జీసస్ (అల ైహిససల ాం) : అలా హ్ యొక్క ప్రవక్త
జీసస్ (అల ై హి ససల ాం)ను ముస్ల ాంలు ఎాంతో ప్రే మి స్తా రు
జీసస్ (అల ై హి ససల ) ఒక్ సుప్ర సి ద్ధ మహాప్ర వ క్త . ప్ర ప్ాంచ వ్యాప్త ాంగయ అనే క్ బిలియన్ా ప్ర జ లు ఆయన్న్ు
ప్రర మి స్యత రు మరి యు గౌరవిస్యత రు. అయినా ఈ బ్ర హామాండమై న్ వాక్తత త్వాం యొక్క సిి తి చుట్ట
ూ ఎాంతో అసపష్ూ త్ వ్యాప్ిాం చి
ఉన్నది . ముసిా ాంలు మరి యు క్్ైర సత వులు ఆయన్న్ు చాల ఎక్ుకవగయ గౌరవిస్యత రు, క్యనీ వ్యరుభయులు ఆయన్ గురిాం చి
ప్రసపరాం విరుద్ధ అభిప్యర య లు క్లిగి ఉనానరు.
ఈ వ్యాసాం యొక్క ముఖ్ా లక్ష్ాాం – జీసస్ (అల ై హి ససల ాం) చుట్ట
ూ ప్ర జ లలో వ్యాప్ిాం చి ఉన్న వ్ే రవవ రు
అభిప్యర య లలోని సతాాసతాాలన్ు సపష్ూ ాం చే య డాం: జీసస్ సవయాంగయ దే వుడా లేక్ దే వుడు ప్ాంప్ి న్ వ్యడా? అసలు
చారి త్ర క్ వ్యసత వ జీసస్ (అల ై హి ససల ాం) ఎవరు?

“జీసస్ యిే దేవుడు”
“జీసస్ యిే దే వుడని” లేక్ త్ై త్వాంలో ఒక్డని క్ ాంద్రు క్్రై సత వులు వ్యది సత ు నానరు – అాంట్ే ఆయన్ భూమిప్ై
ది గి వ చిిన్ దే వుడి అవతారాం మరి యు దే వుడు సవయాంగయ మ న్వుడి రూప్ాంలో అవత్రిాం చాడని వ్యది సత ు నానరు.
క్యనీ, బ్ై బి ల్ బ్ో ధన్ల ప్ర క్యరాం, జీసస్ ఈ భూమిప్ై జనిమాంచారు, భుజాంచారు, నిదిాంర చారు, ప్యర రిిాం చారు మరి యు
ప్రి మి త్ జఞా న్ాం మ త్ర మే క్లిగి ఉాండి నారు – ఈ గుణగణాలు, లక్ష్ణాలనీన దే వుడి మహో న్నత్ స్యి యిక్త త్గి న్ వి క్యవు.
సరవలోక్ సృష్ూ క్రత ప్రి ప్ూరణ త్వ ది వాలక్ష్ణాలన్ు క్లిగి ఉాండగయ మ న్వుడు దానిక్త విరుద్ధ ాం గయ ప్రి మి త్ లక్ష్ణాలు క్లిగి
ఉనానడు. మరి , ఏక్క్యలాం ప్ూరిత విరుద్ధ మై న్ ఈ ర్ాం డు సిి త్ులలో ఏద్ై నా ఉాండగలదా?
సరవలోక్ సృష్ిూ క్రత అయిన్ దే వుడు ఎలా ప్ుపడూ సాంప్ూరుణ డి గయనే ఉాంట్ాడని ఇస్యాాం ధరమాం బ్ో ధి సత ు న్నది .
దే వుడు మ న్వుడి గయ మ రయడని విశ్వసిాం చడమాంట్ే (క్ ాంత్క్యలాం) ఆయన్ అసాంప్ూరుణడి గయ ఉాంట్ాడని లే దా ఉనానడని
వ్యదిాం చడమే ! ఏ క్్రై సత వుడ్ై నా ఒక్కస్యరి సవయాంగయ ఇల ప్ర శ్నాంచుక్ోవ్యలి – ఒక్ప్ుపడు బ్లహీ న్ మై న్ నిససహాయ
సిి తిలోని ఒక్ ప్సి బి డడ గయ, అన్నప్యనీయ లు, నిదార హారయలు లే క్ుాండా బ్ర త్ క్లేని సిి తిలో జీవిాంచిన్ మ న్వుడు మరి యు
ప్యత్నిబ్ాంధన్లలో ప్ర రకకన్బ్డి న్ అదివ తీయుడ్ై న్ దే వుడూ ఒక్కడే నా? అససలు క్యద్ు.
“ఒకవే ళ దే వుడు ఏదై నా చే య గల ఘనుడై తే , ఒక మ నవుడి గత ఎాందుకు మ రలేడు?” అని ఎవర్ర నా
ప్ర శ్నాంచవచుి. అసలు నిరవచన్ాం ప్ర క్యరాం, దే వుడు త్న్ అదివ తీయ స్యి యిక్త త్గని ప్న్ులు చే య డు. త్న్న్ు దే వుడి
స్యి న్ాం న్ుాండి క్తరాం ది క్త ది గ జఞరవి ఏ ప్నీ ఆయన్ చే య డు. ఒక్వ్ే ళ దే వుడే మ న్వుడి గయ మ రి మ న్వ లక్ష్ణాలు
అలవరుిక్ునానడని అాంట్ే , ఆయన్ ఎాంత్ మ త్ర మూ దే వుడు క్యజఞలడు.
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క్ ాంద్రు ఏదో విధాంగయ జీసస్ దే వుడు అనే అభిప్యర యాం వచేి ల క్న్బ్డే బ్ై బి ల్ లోని క్ నిన అసపష్ూ మై న్
వచనాలన్ు ప్ొ రప్యట్ుగయ వ్యడుత్ునానరు. క్యనీ ఒక్వ్ే ళ మన్ాం బ్ై బి ల్ లోని క్ నిన సపష్ూ మై న్ డ్ై ర క్ుూ వచనాలు
ప్రి శీ లిసరత , జీసస్ (అల ై హి ససల ాం) ఒక్ అద్ుుత్మై న్ మహాప్ర వ క్వత త్ప్ప మరవ మీ క్యద్ని త్ లి ప్ర వచనాలు మ ట్ి మ ట్ి క్ీ
క్న్బ్డతాయి. సరవలోక్ సృష్ిూ క్రత అయిన్ ప్ర భువు వ్ే రు, త్న్ు వ్ే రు అని జీసస్ ప్లిక్త న్ ప్లుక్ులు మరి యు ఆయన్
ప్ర వ రత న్ లు బ్ై బి ల్ లో ఎననన చోట్ా ప్ర స్త య విాంచబ్డి నాయి. ఉదాహరణక్ు :
జీసస్ “నే ల ప్ై స్తగి ల పడి నాడు మరి యు ప్తే రిథాం చినాడు.” (మత్త యి సువ్యరత 26:39) ఒక్వ్ే ళ జీసస్ యిే గన్ుక్
దే వుడు అయిన్ట్ా యితే , దే వుడు నే ల ప్ై స్యగి ల ప్డతాడా మరి యు ప్యర రిి స్త య డా? ఆయన్ ఎవరి ని ప్యర రిిాం చాడు?
జీసస్ ఒక్ ప్ర వ క్త అని బ్ై బి ల్ ప్ర రకకాంట్ున్నది (మత్త యి సువ్యరత 21:10-11), క్యబ్ట్ిూ జీసస్ ఎల ఏక్క్యలాంలో
దే వుడు మరి యు దే వుడి ప్ర వ క్త అవగలడు?
జీసస్ ఇల ప్లిక్త నాడు, “నే ను వె ళ్ళి మీ యొదద కు వచెదనని చ ప్్ి న మ ట మీరు వాంటి రి కదా. తాండిే నా కాంటే
గొపివతడు.” (యోహాన్ు సువ్యరత 14:28)
జీసస్ ఇల ప్లిక్త నాడు “నా తాండిే యు మీ తాండిే యు, నా దే వుడును మరి యు మీ దే వుడునెై న వతని యొదద కు
ఎక్కి ప్ో వుచునాాను.”(యోహాన్ు సువ్యరత 20:17) ఒక్వ్ే ళ జీసస్ యిే గన్ుక్ దే వుడు అయితే , ఆయన్ ఎాంద్ుక్ు
ఇల ప్లిక్త నాడు, “నా దే వుడున్ు మరి యు మీ దే వుడునై న్ వ్యని యొద్ద క్ు ఎక్తక ప్ో వుచునానన్ు,” మరి యు
ఆయన్ ఎవరి వద్ద క్ు ఎక్తక ప్ో యిన్ది ?
ఒక్వ్ే ళ జీసస్ యిే గన్ుక్ దే వుడు అయితే , త్న్నే ఆరయధిాం చమని ఆయన్ ప్ర జ లక్ు ఆదే శ్ాంచే వ్యడు, మరి యు ఈ
ఆదే శ్ాం త్ లి ప్ర సపష్ూ మై న్ వచనాలు బ్ై బి ల్ లో ఉాండే వి ; క్యనీ, ఆయన్ దీ ని క్త విరుద్ధ ాం గయ ప్లిక్త నాడు మరి యు త్న్న్ు
అససలు ఆరయధిాం చక్ూడద్ని నివ్యరిాం చినాడు: “వ్యరు న్న్ున ఆరయధిాం చడాం వారి ాం .” (మత్త యి 15:9)

“దేవుడి క్ుమ రుడు”
జీసస్ దే వుడి క్ుమ రుడు అని క్ ాంద్రు క్్రై సత వులు వ్యది సత ుాంట్ారు. దీ ని అసలు అరి ాం ఏమిట్ి ? నిశ్ియాంగయ
శయరీ ర క్ మరి యు శయబిద క్ క్ుమ రుడి ని క్లిగి ఉనానడని చ్ ప్పట్ాం దే వుడి విష్యాంలో అససలు త్గద్ు. మ న్వులక్ు
మ న్వ సాంతాన్ాం క్లుగుత్ుాంది . ప్ి లా ు లక్ు ప్ి లిా క్ూన్లు ప్ుడతారు. మరి యు దే వుడి క్త క్ుమ రుడు ఉాండట్మాంట్ే
అరి ాం ఏమిట్ి ?
ఆరాంభప్ు బ్ై బి ల్ భాష్లలో “దే వుడి కుమ రుడు” అనే పదాలు శ్బ్ద ప్రమై న్ అరి ాం లో క్యక్ుాండా,
“ధరమపరతయణుడని” సూచిాంచేాం దుకు ల ాంఛనప్తే యాంగత వతడబడి నాయనే అసలు వషయ నిా మనాం గురిా స్ా త ము.
బ్ై బి ల్ లో క్వ వ లాం జీసస్ క్ రక్ు మ త్ర మే క్యక్ుాండా డే వి డు, స్ో లోమ న్ు మరి యు ఇజఞర యిీలు మొద్ల ై న్ ప్ర వ క్త ల
క్ రక్ు క్ూడా దే వుడి క్ుమ రుడు అనే ప్దాలు వ్యడబ్డి నాయి: “…ఇశ్తా యే లు నా కుమ రుడు, నా
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జ్యే షఠ పుతరే డు,” (నిరగ మక్యాండము 4:22). వ్యసత వ్యనిక్త ఎవర్ర నా ధరమప్రయయణుడ్ై తే , అత్డు దే వుని క్ుమ రుడని
ప్ి ల వబ్డే వ్యడు : “దే వుని ఆతమ చే త ఎాందరు నడి ప్ాం్ పబడుదురో, వతరాందరు దే వుని కుమ రుల ై యుాందురు.” (రోమ
8:14)
“ఎవరి నెై నా కుమ రునిగత చే సుక్ోవటాం అలల హ్ కు తగి న పని క్తదు. ఆయన సరవలోప్తలకు అతీతరడు. ఆయన
ఏదై నా చే య దలుెకుాంటే , దానిని క్య వ లాం: “అయప్ో !” అాంటాడు, అాంతే అది అయప్ో తరాంది . ” ఖ్ుర్ఆన్ 19:35

“త్ాండిర మరియు ప్రభువు”
అదే విధాంగయ, ‘త్ాండిర ’ అనే ప్ద్ాం సరవలోక్ సృష్ిూ క్రత అయిన్ దే వుడి ని సూచిాంచేాం ద్ుక్ు వ్యడబ్డి న్ ప్ుపడలా ,
దానిని శ్బ్ద ప్రమై న్ అరి ాం లో తీసుక్ోక్ూడద్ు. ఎాంద్ుక్ాంట్ే , దే వుడు సృష్ిూ క్రత , ప్ో ష్క్ుడు మరి యు మ న్వులాంద్రి
మహో న్నత్ ప్ర భువు అనే అరి ాం లోనే తీసుక్ోవ్యలి. ‘త్ాండిర ’ అనే ప్ద్ాం యొక్క అరి ాం ల ాంఛన్ప్యర యాంగయ ఇల గవ
వ్యడబ్డట్ానిన నిరూప్ిాం చే అనే క్ వచనాలు బ్ై బి ల్ లో ఉనానయి. ఉదాహరణక్ు: “అాందరి క్క తాండిే యై న దే వుడు
ఒకిడే . ” (ఎఫ సీ యులక్ు 4:6)
అాంతే గయక్, క్ నినస్యరుా , జీసస్ న్ు ఆయన్ సహచరులు ‘ప్ర భువు’ అని సాంబ్ో ధిాం చిన్ సాంద్రయులు బ్ై బి ల్ లో
ఉనానయి. అసలు బ్ై బి ల్ భాష్లలో ఈ ప్ద్ాం దే వుడి క్ోసమే క్యక్ుాండా ఉత్త మ ప్ురుష్ుల క్ోసాం క్ూడా వ్యడబ్డిాం ది .
ఉదాహరణక్ు, గీర క్ు భాష్లోని ప్యత్నిబ్ాంధన్లో, క్్ర రి యో స్

అనే ప్ద్ాం ‘ప్ర భువు’ క్ోసమే క్యక్ుాండా దార క్ష్తోట్

యజమ ని క్ోసాం క్ూడా వ్యడబ్డిాం ది (మత్త యి సువ్యరత 20:8), మరి యు అవిధే యుడ్ైన్ సర వ క్ుడి ని క్ ట్ిూ న్ యజమ ని
(లూక్య సువ్యరత 20.42-47).
బ్ై బి ల్ లో మరి క్ నిన చోట్ా , జీసస్ న్ు దే వుడి దాసుడని ఆయన్ సహచరులు ప్ర రకకనానరు: “దే వుడు తన
సర వ కుడై న యే సును మహి మ పరచియునాాడు.” (అప్ో సత లుల క్యరాములు 3:13). మరి దీ ని దావరయ ‘జీసస్ న్ు
సాంబ్ో ధి సత ూ ప్ర భువు అనే ప్ద్ాం ప్లక్బ్డి న్ ప్ుపడలా , అది గౌరవసూచక్ాంగయ మ త్ర మే వ్యడబ్డిాం ది . అాంతే గయని ఆయన్
యొక్క ద్ై వ తావనిన సూచిసూ
త క్యద్ు’ అనే విష్యాం సపష్ూ ాం అవుత్ున్నది .
అసిషటాం గత మరి యు అసాంతృప్్ా గత ఉనా దే వుడి సవభావాం మరి యు జీసస్ సవభావతలలోని చికుిలను,
సాంక్కల షట తలను వవరిాం చే పే య తాాం ఇకిడ చే య బడిాం ది . ఏదే మై నా, ఆలోచిాంచవలస్ న అసలు వషయాం ఏమిటాంటే :
వతటి ని మనాం అరథ ాం చే సుక్ోలేనాంత కషట తరాంగత దే వుడు ఎాందుకు చే స్ా త డు? ఈ క్కల షట తరమై న చికుిలతో నిాండి న
అప్తే మ ణి క బో ధనలను దై వ భావన గురిాం చి ఇస్తలాం ధరమాంలో త లుబడి న సులభమై న , సిషట మై న మరి యు ఎల ాంటి
కల్పితాలు లేని సిచఛమై న ప్తే మ ణి క బో ధనలతో ఎల ప్ో లెగలాం?

జీసస్ : అలా హ్ యొక్క ప్రవక్త
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యూద్ులు జీసస్ అల ై హి ససల ాంన్ు మ ససయాహ్ గయ అాంగీ క్ రిాం చరు. క్యనీ క్్రై సత వాంలో దీ ని క్త ప్ూరిత భిన్నాంగయ
జీసస్ న్ు దే వుడి గయ లేక్ దే వుడి క్ుమ రుడి గయ ప్ూజసుత నానరు. ఇస్యాాం ధరమాం మధేా మ రయగ నిన అన్ుసరి సత ు న్నది
మరి యు అలా హ్ యొక్క ఒక్ మహాప్ర వ క్త గయ మరి యు సాందే శ్ హరుడి గయ, మ ససయాగయ జీసస్ అల ై హి ససల ాంన్ు
గురిత సత ు న్నది . ఇక్కడ గురితాం చవలసి న్ ముఖ్ావిష్యాం ఏమిట్ాంట్ే , ముసిా ాంలు ఆయన్న్ు ఆరయధిాం చరు. ఎాంద్ుక్ాంట్ే
సక్ల ఆరయధన్లు క్వ వ లాం అలా హ్ క్ు మ త్ర మే చ్ాం ద్ున్ు. అలా హ్ యిే జీసస్ న్ు మరి యు సృష్ిూ లోని ప్ర తి దానీన
సృష్ిూాం చినాడు.
“(జీసస్) ఇల అనాాడు, ‘నిశ్ెయాంగత నే ను అలల హ్ దాసుడి ని . ఆయన నాకు ది వేగాాం థానిాచిె, ననుా పే వ కా గత
నియమిాంచాడు’”ఖ్ుర్ఆన్ 19:30

మహాద్ుుత్ జన్న్ాం
ఖ్ుర్ఆన్ ప్ర క్యరాం, ద్ై వ ద్ూత్ జబ్ర యిీల్ మ న్వుడి రూప్ాంలో ప్విత్ర క్న్ా మరామ్ వద్ద క్ు వచిి, అలా హ్
యొక్క ఆజా దావరయ త్ాండిర అవసరాం లేక్ుాండానే అాంట్ే సీత ైప్ురుష్ క్లయిక్ లేక్ుాండానే అద్ుుత్ాంగయ ఆమ క్ు ఒక్
క్ుమ రుడు జనిమస్యత డనే శుభవ్యరత న్ు ఇచిినాడు.
“(దే వ దూత) ఇల జ్వతబిచాెడు, ‘నిశ్ెయాంగత నే ను నీ పే భువు యొకి సాందే శ్ హరుడను మ తే మే . నీకు ఒక
సుశీలుడై న కుమ రుని (సాందే శ్తనిా)ని ఇవవటానిక్క పాంపబడాా ను. ఆమ ఇల పే శ్ాాంచిాంది , ‘నాకు కుమ రుడు ఎల
కలుగుతాడు, ననుా ఏ మ నవుడూ ముటటట క్ోలేదే ! మరి యు నే ను చ డు నడవడి క గలదానిని కూడా క్తను!’ అతను
అనాాడు, ‘అల గయ అవుతరాంది ! నీ పే భువు అాంటటనాాడు: “అది నాకు చాల సులభాం! మే ము అతనిని మ నుాండి
పే జ్ లకు మరి యు క్తరుణేాంగత పాంపుతరనాాము. మరి యు (నీ పే భువు) ఆజ్ఞ నె ర వే రి తీరుతరాంది . ” ఖ్ుర్ఆన్ 19:1921

సీత ైప్ురుష్ క్లయిక్ లేక్ుాండానే జనిమాంచడానిన స్యక్ష్ాాంగయ చూప్ుత్ూ క్ ాంద్రు జీసస్ క్ూడా దే వుడని
వ్యది సత ు నానరు. అయితే , త్ాండిర అవసరాం లేక్ుాండా అాంట్ే సీత ైప్ురుష్ క్లయిక్ లేక్ుాండా ఉనిక్త లోనిక్త వచిిన్వ్యరి లో
జీసస్ మొద్ట్ి వ్యరు క్యద్ు. జీసస్ క్ాంట్ే ముాంద్ు ఉనిక్త లోనిక్త వచిిన్ ఆది మ న్వుడు ఆద్ాం అల ై హి ససల ాంక్ు త్ల్లా ,
త్ాండరర ఇద్ద రూ లేరు. ఖ్ుర్ఆన్ లో అలా హ్ ప్ర క్ ట్న్ ఇల ఉన్నది :
“నిశ్ెయాంగత, అలల హ్ దృష్్ట లో ‘ఈస్త ఉపమ నాం, ఆదాం ఉపమ నాం వాంటి దే . ఆయన (ఆదాంను) మటిట తో సృజాంచి:
‘అయప్ో ’ అని అనాాడు, అాంతే అతను అయప్ో య డు. ఈ సతేాం నీ పే భువు తరుఫు నుాండి వచిెాంది . క్తవున నీవు
శ్ాంక్కాం చే వతరి లో చే రి న వతడవు క్తవదుద .”ఖ్ుర్ఆన్ 3:59-60
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ఒక్వ్ే ళ త్ాండిర లే క్ుాండా జనిమాంచారని జీసస్ న్ు ఆరయధిాం చాలన్ుక్ుాంట్ే , అల ఆరయధిాం ప్బ్డే హక్ుకన్ు ఆయన్
క్ాంట్ే ఎక్ుకవగయ ఆద్ము క్లిగి ఉనానరు ఎాంద్ుక్ాంట్ే ఆద్ము త్ల్లా , త్ాండరర లేక్ుాండా సృష్ిూాం చబ్డి నారు.

జీసస్ (అల ైహిససల ాం) మహిమలు
సీత ైప్ురుష్ క్లయిక్ అవసరాం లేక్ుాండానే జనిమాంచిన్ జీసస్ అల ై హి ససల ాం జన్న్ాం ఒక్ గకప్ప మహి మ .
అాంతే గయక్ ఆయన్ త్న్ జీవిత్ క్యలాంలో అలా హ్ అన్ుజా తో అనే క్ గకప్ప మహి మ లు చే సి చూప్యరు. త్న్ త్లిా శీల నిన
శ్ాంక్తాం చిన్ ప్ర జ లక్ు ఉయ ాలలో ది నాల ప్సి బి డడ గయ ఉన్నప్ుపడే , అలా హ్ అన్ుజా తో సవయాంగయ జవ్యబిచాిరు. ఇాంక్య,
జీసస్ అల ై హి ససల ాం మృత్ులన్ు సజీవులుగయ చే స్యరు, క్ుష్ు
ు రోగుల రోగయనిన ద్ూరాం చే స్యరు, అాంధులక్ు క్ాంట్ి చూప్ు
ప్ర స్యదిాం చారు – ఇద్ాంతా ఆయన్ క్వ వ లాం అలా హ్ అన్ుజా తోనే చే సర వ్యరు.
జీసస్ అల ై హి ససల ాం మహి మ లు చూప్ి న్ాంత్ మ తార న్ ఆయన్ స్యి న్ాం అలా హ్ యొక్క విధే యుడ్ై న్ దాసుడి
క్ాంట్ే మర్ాం త్ మ త్ర మూ ఎక్ుకవ క్యలేద్ు. ఇది ఒక్ వ్యసత వమై న్ విష్యాం. నిజఞనిక్త , అనే క్ మాంది సాందే శ్ హరులు
మహి మ లు చే సి చూప్యరు, ఉదాహరణక్ు, న్ూహ్, మోస స్ అల ై హి ససల ాం మరి యు ముహమమద్ సలా లా హు అల ై హి
వసలా ాం. ఈ మహి మ లనీన సాందే శ్ హరుడి ప్యర మ ణి క్ త్న్ు ప్ర జ లు గురితాం చేాం ద్ుక్ు క్వ వ లాం అలా హ్ యొక్క అన్ుజా తో
సాంభవిాంచే వి .

జీసస్ అల హ
ై ిససల ాం యొక్క అసలు సాందేశ్ాం
ప్యత్నిబ్ాంధన్లలోని అబ్రహాాం, న్ూహ్ మరి యు జోనాహ్ అల ై హిససల ాం మొద్ల ై న్ ప్రవ క్త లు ఎన్నడూ దేవుడు
త్ై త్వాంలో భాగమని బ్ో ధిాం చలే ద్ు మరి యు జీసస్ అల ై హి ససల ాం త్మ సాంరక్ష్క్ుడని న్మమలే ద్ు. వ్యరి సాందే శ్ాం చాల
సిాం ప్ుల్ గయ ఉాండే ది : దే వుడు ఏక్్ర క్ుడు మరి యు క్వ వ లాం ఆయన్ మ త్ర మే మీ సక్ల ఆరయధన్లు ప్ొ ాందేాం ద్ుక్ు అరహ డు
మరి యు యోగుాడు. అనే క్ వ్ే ల సాంవత్సరయల ప్యట్ు త్న్ు ఏక్్ర క్ుడని, క్వ వ లాం త్న్న్ు మ త్ర మే ఆరయధిాం చాలనే
ది వాసాందే శ్ాంతో ప్ర వ క్త ల న్ు ప్ాంప్ి , త్రయవత్ హఠయత్ు
త గయ జీసస్ క్ూడా దే వుడనే విశయవస్యనిన నాట్ేాం ద్ుక్ు త్న్ ఏక్త్వ
స్యి యి న్ుాండి క్తరాం ది క్త ది గి , తాన్ు త్ై త్వాంలో భాగమాంట్ట సరవలోక్ సృష్ిూ క్రత త్న్ ది వాసాందే శయనిన మ రయిడన్ట్ాం
హే త్ుబ్ద్ద ాంగయ ఉన్నదా?
అసలు వ్యసత వాం ఏమిట్ాంట్ే , జీసస్ అల ై హి ససల ాం క్ూడా ప్యత్నిబ్ాంధన్లలోని అసలు ది వాసాందే శయనేన
బ్ో ధిాం చారు. బ్ై బి ల్ లోని ఈ భాగాం నిజాంగయ ఆ మూలసాందే శయనేన ధృవీక్రి సత ు న్నది . “శయసుతు లలో ఒక్డు వచిి, వ్యరు
త్రికాంచుట్ విని, ఆయన్ వ్యరి క్త బ్ాగుగయ ఉత్త మిచ్ి ద్న్ని గర హాంి చి - “ఆజ్ఞ లనిాాంటి లో పే ధానమై న దే ది ? ” అని ఆయన
నడి గె ను. అాందుకు యే సు – ‘పే ధానమై న ది ఏదనగత – ఓ ఇశ్తా యే లూ, వనుము; మన దే వుడై న పే భువు
అదివ తీయుడై న పే భువు. నీవు నీ పూరణ హృదయముతోను, నీ పూరతణ తమతోను, నీ పూరణ వవే క ముతోను, నీ
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పూరణ బ లముతోను, నీ దే వుడై న పే భువును ప్రే మిాంపవల ననునది పే ధానమై న ఆజ్ఞ ’” (మ రుక సువ్యరత 12:28-29)
క్యబ్ట్ిూ , దే వుడు అదివ తీయుడు అనే ది జీసస్ అల ై హి ససల ాం బ్ో ధన్ల ప్ర క్యరాం అత్ాాంత్ ప్ర ధాన్మై న్ మరి యు
ముఖ్ామై న్ క్మ ాండ్మాంట్ు. ఒక్వ్ే ళ జీసస్ యిే సవయాంగయ దే వుడ్ై తే , ఆయనిల ప్లిక్త ఉాండే వ్యరు, ‘నే నే దే వుడి ని ,
న్నేన ఆరయధిాం చాండి . ’ మరి ఆయన్ అల చ్ ప్పక్ుాండా, ప్యత్నిబ్ాంధన్లలోని ది వాసాందే శయనేన మరల రి ప్ీ ట్ చే సత ూ ,
‘దే వుడు ఏక్్ర క్ుడని’ ఎాంద్ుక్ు ప్ున్ః నిరయధ రిాం చారు?
ఇది అదివ తీయ ప్ర భువున్ు మ త్ర మే విశ్వసిాం చాలని బ్ో ధిాం చిన్ ఇత్ర ప్ర వ క్త ల ది వాసాందే శయనిన మరల
నిరయధ రిాం చేాం ద్ుక్ు జీసస్ అల ై హి ససల ాం ఇశయర యిే లు సాంత్తి వ్ై ప్ుక్ు ప్ాంప్బ్డి నారనే ఇస్యాాంలో బ్ో ధిాం చబ్డి న్ జీసస్
అల ై హి ససల ాం యొక్క మిష్న్ తో ఏక్ీ భ విసుత న్నది .
“మరి యు, ఈస్త సిషట మై న (మ ) సూచనలు తీసుకుని వచిెనపుిడు ఇల అనాాడు: ‘వతసా వాంగత నే ను మీ వదద కు
వవే క్తనిా తీసుకువచాెను. మరి యు మీరు వభే దాలకు లోనెై న క్ొనిా వషయ ల వతసా వతనిా మీకు సిషటాం గత
వవరిాం చటానిక్క వచాెను. క్తవున మీరు అలల హ్ పటట భయభకుా లు కల్పగి ఉాండాండి . మరి యు ననుా అనుసరిాం చాండి .
నిశ్ెయాంగత, అలల హ్ యే నా పే భువు మరి యు మీ పే భువు కూడాను. క్తవున మీరు ఆయననే ఆరతధిాం చాండి . ఇదే
ఋజుమ రగ ాం .’ ఖ్ుర్ఆన్ 43:63-64
అలా హ్ యొక్క ఒక్ విధే యుడ్ై న్ , గౌరవనీయుడ్ై న్ సాందే శ్ హరుడి గయ జీసస్ అల ై హి స్యసాం, అలా హ్ ఆజా లక్ు
మన్సూూరిత గయ సమరిపాంచుక్ునానరు. క్యబ్ట్ిూ , ఆయన్ క్ూడా ముసిా ాం యిే . ఎాంద్ుక్ాంట్ే , ఎవర్ర తే సరవలోక్ సృష్ిూ క్రత ,
ప్ర భువ్ై న్ అలా హ్ అభీష్యూ నిక్త మరి యు ఆజా లక్ు మన్సూపరిత గయ సమరిపాంచుక్ుాంట్ారో, వ్యరి ని ముసిా ాంలు అాంట్ారు.

ఇస్యాాం ధరమాంలో జీసస్ అల హ
ై స
ి సల ాం
ఇస్యాాం ధరమాంలో జీసస్ అల ై హి ససల ాం ‘క్వ వ లాం అదివ తీయుడ్ై న్ ప్ర భువున్ు మ త్ర మే ఆరయధిాం చమని’
ఇశయర యిే లు సాంత్తివ్యరి ని ఆహావనిాంచేాం ద్ుక్ు ప్ాంప్బ్డి న్ ఒక్ గకప్ప ప్రవ క్త . ఇది బ్ై బి ల్ లో నిరూప్ిాం చబ్డిాం ది మరి యు
ఖ్ుర్ఆన్ లో నిరయధ రిాం చబ్డిాం ది . అసలు జీసస్ ఎవరు అనే సతాానిన జీసస్ అల ై హి ససల ాం గురిాం చిన్ ఇస్యా మీయ
విశయవసాం సపష్ూ ాం గయ వివరి సత ూ , అదే సమయాంలో సరవలోక్ సృష్ిూ క్రత , ఆయన్ యొక్క సాంప్ూరణ మై న్ ఘన్త్, ఏక్్ర క్ త్
మరి యు ప్రి ప్ూరణ త్ ల గురిాం చిన్ సవచఛమై న్ విశయవస్యనిన క్ూడా ప్ున్రుద్ధ రి సత ు న్నది .
మీరకక్ అడుగు ముాంద్ుక్ు వ్ే సి , ఇస్యాాం గురిాం చి మరిాం త్ ప్రి శోధిాం చాలని మే ము ఆహావనిసుత నానము. ఇస్యాాం
ధరమాం అాంట్ే క్వ వ లాం మరో ధరమాం క్యద్ు. అది న్ూహ్, అబ్ర హాాం, మోస స్, జీసస్ మరి యు ముహమమద్
అల ై హి ససల ాంలు బ్ో ధిాం చిన్ అదే ది వాసాందే శ్ాం. ఇస్యాాం అనే అరబీ ప్దానిక్త అరి ాం ‘సరవలోక్ సృష్ిూ క్రత క్ు
సమరిపాంచుక్ న్ుట్’. ఇదొ క్ ప్ర క్ృతి సహజమై న్ మరి యు సాంప్ూరణ మై న్ జీవన్ విధాన్ాం. త్మ ప్ర భువుతో మరి యు
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ఆయన్ యొక్క సృష్ిూ తో మ న్వుడు క్లిగి ఉాండవలసి న్ గట్ిూ సాంబ్ాంధాంప్ై త్గి న్ శ్ర ద్ధ చూప్యలని ప్ో ర త్సహి సత ు న్నది .
సరవలోక్ సృష్ిూ క్రత అత్ాాంత్ నాాయాం చే సర వ్యడు మరి యు అత్ాాంత్ క్రుణామయుడు, అప్యర క్ృప్యశీలుడు,
ప్యప్విమోచన్ క్ోసాం సవయాంగయ బ్లిచుిక్ోవలసి న్ అవసరాం ఆయన్క్ు ఎాంత్ మ త్ర మూ లేద్ు మరి యు ఎవవరూ
ఆది ప్యప్ాంతో జనిమాంచరని ఇస్యాాం ధరమాం బ్ో ధి సత ు న్నది . ఇాంక్య ప్ర తి ఒక్కరి నీ వ్యరి వ్యరి సవాంత్ ఆచరణల ఆధారాంగయ
మ త్ర మే సృష్ిూ క్రత విచారి స్త య డు మరి యు ప్ర తి ఒక్కరూ త్మ త్మ సవాంత్ ఆచరణలక్ు మ త్ర మే బ్ాధుాలని ఇస్యాాం
ధరమాం బ్ో ధి సత ు న్నది .
సృష్ిూ క్రత ప్ాంప్ి న్ ప్ర వ క్త లాంద్రి నీ ప్రర మిాంచాలని మరి యు గౌరవిాంచాలని ఇస్యాాం ధరమాం బ్ో ధి సత ు న్నది . క్యనీ,
ప్రర మిాంచుట్ మరి యు గౌరవిాంచుట్ అాంట్ే వ్యరి ని ఆరయధిాం చమని క్యద్ు. ఎాంద్ుక్ాంట్ే , ఆరయధిాం ప్బ్డే అరహ త్ , యోగాత్
క్వ వ లాం సృష్ిూ క్రత క్ు మ త్ర మే ఉన్నది , సృష్ిూాం చబ్డి న్ వ్యట్ి క్త క్యద్ు. జీసస్ న్ు అలా హ్ యొక్క ప్ర వ క్త గయ గురితాం చుట్
మరి యు ముసిా ాంగయ మ రుట్ అనే ది మీ క్్రై సత వ ధరయమనిన వది లి ప్ ట్ూ డాం లేదా త్ాజాంచడాంగయ భావిాంచవద్ుద . వ్యసత వ్యనిక్త
అది జీసస్ అల ై హి ససల ాం యొక్క అసలు సవచఛమై న్ బ్ో ధన్ల వ్ై ప్ుక్ు మరలట్ాంగయ భావిాంచాలి.
http://islamicpamphlets.com/jesus-a-prophet-of-god/
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