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జీసస్ (అల ైహిససల ాం) : అల ా హ్ యొక్క ప్రవక్త 
 
జీసస్ (అల ైహిససల ాం)ను ముస్ల ాంలు ఎాంతో ప్రేమిస్తా రు 

జీసస్ (అల ైహిససల ) ఒక్ సుప్రసిద్ధ  మహాప్రవక్త . ప్రప్ాంచ వ్యాప్త ాంగయ అనేక్ బిలియనా్ ప్రజలు ఆయన్న్ు 

ప్రరమిస్యత రు మరియు గౌరవిస్యత రు. అయినా ఈ బ్రహామాండమ ైన్ వాక్తత త్వాం యొక్క సిి తి చుట్టూ  ఎాంతో అసపష్ూ త్ వ్యాప్ిాంచి 

ఉన్నది. ముసిా ాంలు మరియు క్్రైసత వులు ఆయన్న్ు చాల  ఎక్ుకవగయ గౌరవిస్యత రు, క్యనీ వ్యరుభయులు ఆయన్ గురాించి 

ప్రసపరాం విరుద్ధ  అభిప్యర య లు క్లిగి ఉనానరు.   

ఈ వ్యాసాం యొక్క ముఖ్ా లక్ష్ాాం – జీసస్ (అల ైహిససల ాం) చుట్టూ  ప్రజలలో వ్యాప్ిాంచి ఉన్న వ్ేరవవరు 

అభిప్యర య లలోని సతాాసతాాలన్ు సపష్ూ ాం చేయడాం: జీసస్ సవయాంగయ దేవుడా లేక్ దేవుడు  ప్ాంప్ిన్వ్యడా? అసలు 

చారిత్రక్ వ్యసత వ జీసస్ (అల ైహిససల ాం) ఎవరు? 

“జీసస్ యిే దేవుడు” 

“జీసస్ యిే దేవుడని” లేక్ తై్ైత్వాంలో ఒక్డని క్ ాంద్రు క్్రైసత వులు వ్యదిసుత నానరు – అాంట్ే ఆయన్ భూమిప్ ై 
దిగివచిిన్ దేవుడి అవతారాం మరియు దేవుడు సవయాంగయ మ న్వుడి రూప్ాంలో అవత్రిాంచాడని వ్యదిసుత నానరు. 
క్యనీ, బ్ ైబిల్ బ్ో ధన్ల ప్రక్యరాం, జీసస్ ఈ భూమిప్ ై జనిమాంచారు, భుజాంచారు, నిదిరాంచారు, ప్యర రిిాంచారు మరియు 

ప్రిమిత్ జఞా న్ాం మ త్రమే క్లిగి ఉాండినారు – ఈ గుణగణాలు, లక్ష్ణాలనీన దేవుడి మహో న్నత్ స్యి యిక్త త్గిన్వి క్యవు. 
సరవలోక్ సృష్ూ క్రత  ప్రిప్ూరణత్వ దివాలక్ష్ణాలన్ు క్లిగి ఉాండగయ మ న్వుడు దానిక్త విరుద్ధ ాంగయ ప్రిమిత్ లక్ష్ణాలు క్లిగి 
ఉనానడు. మరి, ఏక్క్యలాం ప్ూరిత  విరుద్ధ మ ైన్ ఈ ర్ాండు సిి త్ులలో ఏద్ైనా ఉాండగలదా? 

సరవలోక్ సృష్ిూ క్రత  అయిన్ దేవుడు ఎలాప్ుపడూ సాంప్ూరుణ డిగయనే ఉాంట్ాడని ఇస్యా ాం ధరమాం బ్ో ధిసుత న్నది. 
దేవుడు మ న్వుడిగయ మ రయడని విశ్వసాించడమాంట్ే (క్ ాంత్క్యలాం) ఆయన్ అసాంప్ూరుణ డిగయ ఉాంట్ాడని లేదా ఉనానడని 

వ్యదిాంచడమే! ఏ క్్రైసత వుడ్ైనా ఒక్కస్యరి సవయాంగయ ఇల  ప్రశ్నాంచుక్ోవ్యలి – ఒక్ప్ుపడు బ్లహీన్మ ైన్ నిససహాయ 

సిి తిలోని ఒక్ ప్సిబిడడ గయ, అన్నప్యనీయ లు, నిదరా హారయలు లేక్ుాండా బ్రత్క్లేని సిి తిలో జీవిాంచిన్ మ న్వుడు మరియు 

ప్యత్నిబ్ాంధన్లలో ప్రరకకన్బ్డిన్ అదివతీయుడ్ైన్ దేవుడూ ఒక్కడేనా? అససలు క్యద్ు. 

“ఒకవేళ దేవుడు ఏద ైనా చేయగల ఘనుడ ైతే, ఒక మ నవుడిగత ఎాందుకు మ రలేడు?” అని ఎవర్రనా 
ప్రశ్నాంచవచుి. అసలు నిరవచన్ాం ప్రక్యరాం, దేవుడు త్న్ అదివతీయ స్యి యిక్త త్గని ప్న్ులు చేయడు. త్న్న్ు దేవుడి 
స్యి న్ాం న్ుాండి క్తరాందిక్త దిగజఞరవి ఏ ప్నీ ఆయన్ చేయడు. ఒక్వ్ేళ దేవుడే మ న్వుడిగయ మ రి మ న్వ లక్ష్ణాలు 

అలవరుిక్ునానడని అాంటే్, ఆయన్ ఎాంత్ మ త్రమూ దేవుడు క్యజఞలడు.  
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క్ ాంద్రు ఏదో  విధాంగయ జీసస్ దేవుడు అనే అభిప్యర యాం వచేిల  క్న్బ్డే బ్ ైబిల్ లోని క్ నిన అసపష్ూ మ ైన్ 

వచనాలన్ు ప్ొ రప్యట్ుగయ వ్యడుత్ునానరు. క్యనీ ఒక్వ్ేళ మన్ాం బ్ ైబిల్ లోని క్ నిన సపష్ూ మ ైన్ డ్ైరక్ుూ  వచనాలు 

ప్రిశీలిసరత , జీసస్ (అల ైహిససల ాం) ఒక్ అద్ుుత్మ ైన్ మహాప్రవక్వత  త్ప్ప మరవమీ క్యద్ని త్లిప్ర వచనాలు మ టి్మ టి్కీ్ 

క్న్బ్డతాయి. సరవలోక్ సృష్ిూ క్రత  అయిన్ ప్రభువు వ్ేరు, త్న్ు వ్ేరు అని జీసస్ ప్లిక్తన్ ప్లుక్ులు మరియు ఆయన్ 

ప్రవరత న్లు  బ్ ైబిల్ లో ఎననన చోటా్ ప్రస్యత విాంచబ్డినాయి. ఉదాహరణక్ు : 

 జీసస్ “నేలప్ ై స్తగిలపడినాడు మరియు ప్తేరిథాంచినాడు.” (మత్త యి సువ్యరత  26:39) ఒక్వ్ేళ జీసస్ యిే గన్ుక్ 

దేవుడు అయిన్టా్యితే, దేవుడు నేలప్ ై స్యగిలప్డతాడా మరియు ప్యర రిి స్యత డా? ఆయన్ ఎవరిని ప్యర రిిాంచాడు? 

 జీసస్ ఒక్ ప్రవక్త  అని బ్ ైబిల్ ప్రరకకాంట్ున్నది (మత్త యి సువ్యరత  21:10-11), క్యబ్ట్ిూ  జీసస్ ఎల  ఏక్క్యలాంలో 
దేవుడు మరియు దేవుడి ప్రవక్త  అవగలడు? 

 జీసస్ ఇల  ప్లిక్తనాడు, “నేను వెళ్ళి మీ యొదదకు వచ ెదనని చ ప్్ిన మ ట మీరు వాంటిరి కదా. తాండిే నా కాంటే 
గొపివతడు.” (యోహాన్ు సువ్యరత  14:28) 

 జీసస్ ఇల  ప్లిక్తనాడు “నా తాండిేయు మీ తాండిేయు, నా దేవుడును మరియు మీ దేవుడునెైన వతని యొదదకు 
ఎక్కిప్ో వుచునాాను.”(యోహాన్ు సువ్యరత  20:17) ఒక్వ్ేళ జీసస్ యిే గన్ుక్ దేవుడు అయితే, ఆయన్ ఎాంద్ుక్ు 

ఇల  ప్లిక్తనాడు, “నా దేవుడున్ు మరియు మీ దేవుడున ైన్ వ్యని యొద్ద క్ు ఎక్తక ప్ో వుచునానన్ు,” మరియు 

ఆయన్ ఎవరి వద్ద క్ు ఎక్తక ప్ో యిన్ది? 

ఒక్వ్ేళ జీసస్ యిే గన్ుక్ దేవుడు అయితే, త్న్నే ఆరయధిాంచమని ఆయన్ ప్రజలక్ు ఆదేశ్ాంచేవ్యడు, మరియు ఈ 

ఆదేశ్ాం త్లిప్ర సపష్ూ మ ైన్ వచనాలు బ్ ైబిల్ లో ఉాండేవి; క్యనీ, ఆయన్ దీనిక్త విరుద్ధ ాంగయ ప్లిక్తనాడు మరియు త్న్న్ు 

అససలు ఆరయధిాంచక్ూడద్ని నివ్యరిాంచినాడు: “వ్యరు న్న్ున ఆరయధిాంచడాం వారిాం.” (మత్త యి 15:9) 

“దేవుడి క్ుమ రుడు” 

జీసస్ దేవుడి క్ుమ రుడు అని క్ ాంద్రు క్్రైసత వులు వ్యదిసుత ాంట్ారు. దీని అసలు అరిాం ఏమిట్ి? నిశ్ియాంగయ 

శయరీరక్ మరియు శయబిద క్ క్ుమ రుడిని క్లిగి ఉనానడని చ్ప్పట్ాం దేవుడి విష్యాంలో అససలు త్గద్ు. మ న్వులక్ు 

మ న్వ సాంతాన్ాం క్లుగుత్ుాంది. ప్ిలుా లక్ు ప్ిలాిక్ూన్లు ప్ుడతారు. మరియు దేవుడిక్త క్ుమ రుడు ఉాండట్మాంట్ే 
అరిాం ఏమిట్ి? 

ఆరాంభప్ు బ్ ైబిల్ భాష్లలో “దేవుడి కుమ రుడు” అనే పదాలు శ్బ్ద ప్రమ ైన్ అరిాంలో క్యక్ుాండా, 
“ధరమపరతయణుడని” సూచిాంచేాందుకు ల ాంఛనప్తేయాంగత వతడబడినాయనే అసలు వషయ నిా మనాం గురిాస్తా ము. 
బ్ ైబిల్ లో క్వవలాం జీసస్ క్ రక్ు మ త్రమే క్యక్ుాండా డేవిడు, స్ో లోమ న్ు మరియు ఇజఞర యిీలు మొద్ల ైన్ ప్రవక్త ల 

క్ రక్ు క్ూడా దేవుడి క్ుమ రుడు అనే ప్దాలు వ్యడబ్డినాయి: “…ఇశ్తాయేలు నా కుమ రుడు, నా 
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జ్యేషఠ పుతరే డు,” (నిరగ మక్యాండము 4:22). వ్యసత వ్యనిక్త ఎవర్రనా ధరమప్రయయణుడ్ైతే, అత్డు దేవుని క్ుమ రుడని 

పి్లవబ్డేవ్యడు : “దేవుని ఆతమ చేత ఎాందరు నడిప్ా్ంపబడుదురో, వతరాందరు దేవుని కుమ రుల ై యుాందురు.” (రోమ  
8:14) 

“ఎవరినెైనా కుమ రునిగత చేసుక్ోవటాం అల ల హ్ కు తగిన పని క్తదు. ఆయన సరవలోప్తలకు అతీతరడు. ఆయన 

ఏద ైనా చేయదలుెకుాంటే, దానిని క్యవలాం: “అయప్ో !” అాంటాడు, అాంతే అది అయప్ో తరాంది.” ఖ్ుర్ఆన్ 19:35 

“త్ాండిర మరియు ప్రభువు” 
అదే విధాంగయ, ‘త్ాండిర’ అనే ప్ద్ాం సరవలోక్ సృష్ిూ క్రత  అయిన్ దేవుడిని సూచిాంచేాంద్ుక్ు వ్యడబ్డిన్ప్ుపడల ా , 

దానిని శ్బ్ద ప్రమ ైన్ అరిాంలో తీసుక్ోక్ూడద్ు. ఎాంద్ుక్ాంట్ే, దేవుడు సృష్ిూ క్రత , ప్ో ష్క్ుడు మరియు మ న్వులాంద్రి 
మహో న్నత్ ప్రభువు అనే అరిాంలోనే తీసుక్ోవ్యలి. ‘త్ాండిర’ అనే ప్ద్ాం యొక్క అరిాం ల ాంఛన్ప్యర యాంగయ ఇల గవ 
వ్యడబ్డట్ానిన నిరూప్ిాంచే అనేక్ వచనాలు బ్ ైబిల్ లో ఉనానయి. ఉదాహరణక్ు: “అాందరిక్క తాండిేయ ైన దేవుడు 
ఒకిడే.” (ఎఫ సీయులక్ు 4:6) 

అాంతేగయక్, క్ నినస్యరుా , జీసస్ న్ు ఆయన్ సహచరులు ‘ప్రభువు’ అని సాంబ్ో ధిాంచిన్ సాంద్రయులు బ్ ైబిల్ లో 
ఉనానయి. అసలు బ్ ైబిల్ భాష్లలో ఈ ప్ద్ాం దేవుడి క్ోసమే క్యక్ుాండా ఉత్త మ ప్ురుష్ుల క్ోసాం క్ూడా వ్యడబ్డిాంది. 
ఉదాహరణక్ు, గీరక్ు భాష్లోని ప్యత్నిబ్ాంధన్లో, క్్రరియోస్  అనే ప్ద్ాం ‘ప్రభువు’ క్ోసమే క్యక్ుాండా దరా క్ష్తోట్ 

యజమ ని క్ోసాం క్ూడా వ్యడబ్డిాంది (మత్త యి సువ్యరత  20:8), మరియు అవిధేయుడ్ైన్ సరవక్ుడిని క్ ట్ిూ న్ యజమ ని 

(లూక్య సువ్యరత  20.42-47). 

బ్ ైబిల్ లో మరిక్ నిన చోటా్, జీసస్ న్ు దేవుడి దాసుడని ఆయన్ సహచరులు ప్రరకకనానరు: “దేవుడు తన 

సరవకుడ ైన యేసును మహిమ పరచియునాాడు.” (అప్ో సత లుల క్యరాములు 3:13).  మరి దీని దావరయ ‘జీసస్ న్ు 

సాంబో్ ధిసూత  ప్రభువు అనే ప్ద్ాం ప్లక్బ్డిన్ప్ుపడల ా , అది గౌరవసూచక్ాంగయ మ త్రమే వ్యడబ్డిాంది. అాంతేగయని ఆయన్ 

యొక్క ద్ైవతావనిన సూచిసూత  క్యద్ు’ అనే విష్యాం సపష్ూ ాం అవుత్ున్నది.  
 

అసిషటాంగత మరియు అసాంతృపా్్గత ఉనా దేవుడి సవభావాం మరియు జీసస్ సవభావతలలోని చికుిలను, 
సాంక్కలషటతలను వవరిాంచే పేయతాాం ఇకిడ చేయబడిాంది. ఏదేమ ైనా, ఆలోచిాంచవలస్న అసలు వషయాం ఏమిటాంటే: 

వతటిని మనాం అరథాం చేసుక్ోలేనాంత కషటతరాంగత దేవుడు ఎాందుకు చేస్తా డు? ఈ క్కలషట తరమ ైన చికుిలతో నిాండిన 

అప్తేమ ణిక బో ధనలను ద ైవభావన గురిాంచి ఇస్తల ాం ధరమాంలో త లుబడిన సులభమ ైన, సిషటమ ైన మరియు ఎల ాంటి 
కల్పితాలు లేని సిచఛమ ైన ప్తేమ ణిక బో ధనలతో ఎల  ప్ో లెగలాం? 

జీసస్ : అల ా హ్ యొక్క ప్రవక్త  
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యూద్ులు జీసస్ అల ైహిససల ాంన్ు మ ససయాహ్ గయ అాంగీక్రిాంచరు. క్యనీ క్్రైసత వాంలో దీనిక్త ప్ూరిత  భిన్నాంగయ 

జీసస్ న్ు దేవుడిగయ లేక్ దేవుడి క్ుమ రుడిగయ ప్ూజసుత నానరు. ఇస్యా ాం ధరమాం మధేామ రయగ నిన అన్ుసరిసుత న్నది 
మరియు అల ా హ్ యొక్క ఒక్ మహాప్రవక్త గయ మరియు సాందేశ్హరుడిగయ, మ ససయాగయ జీసస్ అల ైహిససల ాంన్ు 

గురిత సుత న్నది. ఇక్కడ గురితాంచవలసిన్ ముఖ్ావిష్యాం ఏమిట్ాంట్ే, ముసిా ాంలు ఆయన్న్ు ఆరయధిాంచరు. ఎాంద్ుక్ాంట్ే 
సక్ల ఆరయధన్లు క్వవలాం అల ా హ్ క్ు మ త్రమే చ్ాంద్ున్ు. అల ా హ్ యిే జీసస్ న్ు మరియు సృష్ిూ లోని ప్రతిదానీన 

సృష్ిూ ాంచినాడు.  

“(జీసస్) ఇల  అనాాడు, ‘నిశ్ెయాంగత నేను అల ల హ్ దాసుడిని. ఆయన నాకు దివేగాాంథానిాచిె, ననుా పేవకాగత 

నియమిాంచాడు’”ఖ్ుర్ఆన్ 19:30 

మహాద్ుుత్ జన్న్ాం 

ఖ్ుర్ఆన్ ప్రక్యరాం, ద్ైవద్ూత్ జబ్రయిీల్ మ న్వుడి రూప్ాంలో ప్విత్ర క్న్ా మరామ్ వద్ద క్ు వచిి, అల ా హ్ 

యొక్క ఆజా దావరయ త్ాండిర అవసరాం లేక్ుాండానే అాంట్ే సీత ైప్ురుష్ క్లయిక్ లేక్ుాండానే అద్ుుత్ాంగయ ఆమ క్ు ఒక్ 

క్ుమ రుడు జనిమస్యత డనే శుభవ్యరత న్ు ఇచిినాడు.  

“(దేవదూత) ఇల  జ్వతబిచాెడు, ‘నిశ్ెయాంగత నేను నీ పేభువు యొకి సాందేశ్హరుడను మ తేమే. నీకు ఒక 

సుశీలుడ ైన కుమ రుని (సాందేశ్తనిా)ని ఇవవటానిక్క పాంపబడాా ను. ఆమ  ఇల  పేశ్ాాంచిాంది, ‘నాకు కుమ రుడు ఎల  
కలుగుతాడు, ననుా ఏ మ నవుడూ ముటటట క్ోలేదే! మరియు నేను చ డు నడవడిక గలదానిని కూడా క్తను!’ అతను 
అనాాడు, ‘అల గయ అవుతరాంది! నీ పేభువు అాంటటనాాడు: “అది నాకు చాల  సులభాం! మేము అతనిని మ  నుాండి 
పేజ్లకు మరియు క్తరుణేాంగత పాంపుతరనాాము. మరియు (నీ పేభువు) ఆజ్ఞ  నెరవేరి తీరుతరాంది.” ఖ్ుర్ఆన్ 19:19-

21 

 
సీత ైప్ురుష్ క్లయిక్ లేక్ుాండానే జనిమాంచడానిన స్యక్ష్ాాంగయ చూప్ుత్ూ క్ ాంద్రు జీసస్ క్ూడా దేవుడని 

వ్యదిసుత నానరు. అయితే, త్ాండిర అవసరాం లేక్ుాండా అాంట్ే సీత ైప్ురుష్ క్లయిక్ లేక్ుాండా ఉనిక్తలోనిక్త వచిిన్వ్యరిలో 
జీసస్ మొద్ట్ివ్యరు క్యద్ు. జీసస్ క్ాంట్ే ముాంద్ు ఉనిక్త లోనిక్త వచిిన్ ఆదిమ న్వుడు ఆద్ాం అల ైహిససల ాంక్ు  త్లా్ల, 

త్ాండరర ఇద్ద రూ లేరు. ఖ్ుర్ఆన్ లో అల ా హ్ ప్రక్ట్న్ ఇల  ఉన్నది: 
“నిశ్ెయాంగత, అల ల హ్ దృష్్ట లో ‘ఈస్త ఉపమ నాం, ఆదాం ఉపమ నాం వాంటిదే. ఆయన (ఆదాంను) మటిట తో సృజాంచి: 

‘అయప్ో ’ అని అనాాడు, అాంతే అతను అయప్ో య డు. ఈ సతేాం నీ పేభువు తరుఫు నుాండి వచిెాంది. క్తవున నీవు 

శ్ాంక్కాంచే వతరిలో చేరిన వతడవు క్తవదుద .”ఖ్ుర్ఆన్ 3:59-60 
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ఒక్వే్ళ త్ాండిర లేక్ుాండా జనిమాంచారని జీసస్ న్ు ఆరయధిాంచాలన్ుక్ుాంటే్, అల  ఆరయధాింప్బ్డే హక్ుకన్ు ఆయన్ 

క్ాంట్ే ఎక్ుకవగయ ఆద్ము క్లిగి ఉనానరు ఎాంద్ుక్ాంట్ే ఆద్ము త్లా్ల, త్ాండరర లేక్ుాండా సృష్ిూ ాంచబ్డినారు.  

జీసస్ (అల ైహిససల ాం) మహిమలు 

సీత ైప్ురుష్ క్లయిక్ అవసరాం లేక్ుాండానే జనిమాంచిన్ జీసస్ అల ైహిససల ాం జన్న్ాం ఒక్ గకప్ప మహిమ. 

అాంతేగయక్ ఆయన్ త్న్ జీవిత్ క్యలాంలో అల ా హ్ అన్ుజాతో అనేక్ గకప్ప మహిమలు చేసి చూప్యరు. త్న్ త్లాి శీల నిన 

శ్ాంక్తాంచిన్ ప్రజలక్ు ఉయ ాలలో దినాల ప్సిబిడడ గయ ఉన్నప్ుపడే, అల ా హ్ అన్ుజాతో సవయాంగయ జవ్యబిచాిరు. ఇాంక్య, 
జీసస్ అల ైహిససల ాం మృత్ులన్ు సజీవులుగయ చేస్యరు, క్ుష్ుు రోగుల రోగయనిన ద్ూరాం చేస్యరు, అాంధులక్ు క్ాంటి్చూప్ు 

ప్రస్యదిాంచారు – ఇద్ాంతా ఆయన్ క్వవలాం అల ా హ్ అన్ుజాతోనే చేసరవ్యరు.  

జీసస్ అల ైహిససల ాం మహిమలు చూప్ిన్ాంత్ మ తరా న్ ఆయన్ స్యి న్ాం అల ా హ్ యొక్క విధేయుడ్ైన్ దాసుడి 

క్ాంట్ే మర్ాంత్ మ త్రమూ ఎక్ుకవ క్యలేద్ు. ఇది ఒక్ వ్యసత వమ ైన్ విష్యాం. నిజఞనిక్త, అనేక్మాంది సాందేశ్హరులు 

మహిమలు చేసి చూప్యరు, ఉదాహరణక్ు, న్ూహ్, మోస స్ అల ైహిససల ాం మరియు ముహమమద్ సలాల ా హు అల ైహి 

వసలాాం. ఈ మహిమలనీన సాందేశ్హరుడి ప్యర మ ణిక్త్న్ు ప్రజలు గురితాంచేాంద్ుక్ు క్వవలాం అల ా హ్ యొక్క అన్ుజాతో 
సాంభవిాంచేవి.  

జీసస్ అల హైిససల ాం యొక్క అసలు సాందశే్ాం 

ప్యత్నిబ్ాంధన్లలోని అబ్రహాాం, న్ూహ్ మరియు జోనాహ్ అల ైహిససల ాం మొద్ల ైన్ ప్రవక్త లు ఎన్నడూ దేవుడు 

తై్ైత్వాంలో భాగమని బో్ ధిాంచలేద్ు మరియు జీసస్ అల ైహిససల ాం త్మ సాంరక్ష్క్ుడని న్మమలేద్ు. వ్యరి సాందేశ్ాం చాల  
సిాంప్ుల్ గయ ఉాండేది: దేవుడు ఏక్్రక్ుడు మరియు క్వవలాం ఆయన్ మ త్రమే మీ సక్ల ఆరయధన్లు ప్ొ ాందేాంద్ుక్ు అరహడు 

మరియు యోగుాడు. అనేక్ వ్ేల సాంవత్సరయల ప్యట్ు త్న్ు ఏక్్రక్ుడని, క్వవలాం త్న్న్ు మ త్రమే ఆరయధిాంచాలనే 

దివాసాందేశ్ాంతో ప్రవక్త లన్ు ప్ాంప్ి, త్రయవత్ హఠయత్ుత గయ జీసస్ క్ూడా దేవుడనే విశయవస్యనిన నాట్ేాంద్ుక్ు త్న్ ఏక్త్వ 

స్యి యి న్ుాండి క్తరాందిక్త దిగి, తాన్ు తై్ైత్వాంలో భాగమాంట్ట సరవలోక్ సృష్ిూ క్రత  త్న్ దివాసాందేశయనిన మ రయిడన్ట్ాం 

హేత్ుబ్ద్ద ాంగయ ఉన్నదా?  

అసలు వ్యసత వాం ఏమిట్ాంట్ే, జీసస్ అల ైహిససల ాం క్ూడా ప్యత్నిబ్ాంధన్లలోని అసలు దివాసాందేశయనేన 

బ్ో ధిాంచారు. బ్ ైబిల్ లోని ఈ భాగాం నిజాంగయ ఆ మూలసాందేశయనేన ధృవీక్రిసుత న్నది. “శయసుత ు లలో ఒక్డు వచిి, వ్యరు 

త్రకిాంచుట్ విని, ఆయన్ వ్యరిక్త బ్ాగుగయ ఉత్త మిచ్ి ద్న్ని గరహిాంచి - “ఆజ్ఞలనిాాంటిలో పేధానమ ైనదేది?” అని ఆయన 

నడిగెను. అాందుకు యేసు – ‘పేధానమ ైనది ఏదనగత – ఓ ఇశ్తాయేలూ, వనుము; మన దేవుడ ైన పేభువు 
అదివతీయుడ ైన పేభువు. నీవు నీ పూరణ  హృదయముతోను, నీ పూరతణ తమతోను, నీ పూరణ  వవేకముతోను, నీ 
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పూరణబలముతోను, నీ దేవుడ ైన పేభువును ప్రేమిాంపవల ననునది పేధానమ ైన ఆజ్ఞ ’” (మ రుక సువ్యరత  12:28-29) 

క్యబ్ట్ిూ , దేవుడు అదివతీయుడు అనేది జీసస్ అల ైహిససల ాం బ్ో ధన్ల ప్రక్యరాం అత్ాాంత్ ప్రధాన్మ ైన్ మరియు 

ముఖ్ామ ైన్ క్మ ాండ్మాంట్ు. ఒక్వ్ేళ జీసస్ యిే సవయాంగయ దేవుడ్ైతే, ఆయనిల  ప్లిక్త ఉాండేవ్యరు, ‘నేనే దేవుడిని, 

న్నేన ఆరయధిాంచాండి.’ మరి ఆయన్ అల  చ్ప్పక్ుాండా, ప్యత్నిబ్ాంధన్లలోని దివాసాందేశయనేన మరల  రిప్ీట్ చేసూత , 

‘దేవుడు ఏక్్రక్ుడని’ ఎాంద్ుక్ు ప్ున్ః నిరయధ రిాంచారు?   

 
ఇది అదివతీయ ప్రభువున్ు మ త్రమే విశ్వసిాంచాలని బ్ో ధిాంచిన్ ఇత్ర ప్రవక్త ల దివాసాందేశయనిన మరల  

నిరయధ రిాంచేాంద్ుక్ు జీసస్ అల ైహిససల ాం ఇశయర యిేలు సాంత్తి వ్ ైప్ుక్ు ప్ాంప్బ్డినారనే ఇస్యా ాంలో బ్ో ధిాంచబ్డిన్ జీసస్ 

అల ైహిససల ాం యొక్క మిష్న్ తో ఏక్ీభవిసుత న్నది.  
 

“మరియు, ఈస్త సిషటమ ైన (మ ) సూచనలు తీసుకుని వచిెనపుిడు ఇల  అనాాడు: ‘వతసావాంగత నేను మీ వదద కు 
వవేక్తనిా తీసుకువచాెను. మరియు మీరు వభేదాలకు లోనెైన క్ొనిా వషయ ల వతసావతనిా మీకు సిషటాంగత 
వవరిాంచటానిక్క వచాెను. క్తవున మీరు అల ల హ్ పటట  భయభకుా లు కల్పగి ఉాండాండి. మరియు ననుా అనుసరిాంచాండి. 
నిశ్ెయాంగత, అల ల హ్ యే నా పేభువు మరియు మీ పేభువు కూడాను. క్తవున మీరు ఆయననే ఆరతధిాంచాండి. ఇదే 
ఋజుమ రగాం.’ ఖ్ుర్ఆన్ 43:63-64 

అల ా హ్ యొక్క ఒక్ విధేయుడ్ైన్, గౌరవనీయుడ్ైన్ సాందేశ్హరుడిగయ జీసస్ అల ైహిస్యసాం, అల ా హ్ ఆజాలక్ు 

మన్సూూరిత గయ సమరిపాంచుక్ునానరు. క్యబ్ట్ిూ , ఆయన్ క్ూడా ముసిా ాం యిే. ఎాంద్ుక్ాంట్ే, ఎవర్రతే సరవలోక్ సృష్ిూ క్రత , 
ప్రభువ్ ైన్ అల ా హ్ అభీష్యూ నిక్త మరియు ఆజాలక్ు మన్సూపరిత గయ సమరిపాంచుక్ుాంట్ారో, వ్యరిని ముసిా ాంలు అాంట్ారు.  

ఇస్యా ాం ధరమాంలో జీసస్ అల హైసిసల ాం 

ఇస్యా ాం ధరమాంలో జీసస్ అల ైహిససల ాం ‘క్వవలాం అదివతీయుడ్ైన్ ప్రభువున్ు మ త్రమే ఆరయధిాంచమని’ 

ఇశయర యిేలు సాంత్తివ్యరిని ఆహావనిాంచేాంద్ుక్ు ప్ాంప్బ్డిన్ ఒక్ గకప్ప ప్రవక్త . ఇది బ్ ైబిల్ లో నిరూప్ాించబ్డిాంది మరియు 

ఖ్ుర్ఆన్ లో నిరయధ రిాంచబ్డిాంది. అసలు జీసస్ ఎవరు అనే సతాానిన జీసస్ అల ైహిససల ాం గురిాంచిన్ ఇస్యా మీయ 

విశయవసాం సపష్ూ ాంగయ వివరిసూత , అదే సమయాంలో సరవలోక్ సృష్ిూ క్రత , ఆయన్ యొక్క సాంప్ూరణ మ ైన్ ఘన్త్, ఏక్్రక్త్ 

మరియు ప్రిప్ూరణ త్ల గురిాంచిన్ సవచఛమ ైన్ విశయవస్యనిన క్ూడా ప్ున్రుద్ధ రిసుత న్నది.  

మీరకక్ అడుగు ముాంద్ుక్ు వ్ేసి, ఇస్యా ాం గురిాంచి మరిాంత్ ప్రిశోధిాంచాలని మేము ఆహావనిసుత నానము. ఇస్యా ాం 

ధరమాం అాంట్ే క్వవలాం మరో ధరమాం క్యద్ు. అది న్ూహ్, అబ్రహాాం, మోస స్, జీసస్ మరియు ముహమమద్ 

అల ైహిససల ాంలు బ్ో ధిాంచిన్ అదే దివాసాందేశ్ాం. ఇస్యా ాం అనే అరబీ ప్దానిక్త అరిాం ‘సరవలోక్ సృష్ిూ క్రత క్ు 

సమరిపాంచుక్ న్ుట్’. ఇదొ క్ ప్రక్ృతి సహజమ ైన్ మరియు సాంప్ూరణమ ైన్ జీవన్ విధాన్ాం. త్మ ప్రభువుతో మరియు 
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ఆయన్ యొక్క సృష్ిూ తో మ న్వుడు క్లిగి ఉాండవలసిన్ గట్ిూ  సాంబ్ాంధాంప్ ై త్గిన్ శ్రద్ధ  చూప్యలని ప్ోర త్సహిసుత న్నది. 
సరవలోక్ సృష్ిూ క్రత  అత్ాాంత్ నాాయాం చేసరవ్యడు మరియు అత్ాాంత్ క్రుణామయుడు, అప్యర క్ృప్యశీలుడు, 

ప్యప్విమోచన్ క్ోసాం సవయాంగయ బ్లిచుిక్ోవలసిన్ అవసరాం ఆయన్క్ు ఎాంత్ మ త్రమూ లేద్ు మరియు ఎవవరూ 

ఆదిప్యప్ాంతో జనిమాంచరని ఇస్యా ాం ధరమాం బ్ో ధిసుత న్నది. ఇాంక్య ప్రతి ఒక్కరినీ వ్యరి వ్యరి సవాంత్ ఆచరణల ఆధారాంగయ 
మ త్రమే సృష్ిూ క్రత  విచారిస్యత డు మరియు ప్రతి ఒక్కరూ త్మ త్మ సవాంత్ ఆచరణలక్ు మ త్రమే బ్ాధుాలని ఇస్యా ాం 

ధరమాం బ్ో ధిసుత న్నది.  

సృష్ిూ క్రత  ప్ాంప్ిన్ ప్రవక్త లాంద్రినీ ప్రరమిాంచాలని మరియు గౌరవిాంచాలని ఇస్యా ాం ధరమాం బ్ో ధిసుత న్నది. క్యనీ, 

ప్రరమిాంచుట్ మరియు గౌరవిాంచుట్ అాంట్ే వ్యరిని ఆరయధిాంచమని క్యద్ు. ఎాంద్ుక్ాంట్ే, ఆరయధిాంప్బ్డే అరహత్, యోగాత్ 

క్వవలాం సృష్ిూ క్రత క్ు మ త్రమే ఉన్నది, సృష్ిూ ాంచబ్డిన్ వ్యట్ిక్త క్యద్ు. జీసస్ న్ు అల ా హ్ యొక్క ప్రవక్త గయ గురితాంచుట్ 

మరియు ముసిా ాంగయ మ రుట్ అనేది మీ క్్రైసత వ ధరయమనిన వదిలిప్ ట్ూ డాం లేదా త్ాజాంచడాంగయ భావిాంచవద్ుద . వ్యసత వ్యనిక్త 
అది జీసస్ అల ైహిససల ాం యొక్క అసలు సవచఛమ ైన్ బ్ో ధన్ల వ్ ైప్ుక్ు మరలట్ాంగయ భావిాంచాలి.  

http://islamicpamphlets.com/jesus-a-prophet-of-god/ 


