल
नाही / होय कुरान
मत्तय २५:४१ ि ४६ - मग राजा आपल्या डाव्या बाजूच्यांना म्हिेल, ‘माझ्यापासून दूर जा,
तुम्ही शात्तपत आहात, अनंतकाळच्या अगनीत जा. हा अगनी सैतान व त्याच्या दूतांसाठी
तयार केला आहे . ४६. मग ते अनीततमान लोक अनंतकाळच्या लशक्षेसाठी जातील,
लूकक १६:२५-२६ - २५. परं तु अब्राहम म्हिाला, “माझ्या मुला, लक्षात ठे व की तुझ्या
जीवनात जशा तुला चांगल्या गोष्िी लमळाल्या, तशा लाजाराला वाईि गोष्िी लमळाल्या.
२६. आणि या सगळ्यालशवाय, तुमच्या व आमच्यामध्ये एक मोठी दरी ठे वलेली आहे ,
यासाठी की, येथून तुमच्याकडे जयांना जायचे आहे त्यांना जाता येऊ नये व तुमच्याकडू न
कोिालाही आमच्याकडे येता येऊ नये.’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अन आम ६:१२८ - तुमचे तथान नरकरूपी अगनी हे च आहे , आणि अल्लाह अन्यप्रकारे
इस्च्छत नसेल तर तेथे तुम्हाला प्रदीघवकाळ लागेल.
हूड ११:१०६-१०७ - जेव्हा तो टदवस येईल तेव्हा कोिीही जीव त्याच्या अनुज्ञेलशवाय बोलू
शकिार नाही; मग त्यांच्यापै की काही जीव सुदैवी ठरतील आणि काही दुदैवी ठरतील. जे
सुदैवी ठरतील ते तवगावत असतील.
१३०.
पु नरुद्धार केलेले शरीर हाड, मांस आणि रक्ताचे प्रत्यक्ष शरीर असते का?
बायबल
नाही / होय कुरान
१ कररंथकरांस १५:३५-५० – ३५. परं तु कोिीतरी म्हिेल? “मेलेले कसे उठत्तवले जातात?
कोित्या प्रकारच्या शरीराने ते येतात?” ४४. जे जलमनीत पु रले जाते ते नैसधगवक शरीर
आहे जे उठत्तवले जाते ते आध्यास्त्मक शरीर आहे . जर नैसधगवक शरीरे आहे त तर
आध्यास्त्मक शरीरे सुद्धा असतात. ५०. आपल्या मांस व रतत असलेल्या जधगक शरीराला
दे वाच्या राजयात वािा लमळू शकत नाही.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२५ ि २५९ - त्या बागेत त्यांच्यासाठी पत्तवर जीवनसाथी असतील आणि ते
त्यात सदै व तनवास करतील. लोकांसमोर एक उदाहरि म्हिून तुला ठे वता यावे यासाठी
आम्ही असे केले आहे , आणि हाडांकडे पहा आम्ही ती कशी व्यवस्तथत जोडतो आणि
त्यावर मांसाचे आवरि चढवतो.
झुहृफ ४३:७० - तुम्ही आणि तुमच्या पत्नी आनंदी होऊन उपवनात प्रत्तवष्ि व्हा.
िाकीया ५६:३५-३८ - आम्हीच एक सुंदर तनलमवती म्हिून त्यांना तनमावि केले आहे . आणि
त्यांना कुमारी बनवले आहे .
नेबी ७८:३३ - आणि सम वयाच्या नवयुवती.

१३१.
स्िगातत लैंचगक संबंध आणि लग्न होतील का? (हौरीस)
बायबल
नाही / होय कुरान
मत्तय २२:२८-३३ - २८. आता प्रश्न असा आहे की, पु नरूत्थानाच्या वेळेस ती कोिाची पत्नी
असेल, कारि सवव सातही भावांनी ततच्यांशी लगन केले होते.” २९. उिर दे ताना येशू त्यांना
म्हिाला, तुम्ही चुकीची समजूत करून घेत आहात, कारि तुम्हांला दे वाचे वचन ककं वा
सामर्थयव माहीत नाही. ३०. तुम्हांला समजले पाटहजे की, पु नरूत्थानानंतरच्या जीवनात लोक
लगन करिार नाहीत ककं वा करून दे िार नाहीत. उलि ते तवगावत दे वदूतासारखे असतील.
१ कररंथकरांस १५:५० - आपल्या मांस व रतत असलेल्या जधगक शरीराला दे वाच्या राजयात
वािा लमळू शकत नाही.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------तूर ५२:२० - आम्ही त्तवशाल व सुंदर नेर असलेल्या रूपवती स्तरया त्यांना सहचाररिी
म्हिून दे ऊ.
रहमान ५५:५५-५६, ७०-७२ - त्यांमध्ये नजर खाली झुकलेल्या अशा पत्तवर स्तरया असतील,
जयांना त्यांच्या आधी ना कोित्याही मनुष्याने व ना कोित्याही स्जन्न ने तपशव केला
असेल.
१३२.
साितभौसमक चचतला "णिस्ताची िधू" समजले जाते का?
बायबल
होय / नाही कुरान
इकफसकरांस ५:२३,२५ ि ३२ – २३. णितत तवत:च शरीराचा तारिारा आहे . २५. पतींनो,
जयाप्रमािे णितत मंडळीवर प्रीतत करतो, तशी तुम्ही आपल्या पत्नीवर प्रीतत करा. त्याने
ततच्यासाठी तवत:ला टदले, ३२. हे गुढ सत्य फार महत्त्वाचे आहे आणि मी हे सांगत आहे
की ते णितत व मंडळीला लागू पडते.
प्रकटीकरि १९:७ - आपि उल्हास करु व आनंदात राहू! आणि त्याचे गौरव करु कारि
कोकऱ्याचे लगन जवळ आले आहे . आणि त्याच्या वधूने तवत:ला निवू न तयार केले आहे
प्रकटीकरि २१:९ - मग जया दे वदूतांच्या हातात सात पीडांनी भरलेल्या सात वाट्या होत्या.
त्यांच्यापै की एक दे व दूत आला, आणि तो मला म्हिाला, “इकडे ये! जी कोकऱ्याची वधु
आहे , ती मी तुला दाखत्तवतो.”
प्रकटीकरि २२:१७ - आत्मा आणि नवरी असे म्हितात की, “ये! आणि जो कोिी हे ऐकतो,
तो असे म्हिो की, “ये!” आणि जो तहानेला आहे , तो येवो, जया कोिाला पाटहजे, तो
फुकि टदले जािारे जीवनी पािी घेवो.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टीप: कुरािात चचवचा उल्लेख केवळ एकदाच येतो आणि "णितताची वधू" बद्दल कोिताही
उल्लेख येत नाही: हज २२:४०

व्यिहाररक जीिनातील समस्या
१३३.
िततमानातील श्रद्धाळूं नी कायद्याप्रमािे राहािे अशी परमेश्िराची इच्छा आहे का? (शररया)
बायबल
नाही / होय कुरान
रोमकरांस ६:१४ - पाप तुम्हांवर राजय करिार नाही. कारि तुम्ही तनयमशातराधीन नाही
तर दे वाच्या कृपेच्या अधीन आहात.
रोमकरांस १०:४ - कारि णितत तनयमशातराचा शेवि आहे यासाठी की, जे त्तवश्वास
ठे वतात त्यांना नीततमत्व लमळावे.
गलतीकरांस ३:११ ि २५ - ११. तनयमशातरामुळे कोिीही मनुष्य देवासमोर नीततमान ठरत
नाही, हे उघड आहे . कारि शातर सांगते की,“त्तवश्वासामुळे नीततमान मनुष्य जगेल.” २५.
पि आता हा त्तवश्वास आलाच आहे , तर यापु ढे आम्ही या कडक पालकाच्या अधीन नाही.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:४८ - तू अल्लाहने जे प्रकि केले आहे त्यानुसार त्यांच्यामध्ये तनिवय कर आणि
तुझ्याकडे जे सत्य आलेले आहे त्यास सोडू न तू त्यांच्या दुष्ि प्रवि
ृ ीचे अनुकरि करू
नकोस.
अल जाससयाह ४५:१८ - आम्ही तुला धमवज्ञांचा अंतभावव असलेला एक सुतपष्ि मागव ठरवू न
टदला आहे ; तू त्या मागावचे अनुसरि कर.
१३४.
श्रद्धाळूं नी िाईन वपिे ननवषद्ध आहे का?
बायबल
नाही / होय कुरान
लूकक ७:३४-३५ - ३४. मनुष्याचा पु र खात पीत आला आणि तुम्ही म्हिता; “पाहा, तो
खादाड, मद्यपी, जकातदारं चा आणि पाप्यांचा लमर आहे .’ ३५. ज्ञान तेव्हा योगय ठरते,
जेव्हा त्याचा वापर केल्याने झालेल्या गोष्िी योगय असतात.”
योहान २:१-११ - तर पाण्याचा द्राक्षारस झालेला होता. तो द्राक्षारस कोठू न आला हे त्या
मािसाला माहीत नव्हते.
१ तीमर्थयाला ५:२३ - नुसतेच पािी त्तपण्याचे थांबव आणि तुझ्या पचनासाठी व वारं वारच्या
दुखण्यासाठी द्राक्षारसाचा वापर कर.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२१९ - यामध्ये महापाप आहे .
मीद ५:९०-९१ - मादक द्रव्ये ही सैतानाची ककळसवािी कामे आहे त म्हिू या गोष्िीपासून
दूर राहा म्हिजे तुमचा उत्कषव होईल.

१३५.
श्रद्धाळूं नी डु कराचे मांस िािे ननवषद्ध आहे का?
बायबल
नाही / होय कुरान
प्रेवषतांचीं कृत्यें १०:१३-१५ - १३. नंतर एक वािी पेराने ऐकली, “पेरा, उठ; यापै की कोिताही
प्रािी मारुन खा.” १५. पि ती वािी त्याला पु न्हा म्हिाली, “दे वाने या गोष्िी शुद्ध केल्या
आहे त. त्यांना अपत्तवर म्हिू नकोस!”
१ कररंथकरांस १०:२५ - मांसाच्या बाजारात जे मास त्तवकले जाते ते कोितेही मांस खा.
त्तववेकबु ध्दीला त्या मांसात्तवषयीचे कोितेही प्रश्न न त्तवचारता खा.
कलस्सैकरांस २:१६ - म्हिून कोिीही तुमच्यावर खाण्यात्तवषयी आणि त्तपण्यात्तवषयी ककं वा
मेजवान्यांत्तवषयी, नवचंद्रोउत्सवात्तवषयी ककं वा शब्बाथ टदवसांत्तवषयी िीका करु नये.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:३ - तनत्तषद्ध ठरवण्यात आले आहे डु कराचे मांस
अल अन आम ६:१४५ - डु कराचे मांस हे अतवच्छ ककं वा अपत्तवर असल्यामुळे.
१३६.
िततमानातील श्रद्धाळूं नी उपिास ठे िािे हे परमेश्िराला अपेक्षक्षत आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
योएल २:१२ - परमेश्वराचा संदेश पु ढीलप्रमािे आहे : “मनापासून माझ्याकडे परत या. तुम्ही
दुष्कृत्ये केलीत. रडा, शोक करा आणि उपवास करा.
मत्तय ६:१७ - तुम्ही जेव्हा उपास करता तेव्हा आपल्या डोतयाला तेल लावा आणि आपले
तोंड धुवा.
माकत २:२० - परं तु असे टदवस येतील की, वर त्यांच्यापासून घेतला जाईल आणि नंतर ते
त्या टदवशी उपास करतील.
१ कररंथकरांस ७:५ - तुम्हालां प्राथवनेला वेळ दे ता यावा म्हिून एकमेकांच्या संमतीने
ठरात्तवक वेळेकरीता दूर राहा. आणि मग पु न्हा एक व्हा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१८३ ि १८५ - उपवास करिे तुमच्यासाठी त्तवटहत करण्यात येत आहे .
रमजान या मटहन्यातच उपास पाळावा. उपवास करिे तुमच्याच टहताचे आहे .
अह्झाब ३३:३५ - उपवास पाळिारे पु रुष व स्तरया यांसाठी अल्लाहने क्षमा व महान
पु ण्यफल तयार ठे वले आहे .

१३७.
प्राथतना आणि उपिास उघडपिे करािेत ज्यामुळे इतर लोक तुम्हाला असे करताना बघू
शकतील या गोष्टीस परमेश्िर प्राधान्य दे तो का?
बायबल
नाही / होय कुरान
मत्तय ६:५-८ – ६. पि तुम्ही जेव्हा प्राथवना करता तेव्हा आतल्या खोलीत जा, दार लावू न
घ्या. व जो तुमचा त्तपता गुप्त आहे त्याची प्राथवना करा. मग तुमचा त्तपता, जयाला कोिी
पाहू शकत नाही तो तुम्हांला प्रततफळ दे ईल.
मत्तय ६:१६-१८ - १६. जेव्हा तुम्ही उपास करता तेव्हा तुम्ही ढोंगयांसारखे चेहरा उदास करू
नका. १८. यासाठी की, तुम् ही उपास करता हे लोकांना टदसू नये तर तुमच्या गुप्त
त्तपत्याला टदसावे. मग तुमचा गुप्त त्तपता तुम्हांला प्रततफळ दे ईल.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अनननसा ४:१०३ - जेव्हा तू त्यांच्यामध्ये उपस्तथत असशील आणि त्यांना नमाज पढवत
असशील तेव्हा त्यांच्यापै की एका समूहाला तुझ्याबरोबर उभं राहू दे .
जुमा ६२:९ - शुक्रवारी जेव्हा प्राथवनेसाठी आवाहन करण्यात येईल तेव्हा सवव व्यवहार सोडू न
अल्लाहच्या नामतमरिासाठी त्वरे ने धाव घ्या.
१३८.
प्रत्येक िषाततील एका मदहन्यात लोकांनी ददिसभर उपिास करून रात्री जेिािे अशी
परमेश्िराची इच्छा आहे का? (रमजान)
बायबल
नाही / होय कुरान
यशया ५८:३ - परमेश्वर म्हितो, “त्तवशेष टदवशी उपास करून तुम्ही तुम्हालाच पाटहजे ते
करता. तुम् ही तुमच्या शरीराला तलेश दे त नाही तर तुमच्या नोकरांना लशक्षा करता.
मत्तय ६:१६-१८ - १६. जेव्हा तुम्ही उपास करता तेव्हा तुम् ही ढोंगयांसारखे चेहरा उदास करू
नका. १८. यासाठी की, तुम् ही उपास करता हे लोकांना टदसू नये तर तुमच्या गुप्त
त्तपत्याला टदसावे. मग तुमचा गुप्त त्तपता तुम्हांला प्रततफळ दे ईल.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१८३-१८५ - उपवास करिे तुमच्यासाठी त्तवटहत करण्यात येत आहे . रमजान
या मटहन्यातच उपास पाळावा.

१३९.
श्रद्धाळूं नी उत्पनाचा दहािा दहस्सा दान करिे आणि सभक्षा दे िे परमेश्िरास अपेक्षक्षत आहे
का? (जकात)
बायबल
होय / होय कुरान
मलािी ३:८-१० - दे वाकडे चोरी करण्याचे सोडू न द्या. दे वाकडे चोरी करु नये. पि तुम्ही
माझ्या वततू चोरल्या.” “तुम्ही मला त्तवचारता, ‘आम्ही तुझे काय चोरले?’ “तुम्ही मला
तुमच्या वततूंचा एक दशांश भाग द्यायला हवा.
मत्तय ६:३ - म्हिून जेव्हा तुम्ही गररबाला द्याल, तेव्हा गुपचूप द्या. तुमचा उजवा हात
काय करतो हे तुमच्या डाव्या हाताला कळू नये.
मत्तय १९:२१. - येशन
ू े उिर टदले, तुला जर पररपू ि व व्हायचे असेल तर जा आणि तुझे जे
काही आहे ते त्तवकून िाक. आणि ते पै से गरीबांना वािू न दे . म्हिजे तवगावत तुला मोठा
ठे वा लमळे ल. मग ये आणि माझ्यामागे चालू लाग.”
लूकक ११:४१ - पि जे आतमध्ये आहे , ते गरीबांना द्या. आणि नंतर सवव काही
तुमच्यासाठी तवच्छ होईल.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१७७ - जो अल्लाहच्या प्रेमाखातर आपले धन नातेवाईक, अनाथ, गरजवं त
आणि वािसरू यांच्यावर खचव करतो व तनयलमत जकात दे त असतो हे लोकच सत्यवचनी
असल्याचे लसद्ध झाले आहे .
तेव्ह्बी ९:१०३-१०४ - तो अल्लाहच होय जो आपल्या सेवकांकडू न दानास तवीकृती प्रदान
करतो.
मुसमनन २३:१ ि ४ - दान (जकात) दे ण्यास सकक्रय असतात. त्या श्रद्धावं तांना तनस्श्चतच
यश प्राप्त होते.
१४०.
परमेश्िरास धासमतक प्राथतना दर ददिशी ददिसातून पाच ठराविक िेळा िारं िार ऐकण्याची
इच्छा आहे का? (नमाज)
बायबल
नाही / होय कुरान
मत्तय ६:७ – “आणि जेव्हा तुम्ही प्राथवना करता तेव्हा जयांना दे व माहीत नाही अशासारखे
होऊ नका. ते तनरथवक बडबड करतात. कारि आपि फार बोलल्याने आपले म्हििे ऐकले
जाईल असे त्यांना वािते.
योहान ४:२४ - देव आत्मा आहे . म्हिून त्याच्या उपासकांनी आत्म्याने व खरे पिाने त्याची
उपासना केली पाटहजे.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:४५ - प्राथवनेद्वारे अल्लाहकडे साहाय्याची याचना करा.
हूड ११:११४ - टदवसांच्या दोन्ही िोकांच्या वेळी, आणि टदवसाच्या सस्न्नध असलेल्या
रारीच्या भागामध्ये प्राथवना करा.
इस्रा १७:७८ - सूय व अतत पावण्याच्या व तनततेज होण्याच्या वेळेपासून रारीच्या
काळोखापयांत नमाज पढ व रारीच्या अंततम प्रहरी प्राथवना करताना नमाज पठि कर.

१४१.
श्रध्दाळूं नी त्यांच्या आयुष्यातून एकदा तरी पवित्र दठकािाची यात्रा करािी अशी परमेश्िराची
अपेक्षा आहे का? (हज)
बायबल
नाही / होय कुरान
मत्तय २४:२४-२६ - “एखादा मनुष्य तुम्हांला सांगेल, पाहा, मशीहा ओसाड रानात आहे . तर
तेथे जाऊ नका. ककं वा जर ते म्हिाले, पाहा, णितत, आतल्या खोलीत लपला आहे , तर
त्याच्यावर त्तवश्वास ठे वू नका.
योहान ४:१९-२४ – २१. येशू म्हिाला, “बाई, माझ्यावर त्तवश्वास ठे व! अशी वेळ येत आहे
की, आपल्या त्तपत्याची (दे वाची) उपासना करण्यासाठी यरुशलेमला अगर या डोंगरावर
जाण्याची गरज पडिार नाही. २४. दे व आत्मा आहे . म्हिून त्याच्या उपासकांनी आत्म्याने
व खरे पिाने त्याची उपासना केली पाटहजे.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१९६ - अल्लाह साठी हज व उमरा पू ि व करा.
अल-इ इम्रान ३:९७ - अल्लाहचे ऋिी असलेल्या लोकांनी हज यारा करिे हे त्यांचे कतवव्य
आहे .
१४२.
िततमानातील लोकांनी िषाततून एकदा प्राण्याची बळी द्यािी अशी परमेश्िराची इच्छा आहे
का? (कुबातन)
बायबल
नाही / होय कुरान
स्तोत्रसंदहता ५१:१६-१७ - १६. तुला बळी नको आहे त. तुला नको असिारे बळी मी दे िार
नाही. १७. दे वाला हवी असलेला बळी म्हिजे त्तवदीिव झालेला आत्मा होय. दे वा, तू धचरडले
गेलेल्या आणि त्तवदीिव झालेल्या ह्दयाकडे पाठ कफरविार नाहीस.
इब्री लोकांस ९:११-१२ ि २५-२८ - ११. पि णितत १२. बकरे ककं वा वासरू यांचे रतत घेऊन
नव्हे , तर आपले तवत:चेच रतत घेऊन परमपत्तवर तथानात गेला २५. जे त्याचे तवत:चे
नाही असे रतत घेऊन जसा मुख्य याजक परमपत्तवर तथानात दरवषी जातो तसा णितत
पु न्हा पु न्हा परमपत्तवर तथानात गेला नाही. २६. तसे असते तर णितताला जगाच्या
तथापनेपासून तवत:चे अपवि पु ष्कळ वेळा करावे लागले असते. परं तु आता युगाच्या शेविी
आपल्या तवत:ला अपवि करून पाप नाहीसे करण्यासाठी तो एकदाच प्रकि झाला आहे . २८.
तसाच णितत पु ष्कळ लोकांची पापे नाहीशी करण्याकररता अपवपारूपाने केवळ एका वेळेस
टदला गेला .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१९६ - तुमच्यापै की जो कोिी आजारी असेल, ककं वा डोळ्याच्या रोगाने ग्रतत
असेल त्याने उपास करून अथवा दान दे ऊन, बललदानाच्या तवरूपात प्रायस्श्चि घ्यावे.
हज २२:२८ ि ३४ - त्या बललदानाच्या चतुष्पाद प्राण्यांमध्ये तुम्हाला तनधावररत अवधीमध्ये
लाभ आहे .

१४३.
जर मु सलमानांना बायबलमधील एिाद्या गोष्टीबद्दल काही प्रश्न असेल तर त्यांनी णिश्चन
ककं िा यहुदींना याबद्दल विचारिे योग्य आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
१ पेत्र ३:१५ - पि आपल्या अंत:करिात णितत हा प्रभु आहे असा आदर बाळगा
तुमच्यामध्ये जी आशा आहे , ततच्यात्तवषयी तुम्हांला कोिी त्तवचारले तर त्याचे समथवन
करण्यास सदै व तयार राहा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------युनुस १०:९४ - आम्ही तुझ्याकडे जे प्रकि केले आहे त्यात्तवषयी जर तू शंकाकुल असशील
तर तू त्यांना त्तवचार जे तुझ्या आधीपासून तो ग्रंथ वाचत आलेले आहे त.
नाल १६:४३ - जयाच्याकडे ग्रंथाचे ज्ञान आहे त्यास त्तवचारून पहा.
१४४.
जर एिाद्या व्यक्तीला पवित्र ग्रंथातील कोित्याही गोष्टीबद्दल काही आशंका असेल तर
श्रध्दाळूं नी त्यांना उत्तर आिडिार नाही म्हिून प्रामाणिक प्रश्न विचारिे टाळले पादहजे
का?
बायबल
नाही / होय कुरान
प्रेवषतांचीं कृत्यें १७:११ - हे यहूदी लोक थेतसलनीका येथील यहूदी लोकांपक्ष
े ा बरे होते. पौल
व सीला यांनी गोष्िी सांधगतल्या. त्या गोष्िी त्यांनी आनंदाने ऐकल्या. बबरुया येथील हे
यहूदी लोक पत्तवर शातराचा दररोज अभ्यास करीत. या गोष्िी खऱ्याच घडल्या आहे त की
काय यात्तवषयी जािून घेण्यास ते उत्सुक होते.
१ योहान ४:१ - त्तप्रय लमरांनो, प्रत्येक संदेष्ट्याचा आत्म्यावर त्तवश्वास ठे वण्याची सवय लावू न
घेऊ नका. त्याऐवजी नेहमी त्या आत्म्यांचीपरीक्षा करा व ते (खरोखर) दे वापासून आहे त का
ते पाहा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१०८ - जो कोिी श्रद्धेचे रूपांतर अश्रद्धेमध्ये करतो तो तनस्श्चतच
सन्मागावपासून दूर गेलेला असतो.
मीद ५:१०१-१०२ - अशा गोष्िींत्तवषयी त्तवचारू नका की जया तुमच्याकडे प्रकि करण्यात
आल्या तर तुम्हाला आवडिार नाहीत. अल्लाहने त्या बाजूला ठे वल्या आहे त.
अल अजम्बया २१:७ - जयांना धमवग्रंथांचे ज्ञान आहे अशा लोकांना त्तवचारा.

१४५.
दै िी प्रकटीकरिा व्यनतररक्त, पारं पररक म्हिी आणि मानिांनी लािलेले अथत विश्िास
ठे िण्यायोग्य आहे त का आणि पवित्र ग्रंथ व्यिजस्थतपिे समजून घेिे आिश्यक आहे का?
(हदीथ)
बायबल
नाही / होय कुरान
रोमकरांस ३:४ - कधीच नाही! दे व खरा व प्रत्येक मनुष्य खोिा ठरो. शातरात असे ललटहले
आहे की, ‘तुझ्या बोलण्यात तू नीततमान ठरावेस, आणि तुझा न्याय होत असता त्तवजयी
व्हावेस.’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------नेजम ५२:३३-३४ - ते असे म्हितात का की, त्याने हे तवतःच रचलेले आहे ?
टीप: इतलाममध्ये हाटदथच्या सवावत त्तवश्वासू आणि वारं वार वापरल्या जािाऱ्या
संग्राहकांमध्ये इब्न इशाक (डी. ७६८); इबु दाऊद (डी. ७७५); इब्न टहषम (डी. ८३३);
मोहम्मद अल-बु खारी (डी. ८७०); साटहह मुस्तलम (डी.८७५); इब्न माजे (डी. ८८६); अलततरलमधी (डी. ८९२); इबु जाफर तबेरी (डी. ९२३) यांचा समावेश आहे ; यांच्यापै की कोिीही
हज. मोहम्मद यांच्या जीवनकाळाच्या (५७०-६३२) दरम्यान ककं वा या कालावधीच्या
जवळपास आयुष्य जगले नव्हते. १६ वषावत जमा केलेल्या ६००,००० हदीथ बु खारींपैकी,
त्यांनी केवळ ७,३९७ एवढे च खरे (साटहह) म्हिून जवळ ठे वले. त्यांनी धालमवक
मुसलमानांकडू न जमा केलेल्यापै की ९९% हुन अधधक अततशयोतती ककं वा असत्य म्हिून
िाकून टदले.
१४६.
श्रद्धाळूं नी एकब्रत्रत उपासना करािी आणि त्यांचा विश्िास िाढिािा अशी परमेश्िराची
अपेक्षा आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
मत्तय २८:१९ - म्हिून तुम्ही जा आणि राष्रातील लोकांस माझे लशष्य करा. त्तपता, पु र
आणि पत्तवर आत्मा यांच्या नावाने बास्प्ततमा द्या.
२ कररंथकरांस ५:२० - म्हिून आम्ही णितताचे राजदूत आहोत, जिू काय दे व आमच्या
द्वारे त्याचे आवाहन करीत होता. णितताच्या वतीने आम्ही तुम्हांला त्तवनंतत करतो. दे वाशी
समेि करा.
१ पेत्र ३:१५ - पि आपल्या अंत:करिात णितत हा प्रभु आहे असा आदर बाळगा
तुमच्यामध्ये जी आशा आहे , ततच्यात्तवषयी तुम्हांला कोिी त्तवचारले तर त्याचे समथवन
करण्यास सदै व तयार राहा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अत तौब ९:३३ - त्या धमावस प्रत्येक धमावच्या वरचे तथान प्राप्त व्हावे.
नाल १६:१२५ - तुझ्या त्तवधात्याच्या मागावकडे येण्यास सुज्ञपिे व चांगल्या उपदे शाने
आवाहन कर.

१४७.
श्रद्धाळूं नी िेगिेगळे पं थ, संप्रदाय आणि िजण्डत गटामध्ये विभाजजत व्हािे अशी
परमेश्िराची इच्छा आहे का?
बायबल
नाही / नाही कुरान
१ कररंथकरांस १:१०-१३ - परं तु बं धन
ू ो, प्रभु येशू णितताच्या नावांमध्ये मी तुम्हांस त्तवनंतत
करतो की, तुम्ही सवाांनी सारखेच बोलावे आणि तुमच्यात मतभेद असू नयेत, तर तुम्ही
एकाच त्तवचाराने व एकाच हे तूने पररपूिे व्हावे.
१ कररंथकरांस ३:३-४ - कारि तुम्ही अजूनसुद्धा दै टहक आहात. कारि तुम च्यात मत्सर व
भांडिे चालू आहे त, तर तुम्ही दै ट हक नाही काय, व जगातील लोकांसारखे वागत नाही
काय? ४. कारि जेव्हा काही म्हितात, “मी पौलाचा आहे ,” आणि इतर दुसरे म्हितात,
“मी अपु ल्लोसाचा आहे ,” तेव्हा तुम्ही जधगक लोकांसारखे वागत नाही काय?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इम्रान ३:१०३ - तुम्ही सववजि लमळू न अल्लाहची दोरी घट्ि करा आणि त्तवभास्जत
होऊ नका.
अल अन आम ६:१५९ - जे आपल्या धमावचे तुकडे पाडतात आणि अनेक पं थामध्ये जे
त्तवभागले गेले आहे त त्यांच्याशी तुझा काहीही संबंध नाही.
१४८.
लोकांना पर्थ
ृ िीिरील जीिनात सुिी आणि आनंदी होण्यासाठी प्रोत्साहन दे िारी काही पद्य
पवित्र ग्रंथात आहे त का?
बायबल
होय / नाही कुरान
स्तोत्रसंदहता ५:११ - परं तु जे लोक दे वावर त्तवश्वास ठे वतात त्यांना सुखी राहू दे . त्यांना
कायमचे सुखी कर. दे वा, जया लोकांना तुझे नांव आवडते त्यांचे रक्षि कर त्यांना शतती
दे .
रोमकरांस १४:१७ – कारि दे वाचे राजय अन्न आणि पेय यासाठी नसून सदाचार, आणि
शांती, आणि पत्तवर आत्म्याच्या आनंदासाठी आहे .
कफसलप्पै करांस ४:४ - प्रभूमध्ये नेहमी आनंद करा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------झुहृफ ४३:७० - तुम्ही आणि तुमच्या पत्नी आनंदी होऊन उपवनात प्रत्तवष्ि व्हा.
इंसान ७६:११ - अल्लाह त्यांना आनंद आणि सुख प्रदान करील.
टीप: कुरािमधील एकमेव पद्य जे आनंद दे ण्याबद्दल सांगते ते मत्ृ यूनंतरच्या
जीवनाबद्दल सांगते.

१४९.
पवित्र पु स्तकात काही उदाहरिे आहे त का ज्यामध्ये परमेश्िराने लोकांना शारीररक दृष््या
चांगले केले आहे ?
बायबल
होय / नाही कुरान
ननगतमत १५:२६ - परमेश्वर म्हिाला, “तुम्ही तुमचा दे व परमेश्वर ह्याच्या आज्ञा पाळा;
स्तोत्रसंदहता १०३:२-३ - २. माझ्या आत्म्या, परमेश्वराचा जयजयकार कर आणि तो
खरोखरच दयाळू आहे हे त्तवसरु नकोस. ३. दे वा, आम्ही केलेल्या सवव पापांबद्दल क्षमा कर.
तो आमचे सवव आजार बरे करतो.
मत्तय ४:२३ - येशू गालील प्रांतात सगळीकडे गेला, येशूने सभातथानात जाऊन लशकत्तवले व
तवगावच्या राजयाची सुवाताव सांधगतली. येशन
ू े लोकांचे सवव रोग व दुखिी बरी केली.
प्रेवषतांचीं कृत्यें ५:१५-१६ - १५. त्यामुळे पेर रतत्याने जाऊ लागला म्हिजे त्याची सावली
रोगी व आजारी लोकांच्यावर पडावी यासाठी लोक त्यांना वािे वर खाि अगर अंथरुिावर
ठे वीत असत. १६. तेव्हा ही सवव मािसे बरी केली गेली.
१ कररंथकरांस १२:२८ ि ३० - २८. लशवाय दे वाने मंडळीत प्रथम प्रेत्तषत, दुसरे संदेष्िे , ततसरे
लशक्षक, जे चमत्कार करतात ते, जयांना आरोगय दे ण्याचे दान आहे ते , ३०. सवाांनाच
आरोगय दे ण्याची दाने नाहीत, सववच अन्य भाषेत बोलत नाहीत, सवाांनाच भाषांचा अथव
सांगण्याची शस्तत नाही.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टीप: न्यू िे तिामेन्िमध्ये केवळ येशूद्वारे बरे केले जाण्याच्या २६ नोंदी आहे त, हज.
मोहम्मद यांच्या जीवनकाळात परमेश्वराद्वारे लोकांना शारीररक दृष्ट्या चांगले केले
जाण्याची कोितेही उदाहरि नाही.
१५०.
परमेश्िर श्रद्धाळूं ना त्यांच्या उपासनेत संगीत, नत्ृ य आणि गािे िापरण्यास प्रोत्सहन दे तो
अशी काही पद्य आहे त का?
बायबल
होय / नाही कुरान
अनुिाद ३१:१९ -“तेव्हा तुम्ही हे गीत ललहून घ्या व इस्राएल लोकांना लशकवा. त्यांच्याकडू न
ते तोंडपाठ करुन घ्या. म्हिजे इस्राएल लोकांत्तवरुद्ध ही माझ्याबाजूने साक्ष राहील.
स्तोत्रसंदहता १००:१-२ - १. हे पर्थ
ृ वी, परमेश्वरासाठी गा. २. परमेश्वरासमोर आनंदी गािी
घेऊन या.
इकफसकरांस ५:१८-१९ - १८. उलि आत्म्याने पू ि व भरले जा, १९. ततोरे, गीते, आणि
आध्यास्त्मक गीतांनी एकमेकाबरोबर सुसव
ं ाद साधा, गािी गा, आणि आपल्या अंत:करिात
प्रभूसाठी गायन गा.
कलस्सैकरांस ३:१६ - णितताचा संदेश तुमच्यामध्ये त्याच्या सवव वै भवाने राहावा. एकमेकांना
महान असा शहािपिाने लशकवा व बोध करा. ततोरे , व गीते गा, आणि आध्यास्त्मक गीते
गाऊन उपकारततुतीसह आपल्या अंत:करिात दे वाला गीते गा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टीप: बायबलमध्ये संगीत, नत्ृ य आणि गािे वापरण्यास प्रोत्सहन दे िारी ४५० पद्य आहे त
परं तु कुरािमध्ये असा कोिताही उल्लेख नाही.

१५१.
परमेश्िराच्या स्पष्ट उद्दे शानुसार, एका पु रुषाच्या एकाच िेळेस एकाहून अचधक पत्नी
असिे योग्य आहे का?
बायबल
नाही / होय कुरान
अनुिाद १७:१७ - तसेच त्याला बऱ्याच बायका असू नयेत. कारि त्याने तो परमेश्वरापासून
परावत
ृ होईल. सोन्या-रुप्याचाही फार साठा त्याने करु नये.
१ कररंथकरांस ७:२ - परं तु जारकमावचा मोह िाळण्यासाठी, प्रत्येक पु रुषाला त्याची तवत:ची
पत्नी असावी. व प्रत्येक तरीला ततचा तवत:चा पती असावा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अनननसा ४:३-५ ि २४ - आपि जर न्याय दे ऊ शकिार नाही अशी भीती असेल तर एकाच
तरीशी ककं वा तुमच्या उजव्या हाताशी असलेल्या स्तरयांशी त्तववाह करा.
अह्झाब ३३:२१, ३२-३३, ३८ ि ५० - हे पै गंबरा आम्ही तुला तुझ्या पत्न्या वै ध ठरवल्या
आहे त आणि अल्लाहने तुला युद्धातील कमाई म्हिून टदलेल्यांपैकी जया तुझ्या उजव्या
हाताच्या आधीन आलेल्या आहे त अशा स्तरया आणि तुझ्या चुलत्याच्या मुली, तुझ्या
आत्याच्या मुली, तुझ्या मामाच्या मुली, मावशीच्या मुली आणि जया तुझ्या बरोबर
दे शत्याग करून आलेली आहे अशी तरी त्तववाह करण्यासाठी वै ध ठरवल्या आहे त.
१५२.
एिाद्या पु रुषाच्या एकाचे िेळेस एकाहून अचधक पत्नी असल्यास सिाांना सामान िागिूक
दे िे शक्य आहे का?
बायबल
नाही / नाही कुरान
अनुिाद २१:१५ - एखाद्याला दोन बायका असतील आणि त्याचे एकीवर दुसरीपेक्षा जातत
प्रेम असेल. दोघींना मुले असतील. पि नावडतीचा मुलगा सगळ्यात मोठा असेल.
नहे म्या १३:२६-२७ - २६. दे वाचा शलमोनवर लोभ होता. दे वाने सवव इस्राएलवर शलमोनला
राजा केले. पि परतया स्तरयांमुळे शलमोनही पाप करायला उद्युतत झाला. २७. आणि
आता तुम्हीही तसेच भयंकर पातक आहात असे मी ऐकतो.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अनननसा ४:३ - आपि जर न्याय दे ऊ शकिार नाही अशी भीती असेल तर जी पद्धती
तुम्हाला योगय वाित असेल ती अनुसरा.
अनननसा ४:१२९ - तुम्ही तुमच्या पत्नींमध्ये न्यायपू ि व व्यवहाराचा समतोल ठे ऊ शकत
नाही. परं तु संपूिप
व िे एकीकडे असे झुकू नका की जयामुळे तुम्ही दुसरीला अधांतरी सोडू न
द्याल.

१५३.
तात्पु रता ककं िा अंतररम वििाह मान्य आहे का? (मुत'आह / आकांक्षा कायदा)
बायबल
नाही / होय कुरान
मलािी २:१६ - इस्राएलचा परमेश्वर दे व म्हितो, “घितफोिाचा मला ततिकारा आहे . आणि
पु रुष करीत असलेल्या दुष्ि कमाांची मला घि
ृ ा वािते. म्हिून तुमच्या आध्यास्त्मक
ऐतयाचे रक्षि करा. तुमच्या पत्नीला फसवू नका.”
१ कररंथकरांस ७:१०-१३ – १०. आणि त्तववाटहतांना मी आज्ञा दे त आहे , मी नाही पि प्रभू
दे त आहे की पत्नीने पतीला सोडू नये. ११. पि, जर ततने सोडले तर लगन न करता
तसेच रहावे ककं वा आपल्या पतीबरोबर समेि करावा आणि पतीने पत्नीला सोडू नये. १२.
पि इतरांना हे प्रभू सांगत नाही, पि मी सांगतो की, जर एखाद्या बं धूची पत्नी त्तवश्वास
ठे विारी नसेल आणि त्याच्याबरोबर राहण्यास ततची संमती असेल तर त्याने ततला सोडू
नये.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अनननसा ४:२४ - त्यांच्याशी व्यलभचार करून नव्हे तर रीतसर मागावने त्तववाह करून
तुमच्या धन संपिीच्या साहाय्याने तुम्ही त्यांना प्राप्त करत असाल तर अशा स्तरयांशी
त्तववाह करण्यात तुम्हाला अनुमती आहे .
मीद ५:८७ - मयावदांचे उल्लंघन करू नका.
१५४.
पवित्र ग्रंथात पत्नीस लैंचगक उपभोगाची िस्तू, संपत्ती ककं िा त्यांच्या निऱ्याची मालमत्ता
असे समजले जाते का?
बायबल
नाही / होय कुरान
१ पेत्र ३:७ - तसेच पतींनो, तुम्ही आपल्या पत्नींबरोबर समंजसपिाने राहा. त्या जरी
अबला असल्या तरी त्या दे वाच्या कृपेमध्ये तुमच्याबरोबरच वारस आहे त हे लक्षात घेऊन
त्यांच्यात्तवषयी आदर बाळग, म्हिजे तुम्ही जया प्राथवना दे वाला सादर करता त्यात कसलीही
बाधा येिार नाही.
इकफसकरांस ५:२५ - पतींनो, जयाप्रमािे णितत मंडळीवर प्रीतत करतो, तशी तुम्ही आपल्या
पत्नीवर प्रीतत करा. त्याने ततच्यासाठी तवत:ला टदले,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------बकराह २:२२३ - तुमच्या पत्नी या तुमच्यासाठी कसलेल्या जलमनी आहे त; म्हिून तुम्हाला
जेव्हा व जसे आवडेल तेव्हा व तसे आपल्या जलमनीकडे जा आणि तुमच्याकरता काही
चांगले पु ढे पाठवू न द्या.
अल-इ इम्रान ३:१४ - बायकामुले हे सवव मोहकरूपात दाखवले गेले आहे , हे सवव ऐटहक
जीवनाचे भांडवल आहे .

१५५.
गुलाम मुली विकत घेऊन ककं िा पकडू न त्यांच्या बरोबर लैंचगक संबंध ठे ििे याची पु रुषांना
परिानगी आहे का?
बायबल
नाही / होय कुरान
१ कररंथकरांस ७:२३ - तुम्हांला ककं मत दे ऊन त्तवकत घेतले होते. मनुष्यांचे गुलाम होऊ
नका.
१ थेस्सलनीकाकरांस ४:३-७ – ३. आणि हे च दे वाला पाटहजे आहे . तुम्ही पत्तवर असावे ही
त्याची इच्छा आहे . तुम्ही जारकमवपासून दूर असावे ही त्याची इच्छा आहे . ४. त्याची अशी
इच्छा आहे की, तुम्हातील प्रत्येकाने तवत:च्या शरीरावर ताबा लमळत्तवण्यास लशकावे. ५.
आणि जयांना दे व माहीत नाही, जयांना देवाची ओळख नाही त्या त्तवदे शी लोकांप्रमािे
कामवासनेने नव्हे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अनननसा ४:२४ - जया तुमच्या उजव्या हाताच्या आधीन असलेल्या असतील (दासी ) या
व्यततररतत इतर स्तरयांशी त्तववाह करण्यास मनाई आहे .
मुसमनन २३:५-६ - आपल्या पत्नी ककं वा त्यांचे उजवे हात जयांचे मालक झाले आहे त
अशांचा अपवाद करून तेव्हा त्यांच्यावर कोिताही दोष नाही.
मअररज ७०:२२ ि २९-३० - जया त्यांच्या उजव्या हाताच्या आधीन (दासी ) आहे त ; असे लोक
तनंदातपद नाहीत.
१५६.
जस्त्रयांनी घराबाहे र बु रिा घालिे आिश्यक आहे का?
बायबल
नाही / होय कुरान
१ कररंथकरांस ११:१५ - परं तु तरीने लांब केस राखिे हा ततचा मान आहे कारि ततला
ततचे केस तनसगवत: आच्छादनासाठी टदले आहे त.
गलतीकरांस ५:१ - आम्ही तवातंत्र्यात राहावे म्हिून णितताने आम्हांला मुतत केले , म्हिून
स्तथर राहा. आणि तनयमशातराच्या जुवाच्यागुलामधगरीचे ओझे पुन्हा लादून घेऊ नका.
कलस्सैकरांस २:२० - म्हिून कोिीहा तुमच्यावर खाण्यात्तवषयी आणि त्तपण्यात्तवषयी ककं वा
मेजवान्यांत्तवषयी, नवचंद्रोउत्सवात्तवषयी ककं वा शब्बाथ टदवसांत्तवषयी िीका करु नये.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------नूर २४:३०-३१ - बाहे रचे दाधगने सोडू न आपल्या इतर साज शंग
ृ ाराचे प्रदशवन करू नये.
इतरांसमोर आपल्या शंग
ृ ाराचे प्रदशवन करू नये.
अह्झाब ३३:५९ - हे पै गंबरा तुझ्या पत्नी, तुझ्या मुली, आणि श्रद्धावं त स्तरया याना असे
सांग की आपल्या बाह्य वतराचा मोकळा भाग आपल्या भोवती ओढावा.

१५७.
जस्त्रयांना पु रुषासमान अचधकार आहे त का?
बायबल
होय / नाही कुरान
अनुिाद १६:१९ - कारि आपला परमेश्वर दे व न्यायी आहे . लोकांच्या बाबतीत तो पक्षपाती
नाही.’ आणि लाच घेऊन न्याय कफरविे हे ही त्याच्या नीतीत बसत नाही.”
२ इनतहास १९:७ – आपला दे व, परमेश्वर कोिताही घोर अन्याय करत नाही, कोिताही
मनुष्य असला तरीही
रोमकरांस २:११ - दे वाजवळ पक्षपात नाही.
गलतीकरांस २:६ - जे लोक महत्त्वाचे आहे त असे लोक समजत होते त्यांच्याकडू न मला
काहीही लमळाले नाही.
गलतीकरांस ३:२८ - तेथे यहूदी ककं वा ग्रीक, गुलाम ककं वा तवतंर, पु रुष ककं वा तरी हा भेदच
नाही. कारि तुम्ही सवव णितत येशूमध्ये एक आहात.
याकोब २:९ - पि जर तुम्ही पक्षपात करता, तर तुम्ही पाप करता आणि तनयम मोडण्याचा
दोष तुमच्यावर येतो.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२२८ ि २८२ - पु रुषांचे जसे स्तरयांच्या बाबतीत अधधकार आहे त तसेच
स्तरयांचे पु रुषांच्या बाबतीत आहे त तथात्तप, पु रुषांना स्तरयांवर थोडे वरचे तथान आहे . एक
पु रुष व दोन स्तरयांना साक्षीदार म्हिून ठे वा.
अनननसा ४:३, ११ ि १७६ - पु रुषाला दोन स्तरयांच्या वाट्याइतका टहतसा लमळावा.
१५८.
पु रुषाला त्याच्या पत्नीस मारण्याची परिानगी आहे का? (दराबा)
बायबल
नाही / होय कुरान
इकफसकरांस ५:२५-२९ - २५. पतींनो, जयाप्रमािे णितत मंडळीवर प्रीतत करतो, तशी तुम्ही
आपल्या पत्नीवर प्रीतत करा. त्याने ततच्यासाठी तवत:ला टदले. २९. कारि आतापयांत
कोिीही आपल्या शरीराचा द्वेष केला नाही. उलि तो त्याचे पोषि करतो, त्याची काळजी
घेतो. जयाप्रमािे णितत मंडळीचे पोषि करतो व काळजी घेतो.
कलस्सैकरांस ३:१९ - पतींनो, आपल्या पत्नीवर प्रेम करा आणि त्यांच्याबरोबर कठीितेने
वागू नका.
१ पेत्र ३:७ - तसेच पतींनो, तुम्ही आपल्या पत्नींबरोबर समंजसपिाने राहा. त्या जरी
अबला असल्या तरी त्या दे वाच्या कृपेमध्ये तुमच्याबरोबरच वारस आहे त हे लक्षात घेऊन
त्यांच्यात्तवषयी आदर बाळग, म्हिजे तुम्ही जया प्राथवना दे वाला सादर करता त्यात कसलीही
बाधा येिार नाही.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अनननसा ४:३४ - तुम्हाला जया स्तरयांच्या कडू न अवज्ञा करण्याचे भय वाित असेल अशा
स्तरयांची कानउघाडिी करा.

१५९.
णिश्चन ककं िा मुसलमानांना दुसऱ्या धमातच्या लोकांसोबत वििाह करण्याची परिानगी आहे
का?
बायबल
नाही / होय कुरान
अनुिाद ७:३-४ - ३. त्यांच्याशी सोयरीक जुळवू नका. आपल्या मुली त्यांना दे ऊ नका.
त्याच्या मुली आपल्या मुलांना करुन घेऊ नका. ४. कारि हे लोक तुमच्या मुलांना
माझ्यापासून त्तवचलीत करतील. त्यामुळे तुमची मुले अन्य दै वतांचे भजनपू जन करतील.
अशाने परमेश्वराचा तुमच्यावर कोप होईल व तो तात्काळ तुम चा नाश करील. खोट्या
दे वांचा नाश करा.
१ कररंथकरांस ७:२८ ि ३९ - २८. पि जरी तुम्ही लगन केले तरी तुम्ही पाप केलेले नाही.
आणि जर कुमाररका लगन करते तर ततने पाप केले नाही. ३९. पतत स्जवं त आहे तोपयांत
तरी लगनाने बांधलेली आहे , पि ततचा पतत मेला तर ततला पाटहजे त्याच्याशी परं तु केवळ
प्रभूमध्ये लगन करण्यास ती मोकळी आहे .
२ कररंथकरांस ६:१४ ि १७ - १४. मी त्याला तुमच्यात्तवषयी अलभमानाने सांधगतले आणि
तुम्ही मला लस्जजत केले नाही. पि जे सवव काही आम्ही तुम्हांला सांधगतले ते खरे खरे
होते. तसा आमचा तुमच्यात्तवषयीचा अलभमान जो तीताला सांधगतला ह्याच रीतीने तवत:चा
खरे पिा लसद्ध केला. १७. म्हिून या लोकांमधून बाहे र या आणि तवत:ला वेगळे करा.
"परमेश्वराने ह्या गोष्िी सांधगतल्या आहे त.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:५ - त्या लोकांमधील तनष्कलंक चाररत्र असलेल्या स्तरया तुमच्यासाठी वै ध आहे त.
१६०.
जर एिाद्या व्यक्तीने त्यांच्या िैिादहक जोडीदारासोबत व्यसभचार सोडू न इतर कोित्याही
कारिास्ति घटस्फोट घेतला तर त्यांना पु न्हा लग्न करण्याची परिानगी आहे का?
बायबल
नाही / होय कुरान
मत्तय ५:३२ - पि मी तुम्हांला सांगतो की, जो कोिी आपल्या पत्नीला व्यलभचाराच्या
कारिालशवाय इतर कारिामुळे िाकून दे तो, तो ततला व्यलभचार करण्यास प्रवि
ृ करतो
आणि जो कोिी अशा घितफोिीत तरीशी त्तववाह करतो तो व्यलभचार करतो. शपथ
घेण्यात्तवषयी येशूची लशकवि
मत्तय १९:९ - मी तुम्हांसा सांगतो, जो मनुष्य आपली पत्नी सोडू न दे तो आणि दुसरीशी
लगन करतो तो व्यलभचार करतो. आपल्या पत्नीला सोडधचठ्ठी दे ण्याचे एकच कारि आहे ,
ते म्हिजे पटहल्या पत्नीने परपु रुषांशी व्यलभचार करिे होय.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२३१ - तर त्या दोघांनी, पु न्हा त्तववाह करून एकर येिे पाप नाही.
तहरीम ६६:५ - तुमचा त्तवधाता तुम्हास चांगल्या पत्नीही दे ईल त्या त्तवधवा व कुमाररकाही
असतील.

१६१.
णिश्चनांनी णिस्ताप्रमािे कायत करिे आणि मुसलमानांनी हज. मोहम्मद यांच्या प्रमािे
कायत करिे हे त्यांचे कततव्य आहे का?
बायबल
होय / होय कुरान
मत्तय १०:२४-२५ - २५. त्तवद्याथी आपल्या लशक्षकासारखा व नोकर आपल्या मालकासारखा
होिे, इतके पु रे. जर घराच्या धन्याला त्यांनी बालजबू ल म्हिले तर घरातील इतर
मािसांना ते ककती वाईि नावे ठे वतील!”
लूकक ६:४० - कोिताही लशष्य त्याच्या गुरुच्या पातळीला जाऊ शकत नाही. पि प्रत्येक
मनुष्य जेव्हा तो पू ि व लशकतो तेव्हा तो गुरुसारखाच असतो.
योहान १४:१५ ि २३-२४ - १५. “जर तुम्ही माझ्यावर प्रीतत कररत असाल, तर जया आज्ञा
मी करतो त्या तुम्ही पाळाल. २३. येशन
ू े उिर टदले, “जर कोिी माझ्यावर प्रीतत करतो तर
तो माझी लशकवि पाळील, माझा त्तपता त्याच्चावर प्रीतत करील. आम्ही त्याच्याकडे येऊ व
त्याच्याबरोबर राहू. २४. जो माझ्यावर प्रीतत करीत नाही, तो माझी लशकवि पाळिार नाही.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इम्रान ३:३१ - जर तुम्ही अल्लाहवर प्रेम करत असाल तर माझे अनुसरि करा.
अनननसा ४:८० - जो कोिी प्रेत्तषतांच्या आज्ञेचे पालन करतो तो खरोखरच अल्लाहच्याच
आज्ञेचे
पालन
करतो.
अह्झाब ३३:२१ - खरोखरच अल्लाहच्या प्रेत्तषतांमध्ये सद्गुिांचा आदशव नमुना आहे .
झुिुफ ४३:६३ - येशू तपष्ि प्रमाि घेऊन आला तेव्हा त्याने म्हिले की, खरोखर मी
तुमच्याकडे ज्ञान घेऊन आलो आहे . माझ्या आज्ञेचं पालन करा.
शत्रू आणि संग्राम
१६२.
पवित्र ग्रंथांमध्ये एका विसशष्ट धमातच्या लोकांनी इतर धमातच्या लोकांिर जबरदस्तीने
िचतस्ि गाजिािे असा काही विसशष्ट विषय आहे का?
बायबल
नाही / होय कुरान
लूकक १७:२०-२१ - २०. एकदा, परुश्यांनी येशूला त्तवचारले, दे वाचे राजय केव्हा येईल, २१.
ते येथे आहे ! ककं वा ते तेथे आहे ! कारि दे वाचे राजय तुमच्यामध्ये आहे .”
रोमकरांस १४:१७ ि २२ – १७. खािे त्तपिे यात दे वाचे राजया नाही. परं तु नीततमत्व, शांतत
आणि आनंद, जो पत्तवर आत्म्यात आहे त्यामध्ये आहे . २२. तुझा जो त्तवश्वास आहे तो
दे वासमोर तुझ्या ठायी असू दे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अत तौब ९:३३ - त्या धमावस इतर प्रत्येक धमाववर वरचे तथान प्रदान करता यावे.
साफ ६१:८-९ - त्याने त्या धमावस इतर सवव धमाववर श्रेष्ठत्व प्राप्त करून द्यावे.

१६३.
धासमतक प्रकरिात, बल आणि सक्तीचा िापर करण्यास कधीही मंजुरी ददली पादहजे का?
बायबल
नाही / नाही कुरान
२ तीमर्थयाला २:२४-२५ - २४. दे वाच्या सेवकाने भांडू नये, तर सवव लोकांशी दयाधमावने
वागावे तसेच लशक्षिात कुशल व सहनशील असावे. २५. जे त्याला त्तवरोध करतात, त्यांना
त्तवनयाने लशक्षि द्यावे.
कफलेमोना १४ - परं तु तुझ्या संमतीलशवाय मला काहीही करायचे नव्हते. यासाठी की तुझे
कोितेही चांगले कायव दडपिामुळे होऊ नये तर तुझ्या खुशीने व्हावे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२५६ - धमावच्या बाबतीत कोितीही जबरदतती नसावी.
अल-इ इम्रान ३:२० - तुझे कतवव्य केवळ संदेश पोचविे इतकेच आहे .
कॅफ ५०:४५ - त्यांच्यावर कोित्याही प्रकारची सतती करण्यासाठी आम्ही तुला नेमलेले
नाही.
गास्ये ८८:२१-२२ - त्यांच्यावर सतती करण्याचा तुला काहीही अधधकार नाही.
१६४.
िततमानातील श्रद्धाळूं ना त्यांचा स्ितःचा धमत जजंकत नाही तोपयांत इतर धमातच्या
लोकांसोबत भांडिे आणि लढिे या गोष्टीसाठी परमेश्िर प्रोत्साहन दे तो का? (पवित्र
युद्ध/जजहाद)
बायबल
नाही / होय कुरान
रोमकरांस १२:१७-१९ - १७. कोिाचीही वाईिाबद्दल वाईि अशी फेड करुन नका. १८. शतय
असेल तर ते तुम च्यावर अवलंबून असल्याने सवव लोकांबरोबर शांतीने राहा. १९. त्तप्रय
बं धूंनो, सूड उगवू नका, दे वाच्या रागाला वाि द्या. असे ललटहले आहे , “सूड घेिे माझ्याकडे
आहे . मी फेड करीन असे प्रभु म्हितो.’
इब्री लोकांस १२:१४ - सवव लोकांबरोबर शांतीने राहण्याचा प्रयत्न करा व पत्तवर जीवन
जगण्याचा प्रयत्न करा. कारि त्यालशवाय कोिालाही प्रभूला पाहता येिार नाही.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१९०-१९३ ि २१६ - अल्लाहच्या कायावत त्यांच्याशी लढा जे तुमच्या त्तवरोधात
लढत आहे त आणि जेथे कोठे ते तुम्हाला टदसतील तेथे त्यांची हत्या करा. आणि जया
टठकािातून त्यांनी तुम्हाला बाहे र काढलाय त्या टठकािातून तुम्ही त्यांना बाहे र काढा.
अत तौब ९:२९ - त्यांच्याशी तोपयांत युद्ध करा जोपयांत ते आपल्या हातानी तुमच्या
आधीन होऊन कर दे त नाहीत.
टीप: स्जहाद हा कुरािमधील सवावत मोठा त्तवषय आहे : ६,२३६ पै की १३९ पद्य = प्रत्येक
४५ पद्यांपैकी १. हाटदथमध्ये २१% भाग स्जहादबद्दल आहे : लसराह (हज. मोहम्मद यांचे
चररर) मध्ये ६७% भाग स्जहादबद्दल आहे . कुरािमधील ६४% भाग “काकफर” च्या
त्तवरोधात द्वेषपू ि व आहे .

१६५.
एिाद्या व्यक्तीने त्याच्या स्ितःच्या मूळ धमातचा त्याग केला ककं िा स्ितःचा धमत
बदलण्याचे ठरिले तर त्यांना मारून टाकले पादहजे का?
बायबल
नाही / होय कुरान
इब्री लोकांस ३:१२–१३ – १२. सावध असा, बं धंन
ू ो, तुमच्यापै की कोिाचीही अंत:करिे दुष्ि व
अत्तवश्वासू असू नयेत, ती स्जवं त दे वापासून दूर नेतात. १३. उलि, ‘आज’ म्हिलेला काळ
आहे तोपयांत, प्रत्येक टदवशी एकमेकांना उिेजन द्या, यासाठी की तुमच्यापै की कोिाचीही
पापामुळे फसगत होऊन तुमची अंत:करिे कठीि होऊ नयेत.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अनननसा ४:८९ - जर त्यांनी तोंड कफरवले तर त्यांना पकड आणि ते जेथे टदसतील तेथे
त्यांचा वध कर.
टीप: हदीथ मधून हज. मोहम्मदाचे तवधमव त्याग करिाऱ्यात्तवषयी उद्दगार: अल्लाहचा
धमवप्रसारक, “जो कोिी त्याचा इतलाम धमव बदलेल त्याला मारून िाका.” (साटहह बु खारी:
खंड. ९, पु ततक ८४, क्र. ५७-५८, कॅफ. खंड. ४, पु ततक ५६, क्र. ८०८)
१६६.
कधी-कधी कुटु ं ब, समत्र ककं िा बं धू बरोबर दे िील लढिे पादहजे का?
बायबल
नाही / होय कुरान
१ कररंथकरांस ७:१३-२४ – १३. एखाद्या तरीचा नवरा जर त्तवश्वास ठे विारा नसेल, आणि
जर तो ततच्यासोबत राहण्यास राजी असेल तर, ततने त्याला सोडू न जाऊ नये. १४. कारि
त्तवश्वास नसिाऱ्या पतीला पत्नीद्वारे पत्तवर केले जाते, आणि त्तवश्वास नसिाऱ्या पत्नीला
पतीद्वारे पत्तवर केले जाते.... १६. कारि तुला माटहत आहे का, हे पत्नी, की तुला तुझ्या
पतीचे रक्षि करशील का? हे मनुष्या, की तुला तुझ्या पत्नीचे रक्षि करशील का?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मुजादील ५८:२२ - तुला असे कोितेही लोक आढळू न येिार नाहीत जे त्याच्या प्रेषीतांच्या
त्तवरोधात जािाऱ्यांशी तनेह ठे वतात. मग ते त्यांचे आटदल असोत, पु र असोत ककं वा ककं वा
भाऊ असोत ककं वा त्यांचे नातेवाईक असोत.
ताघाबू न ६४:१४ - तुमच्या पत्नी व तुमच्या संतती यापै की काहीजि तुमचे शरू आहे त ,
म्हिून त्यांच्यापासून सावध राहा.

१६७.
िततमानातील श्रद्धाळूं नी त्यांच्या वििेकबु द्धीच्या विरुद्ध जाऊन इतर धमाततील लोकांना
मारािे अशी परमेश्िराची इच्छा आहे का?
बायबल
नाही / होय कुरान
प्रेवषतांचीं कृत्यें २४:१६ - यासाठी दे वापु ढे आणि मनुष्यांपुढे आपला त्तववेक शुद्ध असावा
याचा मी नेहमी आिोकाि प्रयत्न करीत असतो.
१ तीमर्थयाला १:५ - आणि या आज्ञेचे उद्टदष्ि प्रीतत आहे , जी शुद्ध अंत:करिातून,
चांगल्या सदसदत्तववेक बु द्धीतून व प्रामाणिक त्तवश्वासातून उगम पावते.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२१६ - अल्लाहच्या कायावत त्यांच्याशी लढा जे तुम च्या त्तवरोधात लढत
आहे त आणि जेथे कोठे ते तुम्हाला टदसतील तेथे त्यांची हत्या करा. आणि जया
टठकािातून त्यांनी तुम्हाला बाहे र काढलाय त्या टठकािातून तुम्ही त्यांना बाहे र काढा.
इंफाल ८:१७ - त्यांचा वध तुम्ही केला नाही तर अल्लाहनेच केला आणि जेव्हा वाळू चे कि
फेकले होते ते तू नव्हे तर अल्लाहनेच फेकले होते.
टीप: कफ़. हदीथ, साटहह मुस्तलम, ४६६१-४६६२, अध्याय. ७८९.
१६८.
इतर धमातच्या लोकांपेक्षा जास्त प्रयत्न करिे आणि त्यांच्याशी लढिे ही चांगली गोष्ट
समजली जाते का?
बायबल
नाही / होय कुरान
गलतीकरांस ५:१९-२१ – १९. दे हाची कमे तर उघड आहे त, ती म्हिजे, जारकमव, अशुद्धता,
कामातुरपिा, २०. मूतत वपू जा, चेिूक, द्वेष, मारामारी, मत्सर, राग, तवाथी हे वेदावे, पक्षभेद,
२१. दारुबाजी, रं गेलपिा, अशासारख्या दुसऱ्या सवव गोष्िी. या गोष्िीत्तवषयी मी तुम्हांला
सूचना दे त आहे . जयाप्रमािे मी पू वी तुम्हांला सूचना केल्या होत्या. जे लोक अशा गोष्िी
करतात त्यांना दे वाच्या राजयात वािा लमळिार नाही.
याकोब ४:१ ि ८ - १. तुमच्यामध्ये भांडिे व झगडे कोठू न येतात? तुमच्यामध्ये जया
तवाथी भावना संघषव करतात त्यामधून ते येत नाही काय? ८. पाप्यांनो, तुमचे हात तवच्छ
करा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अत तौब ९:४१ - जर ताबडतोब काही लाभ झाला असता आणि प्रवासही छोिा असता तर ते
लोक अवश्य तुझ्याबरोबर आले असते. ते आत्मनाश करून घेत आहे त.
अल अन कबू त २९:६ - जो कोिी अल्लाहच्या मागावत प्रयत्न करतो तो ते आपल्या
तवतःच्या स्जवासाठीच करत असतो.
साफ ६१:११ - हे श्रध्दामय लोकहो तुम्हाला मी असा सौदा दाखवू न दे ऊ काय जो तुम्हाला
यातनामय लशक्षेपासून वाचत्तवल.

१६९.
इस्लामचा प्रसार करण्यासाठी परमेश्िराने हज. मोहम्मदला अनेक आक्रमक लढाया
लढण्यासाठी प्रोत्साहन ददले असेल का?
बायबल
नाही / होय कुरान
योहान १८:३६ - येशू म्हिाला, “माझे राजय या जगाचे नाही, जर ते असते तर
यहूद्यांपासून माझी सुिका करण्यासाठी माझे सेवक लढले नसते का? पि माझे राजय
दुसऱ्या टठकािचे आहे .”
२ कररंथकरांस १०:३-५ - ३. कारि जरी आम्ही जगामध्ये राहत असलो, तरी जगाप्रमािे
लढाई करीत नाही. ४. जया शतराने आम्ही लढाई करतो ती जगातल्या शतरांसारखी
नाहीत.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------१. बदरची लढाई : (माचव ६२४)
अल-इ इम्रान ३:१३ आणि १२३; अन्फल ८:५-१९ आणि ४१-४४
२. उहूदची लढाई: (माचव ६२५)
अल-इ इम्रान ३:१२१-१२२, ३:१४० आणि १६५-१७२
३. हें डकची लढाई : (मे ६२७) रें च
अहझाब ३३:९-१२ आणि २५-२७
४. हुडबे बयेची लढाई: (माचव ६२८)
फेतीह ४८:१-३ आणि २२-२७
५. मुिाची लढाई: (६२९) बकारा २:१९१-१९३
६. हुनायनची लढाई: (ऑगति ६३०)
अत तौब ९:२५-२७
७. तेबुकची 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.
पवित्र ग्रंथात बायबल मानिाऱ्या लोकांसोबत लढण्यास प्रोत्साहन ददले आहे का?
बायबल
नाही / होय कुरान
रोमकरांस १२:१८ - शतय असेल तर ते तुमच्यावर अवलंबून असल्याने सवव लोकांबरोबर
शांतीने राहा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अत तौब ९:२९ - यहुदी म्हितात की, उजजैर अल्लाहचा पु र आहे आणि णितती म्हितात
की, मलसह अल्लाहचा पु र आहे . अल्लाचा त्यांच्यावर कोप होवो.
अह्झाब ३३:२६ - त्याने ग्रंथधारक लोकांपैकी जयांनी श्रद्धाहीनांना सहाय्य केले होते त्यांना
त्यांच्या गांधींमधून खाली उतरवले आणि त्यांच्या मनात धाक तनमावि केला. काहींना तुम्ही
ठार मारले आणि काहींना बं टदवान बनत्तवले.

१७१.
िततमानातील श्रद्धाळूं नी नाजस्तकांसोबत आक्रमक आणि आक्षेपाहत युद्ध ककं िा लढाई
करण्यासाठी पवित्र ग्रंथ प्रोत्साहन दे तात का? (जजहाद)
बायबल
नाही / होय कुरान
इकफसकरांस ६:१२ - कारि आपले झगडिे, रततमांसाबरोबर नाही, तर सताधीशांत्तवरुद्ध,
अधधकान्यात्तवरुद्ध, या अंधकारातील जगाच्या सामर्थयावबरोबर आणि आकाशातील दुष्ि
आत्म्यांत्तवरुद्ध आहे .
१ तीमर्थयाला २:१-२ - १. सवाांत प्रथम मी कळकळीने त्तवनंतत करतो की, मागण्या, प्राथवना,
त्तवनंत्या व आभारप्रदशवन सवव मािसांच्या वतीने करावे. २. आणि त्तवशेषत: राजांच्या वतीने
करावे आणि अधधकाऱ्याच्या वतीने करावे. प्राथवना करा की, आम्हांला स्तथर, शांत आणि
दे वाच्या पूि व भततीत सन्मानाने जगता यावे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अनननसा ४:७६-७७ - जे श्रद्धावं त आहे त ते अल्लाहच्या कायावत लढतात, आणि जे
श्रद्धाहीन आहे त ते सैतानाच्या कायावसाठी लढतात.
टीप: स्जहाद ककं वा लढाई हा कुरािातील सवावत मोठा त्तवषय आहे : ६,२३६ पै की १३९ पद्य
= कुरािमधील प्रत्येक ४५ पद्यांपैकी १ हे युद्धासंबंधी पद्य आहे ! अत तौब ९:२९ आणि
१२३ मध्ये आक्रमक युद्ध लशकवले जाते.
१७२.
विसभन्न धमाततील लोकांना लुटण्यासाठी आणि लुबाडण्यासाठी परमेश्िर श्रद्धाळूं ना
प्रोत्साहन दे ईल का?
बायबल
नाही / होय कुरान
उत्पवत्त १४:२३ - मी तुझे असलेले काहीही ठे विार नाहीं, एखादे सूत वा जोड्याचा बं धही
ठे विार नाही ‘मी अब्राहमाला श्रीमंत केले’ असे तू म्हिावे असे मला वाित नाही.
ननगतमत २०:१५ ि १७ - १५. “चोरी करु नकोस. १७. “तू आपल्या शेजाऱ्याच्या घराचा लोभ
धरु नकोस; त्याच्या बायकोचा लोभ धरु नकोस.
इकफसकरांस ४:२८ - जो कोिी चोरी करीन असेल तर त्याने यापु ढे चोरी करु नये. उलि,
त्याने आपल्या हातांनी काम करावे यासाठी की जो कोिी गरजू असेल त्याला त्यातून वािा
दे ण्यासाठी त्याच्याकडे काहीतरी असावे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------इंफाल ८:१ ि ४१ - युद्धधन हे अल्लाह व प्रेत्तषत यांचे आहे , म्हिून अल्लाहचे भय
बाळगा, अल्लाह व त्याच्या प्रेत्तषतांच्या आज्ञेचे पालन करा. जे असत्य आहे त्याला नाहीसे
करावे. श्रद्धाहीनांच्या मनामध्ये मी भय तनमावि कररन मग तुम्ही त्यांच्या गदव नीच्या
वरच्या भागामध्ये प्रहार करा व सवव बोिांची अग्रे छािू न िाका.

१७३.
आपल्या शत्रूच्या विरुद्ध श्रद्धाळूं नी दहशतिाद आणि ननष्ठु रपिा िापरािा अशी
परमेश्िराची इच्छा आहे का?
बायबल
नाही / होय कुरान
नयमतया २२:३ - परमेश्वर म्हितो, “फतत योगय व न्याय्य गोष्िीच करा. लुिल्या जात
असलेल्या लोकांचे लुिारुपासून रक्षि करा. अनाथ मुलाशी अथवा त्तवधवांशी वाईि वागू
नका अथवा त्यांना दुखवू नका. तनरपराध्यांना मारु नका.
२ तीमर्थयाला २:२४-२५ - २४. दे वाच्या सेवकाने भांडू नये, तर सवव लोकांशी दयाधमावने
वागावे तसेच लशक्षिात कुशल व सहनशील असावे. २५. जे त्याला त्तवरोध करतात, त्यांना
त्तवनयाने लशक्षि द्यावे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------आररफ ७:४ - ककतीतरी नगरे आम्ही नष्ि केली! आमची लशक्षा ते रारीच्या वेळी ककं वा
दुपारच्या वेळी ते त्तवश्रांती घेत असताना त्यांच्याप्रती येऊन पोचली.
इंफाल ८:११ - श्रद्धाहीनांच्या मनामध्ये मी भय तनमावि करीन मग तुम्ही त्यांच्या
गदव नीच्या वरच्या भागामध्ये प्रहार करा व सवव बोिांची अग्रे छािू न िाका.
इंफाल ८:६७ - जर तुमच्यामध्ये १०० मािसे धैयश
व ील असतील तर ती २०० लोकांवर मात
करतील आणि अल्लाह त्यांचीच साथ करतो जे धैयश
व ील आहे त.
१७४.
िततमानातील श्रद्धाळूं नी सूडाचा कायदा िापरािा अशी परमेश्िराची इच्छा आहे का?
(डोळ्याच्या बदल्यात डोळा आणि दाताच्या बदली दात / ककसास)
बायबल
नाही / होय कुरान
मत्तय ५:३९ - पि मी तुम्हांला सांगतो, जो दुष्ि आहे त्याला अडवू नका, जर कोिी तुमच्या
उजव्या गालावर तुम्हांला मारील त्याच्यासमोर दुसराही गाल पु ढे करा.
रोमकरांस १२:१९-२० - १९. त्तप्रय बं धूंनो, सूड उगवू नका, दे वाच्या रागाला वाि द्या. असे
ललटहले आहे , “सूड घेिे माझ्याकडे आहे . मी फेड करीन असे प्रभु म्हितो.’ २०. “तुमचा शरू
भुकेला असल्यास त्यास खावयास द्या, तहानेला असेल तर प्यावयास द्या. कारि असे
केल्याने तुम्ही त्याच्या डोतयावर तनखाऱ्यांची रास कराल.”वाइिाने स्जंकले जाऊ नका तर
चांगल्याने वाइिास स्जंका.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१९४ - जो कोिी अत्याचार करील त्यास त्याने जया मयावदेपयांत अत्याचार केलेत
त्या मयावदेपयांत लशक्षा करा.
अश शूरा ४२:४०-४१ - जो कोिी वाईि कमव करतो त्यास त्याच तवरूपाची परतफेड केली
जाईल.

१७५.
पवित्र परमेश्िर त्याच्या श्रद्धाळूं ना स्ितः सूड उगिण्यासाठी प्रोत्साहन दे ईल का?
बायबल
नाही / होय कुरान
अनुिाद ३२:३५-३६ - ३५. अनवधानाने त्यांच्याहातून काही दुष्कृत्ये घडायची मी वाि पाहात
आहे . त्यांनी काही वावगे केले की त्यांचा संकिकाळ आलाच म्हिून समजा मी त्यांना
लशक्षा करीन.’ ३६. “परमेश्वर आपल्या प्रजेची कसोिी पाहील...
रोमकरांस २:१-३ - १. प्रेत्तषत होण्यासाठी पाचारि केलेला; दे वाची सुवाताव सांगण्यासाठी वेगळा
केलेला णितत येशूचा सेवक पौल याजकडू न, ३. ती ही सुवाताव दे वाचा पु र प्रभु येशू णितत
जो दे हाने एक मनुष्य म्हिून दात्तवदाच्या वं शात जन्माला आला याच्यात्तवषयी आहे .
रोमकरांस १२:१४-१८ – १४. जे तुमचा छळ करतात त्यांना आशीवावद द्या, आशीवावदच द्या.
शाप दे ऊ नका. १७. कोिाचीही वाईिाबद्दल वाईि अशी फेड करुन नका. सवव लोकांच्या
दृष्िीने चांगले ते करण्याचा प्रयत्न करा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१७९ - हे बु द्धधवं त लोकहो, प्रततशोध घेण्याच्या नीततमध्ये तुमच्या
जीवनाची हमी आहे .
मीद ५:४५ - आम्ही त्यांच्यासाठी त्तवटहत केले होते की, प्रािाच्या बदल्यात प्राि, डोळ्याच्या
बदल्यात डोळा, नाकाच्या बदल्यात नाक, कानाच्या बदल्यात कां आणि दाताच्या बदल्यात
दात आणि इतर दुखापतींच्या बदल्यात त्याचसमान बदला.
१७६.
पवित्र परमेश्िर श्रद्धाळूं ना त्यांच्या शत्रूंना शाप दे ण्यासाठी प्रोत्साहन दे ईल का?
बायबल
नाही / होय कुरान
लूकक ६:२७-२८ - २७. “माझे ऐकिाऱ्यांना मी सांगतो. तुमच्या शरूव
ं र प्रेम करा. जे तुमचा
द्वेष करतात, त्यांचे चांगले करा. २८. जे तुम्हांला शाप दे तात त्यांना आशीवावद द्या. जे
तुम्हांला वाईि वागत्तवतात त्यांच्यासाठी प्राथवना करा.
याकोब ३:१० - एकाच तोंडातून आशीवावद तनघतात व शापही तनघतात. माझ्या बं धूंनो, हे
असे असू नये.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:१५९ - संकेत आणि उपदे श यांच्यासह आम्ही जे काही प्रकि केले आहे , ते
ग्रंथात आम्ही लोकांसाठी तपष्ि करून सांधगतल्यावरही, जे लपवून ठे वीत आहे त त्यांच्यावर
अल्लाहचा शाप आहे . आणि तसे च शाप दे िाऱ्या इतरांचाही त्यांच्यावर शाप आहे .
अल-इ इम्रान ३:६१ - खोिे बोलिाऱ्यांना अल्लाहचा शाप लमळो असे आवाहन करूया.

१७७.
यहुदी एका शापाच्या छायेत आहे त ककं िा त्यांचा दे श शावपत आहे असे परमेश्िर मानतो
का?
बायबल
नाही / होय कुरान
नयमतया ३१:३७ - परमेश्वरा म्हितो, “...लोक जर आकाशाचे मोजमाप करु शकले ककं वा

पर्थ
ृ वीच्या पोिातील सवव रहतये जािू शकले, तरच हे घडिे शतय आहे . तरच मी
इस्राएलच्या वं शजाना नाकारीन. त्यानी केलेल्या दुष्कृत्यांबद्दल मगच मी त्यांना दूर
करीन.” हा परमेश्वराचा संदेश आहे .
रोमकरांस ११:१-२ - तर मग मी म्हितो, “दे वाने आपल्या लोकांना सोडू न टदले आहे
काय?”.... २. दे वाला जयांचे पू ववज्ञान होते त्या इस्राएली लोकांना त्याने सोडू न टदले नाही.
रोमकरांस १२:१४- जे तुमचा छळ करतात त्यांना आशीवावद द्या, आशीवावदच द्या. शाप
दे ऊ नका.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:८८-८९ - अल्लाहने त्यांच्या श्रद्धाहीनतेबद्दल त्यांना शाप टदलेला आहे . ते
जयावर श्रद्धा ठे वतात ते अत्यल्प आहे .
मीद ५:१२-१३ - त्यांनी आपल्या वचनाचा भंग केल्यामुळे आम्ही त्यांची हृदये कठोर केली
आहे त व त्यांचा धधतकार केला आहे . त्यांना जया गोष्िीची लशकवि टदली होती त्याचा
महत्वाचा भाग ते त्तवसरले आहे त.
टीप: कुरािमधील मटदना हा भाग ११% यहुदी त्तवरुद्ध आहे . टहिलरचा मीन कॅम्फ फतत
७% यहुदी त्तवरुद्ध होता.
१७८.
जे लढतात त्यांना जे लढत नाहीत त्यांच्यापेक्षा चांगले समजले जाते का?
बायबल
नाही / होय कुरान
१ शमुिेल ३०:२२-२४ - २३. दावीद त्यांना म्हिाला, “नाही, असे वागू नका. परमेश्वराने
आपल्याला काय टदले त्याचा त्तवचार करा. परमेश्वरामुळे शरूचा पराभव आपि करु
शकलो. २४. तुम्ही म्हिता ते कोिी ऐकिार नाही. जे इथे सामानसुमानाजवळ थांबले ते
आणि युध्दावर आले ते अशा सवाांना सारखाच वािा लमळे ल. वािण्या समान होतील.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अनननसा ४:९५ - अल्लाहने धमावसाठी लढिाऱ्या लोकांना पु ण्याचे फळ दे ऊन त्यांना जे
तनस्ष्क्रय बसून राहतात त्या लोकांवर श्रेष्ठत्व प्रदान केले आहे .
अत तौब ९:२० - जयांनी श्रद्धा ठे वली त्यांना अल्लाहच्या तनकि उच्च तथान आहे .

१७९.
जे लढत नाहीत त्यांना नरकामध्ये यातना भोगाव्या लागतील हे ननजश्चत आहे आणि जे
परमेश्िराच्या ककं िा अल्लाहच्या कारिास्ति लढतात आणि मत्ृ युमुिी पडतात त्यांना
त्यांच्या कायातचे बक्षीस म्हिून स्िगातत प्रिेश समळिार याची हमी दे ऊन पवित्र ग्रंथ लढाई
करण्यास प्रोत्साहन दे तात का? (जजहाद)
बायबल
नाही / होय कुरान
याकोब १:२० - कारि मनुष्याच्या रागामुळे दे व जया नीतीमत्त्वाची अपेक्षा करतो ते तनमावि
होत नाही.
याकोब ४:१, ८ - १. तुमच्यामध्ये भांडिे व झगडे कोठू न येतात? तुमच्यामध्ये जया तवाथी
भावना संघषव करतात त्यामधून ते येत नाही काय? ८. पाप्यांनो, तुमचे हात तवच्छ करा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अनननसा ४:७७ - “जे श्रद्धावं त आहे त ते अल्लाहच्या कायावत लढतात, आणि जे श्रद्धाहीन
आहे त ते सैतानाच्या कायावसाठी लढतात. जो ईश्वराचे भय बाळगतो त्याच पारलौककक
जीवन अधधक चांगले होईल. आणि तुमच्यावर खजुराच्या बी इतकाही अन्याय होिार
नाही.”
फाथ ४८:१६ - जो कोिी अल्लाह व प्रेत्तषत यांच्या आज्ञेचे पालन करे ल, त्यास तो अशा
उपवनामध्ये प्रत्तवष्ि करे ल जयाखाली जलप्रवाह वाहतात.
ऐनतहाससक घटना
१८०.
जग ननमाति केल्यानंतर, परमेश्िराने सातव्या ददिशी आराम करून मानिजातीने अनुसरि
करािे असे महत्िाचे उदाहरि ददले आहे का? (सब्बाथ ककं िा शबत)
बायबल
होय / नाही कुरान
ननगतमत २०:८-१० - ८. “शब्बाथ टदवस हा पत्तवर टदवस म्हिून पाळण्याची आठवि
ठे व; ९. आठवड्यातील सहा टदवस तू तुझे कामकाज करावेस; १०. परं तु सातवा टदवस
तुझा दे व परमेश्वर याच्या सन्मानासाठी त्तवसाव्याचा टदवस आहे म्हिून त्या टदवशी तू ,
तुझे मुलगे तुझ्या मुली, तुझे गुलाम व तुझ्या गुलाम तरी यांनी तसेच तुझी गुरेढोरे व
तुझ्या गावात राहािाऱ्या परकीयांनीही कोितेही कामकाज करु नये;
इब्री लोकांस ४:४ ि १० - ४. कारि पत्तवर शातरात तो सातव्या टदवसा बद्दल असे बोलला
आहे की: “आणि सातव्या टदवशी दे वाने त्याच्या सवव कामापासून त्तवश्रातत घेतली.” ९.
म्हिून दे वाच्या लोकांसाठी अजूनही सातवा म्हिजे त्तवसाव्याच्या टदवस आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------कॅफ ५०:३८ - थकव्याने आम्हाला तपशव दे खील केला नाही.

१८१.
परमेश्िराने लोकांना त्याच्या स्ितःच्या प्रनतमाप्रमािे आणि त्याच्यासारिे ननमाति केले होते
का?
बायबल
होय / नाही कुरान
उत्पवत्त १:२७-२८ - तेव्हा देवाने आपल्या प्रततरुपाचा मनुष्य तनमावि केला; दे वाचे प्रततरुप
असा तो तनमावि केला; नर व नारी अशी ती तनमावि केली. २८. दे वाने त्यांना आशीवावद
टदला; दे व त्यांना म्हिाला, “फलद्रूप व्हा, बहुगुणित व्हा आणि पर्थ
ृ वी व्यापून िाका; ती
आपल्या सिेखाली आिा; समुद्रातील मासे, आकाशातील पक्षी आणि पर्थ
ृ वीवर कफरिारा
प्रत्येक सजीव प्रािी यांवर सिा चालवा.
१ कररंथकरांस ११:७ - जयाअथी मनुष्य दे वाची प्रततमा आणि वै भव प्रततबबंबबत करतो
त्याअथी त्याने मततक झाकिे योगय नाही. परं तु तरी पु रुषाचे वै भव आहे .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अनननसा ४:२८ - मनुष्य हा दुबवल तनमावि करण्यात आलेला आहे .
इब्रादहम १४:३४ - मनुष्य फार अन्यायी व कृतघ्न आहे .
अश शूरा ४२:११ - या धतीवर त्याच्यासारखे कोिीही नाही.
अस्र १०३:२ - मनुष्य हा सदै व तोट्यात आहे .
१८२.
जेव्हा परमेश्िराने आदम आणि ईव्हला ईडनच्या बागेतून काढू न टाकले तेव्हा स्त्री आणि
पु रुष यांच्यात शत्रुत्ि असेल अशी घोषिा त्याने केली होती का?
बायबल
नाही / होय कुरान
उत्पवत्त ३:१३-१५ - १३. मग परमेश्वर त्या तरीला म्हिाला, “तू हे काय केलेस?” ती तरी
म्हिाली, “सपावने मला भुरळ घालून फसत्तवले व म्हिून मी ते फळ खाल्ले.” १५. तू व
तरी, यांस मी एकमेकांचे शरु करीन. तुझी संतती आणि ततची संतती एकमेकाचे शरू
होतील ततच्या संततीच्या पायाची तू िाच फोडशील पि तो तुझे डोके ठे चील
--------------------------------------------------------------------------------------------------------आररफ ७:२३-२५ - तुमच्यापै की काही दुसऱ्या लोकांचे शरू आहे त.
ताहा २०:१२३ - तुमच्यापै की काही इतरांचे शरू आहे त.
टीप: बायबलमध्ये परमेश्वराने जया शरुत्वाची घोषिा केली ती आदम आणि ईव्हमध्ये
नसून सैतान आणि मानवजातीमध्ये होती.

१८३.
प्रलयाच्या कथेत, नोहाच्या पु त्रांपैकी एक पु त्र बु डून मेल्यानंतर नोहाचे जहाज जुडी पिततािर
येऊन थांबले होते का?
बायबल
नाही / होय कुरान
उत्पवत्त ७:७ - जलप्रलयातून तरुन जावे म्हिून नोहा व त्याचे सह त्याचे कुिु ं ब म्हिजे
त्याची बायको, त्याचे मुलगे व सुना हे तारवात गेले.
उत्पवत्त ८:४ ि १८ – ४. सातव्या मटहन्याच्या सतराव्या टदवशी तारू अरारात पववतावर थांबून
पु न्हा जलमनीवर िे कले; १८. तेव्हा नोहा आपले पु र, बायको व सुना यांना घेऊन तारवातून
बाहे र तनघाला;
उत्पवत्त १०:१ - शेम, हाम व याफेथ ह्या नोहाच्या तीन मुलांना जलप्रलयानंतर पुष्कळ
मुलगे झाले; त्यांची वं शावळ येिे प्रमािे: याफेथाचे वं शज
१ पेत्र ३:२० - फार पू वी नोहाच्या काळात जेव्हा जहाज बांधले जात होते आणि दे व धीराने
वाि पाहत होता, त्यावेळी जयांनी दे वाची आज्ञा पाळली नाही, तेच हे आत्मे होत. फतत
थोडकेच म्हिजे आठ लोकच जहाजात गेले व त्यांचा पाण्यापासून बचाव झाला.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------हूड ११:४२-४४ - एक लाि त्या दोघांमध्ये आली आणि बु डालेल्यांमध्ये त्याचाही समावेश
झाला. आणि नौका अल - जुडी जवळ येऊन थांबली.
१८४.
परमेश्िराने असे सांचगतले होते का की अब्राहमच्या िं शजांमध्ये आशीिातदाचे िरदान
विशेषतः इसाकच्या िं शाला लाभेल आणि इश्माएलच्या िं शाला लाभिार नाही?
बायबल
होय / नाही कुरान
उत्पवत्त १६:११-१२ - ११. परमेश्वराचा दूत पु ढे आिखी म्हिाला, “तू आता गरोदर आहे स
आणि तुला मुलगा होईल त्याचे नांव तू इश्माएल म्हिजे ‘परमेश्वर ऐकतो’ असे ठे व कारि
प्रभूने तुझ्या दु:खत्तवषयी ऐकले आहे ; (तो तुझे सहाय्य करील.) १२. “इश्माएल जंगली
गाढवासारखा रानिी आणि तवतंर असेल. तो सवावत्तवरुद्द व सवव त्या त्तवरुद्ध होतील; तो
एका टठकािाहून दुसऱ्या टठकािी आपल्या भावांच्या जवळ तळ दे त कफरे ल, परं तु तो
त्यांच्या त्तवरुद्ध असेल.”
उत्पवत्त १७:१८-२१ - २१. पि मी इसहाका बरोबर माझा करार करीन, साराला मुलगा होईल
तो इसहाक असेल; तो मुलगा पु ढल्या वषी याचवेळी जन्मेल.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अनननसा ४:१६३ - आम्ही इब्राटहम, इतमाईल आणि इसहाक व याकूब आणि त्यांची संतती
याना तसेच येश,ू अय्युब व युनस
ू आणि हारून व सुलेमान याना संदेश पाठवला होता.
मररयम १९:५४ - ग्रंथात नमूद केलेली इतमाईलची हकीगत कथन कर. तो प्रेत्तषत होता
आणि पै गंबर ही होता.

१८५.
अब्राहम काबा येथे बसलदान दे ण्यासाठी कधीही मक्काला गेला होता का?
बायबल
नाही / होय कुरान
१. चालडीस चे उर (जेनेलसस ११:३१; ऍतिस ७:२-४)
२. हरान (जेनेलसस. १२:१-४; ऍतिस ७:४)
३. दमातकस (जेनेलसस १५:२)
४. शेकहॅ म (जेनेलसस १२:६, ७)
५. बेथल
े (जेनेलसस १२:८)
६. इस्जप्त (जेनेलसस १२:९-२०)
७. बेथल
े (जेनेलसस १३:१-९)
८. हे ब्रोन (जेनेलसस १३:१०-१८)
९. डॅन (जेनेलसस १४:१-१४)
१०. होबाह (जेनेलसस १४:१५, १६)
११. सालेम (जेनेलसस १४:१७-२१)
१२. हे ब्रोन (जेनेलसस १५:१-२१; १७:१-२७ आणि १६)
१३. गेरार (जेनेलसस २०:१-१८)
१४. बीरशेबा (जेनेलसस २१:१-३४)
१५. मोररयाह (जेनेलसस २२:१-१८)
१६. हे ब्रोन (जेनेलसस २३:१-२०)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------हज २२:२६ - आम्ही इब्राटहमला मानवजातीस तीथवयारेची (हज)ची आज्ञा घोत्तषत करण्यास
सांधगतले.
टीप: बायबल दशववते की अब्राहम कधीही मतकाला गेला नव्हता. हे ब्रोन मध्ये तो १७५
वषावचा असताना मत्ृ युमुखी पडला
१८६.
अब्राहम त्याचा एकमेि िै ध मुलगा इसाकचा बळी परमेश्िराला देण्यासाठी तैयार होता का?
बायबल
होय / नाही कुरान
उत्पवत्त २२:२ ि ९-१२ – २. दे व म्हिाला, “तुझा एकुलता एक त्तप्रय पु र इसहाक याला घेऊन
तू मोररया दे शात जा आणि तेथ,े मी सांगन
े त्या डोंगरावर माझ्यासाठी त्याचे होमापवि
कर.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अस्साफात ३७:१००-१०७ - अब्राहमने त्याच्या पु रास जेंव्हां तो काम करण्याच्या वयात आला
तेव्हा म्हिले, हे माझ्या त्तप्रय पु रा मी तवप्नात असे पटहले आहे की मी तुला बळी दे त
आहे .
टीप: अब्राहम कोित्या मुलाचे बललदान देिार होता हे कुरािमध्ये तपष्ि टदलेले नाही.

१८७.
अब्राहमचा मुलगा ईशमाइल याला प्रेवषत मानले जाते का?
बायबल
नाही / होय कुरान
उत्पवत्त १६:७-१५ - ८. दे वदूत ततला म्हिाला, “सारायचे दासी हागारे , तू येथे का आलीस?
तू कोठे जात आहे स?” हागार म्हिाली, “माझी मालकीि साराय टहच्यापासून मी पळू न
जात आहे .” ११. परमेश्वराचा दूत पु ढे आिखी म्हिाला,“तू आता गरोदर आहे स आणि तुला
मुलगा होईल त्याचे नांव तू इश्माएल म्हिजे ‘परमेश्वर एकतो’ असे ठे व कारि प्रभूने
तुझ्या दु:खत्तवषयी ऐकले आहे ; (तो तुझे सहाय्य करील.) १२. “इश्माएल जंगली
गाढवासारखा रानिी आणि तवतंर असेल. तो सवावत्तवरुद्द व सवव त्या त्तवरुद्ध होतील; तो
एका टठकािाहून दुसऱ्या टठकािी आपल्या भावांच्या जवळ तळ दे त कफरे ल, परं तु तो
त्यांच्या त्तवरुद्ध असेल.”
गलतीकरांस ४:२२-३१ - २२. असे ललटहले आहे की, अब्राहामाला दोन पु र होते. एक त्याला
गुलाम मुलीपासून झाला व दुसरा तवतंर तरीपासून जन्मलेला. ३१. यासाठी बं धूंनो, आपि
गुलाम मुलीची नाही तर तवतंर तरीची मुले आहोत.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अनननसा ४:१६३ - आम्ही इब्राटहम, इतमाईल आणि इसहाक व याकूब आणि त्यांची संतती
याना तसेच येशू, अय्युब व युनूस आणि हारून व सुलेमान याना संदेश पाठवला होता.
मररयम १९:५४ - ग्रंथात नमूद केलेली इतमाईलची हकीगत कथन कर. तो प्रेत्तषत होता
आणि पै गंबर ही होता.
१८८.
मुत्रीपू जा करण्यास नकार ददल्यामुळे आगीत फेकले गेले तो अब्राहम होता का?
बायबल
नाही / होय कुरान
दानीएल ३:१-३० - मग नबुखद्नेतसराला खूप राग आला. त्याने शद्रख मेशख व अबेद्नगो
यांच्याकडे तुच्छतेने पाटहले. त्याने भट्िी नेहमीपेक्षा सातपि तापत्तवण्याची आज्ञा टदली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल अजम्बया २१:५१-७१ - या मनुष्यास (इब्राहीम) जाळू न िाका.
टीप: बायबलनुसार मुरीपू जा करण्यास नकार टदल्यामुळे आगीत फेकले गेले तो अब्राहम
नव्हता; ही कथा शड्रक, मेषाच आणि आबेदनेगो यांच्याशी संबंधधत आहे . कफ. अनेकबु ि
२९:१६-२४ अतसाफात ३७:८३ आणि ९७.

१८९.
जेव्हा मोझेसने परमेश्िराची कीती बघण्याची इच्छा प्रकट केली तेव्हा परमेश्िराने मोझेसला
प्रत्यक्षात परमेश्िराच्या मानिाच्या रूपातील पाठीचे दशतन ददले होते का?
बायबल
होय / नाही कुरान
ननगतमत ३३:१८-२३ - १८. नंतर मोशे म्हिाला, “आता कृपा करून मला तुझे तेज
दाखव.” २२. माझे तेज त्या जागेजवळू न पु ढे जाईल तेव्हा मी तुला त्या खडकातील मोठ्या
भेगेत ठे वीन; आणि मी तनघून जाईपयवत माझ्या हाताने तुला झाकीन; २३. नंतर मी माझा
हात काढू न घेईन आणि तू माझी पाठ पाहाशील; परं तु तू माझा चेहरा पाहािार नाहीस.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------आररफ ७:१४३ - परमेश्वराने म्हिले की, तू मला कधीही पाहू शकिार नाहीस. परं तु तू त्या
पववताकडे पहा. तो जर त्या तथानी स्तथर राटहला तर तू मला पाहू शकशील.
१९०.
हमान मोझेस आणि फेरोच्या समान कालािधीत जजिं त होता का?
बायबल
नाही / होय कुरान
ननगतमत २:९-१० - ९. राजकन्या त्या बाईला म्हिाली, “बाई, ह्या बाळाला घरी घेऊन जा, व
माझ्याकररता त्याला दूध पाज आणि त्याची चांगली काळजी घे;...१०. ... ततने त्याचे नांव
मोशे ठे वले कारि ततने त्याला पाण्यातून उचलून घेतले होते.
एस्तेर ३:१ - या सवव घडामोडी झाल्यानंतर राजाने अगागी हामानाचा गौरव केला. अगागी
हामान हा हम्मदाथा याचा मुलगा. राजाने हामानला बढती दे ऊन इतर सवव अधधकाऱ्यांपेक्षा
मानाची जागा त्याला टदली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मुमीन ४०:२३-२४ ि ३६-३७ - आम्हीच मुसाला आमचे संकेत व तपष्ि प्रमाि घेऊन पाठवले
होते. कफरहौन, हारून आणि कामान यांचक
े डे. कफ़रऔन म्हिाला की, हे हमान माझ्यासाठी
असा एक उं च महाल बनव की मी तवगावच्या मागावपयांत पोचु शकेन.
टीप: मोझेस आणि फेरो णि.पू . १४५० च्या कालावधीत अस्ततत्वात होते; परं तु इतथेरच्या
पु ततकातील हमान अहातयुरासच्या (एतकरे तक राजा) साम्राजयाच्या नंतर १००० वषाांनंतर
४८६-४७४ णि.पू . काळात अस्ततत्वात होता.

१९१.
परमेश्िराने इजजप्तिर पाठिलेल्या शेिटच्या १० प्लेग मध्ये मत्ृ यूचे दूत इजजप्तिरून जात
असताना इज्राइलचे सिातत प्रथम मूल िाचले म्हिून आनंद साजरा करण्यासाठी पासोव्हर
कफस्ट साजरे केले होते का?
बायबल
होय / नाही कुरान
ननगतमत १२:१-२४ – १२..... “आज रारी मी लमसर दे शभर कफरे न आणि त्यातील प्रथम
जन्मलेल्या मुलांना व जनावरांतील नरांना मी मारून िाकीन...१४. “अशा रीतीने आजची
रार कायमची तुमच्या आठविीत राहील. हा टदवस तुम्हासाठी त्तवशेष उत्सवाचा म्हिजे
सिाचा टदवस असेल. तुमच्या वं शजांनी येथून पु ढे हा सि त्तपढ्यानत्तपढ्या कायमचा तनयम
म्हिून पाळावा.
मत्तय २६:१७-१९ - १७. बेखमीर भाकारीच्या सिाच्या पटहल्या टदवशी येशच
ू े लशष्य
त्याच्याकडे आले. ते म्हिाले, “वल्हांडि सिाच्या जेविाची सवव तयारी आम्ही करिार
आहोत. वल्हांडि सिाचे जेवि कोठे करावे अशी तुमची इच्छा आहे ?”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------इस्रा १७:१०१ – आणि नतकीच आम्ही मोशेला नऊ तपष्ि धचन्हे टदले...तेव्हा फेरो त्याला
म्हिाला: “हे मोशे, मला वािते की तुझ्यावर जादू केलेली आहे .”
नेमल २७:१२ - ...फेरो आणि त्याच्या लोकांकडे असलेल्या नऊ धचन्हांपैकी (हे एक
असेलही)....पि जेव्हा आमची धचन्हे त्यांच्याकडे आली, तपष्िपिे टदसिारी, तेव्हा ते
म्हिाले, “ही केवळ जादू आहे .”
१९२.
युध्दासाठी बाहे र पडल्यािर त्याच्या सैननकांना ते कसे पािी वपतात यािरून त्यांची परीक्षा
घेिारा सौल (तालुत) होता का?
बायबल
नाही / होय कुरान
शास्ते ७:२-६ - तेव्हा धगदोन त्या लोकांना झऱ्यापाशी घेऊन आला. तेथे धगदोनला परमेश्वर
म्हिाला, “आता या लोकांची मी सांगतो त्याप्रमािे त्तवभागिी कर. जे कुत्र्याप्रमािे स्जभेने
लपलप करत पािी त्तपतील त्यांचा एक गि कर. जे गुडघे िे कून वाकून पािी त्तपतील
त्यांना दुसऱ्या गिात िाक.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:२४७-२५२ - जेव्हा तालुत आपली सेने घेऊन बाहे र पडला तेव्हा त्याने असे
म्हिले की, अल्लाह नदीद्वारे तुमची परीक्षा घेिार आहे . त्यामुळे जो कोिी त्यामधील
पािी पील तो माझ्याशी संबंधधत राहील आणि जो आपल्या हातानी ओंजळभर पािी
घेण्याव्यततररतत त्याची चव चाखिार नाही तो तनःसंशय माझ्याशी संबंधधत असेल.
टीप: बायबलनुसार सौल नाही तर धगडडओनने त्याच्या सैतनकांना ते कसे पािी त्तपतात
यावरून त्यांची परीक्षा घेतली होती. सौल डेस्व्हडच्या काळात, जवळपास णि. पू . १०१० <
९७१ कालावधीत होता, परं तु धगडडओन त्यांच्या पू वी शंभर वषव आधी णि. पू . ११६२ <११२२
या कालावधीत होता.

१९३.
येशू बेथलेहेमच्या एका तबेल्यात जन्माला आला होता का?
बायबल
होय / नाही कुरान
मीिा ५:२ - बेथलहे म एफ्राथा, तू यहूदातील सवावत लहान गाव आहे स. तू इतका लहान
आहे स की तुझ्या कुिु ं बाची मोजदाद करिेही अशतय आहे . पि “इस्राएलचा राजयाकताव”
माझ्यासाठी तुझ्यातून येईल. त्याचा प्रारं भ प्राचीन काळापासून , अनंत काळापासून, झाला
आहे .
मत्तय २:१-११ - १. यहूदीयातील बेथलहे म गावात येशूचा जन्म झाला. त्यावेळी हे रोद राजा
राजय करीत होता. येशूच्या जन्मानंतर पू वेकडू न काही ज्ञानी लोक यरूशलेमाला आले. ३. हे
ऐकून हे रोद राजा तसेच यरुशलेम नगराचे रटहवासी घाबरुन गेले. ५. त्यांनी उिर टदले,
“यहूदीयातील बेथलेहेम गावात. कारि दे वाच्या संदेष्ियांनी त्यात्तवषयी असे ललटहले आहे
की:
लूकक २:४-१६ - ४. मग योसेफसुद्धा गालीलातील नासरे थ गावाहून यहूदीयातील
दात्तवदाच्या बेथलेहेम या गावी गेला. कारि तो दात्तवदाच्या घराण्यातील व कुळातील होता.
५. स्जच्याशी त्याचे लगन ठरले होते व जी गरोदर होती, त्या मरीयेसह तो तेथे नावनोंदिी
करण्यासाठी गेला. ६. ते तेथे असतानाच ततची बाळं तपिाची वेळ आली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मररयम १९:२३ - ती खजुराच्या बुं ध्यापयांत गेली तेव्हा देवदूताने ततला पु कारून सांधगतले,
तुझ्या त्तवधात्याने खालच्या बाजूस एक झरा वाहता केला आहे . आणि खजु राच्या झाडास
धरून हालव.
१९४.
पू िेकडील तीन ज्ञानी पु रुषांनी मसीहाच्या ताराच्या ददशा दाििण्यानुसार बेथलेहेमला आले
होते का जजथे त्यांना सशशू रूपातील येशू ददसला आणि त्यांनी त्याची उपासना सुरु केली
होती का?
बायबल
होय / नाही कुरान
मत्तय २:१-११ – १. यहूदीयातील बेथलहे म गावात येशूचा जन्म झाला. त्यावेळी हे रोद राजा
राजय करीत होता. येशूच्या जन्मानंतर पू वेकडू न काही ज्ञानी लोक यरूशलेमाला आले.
२. आणि त्यांनी त्तवचारले, “यहूद्यांचा नुकताच जन्मलेला राजा कोठे आहे ? कारि त्याचा
जन्म सूधचत करिारा तारा आम्ही पू वव टदशेस पाटहला म्हािून त्याला नमन करण्यास
आलो आहोत.” ९. ज्ञानी लोकांनी राजाचे म्हििे ऐकले व ते तनघाले , त्यांनी जो तारा
पू वेला होता तोच त्यांना परत टदसला. ज्ञानी लोक त्या ताऱ्याच्या मागे गेले. जेथे बाळ होते
ते टठकाि येईपयांत तारा त्यांच्यासमोर जात होता. मग त्या टठकािावर तो थांबला.
१०. ज्ञानी लोकांना ते पाहून फार आनंद झाला. ११. ज्ञानी लोक बाळ होते त्या गोठ्यात
आले. त्यांनी बाळ व त्याची आई मरीया टहला पाटहले. त्यांनी लवू न त्या बालकाला नमन
केले. नंतर त्यांनी बाळासाठी आिालेल्या भेिवततु काढल्या. त्यांनी बाळाला सोने, ऊद व
गंधरस ह्या बहुमोल वततु टदल्या.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------टीप: कुरािमध्ये अश्या गोष्िीची कोठे ही नोंद केलेली नाही.

१९५.
पवित्र ग्रंथांचे लेिक यहुदी कथांना त्या प्रत्यक्ष घडलेल्या ऐनतहाससक घटना आहे त अश्या
स्िरूपात सलदहतात का?
बायबल
नाही / होय कुरान
१ तीमर्थयाला १:४ - कथा-कहाण्यांच्या आहारी जाऊ नका आणि न संपिाऱ्या वं शावळ्या
याकडे लक्ष दे ऊ नका असे तू त्यांना सांगावेस. कारि त्यामुळे भांडि वाढते आणि
त्तवश्वासाने देवाची योजना जी पू ि व होते ती या गोष्िीमुळे पूि व होत नाही.
२ तीमर्थयाला ४:४ - सत्यापासून ते आपले कान दुसरीकडे वळवतील व आपले लक्ष ते भाकड
कथांकडे लावतील.
२ पेत्र १:१६ - कारि आपल्या प्रभु येशूच्या सामर्थयवयुतत आगमनात्तवषयी जेव्हा आम्ही
तुम्हांला सांधगतले, तेव्हा अतकल हुशारीने बनवलेल्या भाकड कथांवर आम्ही त्तवसंबून
राटहलो नाही. उलि आम्ही आमच्या डोळ्यांनी त्याची महानता पाटहली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------इंफाल ८:३१ - आम्ही ऐकली आहे त. जर आम्ही इस्च्छले तर खधचतच आम्ही दे खील
यासारखी वचने उच्चारू शकतो. हे दुसरे काही नाही तर मागील लोकांच्या कहाण्या आहे त.
टीप: कथा वापरल्याच्या अधधक आरोपांसाठी पहा: अल अन आम ६:२५, नहल १६:२४,
मु'म'नन २३:८३, फुरकान २५:४-५, नेमल २७:६८, अखाफ ४६:१७, कलेम ६८:१५ आणि
मुताकफकफन ८३:१३.
१९६.
येशूने लहानपिी कोितेही चमत्कार केल्याची नोंद आहे का?
बायबल
नाही / होय कुरान
लूकक ३:२१-२३ - २१. तेव्हा असे झाले की, जेव्हा सवव लोकांचा बास्प्ततमा केला जात
होता, तेव्हा येशूचा सुद्धा बास्प्ततमा झाला. तो प्राथवना करीत असता आकाश उघडले
गेले. २३. जेव्हा येशूने त्याच्या कायावस सुरुवात केली तेव्हा तो सुमारे तीस वषाांचा होता.
लोकांना असे वािे की, येशू योसेफाचा मुलगा आहे . योसेफ एलीचा मुलगा होता
योहान २:९-११ - ९.... तर पाण्याचा द्राक्षारस झालेला होता. ११. तवगीय सामर्थयावचे धचन्ह
म्हिून येशन
ू े केलेला हा पटहला चमत्कार होता. गालीलातील काना येथे येशन
ू े हा चमत्कार
केला. आणि येशूने आपली महानता दाखवू न टदली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल-इ इम्रान ३:४९ - तो अल्लाहच्या आज्ञेनुसार उं च भरारी मारिारा होईल; मी
अल्लाहच्या आज्ञेनुसार रातआंधळ्यांना व कुष्ठरोगयांना बरे करीन, आणि मी मत
ृ ांना सचेत
करीन, तुम्ही काय खािार आहे त आणि तुम च्या घरी काय साठविार आहे त ते मी
तुम्हाला सांगेन.
मीद ५:११० - तू माझ्या आज्ञेने मत
ृ ांना जागे करत होतास. त्यांच्यामध्ये जे श्रद्धाहीन
होते त्यांनी असे म्हिले होते की हे दुसरे ततसरे काही नसून उघड उघड एक जादू आहे .

१९७.
३०९ िषातपयांत एका गुहेत झोपल्यानंतर सात पु रुष आणि एक कुत्रा िरोिर जागे झाले
होते का?
बायबल
नाही / होय कुरान
१ तीमर्थयाला ४:७ - परं तु दे वहीन गोष्िी, जया म्हाताऱ्या स्तरयांचे लक्षि आहे ते िाळ
आणि तवत:ला सतत दे वाच्या भततीमध्ये गुंतवण्याची सवय ठे व.
तीताला १:१४ - आणि यहूदी भाकडकथा व जे सत्य नाकारतात अशा लोकांच्या आज्ञांकडे
लक्ष दे ऊ नये.
२ तीमर्थयाला ४:४ - सत्यापासून ते आपले कान दुसरीकडे वळवतील व आपले लक्ष ते
भाकड कथांकडे लावतील.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------केह्फ १८:९-२५ - ते काही असे तरुि होते जयांची आपल्या त्तवधात्यावर श्रद्धा होती. त्यांनी
गुहेचा आश्रय घेतला व म्हिाले की हे त्तवधात्या आम्हाला योगय ते मागवदशवन कर. म्हिून
त्या गुहेत आम्ही बाह्य जगातील वाताांपासून काही वषे त्यांना वं धचत ठे वले. ते त्यांच्या
गुहेत ३०० वषे राहीले आिखी ९ वषव असे जोडली. ते सातजि होते व आठवा त्यांचा कुरा
होता. अशाप्रकारे आम्ही त्यांना यासाठी उठवले की, त्या दोन गिापै की कोिता गि
आपल्या वाततव्याची उधचत गिना करतो ते पाहावे.
टीप: या कथेची सवावत पटहली आवि
ृ ी सारूंगचा जेकॉब (सी. ४५०-५२१) आणि िू सवचा ग्रेगरी
(५३८-५९४ ए.डी.) यामध्ये आढळते. त्तवककपीडडया: “एफेससचे सात झोपाळू .”
१९८.
सोलोमनने युद्ध लढण्यासाठी प्रत्यक्षात वपशाच्च (जजंन), मनुष्य आणि पक्षयांची सेना
गोळा केली होती का?
बायबल
नाही / होय कुरान
१ तीमर्थयाला ४:७ - परं तु दे वहीन गोष्िी, जया म्हाताऱ्या स्तरयांचे लक्षि आहे ते िाळ
आणि तवत:ला सतत दे वाच्या भततीमध्ये गुंतवण्याची सवय ठे व.
२ तीमर्थयाला ४:४ - सत्यापासून ते आपले कान दुसरीकडे वळवतील व आपले लक्ष ते
भाकड कथांकडे लावतील.
२ पेत्र १:१६ - कारि आपल्या प्रभु येशूच्या सामर्थयवयुतत आगमनात्तवषयी जेव्हा आम्ही
तुम्हांला सांधगतले, तेव्हा अतकल हुशारीने बनवलेल्या भाकड कथांवर आम्ही त्तवसंबून
राटहलो नाही. उलि आम्ही आमच्या डोळ्यांनी त्याची महानता पाटहली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------नेमल २७:१७ – सुलेमान समोर स्जन्न आणि मनुष्य व पक्षी यांचा समावेश असलेली
त्याची सेने जमा करण्यात आली.
टीप: नेमल २७:१५-४४ मधील सोलोमन राजा, हूप्पे पक्षी, आणि शेबाची रािी यांची कथा
यहुदी कथा आहे जी २ इतथेरचा तारगुम , २रे शतक ए.डी. मधून घेतली आहे .

१९९.
सब्बाथ मोडल्याने परमेश्िराने मािसांना िरोिर िानर बनिले होते का?
बायबल
नाही / होय कुरान
१ तीमर्थयाला १:४ - कथा-कहाण्यांच्या आहारी जाऊ नका आणि न संपिाऱ्या वं शावळ्या
याकडे लक्ष दे ऊ नका असे तू त्यांना सांगावेस. कारि त्यामुळे भांडि वाढते आणि
त्तवश्वासाने देवाची योजना जी पू ि व होते ती या गोष्िीमुळे पूि व होत नाही.
१ तीमर्थयाला ४:७ - परं तु दे वहीन गोष्िी, जया म्हाताऱ्या स्तरयांचे लक्षि आहे ते िाळ आणि
तवत:ला सतत दे वाच्या भततीमध्ये गुंतवण्याची सवय ठे व.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------अल बकराह २:६५-६६ - तुमच्यामधील जया लोकांनी सबू तच्या संबंधात अवज्ञा केली त्याचे
पररिाम म्हिजे आम्ही त्यांना म्हिले जा तुम्ही तुच्छ माकड व्हा.
टीप: युसूफ अली, पत्तवर कुरािाचा अथव या त्यांच्या भाषांतरात मान्य करतात की ही केवळ
एक कथा आहे : पी. ३४, फूिनोि ७९).
२००.
परमेश्िराने पॅ लेस्टाईनची जमीन विशेषतः यहुदी लोकांना ददलेली होती का?
बायबल
होय / होय कुरान
यहे ज्केल ३७:२१-२५ - २१. लोकांना सांग की परमेश्वर, माझा प्रभू पु ढील गोष्िी सांगतो:
‘इस्राएल लोक वेगवेगळ्या राष्रांत गेले आहे त. तेथून त्यांना मी बाहे र काढीन. मी त्यांना
सगळीकडू न आिून, एकर गोळा करीन आणि त्यांना त्यांच्या दे शात परत आिीन.
२२. इस्राएलच्या पववतीय क्षेरात मी त्यांचे एकच राष्र करीन. त्या सवाांचा लमळू न एकच
राजा असेल. यापु ढे ती वेगवेगळी दोन राष्रे असिार नाहीत, त्याचे दोन राजयात त्तवभाजन
होिार नाही. २५. माझा सेवक, याकोब, याला मी टदलेल्या भूमीवर ते राहतील. तुमचे पूववज
तेथच
े राहात होते. आता माझी मािसे तेथे राहतील. ते , त्यांची मुले, नातवं डे कायमची तेथे
राहतील. दावीद हा माझा सेवक त्यांचा कायमचा नेता असेल.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------मीद ५:२०-२१ - तुमच्यासाठी नेमन
ू टदलेली आहे त्या पत्तवर भूमीत प्रवेश करा आणि तुमची
पाठ कफरवू नका.
इस्रा १७:१०४ - आम्ही इतराईलच्या संततीस म्हिले की तुम्ही त्या दे शात वाततव्य करा.
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प्रेवषतांचीं कृत्यें १७:११

हे यहूदी लोक थेतसलनीका ये थील यहूदी लोकांपेक्षा बरे होते . पौल व
सीला यांन ी गोष्िी सांधगतल्या. त्या गोष्िी त्यांनी आनंदाने ऐकल्या.
बबरुया ये थील हे यहूदी लोक पत्तवर शातराचा दररोज अभ्यास करीत. या
गोष्िी खऱ्याच घडल्या आहे त की काय यात्तवषयी जािून घे ण्यास ते
उत्सुक होते.

१ तीमर्थयाला ४:१५ -१६
१५. या सवव गोष्िींकडे पूि व लक्ष दे , त्यात पूि व गढून जा. यासाठी की
तुझी प्रगती सवव लोकांना टदसून यावी.

१६. आपिांकडे व आपल्या लशकविक
ु ीकडे लक्ष दे . त्यामध्ये टिकून राहा.

कारि असे केल्याने तू तवत:चे व जे तुझे ऐकतात, त्यांचे तारि करशील.
२ तीमर्थयाला २:१५

दे वाने पसंत केलेला व देवाचे वचन योगय रीतीने लशकवण्यास पार असा
आणि जे काम करतोस त्यात लाज वािण्यासारखे काहीही नसलेला असा
देवाने पसंत केलेला कामकरी होण्याचा प्रयत्न कर.
अल-इ इम्रान ३:७९

सतत अभ्यासाचा प्रभाव आणि शातरवचनांच्या लशकविुकीद्वारे अल्लाहचे
उपासक बना.

अज जु मर ३९:९

जयांना माटहती आहे आणि जयांना माटहती नाही ते कधी समान होऊ

शकतात का? परं तु केवळ समजत
ू दार मािसेच सावधानता बाळगतील.
झुहृफ ४३:६१

आणि जेव्हा ये शूने तपष्ि पुरावा टदला (अल्लाहच्या साववभौमत्वाचा), तो
म्हिाला “अल्लाहची भीती बाळगा आणि माझी आज्ञा पाळा.”

बायबलमध्ये सांचगतलेली पद्य
ये थून घेतली गेलेली आहे त:

कुरािमध्ये सांचगतले ली पद्य
ये थून घेतली गेलेली आहे त:
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www.danwickwire.com
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danwickwire@gmail.com
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