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ప��చయంప��చయంప��చయంప��చయం  

 
��ట
 ప�పంచ జ����ల� అత��ిక ప�జల� అనుచ��సు� న� 

ధ�ా!ల� �"ండ$ -  అ% &"'(స� వ ధర!ం మ��య, ఇ.ా/ ం ధర!ం. ఈ 
�"ం2ింట
 మధ� ఏసు&56సు�  ఉమ!2ి అనుసం��నం (common link) 
9ా :�ా ;<ధ�ం వ=>సు� ���ర?. �ాబABC DEFలల� ఏసు&56సు�  GకH 
అసల� సంIేశం మ��య, ఆయన వ�&M�తNం గ,��ంP జర9Q చరR 
ప�Sే�కం9ా ఈ అనుసం��నం (link) DUౖ�� ఆ��రప2ి ఉన�Iి. IW< 
I�N�ా మ,Xి/ ంల� మ��య, &"'(స� వZల�, ఉమ!2ి9ా ఏసు&56సు�  
GకH మహS�N<� మ��య, ఆయన సంIేశం GకH 
:�ా ��న�తను స��9ా]  అర̂ం _ేసు&`గలర< ఆaసు� ���మ,.     
 

అBSే, ఏసు&56సు�  GకH అసల� సంIేbా<� ఖPRతం9ా 
గ,���ం_�ల�� ఈ లde�<� మధ�ల� వIిfg�యక, ఈ ప��bhధన 
Pవ�� వరకi ఏ&ాగ6తSj అనుస��ంచ వలkను. ��glIేN9ాలక�ల��mౖ, 
సS��<� గ,���ంచలn< అంధుల�9ా మoరక�ం2� జpగ6త�  పడవలkను. 
మనం అ<� %షయoలను తపrక�ం2� <షrs:ాత ���యదృvిwSj 
ప��xfంP, సరNల�క సృvిw కర� సyయంSj అసS��ల నుం2ి అసల� 
సS��<� గ6=>ంచట�<&M bాయశక�� లo ప�య;�ంచుI�మ,.  

 
zత�ం ప�పంచంల�< రకర&ాల అసత� ధ�ా!లను, మ{ఢ 

%bాN.ాలను మ��య, gాట
&M రsణ కfrసు� న� gాట
 అనుచర?ల 
ఉS�~y<� జpగ6త� 9ా ప��xfXE� , తమ %bాN.ాలక� గ,6 2ి� 9ా 
అం&Mతం _ేసు&`వటం వలన, ఈ ప�జల� S�మ, అనుస��సు� న� 
ధర!ం గ,��ంPన మ{లoంbాf� అసల� గ,���ంచలnక :�త����ర�� 
యI�ర̂ం మన మ,ందుక� వసు� ంIి. అంSే&ాక, zం2ితనంSj 
కi2ిన gా�� Dి2ిgాదం .ా��రణం9ా జp� నబAధనల %g�చ��త!క 
అవ9ాహనDUౖ ఆ��రపడక, బల���న సంసHృ� -  సంప�I�యoల� 
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మ��య, ��glIేNగపZ :�ా బలo�లDUౖ ఆ��రప2ి ఉంట�ంIి. ఒక 
ప�Sే�క వంశంల� లnక సమoజంల� క6మం9ా DUరగటమ��Iి, gాట
 
ప���వం అంత బలం9ా ఉండట�<&M ఒక &ారణం9ా ��%ంచ 
వచుRను. ఆ .ామo�క మ{ఢ%bాN.ాల�� గట
w 9ా %శNXించటం 
మ��య, ఆచ��ంచటం I�N�ా S�మ, సత�మo�ా] <� అనుస��సు�  
���మ< gా�� దృఢనమ!కం.   

 
ఏIౖె�� %షయంల�< సS��సS��ల� క<DUట�w లంట� I�<< 

���యం9ా, తరHబద�ం9ా క6మపద�;ల� ప��bh�ించ వలkను. zదట 
I�< .ాde����ాల :�ా మoణ�కతను ప��xfంచవలkను. ఆ తర?gాత 
సరNల�క సృvిw కర�  ప�.ాIింPన బ,IW� , %g�కంSj I�<ల�< 
gాస� gా<� గ,���ంచవలkను. ఇIే సS����Nషణ GకH అసలkౖన 
పద�;. ��;క ప�పంచంల� మoనవZలకi మ��య, జంత�వZలకi 
మధ�నున� మ,ఖ����న ��దం -  సహజ Xిద�ం9ా, సNచ�ం9ా 
వ�వహ��ం_ే gా�� బ,IW� , %g�కమ,లn. &ాబట
w , అసల� <జం ఏ�ట� 
<�ా� ��ంచుక�న� తర?gాత, మనం %�ి9ా, ఉS�~హం9ా I�<&M 
అం&Mతం _ేసు&`వలkను. అవZను! ఉS�~హం9ా అం&Mతం _ేసు&`వ 
2�<&M కi2� ఒక .ా^ నం ఉన�Iి. అసల� <జం గ,��ంP స�"'న 
అవ9ాహన కf9�న తర?gాత�� ��glIే�కపZ అం&Mత��వం కల�గ, 
త�ంIి. అలoంట
 :�� S�~హకర అం&Mత��వం అవసర���నIే. 
ఎందుకంట� %షయo<� స��9ా]  గ6=>ం_�ర�� I�<&M అIి ఒక 
.ాs�ం. ఎపZ2ౖె�� ఎవ�"'�� ఏIై�� %షయంల�< <జp<� ప����9ా 
మ��య, స��9ా]  అర̂ం _ేసుక�ంట���, అపZ2ే gార? ఆ <జp<� 
మoనXికం9ా మ��య, ఆ���;!కం9ా బలపరచట�<&M 
Xిద�పడS�ర?.     
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�ాబABC DEFలల� ఏసు&56సు�  GకH అసల� సంIేశం 
మ��య, ఆ ఏ&"'క సృvిw కర� సంIేbా<� మoత��� అనుస��ం_�ల< 
&`ర?క��� gా��Sj ఆయన GకH సంబంధం గ,��ంP, బ,IW� - %g�కం 
మ��య, ఆ���;!కతల దృvిw &`ణ�లల� �ణ�ం9ా ప��xfంచటం 
జర?గ,త�ంIి.     
 

2�కw� ఎ2�కw� ఎ2�కw� ఎ2�కw� ఎ . .  .  .  ����. .  .  .  �ిf�~�ిf�~�ిf�~�ిf�~ ....  
1989. 
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1. Iివ�గ6ం��ల�Iివ�గ6ం��ల�Iివ�గ6ం��ల�Iివ�గ6ం��ల�  

 
‘ఏసు&56సు�  GకH అసల� సంIేశం’ అ�� ఈ %షయంల� 

�"ండ$ మ,ఖ���9ాల����B. 1. ఏసు&56సు�  GకH అసల� సంIేశం 
మ��య, 2. ఏసు&56సు�  GకH వ�&M�తNం. ఈ �"ం2ింట
 మధ� 
అ%����వ సంబంధం ఉన�Iి. ఏసు&56సు�  GకH అసల� 
సంIేbా<� అర̂ం _ేసు&`gాలంట�, మ,ందు9ా ఆయ�mవ�� Sెల�సు 

&`gాf. అలo9Q ఆయ�mవ�� అర̂ం _ేసు&`gాలంట�, ఆయన GకH 
సంIేbా<� గ,���ంచటం మ��య, గ6=>ంచటం తపr<స��.  
 

ఏసు&56సు� ను మ��య, ఆయన సంIేశంల�< అసల� 
%షయo � గ,���ంచ2�<&M ¡ల� కfrం_ే మo�ా] ల� �"ండ$; 
zదట
Iి – ఆ &ాలపZ f¢త పS�� ల� మ��య, అవb£¤ాల 
ఆ��రం9ా ఆధు<క చ��త�&ార?ల� తయoర? _ేXిన _���త�క 
��&ార?� లDUౖ ఆ��రప2ి ఉన�Iి. �"ం2ోIి – Iివ�గ6ం��లల� Sెల�ప 

బ2ిన సమo_�రం DUౖ ఆ��రప2ి ఉన�Iి.  
 
gాస� gా<&M, ఏసు&56సు�  అంట� ఎవ�� మ��య, ఆయన 

బA�ింPన సంIేశం ఏ�ట� SెfయజQXE _���త�క ఆ���ాల� అ; 
తక�Hవ9ా ఉ���B. ఆ��ట
 అ�ి&ా��క చ��త� పZటలల� ఏసు&56సు�  
గ,��ంP అస~ల� f¢ంచబడలnదు. బ¦ౖ�ల� పం2ిత�2ౖెన ఆ�. ట
. 
§�ా ను~ ఇలo g�ా Xి��ర? “zదట
 శS�బ̈పZ ఏ bాసనంల�నూ 
ఆయన గ,��ంP DE�ªHనబడలnదు. ఆయనSj ప�Sే�క సంబంధం 
ఉన� ఏ వసు� వ� లnక ఏ భవనమ{ �గల లnదు.”1 ఈ gాస� %కత 
&¬ందర? :ాbాRత� చ��త�&ార?లను ‘ఏసు&56సు�  అసలn��డూ ఈ 
భ{�DUౖ F%ంP ఉండలnదు’ అ�� తపడ$ gాదన gmౖపZ �సు&¬< 

                                                 
1
. Time, 2ిXUంబర? 18, 1995, 46వ DEF.   
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:�BనIి. &ాబట
w , ఏసు&56సు� నూ మ��య, ఆయన GకH 
బృహS�H�ా� � సంబA�ింPన Iివ�గ6ం��లDUౖ�� మ,ఖ�ం9ా ఈ 
ప��bhధన ఆ��రపడ వలXి వPRనIి. ఇ.ా/ ం మ��య, &"'(స� వ 
ధ�ా!ల� గ,���ంPన Iివ�గ6ం��ల� మoత��� ఇకHడ ప��గణల�<&M 
�సు&`బ2ి��B. అBSే, ఈ Iివ�గ6ం��లల�< %షయoలను 
ప��xfం_ే మ,ందు gాట
 :�ా మoణ�కతను <�ా� ��ంచు &`వలXి 
ఉన�Iి – ఆ f¢త <దర®��ల� %శNస య మ{లo���ాలn�� 
లnక మoనవZల� రPంPన 9ాథల�, బ{ట&ాలo -  లnక �"ండూ 
కfసున� కల�vిత �శ6మమ,లo? :ాత<ంబంధనల� మ��య, 
&¬6 త�  <బంధనల� Iివ�ం9ా అవత��ంPన గ6ం��లn��? అ% 
అవత��ంPన అసల� ర°పంల��� ��ట
&5 �9�f ఉ���యo? 
ఖు�ఆ± :�ా మoణ�క���నIే��?  

 
బ¦ౖ�ల� మ��య, ఖు�ఆ± ల� సృvిw కర�  GకH 

Iివ�వచ��ల�9ా గ,���ంచబ2�లంట�, అ% ఎలoంట
 వ�S��సమ,లi 
లn<gmౖ ఉండటం తపr<స��. gాట
ల�< %షయoల గ,��ంP మ��య, 
gాట
 గ6ంథకర�ల గ,��ంP ఎలoంట
 సంIేyలకi S�%వN<gmౖ 
ఉండవలkను. ఇలoంట
 ప��ప�ర�త ఆ��రం9ా�� :ాత <బంధనలల�, 
&¬6 త�  <బంధనలల� మ��య, ఖు�ఆ± ల�  Sెల�పబ2ిన ఏసు&56సు�  
GకH అసల� సంIేశం మ��య, ఏసు&56సు�  వ�&M�తNం గ,��ంPన 
%షయoల� :�ా మoణ�క���న మ{లo���ాల�9ా ప��గణ�ంచబడS�B.    

 

:�ా మoణ�క :�ా మoణ�క :�ా మoణ�క :�ా మoణ�క gా� తgా� తgా� తgా� తపS�� ల�పS�� ల�పS�� ల�పS�� ల�  (authentic manuscripts) 

 
బ¦ౖ�ల�ల�< అ��క %షయoల :�ా మoణ�కత సంIేyసrదం9ా 

ఉంద< &"'(స� వ ధర!ంల�< %%ధ bాఖలక�, %%ధ వ�ా] లక� _ెంIిన 
_�లo మంIి పం2ిత�ల� బ=>రంగం9ా�� ఇలo ప�కట
ంPయ,���ర?. 
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“The Myth of God Incarnate” అ�� పZస� క Dీ³�కల� 
I�< ఎ2ిటర? ఇలo g�ా Xి��ర?: “మoనవ ప��జp� న అ´వృIి� &M 
జgాబ,9ా 19వ శS�బ̈ంల� :ాbాRత� &"'(స� వం &¬6 త� 9ా �"ండ$ ప���న 
సవరణల� _ేXింIి – 1. మoనవZ2ి< ప�కృ;ల�< ఒక ��గం9ా 
మ��య, F%త ప��ణ�మ సృvిw  XిI�� ంS�<� అనుస��ంP ఈ 
భ{�DUౖ ఉ<&Mల�<&M వPRన gా<9ా XీNక��ంPనIి. 2. బ¦ౖ�ల� 
గ6ం��ల� g��QNర? మoనవZల_ే %%ధ ప��X̂ిత�లల� g�ా యబ2ిన% 
అ  మ��య, gాట
< :�ా మoణ�క���న Iివ�gాణ,ల�9ా ఆ¶Iించ 
లnమ  అం9·క��ంPనIి.1”  
 

నూ�¸ ¡¹ Newsweek
2
 ల�< ‘O Lord Who Wrote 

Thy Prayer?’ gా�సం ఇలo Sెల�పZత�న�Iి -  అ����&ాల�< 
ప�Xిద�  ��మ± &ాథf¹ బ¦ౖ�ల� పం2ిత�లSj సy ప���న 
:º� ట»vUwంట� వ�ా] లక� _ెంIిన ����!క పం2ిత�ల ఒక సమ{హం 
&¬6 త�  <బంధన GకH zదట
 _ే;g�ా త ప�;< �ణ�ం9ా 
ప��xfంP, Pవ��&M ఇలo ��ా!<ంPనIి – “Lord’s prayer”

3
 అ�� 

పI�లల� “§ాద�” అ�� పదం మoత��� ఏసు&56సు� క� ఖPRతం9ా 
వ���ంచబడగలదు. బ�9ా అధ�యనం _ేXిన ఈ చ�·R పం2ిత�ల 
అ´:�ా యం ప�&ారం &"'(స� వZల అత�ంత మ,ఖ����న :�ా ర̂నల�< 
“our father (మo తం2ీ�)” అ�� ఆరంభపZ పదసమ{హం తర?gాత 
వPRన పI�ల � అ��క శS�బ�¨ ల త�ాNత S½f 9�XUrల�4

 

g�ా తప�త�లను నకల� _ేXిన చ�·R లnఖక�ల_ే జత_ేయబ2ి��B. 
                                                 
1
. The Myth of God Incornate, p.ix  

2
 . October 31, 1988, p.44. 

3
. Luke 11:2 and Matthew 6:9-10.  

4
. 9�XUr¾ (gospel) అ�� పదం ఆం9�/  – .ాక~± పద���న god - spell నుం2ి 

ఉద¿%ంPనIి. IW< అర̂ం - మంP కథ. లoట
± ఎgాంజ"fయÀ మ��య, 9·6క� 
ఎgాంజ"fయÀ ల gా�ఖo�నం ప�&ారం IW< అర̂ం Áభgార� లnక మంP పల�క�. (The 

New Encyclopedia Britanica, vol. 5, p. 379).   
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ఒక బ¦ౖ�¾ పం2ిత�ల సమ{హపZ ప�కటనను U.S.News & 

World Report ఇలo ఉలn/ ¢ంPనIి – 9�XUr¾ ల� Fస¸ 
సం�AIింపబ2ిన %b£ష పI�లల� 80% కంట� ఎక�Hవ పI�ల� 
అసత�పZ పI�ల�, కట�w కథల� (apocryphal)1  &ావచుR. gాట
ల� 
అం;మ �ా;� �Aజన సమయంల�< Fస¸ పల�క�ల� 
Eucharistic

2
 speech (�సు&`, ;ను, ఇIి �� శ�·రం....) కi2� 

ఉ���B మ��య, ప�; పI�<� ఆయన aల�వ DUౖనుం2ే 
పf&ాడ< అంట�ర?.3  
 

ÂÃ~ %శN%I��లయంల�< ధర!bాస� Ä %��9ా<&M _ెంIిన 
2�కw� జ".&". ఎf/యÅ (Dr. J.K. Elliott) g�ా Xిన ‘checking the 

Bible’s Roots’ అ�� gా�సం ఇంగ/ండ$క� _ెంIిన ‘Iి ట»ౖÀ~’ (The 

Times, London) ప;�కల� ప�చు��ంచబ2ినIి. అందుల� ఆయన 
ఇలo DE�ªH���ర?: “zత�ం &¬6 త�  <బంధన లnI� I�<ల� అ�ిక 
��గం - I�< అసల� మoతృ ��షల� 5,000 కంట� ఎక�Hవ g�ా త 
పS�� లల� ఉన�Iి. ¡ట
 &ాలం 2వ శS�బ̈ం నుం2ి Dి�ంట
ంగ, 
కను9ªనబ2ినంత వరక� gా�DింP ఉన�Iి. ¡ట
ల�< ఏ �"ండ$ 
ప�త�లi ప����9ా ఒకI�< �Æకట
 :�f, సమం9ా లnవZ. _ే;g�ా త 
పS�� ల నుం2ి నకల� _ేయటంల� &ాకS�Çయం9ా తపల� Iొర/టం 
సహజం. ఏIే�����, సFవం9ా ఉన� ����!క g�ా తల నుం2ి నకల� 
_ేXిన gార? తమక� మంP9ా అ<Dించ< gాట
< బ,Iి�ప�రNకం9ా 
&ాgాల< వIిfg�యడం 9ా  లnI� మo��Rg�యడం 9ా  

                                                 
1
. Apocryphal: XిసలkౖనIి &ాక:�వచుR, సNచ����నIి &ాక:�వచుR. అసత����నIి, 

అబద����నIి, కfrత���నIి. (oxford Advanced Learner’s Dictionary, p. 45).   
2
. Eucharist య{క��ష�w  అంట� ఏసు&56సు�  GకH అం;మ �ా;� �Aజ��<� ఆ��రం9ా 

_ేసుక�< &"'(స�వZల� జర?పZక��� పండ$గల�< �ªట»w  మ��య, మద�:ానం.  
3
. July 1, 1991, p. 57.  
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_ేయడమ��Iి ఆశRర�కర���న %షయ��É &ాదు. అంSే9ాక, 
నకల� _ేXEgా��ల� %వరణ�త!క gా�ఖ�ల� (glosses

1
) జత_ేXE 

�ోరణ� ఎలoగ{ ఉంట�ంIి. &¬6 త�  <బంధన S½fదశల� అIి 
:�ా మoణ�కం9ా ఇం&ా <లIొక�H&¬నక మ,ంIే, I�<ల� అ��క 
బ,Iి�ప�రNక మoర?rల� _ేర?rల� జ��9�న%.” 

 
ఆ gా�స రచBత ఇం&ా ఇలo SెfDి��ర? “ఏ _ే;g�ా త 

ప�;ల�నూ మoర?rల�, _ేర?rలక� గ,��&ా< అసల� సంప�ర�  
మ{లgాక�ం లnదు.”  మ��య, “ఎవ�"'�� ఈ g�ా త పS�� లల� నుం2ి 
ఏ g�ా త ప�;  అసల� XిసలkౖనIి9ా ఎంచు&`లnర? మ��య, I�< 
gా&ా�ల పI�లDUౖ ‘అ% ప����9ా అసల� రచBత GకH అసల� 
మ{లపI�లn’ అ< అస~ల� నమ!లnర?.” 

 
ఆయన ఇం&ా ఇలo g�ా Xి��ర?: “��ట
&5 సFవం9ా ఉన� 

g�ల&¬లIి g�ా త పS�� లల� (extant manuscripts
2
 లల�) Iే<ల��Ê 

ఒకI�<ల� అసల� మ{లgా&ా�ల� ఇం&ా �9�f ఉ���య< 
ఒకg�ళ ఎవ�"'�� gాIిXE� , అలoంట
 gా��< అలo �9�f ఉన� ఒ&`H 
g�ా త ప�;< �ణ�ం9ా పరxfంచమ , gాట
 మధ�నున� ��I�లను 
ఒక క6మపద�;ల� ఒక_ోట _ేరRమ  మ��య, gాట
ల� నుం2ి ఏ 
BC g�ా తప�త�ల� అసల� Xిసలkౖన మ{లgా&ా�ల� కf9� ఉ���Í 

మ��య, ఏ BC g�ా త ప�త�ల� మoరRబ2ిన �"ం2ో రకం gా&ా�ల� 
కf9� ఉ���Í క<DUటwమ , gా��< సgాల� _ేయవలXి 
ఉంట�ంIి. అBSే, S½f&ాలపZ గ6ం��లను నమ,!తÎ, సంతృDి�  
_ెంIే అ��క బ¦ౖ�ల� పం2ిత�లను gాట
 :�ా మoణ�కత <ర?S�~హ 

                                                 
1
. Gloss అంట� మ{లgాక�మ,నక� జత_ేయబ2ే %వ�ాణ!క gా�ఖ�ల�, ట
పrణ,ల� 
(Oxford Advanced Learner’s Dictionary, p.528) 
2
. Extant అంట� ఇం&ా �9�f ఉన�  
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పరPనIి. ఎందుకంట�, S½f గ6ం��లల� ప�Sే�కం9ా ఆద��ంచబ2ిన 
&¬<� g�ా త పS�� ల .ాde����ాలను మoత��� �స&`వటం జ��9�నIి. 
అంSే&ాక, ఇటÏవలn మ,Iి�ంచబ2ిన అ��క 9·6క� &¬6 త�  <బంధనల� 
మ��య, ఆధు<క అనువI�ల� కi2� gాట
DUౖ�� ఆ��రప2ి 
ఉ���B. అకH2ిSj ఆగక, అలoంట
 సంక�Pత ఆ���ాలDUౖ తమ 

గ6ం��<� తయoర? _ేXE అలgాట�ను అనుస��ంచటం .ా��రణ��� 
:�BనIి. అలo తయo�"'న గ6ంథం ప����9ా అసల� మ{లగ6ంథం 
ఎలo అవZత�ంIి? అలo జరగటం ప����9ా అ.ాధ�ం.” 

 

ఇం9·/ ష� ఇం9·/ ష� ఇం9·/ ష� ఇం9·/ ష� బ¦ౖ�¾ బ¦ౖ�¾ బ¦ౖ�¾ బ¦ౖ�¾ సవరణసవరణసవరణసవరణల�ల�ల�ల�: 

 
{RSV (1946) � ASV (1901) � English Revised Version 
(1885) � KJV (1611) � Geneva Bible (1560) � - - - - - ....} 

 
అత��ికం9ా gాడ$కల� ఉన� Revised Standard Version 

(RSV) అ�� ఆం9Q/య బ¦ౖ�¾      Dీ³�కల� I�< గ6ంథకర�ల� ఇలo 
g�ా Xి��ర?: 

 
 “RSV అ�� బ¦ౖ�ల� 1901వ సంవత~రంల� ప�చు��ంచబ2ిన 
American Standard Version (ASV) అ�� బ¦ౖ�ల� GకH అసలkౖన 
సవరణ ప�;. అBSే ASV అ��Iి 1611ల� ప�చు��ంచబ2ిన King 

James Version (KJV) GకH సవరణ ప�;.” 

 
ప�జలను ఆక��Ðంచడంల� KJV బ¦ౖ�ల� Geneva Bible 

(1560) Sj గట
w 9ా :�టÏపడవలXి వPRనIి. అBSే, Pవ��&M అIి 
%జయం .ా�ింPనIి. IW< :�ా చుర�ం &ారణం9ా, I�I�పZ 
�"ండ$న�ర శS�బ�¨ ల కంట� ఎక�Hవ &ాలం వరక� ఇం9·/ష�ల� ఏ 
ఇతర అ�ి&ార అనుgాదమ{ �ాలnదు. ఇం9·/ష� ��ష మoట�/ 2ే 
ప�జల &¬రక� KJV బ¦ౖ�¾  BC అ�ి&ార ప�;9ా మo��:�BనIి. 
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అBSే, IW<ల� అ��క Ñర���న, గంÒర���న తపల� ఉ���B 
19వ శS�బ̈ మధ� &ాలం ��ట
&M బ¦ౖ�ల� అధ�యనంల� జ��9�న 
అ´వృIి�  &ారణం9ా మ��య, KJV బ¦ౖ�¾ ఆ��రప2ిన g�ా త పS�� ల 
కంట� :�ా Óన���న అ��క g�ా త పS�� ల� కను9ªన బడటం వలన, ఈ 
గంÒర తపల అ�ిక ¶S�దు మ��య, gాట
 �వ�S� బ=>ర]త���, 
KJV GకH సంసHరణ తపrక జర9ాల�� Dిల�పZ ఇవNబ2ినIి. 
1870ల� ఈ ప<< చ�R ఆ� ఇంగ/ండ$ GకH అ�ి&ార బృందం 
_ేపట
w , త�దక� 1881 – 1885లల� The English Revised Version 

బ¦ౖ�ల� ప�చు��ంPనIి. అBSే ఆ ప<ల� :ాల�పంచుక�న� 
అ����&ా Iేశసు^ ల &`��క ప�&ారం 1901ల� I�< మ�� ప�; 
American Standard Version ప�చు��ంచబ2ినIి.1   

 
“g�ా తపS�� ల నకళÔల� 14 శS�బ�¨ ల :ాట� Iొ��/న తపలSj 

<ం2ి:�B ఉన� 9·6క� గ6ంథ�� ఆ��రం9ా, &¬6 త�  <బంధన GకH 
The King James Version బ¦ౖ�¾ తయoర? _ేయబ2ినIి. &¬<� 
మధ�య,గ g�ా తపS�� ల ఆ��రంSj 1516-1535 &ాలంల� ఎ�ాస!¸ 
(Erasmus) ఒక 9·6క� గ6ం��<� ప�చు��ంP��డ$. I�<<  _�లo 
దగ]ర9ా అనుస��సూ� , 1589ల� బ¦జp (Beza) _ేXిన Iిదు¨ బ�ట/ Sj 
తయo�"'నIే 9·6క� ��షల�< ఆ &¬త�  <బంధన. ఎ�ాస!¸ (Erasmus) 

సంప�IింPన gాట
ల� b£6షÕ ���న% మ��య, zదట
% అBన ఆ 8 
g�ా తపS�� ల� 10వ శS�బ�¨ <&M _ెంIిన%. అBSే gాట
ల�< 
%షయoలను అతను అ; తక�Hవ9ా �సుక����డ$. ఎందుకంట�, 
అ% .ామoన�ం9ా XీNక��ంచబ2ే %షయoలక� %´న�ం9ా 
ఉండడ��.  5వ మ��య, 6వ శS�బ�¨ లక� _ెంIిన అమ{ల����న 
�"ండ$ g�ా తపS�� ల� బ¦జp (Beza) _ే;&M P&MHన%. &ా , gాట
ల�< 

                                                 
1. బ¦ౖ�ల�: Revised Standard Version, p.iii  
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%షయoలను అతను _�లo తక�Hవ9ా �సుక����డ$, ఎందుకంట� 
అ% ఎ�ాస!¸ (Erasmus) ప�చు��ంPన I�<&M ´న�ం9ా 
ఉండట��.1 ”   
  

RSV: “…..అన�ి&ార మoర?rల� _ేర?rల నుం2ి 
&ా:ాడట�<&M, గ6ంథ ప�చురణ హక�Hల సంస̂ల� ASV బ¦ౖ�ల� 
న¶దు (&ాDీ �"'Å) _ేయబ2ినIి. అBSే 1928ల� ఈ &ాDీ �"'Å 
హక�Hలను International Council of Religious Edcuation అ�� 
సంస̂ _ే�&MHంచు<, ఆ హక�Hలను %I�� మ��య, ప�చురణ 
<�ాNహక సంఘoలల� తనక� సహచర?�లkౖన అ����&ా మ��య, 
&"న2� చ�·Rల యoజమo���<&M కi2� సభ�తNమ,న� ఒక 
కiట�&M (&ౌ<~¾ క�) బIిÂ _ేXినIి. ASV బ¦ౖ�ల�ను ప�చు��ంచ 
ట�<&M మ��య, ఇం&ా ఏgmౖ�� సవరణల� అవసరమo &ాI� అ�� 
%షయం SేలRట�<&M, ఆ &ౌ<~ల� పం2ిత�లSj కi2ిన ఒక 
క�టÏ< <య�ంPనIి. (�"ం2ేళÔ తర?gాత)1901వ సంవత~రపZ 
ఈ బ¦ౖ�ల�ను �ణ�ం9ా మ��య, సంప�ర�ం9ా పZన:ప��xfంP, అIి 
Tyndale-King James traditionక� ¡లBనంత దగ]ర9ా ఉండటం 
&¬రక�,  అ��క సవరణల� _ేయవలXిన అవసరం ఉన�ద< ఆ 
క�టÏ దృఢం9ా <ర�BంPనIి. 1937ల� &ౌ<~ల� సమ!;Sj 
బ¦ౖ�ల� సవరణలక� అ�ి&ా��క అనుమ; ల´ంPనIి.”2

 

 
 “32 మంIి పం2ిత�ల� ఈ సవరణ క�టÏల� సభ,�ల�9ా 
ఎను�&`బ2ి��ర?. 50 మంIి సహ&ార ప�;<ధుల సలy మండf 
_ేXిన పZన��Nమర®లను మ��య, సంప�IింపZలను gార? �ణ�ం9ా 
ప��xfంP, Pవ��&M 1946ల� &¬త�  <బంధన GకH RSV సవరణ 

                                                 
1
 . Ibid, p.v. 

2
. The Holy Bible: Revised Standard Version, p. iii – iv. 
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ప�;< ప�చు��ంP��ర?.”1
 ఆ Dిదప “:ాత, &¬త�  <బంధనలSj 

కi2ిన RSV బ¦ౖ�ల� XUDUwంబర? 30, 1952ల� ప�చు��ంచబ2ి, ప�జల 
��ప సం:ాIింPనIి.”2

  

 
 తర?gా; శS�బ�¨ ల బ¦ౖ�ల� %��Nంసుల� KJV GకH &¬త�  
మ��య, :ాత <బంధనలల� _ేరRబ2ిన అ��క మ,ఖ� వచ��లను, 
RSV బ¦ౖ�ల�ల�< ప���న అంbాల నుం2ి S½ల9�ంP, :ాద సూPక 
(ఫZÅ �Êట�) .ా^ నంల� ఉంP��ర?. ఉI� – Íyను 8.7 
9�XUrల�ల�< ‘�ాళÔSj &¬టwడం I�N�ా చంపబ2ే మరణas’ 

%�ించబ2ిన ఒక వ�´_���ణ� గ,��ంPన సుప�Xిద�  వచ��ల�. ఆ 
సందర¿ంల� Fస¸ ఇలo పf&M ఉండవచుR – “Éల� ఏ :ాపమ{ 
_ేయ< వ�&M�  ఆ%డDUౖ zటwzదట �ాB %సరవలkను”. అBSే 
RSV (1952) బ¦ౖ�ల� GకH :ాదసూPకలల� IW< గ,��ంP ఇలo 
DE�ªHనబ2ినIి. “అ; :�ా Óన అ�ి&ార వ�ా] ల� 7.53-8.11 

వచ��లను S½ల9�ంPg�Xి��B”.
3
 gాట
క± :�ా Óన గ6ంథం 

(Vatican manuscript) �mం. 1209 మ��య, 4వ శS�బ̈పZ XUౖ�mౖట
¹ 
:�ా Óన గ6ంథం &`2ెక�~ (Sinaitic manuscript codex) లల� ఈ 
ప�m�ండ$ వచ��ల� లnక:�వటం వలన, ఈ పI�లను ‘Fస¸ 
పf&Mన పI�ల�9ా _ెపrలnమ<’ ఆ బ¦ౖ�ల� %��Nంసుల� 
��ా!<ం_�ర?. మ�ªక ఉI�హరణ: Fస¸ పf&Mనట�/ 9ా _ెబ,త�న� 
మ��య, ప%త� గ6ం��లల� SౖెÄతNం (ట
�<టÏ) క� ఆ��ర���న 
ప�మoణం9ా gాడ$త�న� ఈ వచ��ల� 1 Íyను 5.7 ల�, Fస¸ 
ఇలo పf&M ఉండవచుR: “సNర]ంల�< న¶దు గ6ం��<� ¶XEIి 
మ,గ,] ర?, తం2ి�, gాక�H మ��య, ప%S�� త!: మ��య, ఈ మ{డూ 

                                                 
1
. Ibid., p.iv   

2
. Ibid., p.vi  

3
. The Holy Bible: Revised Standard Version, p.96.  
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ఒకట�.”1
 అBSే, 15వ శS�బ̈ం కంట� మ,ందు 9·6క�ల� g�ా యబ2ిన 

ఏ :�ా Óన _ే;g�ా త గ6ంథంల�నూ ఈ వచ��<&M “సNర]  .ాdి 
(heavenly witness)” లnద< ప�Xిద�  బ¦ౖ�ల� పం2ిత�డ$ బ¦±  జp�± 
%ల~± g�ా Xి��డ$. ఫfతం9ా ఈ వచనం RSV బ¦ౖ�ల�ల� 
:ాదసూPకల� కi2� లnక�ం2� ప����9ా S½ల9�ంచబ2ినIి. అBSే, 
I�<ల�< zత�ం వచ��ల సంఖ�ను KJV వచ��ల సంఖ�Sj 
సమoనం9ా ఉంచట�<&M 9ాను బ¦ౖ�ల� సవరణకర�ల� 6వ వచ��<� 
�"ండ$ వచ��ల�9ా %భ�ంP��ర?.   
 
 zదట
.ా�� RSV New Testament  (1946) %డ$దల 
_ేయబ2ిన తర?gాత జ��9�న మ{లgాక�H మ��య, ��¤ాbాస� Ä 
అధ�య��ల నుం2ి, &¬త�  <బంధన అనుgాదపZ �"ం2ో ప�చురణ 
(1971) లoభం :ºంIినIి. ఫfతం9ా, అంతక� మ,ందు 
S½ల9�ంపబ2ిన &¬<� అంbాల� మరల _ేరRబ2ి��B మ��య, 
అంతక� మ,ందు _ేరRబ2ిన &¬<� అంbాల� S½ల9�ంపబ2ి��B. 

“మoర?H బ¦ౖ�ల�ల�< ఒక DUద̈ DE�ా (16.9-20) మ��య, 
వ�´_�రంల� పట�w బ2ిన మ=>ళ వృS�� ంతం (Íyను 7.53-8.11) 
ఖoÇ స̂లం I�N�ా g�ర? _ేయబడ$తÎ మ��య, gాట
 %వ�ాణ!క 
ట
పrణ,లSj మరల బ¦ౖ�ల�ల� _ేరRబ2ి��B....నూతన g�ా త 
ప�త�ల సమర�నSj, లiక 22.19b-20 మ��య, 24.51b DE�ాల� 
�"ండ$ మరల బ¦ౖ�ల�ల� _ేరRబ2ి��B మ��య, లiక 22.43-44 

DE�ా, లiక 12.39 GకH ��గం9ా :ాదసూPకల�<&M 
మoరRబ2ినIి.”2

  

 
 
 

                                                 
1
. ప%త� బ¦ౖ�ల�:(King James Version) 

2
. Ibid., p.vii  



18 

 

గ6ంథకర�ృతNంగ6ంథకర�ృతNంగ6ంథకర�ృతNంగ6ంథకర�ృతNం    -  Authorship    
 

“:ాత <బంధన గ6ం��లను మ��య, 9�XUrల�లను రPంPనIి 
ఎవర??” - అ�� అసల� %షయ�� సంIేyసrద���నద< బ¦ౖ�ల� 
పం2ిత�ల అ´:�ా యం.  
 

Sౌ�ాÚSౌ�ాÚSౌ�ాÚSౌ�ాÚ  

 

.ాంప�I�Bకం9ా బ¦ౖ�ల� GకH zదట
 ఐదు గ6ం��ల� 
(the pentateuch)

1
 ప�వక�  మ{.ా2

 రPంPనవ< అంట�ర?. &ా , 
¡ట
ల�< ప�; %షయo<� ప�వక�  మ{.ాBC g�ా Xి ఉండక:�వచR< 
సూPం_ే వచ��ల� ఈ గ6ం��లల� _�లo ఉ���B. ఉI�హరణక�, 
IిN�ÍపIేశ&ాండమ, (Deuteronomy) 34.5-8 ఇలo Sెల�పZ 

త�న�Iి: “అపడ$ BÜÝgా XEవక�డ$ ¶vE అకHడ ¶యoబ, 
Iేశమ,ల� చ<:�యoడ$. ఇలo జర?గ,త�ంద< BÜÝgా ¶vUSj 
మ,ంIే _ె:ాrడ$. బ¦SెrÍర? అవతల ¶యoబ, Iేశంల�< 
ల�యల� BÜÝgా ¶vUను :ా; DUట�w డ$. అBSే ¶vE సమo�ి 
ఎకHడ ఉంIో ఈ ��Þ వరక� ఎవ��&5 Sెfయదు. ¶vE 

                                                 
1
. ఆIి&ాండమ,, <ర]మ&ాండమ,, లn¡య&ాండమ,, సంఖo�&ాండమ, మ��య, 

IిN�ÍపIేశ&ాండమ,.  
2
. zదట
 ఐదు గ6ం��లక� ఇవNబ2ిన ‘Sౌ�ాÚ’ పదం %శN సృvిw  కంట� 974 త�ాలక� 

ప�రNం సృvిwంచబ2ినద< ß�ందస య{దుల� (orthodox Jews) gాIి.ా� ర?. gా�� 
అ´:�ా యం ప�&ారం – Xి��à పరNతంDUౖ ప�వక� మ{.ా గ2ిDిన 40 Iి��లల� 
IేవZడ$ Sౌ�ాÚ ను అం;మ ర°పంల� మ��య, మoరRనల% &ా< %ధం9ా 
g�ా BంP��డ$. &ాబట
w , ¶XU¸ సNయం9ా g�ా Xి ఉంట�డ�� gాదన కi2� 
:ాప���నIే - అIి &Qవలం ఒకH అsర����� స�Q.     
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చ<:�Bనపడ$ అత< వయసు~ 120 సంవత~�ాల�. అత< 
కళáÔ మసక &ాలnదు. అతడ$ ఇం&ా బలం9ా�� ఉ���డ$. 
ఇb6ా BCల� ప�జల� ¶యoబ, పల/ పZ :�ా ంS�ల�/  30 ��Þల :ాట� 
¶vE &`సం ఏ2�Rర?. ఇIి ప����  సంS�ప Iి��ల సమయమ,.” ఈ 
వచ��లను గమ<XE� , ప�వక�  మ{.ా మరణం గ,��ంPన ఈ 
వచ��ల� తపrక�ం2� మ�ªకర? g�ా Xియ,ంట�ర��Iి _�లo సrషwం9ా 
బ=>ర]తమవZత�న�Iి. 
 

 &¬ందర? &"'(స� వ పం2ిత�ల� మ{.ాBC తన గ6ం��లను 
g�ా Xి��డ<, అBSే ఆయన తర?gా; ప�వక�ల� మ��య, Iివ� 
DE�రణ :ºంIిన గ6ంథకర�ల� మ,ందు9ా తమక� Sెల�పబ2ిన %ధం9ా 
అదనపZ మoర?rల� _ేర?rల� _ే.ార< సూPసూ�  ఈ ��I�లను 
%వ��ంP, ‘gాక�H’ zత�ం9ా IేవZ2ి బ¦ౖ�ల� గ6ంథం9ా�� �9�f 
ఉన�ద�� అ´:�ా యo<� వ�క�ం _ేXి��ర?. అBSే ఈ %వరణ 
<aతప�·sల� <లబడలnక :�BనIి. ఎందుకంట� తర?gాత 
_ేరRబ2ి ఉంట�య< Sెల�పZత�న� వచ��ల� bâ'fల�నూ మ��య, 
.ా=>త� సంబం�ిత లsణ�లల�నూ �గS� అసల� వచ��ల 
మoIి��9ా�� ఉ���B.  

 

 19వ శS�బ̈ంల�, &"'(స� వ బ¦ౖ�ల� పం2ిత�ల� SౌరÚ ల� 
కనబ2ే ‘దNంI�Nల (doublets)’ అర̂ంDUౖ చ��Rంచటం ఆరం´ం_�ర?. 
ప�;.ా�· %´న����న %వ�ాలSj �"ండ$ ర&ాల�9ా (�"ండ$ 
మ{లo���ాల నుం2ి) Sెల�పబ2ిన కథf%. gాట
ల� %శNసృvిw  
గ,��ంP, IేవZ2ి&M మ��య, అబ�yమ,నక� మధ� జ��9�న 
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ఒడంబ2ిక గ,��ంP, జp&`బ, DEర?ను ఇ.�ా Bãల�9ా IేవZడ$ 
మoరRడం గ,��ంP మ��య, బండ�ాB నుం2ి ¶XU¸  ట
��రను 
రDిrంచటం గ,��ంP �"ండ$ �"ండ$ %´న� కథల����B.

1
   

 

 “ ‘దNంI�Nల� (doublets)’ పరసrర %ర?ద����న% &ావZ, 
అ% జp� న బAధక���న%” అ< మ{.ా గ6ంథకర�ృS�N<� సమ��^ం_ే 
gార? SెfDి��ర?. Sౌ�ాÚ GకH ల�Sౖెన మ��య, సూs!���న 
అ�ా^ లను మనక� బA�ించట�� gాట
 ఉIే� శ�మ< gా�� gాదన. 
అBSే, తNరల��� ఈ gాదన %bాల దృకrథం గల పం2ిత�ల_ే 
Sj� Xి పZచRబ2ినIి. gాట
ల� &¬<� పరసrరం %ర?ద����న%9ా 
ఉండట���� 9ాక, ఆ దNంI�Nలను (doublets) �"ండ$9ా వ�·] క��ంP 
(�"ండ$ g��QNర? పట
w కలల�) g�ా Xినట/ BSే, ప�; ఒకHI�<ల�నూ 
IేవZ2ి&M X̂ిరం9ా ఒక ´న����న DEర? ఇవNబడట�<� కi2� gార? 
గ,���ంP��ర?. ఒకవర]ం ఎల/ పడూ IేవZ2ి< ‘BÜÝgా /జ"Ýgా 
(yehweh/ Jehovah)’ అ�� DE�ªHన�Iి. ఈ వ�ా] <� (పట
w కను) gార? 
‘జ"-J’ అ�� DEర? DUట
w��ర?. అలo9Q ఎల/ పడూ IేవZ2ి< ‘ఇల�=>À 

(Elohim)’ అ<  DE�ªHన� �"ం2ో వ�ా] <� gార? ‘ఇ-E’ అ�� DEర? 
DUట
w��ర?.2 అంSే&ాక gా�� ప��bhధనల� ఇర?వ�ా] ల మధ� 
ఉమ!2ి9ా ఉన� అ��క .ా=>త�పర���న లsణ�ల� కi2� 
కను9ªనబ2ిన%. ఇం&ా ‘¶XU¸ GకH ఐదు గ6ం��ల� 9, 8, 7 
మ��య, 6వ &56.ప�. శS�బ�¨ ల =>బ{�  �శ6మం’ అ< ఆధు<క 

                                                 
1
. Who wrote the Bible, pp. 54-70  

2
. äfయ¸ gmలåæ స± (Julius Wellhausen) అ�� జర!± పం2ిత�డ$ zటwzదట
 

.ా��9ా 19వ శS�బ̈ం Pవ��ల� ఐదు గ6ం��ల g��QNర? మ{లoలను గ,���ంP��డ$.    
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��¤ాbాస� Ä %b£/షణ సూPసు� న�ద��Iి :º� �Uస� ��చ�� �UౖÄడ!± 
(Professor Richard Friedman)

1
 GకH అ´:�ా యం. అంట�, 

ఆ��ట
 =>బ{�  ��షను &5.ప�. 13వ శS�బ̈పZ ¶XU¸ =>బ{�  
��షSj :�లRటమ��Iి, ��ట
 ఇం9·/ష�ను vE¹~  Dియ� ఇం9·/ష�Sj 
:�లRటం లoంట
దన� మoట.  
 

 ఆ ఐదు గ6ం��ల (Pentateuch) అధ�యనం ఇం&ా 
మ,ందుక�.ా9�, gాట
&M �"ండ$ ప���న మ{లoల� 9ాక, ��ల�గ, 
ప���న మ{లoల����య�� %షయం క<DUటwబ2ినIి. అంSే&ాక, 
&¬<� కథల� దNంI�Nల�9ా 9ాక, మ{డ$ వ�ా] ల�9ా (;�కం9ా) 
ఉ���య< కi2� కను9ªనబ2ి, ¡ట
&M సంబం�ింPన అదనపZ 
.ా=>త�పర లsణ�ల� కi2� గ,���ంచబ2ి��B. మ{డవ 
మ{లo<&M ‘Dి - P (Priestly)’ మ��య, ��ల�గవ మ{లo<&M ‘2ి - 
D (Deuteronomy)’ అ�� DEర?/  DUట�w ర?.2  
 

 అసల� %షయo<&M _ేరRబ2ిన అదనపZ మoర?rల� 
_ేర?rల� ఎంత9ా కfDిg�యబ2ి��యంట�, gాట
< g�ర?_ేయటం 
I�దపZ అ.ాధ����, gాట
 గ6ంథకర�ృతN�� సంIేహం9ా మoరట�<&M 
మ,ఖ� &ారణమయo�B.         
 

                                                 
1
. ��చ�� ఎfయÅ �UౖÄడ!± (Richard Elliot Friedman) .ా± 2ీ9� (San Diego)ల�< 

&ాf§����యo %శN%I��లయంల�< ఒక ఆ_�ర?�డ$. ఆయన yరNర?�  %శN 
%I��లయం నుం2ి =>బ{�  బ¦ౖ�ల�ల� తన 2�కw�Qట� పట�w ను :ºంIి��డ$. ఆయన 
‘Who wrote the Bible’ అ�� %gాదసrద���న పZస�&ా<� కi2� రPంP��డ$.    
2
. The Interpreter’s Dictionary of Bible, vol.1, p.756 మ��య, vol.3, p.617. 

ఇం&ా The New Encyclopaedia Britannica, vol. 14, pp. 773-4 కi2� చూడం2ి.   
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 �9�fన :ాత <బంధన GకH మ{2ో వంత� కంట� 
ఎక�Hవ గ6ం��ల గ6ంథకర�ృతNం గ,��ంP RSV GకH ‘Books of 

Bible’ అ�� అనుబంధం (appendix) ల� ఇలo g�ా యబ2ి ఉన�Iి: 
 

గ6ంథంగ6ంథంగ6ంథంగ6ంథం గ6ంథకర�గ6ంథకర�గ6ంథకర�గ6ంథకర�  (రచBతరచBతరచBతరచBత) 
���యo�ిపత�ల� .ామ{�ల� &ావచుR 

ర°త� .ామ{�ల� &ావచుR 

zదట
 సమ{BCల� SెÂదు 

�"ం2ో సమ{BCల� SెÂదు 

zదట
 �ాÞల� SెÂదు 

�"ం2ో �ాÞల� SెÂదు 

zదట
 &`6 <కల� SెÂదు 

ఎXE� ర? SెÂదు 

Íబ, SెÂదు 

ప�సం9� సంIేహం 

Í�� SెÂదు 

మలo&5 అసలnÉ SెÂదు 

  

అఅఅఅ:�&"'(ప�:�&"'(ప�:�&"'(ప�:�&"'(ప�  -��ో�ప<షత��  ��ో�ప<షత��  ��ో�ప<షత��  ��ో�ప<షత��  ((((Apocrypha):      

 
బ¦ౖ�ల�ల�< అప�Xిద�  &ాండల GకH ��మమ,. ప�పంచంల�< సగం 
కంట� ఎక�Hవ మంIి &"'(స� వZల� ��మ± &ాథfక�Hల�. gార? 
అనుస��ం_ే బ¦ౖ�ల� - 1582ల� ప�చు��ంచబ2ిన జ"��� GకH 
లoట
± వలn] ట�. ఇIే 1609ల� 2ౌBC (Douay) వద̈ మరల ప�చు��ంచ 
బ2ినIి. :º� ట»vUwంట� ప�జల గ,���ంపZ :ºంIిన KJV ల� కంట� RCV 

(Roman Catholic Version) GకH :ాత <బంధనల� అదనం9ా 
ఏడ$ గ6ం��ల� ఉ���B. ఈ అదనపZ గ6ం��ల� apocrypha 9ా 
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(:�ా మoణ�కతల� సంIేyసrద���న%9ా) గ,���ంచబ2ి��B. 1611ల� 
:º� ట»షwంట� బ¦ౖ�ల� పం2ిత�ల_ే ఇ% ప����9ా S½ల9�ంచబ2ి��B.   

 
9�XUrల�9�XUrల�9�XUrల�9�XUrల� 

 
:ాలXీ� �� య{దుల� మoట�/ 2ిన ��ష ‘అ�ా�¹ ��ష’. 

&ాబట
w , Fస¸ మ��య, అత< సహచర?ల� మoట�/ 2ిన మ��య, 
బAధన జ��9�న ��ష కi2� %శNస యం9ా అ�ా�¹1

 BC అB 

ఉంట�ంIి. ఇం&ా Fస¸ GకH S½f మç¢&ా_�ర &ా�ా�ల� 
మ��య, పల�క�ల� <స~ంIేహం9ా అ�ా�¹ ��షల��� gా�Dింప 
_ేయబ2ి ఉంట�B.  &ా , zదట
 ��ల�గ, 9�XUrల�ల� ప����9ా 
g��Q మoటలల�, మధ�ధ�ా సమ,ద� :�ా ంతపZ (��2ిట���య±) 
gాడ$క ��ష అBన .ామoన� 9·6క� ��షల� g�ా యబ2ి ఉ���B. 

(అంట� మ{లగ6ం��ల� అసల� మ{ల��షల��� లnవన� మoట) 
:ాలXీ� నయను/ 9ా &ాక�ం2� =ెలk<vిw ¹ (9·6క� ��¤ాపర?ల�) 9ా 
మo��:�Bన అ�ికbాతం చ�·Rల XEవక� అనుగ,ణం9ా ఇలo 
జ��9�నIి. ఉI�హరణ, మoర?H 5:41ల�< ఈ వచ��ల� “ఆ 
Pన�I�< _ేBపట
w  – ‘తÂS�క�É’ అ< ఆ��Sj _ెDUrను. ఆ 
మoటక� gmంట�� ఆ Pన�Iి లnP నడవ.ా9"ను”. అలo9Q, మoర?H 

                                                 
1
. అ�ా�¹ అ��Iి XU�ట
¹ ��ష. &5.ప�. 7 మ��య, 6వ శS�బ�¨ లల� సÉప :�ా చ�ం 

ల�< (Near East) ప�జల gాడ$క ��vUౖన అ&ాH2ియనును క6మం9ా .ా^ నభ�ంశం 
_ేXినIి. తర?gా; &ాలంల� అIి ప��Ðయను .ామoé జ�ం GకH అ�ి&ార ��ష9ా మo�� 
:�BనIి. అకH2ిSj ఆగక =>బ{�  ��షను .ా^ నభ�ంశం _ేXి, అ�ా�¹ ��ష య{దుల 
gాడ$క ��ష అB :�BనIి; 2�<య¾ (Daniel) మ��య, ఇజp�  (Ezra) ల :ాత 
<బంధన గ6ంథం GకH ��9ాల� అ�ా�¹ ��షల��� బ��ల�<యను (Babylonian) 

మ��య, తలi!దుల�9ా (Talmud) g�ా యబ2ి��B. &5.ప�. 300 నుం2ి &5.శ. 650 
వరక� I�< :�ా బల�ం అత��ికం9ా ఉం2ినIి. ఆ తర?gాత క6మం9ా I�< .ా^ ��<� 
అరê ��ష ఆక6�ంPనIి. (The New Encyclopaedia Britannica, vol. 1, p. 516)     
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15:34 ల�< ఈ వచ��ల� “మ{డ$ గంటలక� BCసు ‘ఎల�Bã, 
ఎల�Bã సబ&ా�  ’ అ< �గ]ర9ా &Qక g�XUను; ఆ మoటలక� ‘�� 
Iేgా, �� Iేgా, నను� ఎందుక� _ెB� %2ిP;వ<’ అర̂మ,.”1

  

  
చ�·R పం2ిత�ల_ే అ; పZ�ాతన���న 9�XUrల�9ా మoర?H 

సుgార�  ప��గణ�ంచబ2ినపrట
&5, అIి Fస¸ సహచర?<_ే 
g�ా యబడలnదు. 9�XUrల�ల� ఉన� .ాde�లను బట
w , మoర?H 
సNయం9ా Fస¸ సహచర?డ$ &ాడ< బ¦ౖ�ల� పం2ిత�ల� 
��ా!<ంP��ర?. ఇం&ా మoర?H ఎవ�� ఖPRతం9ా _ెపrలnమ< 
కi2� gార? అ´:�ా యప2ి��ర?. :ా¾ సహచర?2ౖెన జp± 
మoర?Hను ‘9�XUrల� గ6ంథకర�9ా’ zదట
.ా�� &56.శ. 130వ 
సంవత~�ా<&M _ెంIిన :�ా Óన గ6ంథకర�  పDియ¸ (Papias) 

DE�ªH���డ< &56.శ. 325 వ సంవత~�ా<&M _ెంIిన :�ా Óన &"'(స� వ 
గ6ంథకర�  య,XU�య¸ (Eusebius) <g�IింP��డ$.2 అతను Dీటర? 
Dీటర? GకH లnఖక�డ< ఇతర?ల� అ´:�ా యప2ి��ర?. &ా , 
మ��&¬ందర? అతను g��"వ�"'�� &ావచR< అ´:�ా యప2ి��ర?.  
  

ఇతర 9�XUrల�ల %షయం కi2� I�I�పZ ఇలo�� ఉన�Iి. 
మత�B, లiక మ��య, Íyను DEర?/  Fస¸ సహచర?ల DEర/Sj 
:�f ఉ���B. అBSే, మత�B, లi&ా, జp± 9�XUrల�ల 
గ6ంథకర�ల� Fస¸ GకH ఆ సుప�Xిద�  సహచర?ల� &ార?. &ా , 
తమ గ6ం��ల� :�ా మoణ�క���న%9ా ప�జల� నమo!ల< ఆ 
గ6ంథకర�ల�, తమ గ6ం��లక� Fస¸ GకH ఆ సహచర?ల DEర/ను 

                                                 
1
. Encyclopedia Americana, vol. 3, p. 654.   

2
. The Five Gospels, p. 20, మ��య,  The New Encyclopaedia Britannica, 

vol. 14, p.824. &¬6 త�  <బంధనల�< %%ధ మoర?Hల గ,��ంP చూడం2ి: Acts 12:12, 

25; 13:5; 15:36-41; Colossians 4:10; 2 Timothy 4:11; Philemon 24; and I 
Peter 5:13. 
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DUట
w��ర?. <జp<&M, 9�XUrల�ల � ఒ���న¾ 9ా DE�QÉ లnక�ం2��� 
gా�Dించ9ా, S½f చ�·Rల�< &¬ందర? అజp� త వ�క�� ల_ే gాట
&M ఆ 
అ�ి&ారప�రNక DEర?/  ఇవNబ2ి��B.

1
  

 
గ6ంథంగ6ంథంగ6ంథంగ6ంథం గ6ంథకర�గ6ంథకర�గ6ంథకర�గ6ంథకర�  

మత� B 9�XUrల� SెÂదు2
 

మo�H 9�XUrల� SెÂదు3
 

లi&ా 9�XUrల� SెÂదు4
 

Íyను 9�XUrల� SెÂదు5
 

అ:ºస� ల�ల &ార�మ,ల� లi&ా గ6ంథకర�6 
I,II,III Íyను Íyను గ6ంథకర�7 

  
జ".�. �ిf�~, P_ెషw ర?ల�< ‘చ�R ఆ� ఇంగ/ండ$’ అ�� DUద̈ 

చ�·R మoన�ం అనుభ%ం_ే అ�ి&ారం ఇవNబ2ిన ఒక §ాIి�· 
(predendary). ఆయన XUBంÅ మoథూ� GకH 9�XUrల�ను 
అనువIింP��డ$. I�< Dీ³�కల� ఆయన ఇలo g�ా Xి��డ$: “ఈ 

                                                 
1
. Five Gospels, p. 20.  

2
. “Fస¸ సహచర?ల DEర/ అ��క పట
wకలల� మత�B DEర? ఉన�పrట
&5, మత�B 

9�XUrల� గ6ంథకర� గ,��ంP బహëbా ఎవ��&5 SెÂదు.” The New Encyclopaedia 

Britannica, vol. 14, p. 826.   
3
. “అB�� మoర?H 9�XUrల� గ6ంథకర� గ,��ంP బహëbా ఎవ��&5 SెÂదు ...”  The 

New Encyclopaedia Britannica, vol. 14, p. 824. 
4
. “gmౖదు�2ౖెన లi&ా, :ా¾ సహచర?డ< The Muratorian Canon సూPసు� న�Iి; 

లi&ాను :ìల� 9�XUrల� అనుయoB9ా ఇ�"నయ,¸ (Irenaeus) వ���ంP��డ$. 
9�XUrల�క� గ,ర?తర���న :�ా మoణ�కత <వNట�<&M :ìల�Sj ఉన� ఒక యoం;Í_ె�m 
(Antiochene) gmౖదు�2ి9ా య,XU�య¸ (Eusebius) లi&ాను DE�ªH���డ$.”The 

New Encyclopaedia Britannica, vol. 14, p. 827.   
5
. “అంతర]త .ాde�<� బట
w , Iౖెవకట�sమ,నక� :ాత�� 2ౖెన DEర? Sెfయ< ఒక Fస¸ 

సహచర?డ$ g�ా Xి��డ$.” The New Encyclopaedia Britannica, vol. 14, p. 828.  
6
. The New Encyclopaedia Britannica, vol. 14, p. 830.  

7
. Ibid., vol. 14, p.844.  
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9�XUrల� Iేవదూత మoథూ�క� _ెంIినIి9ా :�ా Óన సంప�I�యం 
Sెల�పZత�న�Iి. &ా , ��ట
 పం2ిత�ల� ఈ దృకr��<� ప����9ా 
;రసH��సు� ���ర?. మత� B అ< మనం yB9ా Dిల�సు� న� ఆ  
గ6ంథకర�  ఒక అర̂ం&ా< అ<aRత ‘ప�శ�(Q)

1
’. అIి మç¢క 

                                                 
1
. మత�B మ��య, లi&ా - �"ం2ింట
ల� I�I�పZ 200 వచ��ల� సరNసమoన���న% 

ఉ���B. (ఉI�. మత�B 3:7-10 & లiక 3:7-9; మత�B 18:10-14 & లi&ా 
15:3-7), &ా  మoర?H మ��య, Íyనులల� సమoన���నg�¡ లnవZ. ఈ %ంSౖెన 
అం9·&ా�ా<� %వ��సూ�  ఒ&ా�Æకపడ$ ¡ట
 మ{లపత�ం ఒకట
 ఉం2ి ఉండవచR< ఒక 
జర!± పం2ిత�డ$ ఊ=>ంP��డ$.  ఈ మ{లపS�� <� ఆయన Quelle (జర! ల� 
IW< అర̂ం – మ{లం) అ< సూPంP��డ$. తర?gా; &ాలంల� “Q” అ�� సం&QS�sరం, 
I�< DEర?క� బదుల�9ా దత�త _ేసు&`బ2ినIి. 
 9�XUrల� పల�క�లn అసల� 9�XUrల� &ాద�� gాదన ఆ��రం9ా &¬ందర? 
పం2ిత�ల_ే ‘Q’ GకH ఉ<&M సgాల� _ేయబ2ినIి. &Qవలం పల�క�ల� మ��య, 
దృ¤ాw ంతమ,ల� మoత��� కf9�ఉం2ి, Fస¸ గ,��ంPన 9ాథల� మ,ఖ�ం9ా  ఆయన 
%_�రణ మ��య, మరణ�<&M సంబం�ింPన 9ాథల� లnకం2� ఎలoంట
 :�ా Óన 
సమoంత�ాల� ఉండవ< సgాల� _ేXిన gార? gాIింP��ర?. అBSే అపrట
&Q 
క<DUటwబ2ిన ��మ¸ 9�XUrల� క<DUటwబడటం ఆ gాదనల<�ంట
  సgాల� _ేXింIి 
(The Five Gospels, p. 12). Fస¸ క� _ెంIినవ�� I�I�పZ 114 పల�క�ల� 
మ��య, 9ాథల� ��మ¸ 9�XUrల� కf9� ఉన�Iి; అBSే ఉలn/ ఖక�ల %వ�ాల� లnవZ; 
Fస¸ క� సంబం�ింPన భ{Sj_��టణ మంత�మ,ల�, P&Mత~ల�, %_�రణ, మరణం 
మ��య, పZనర?S�^ నం గ,��ంPన ప�.ా� వ�� లnదు; ఆయన జన! గ,��ంP మ��య, 
బ�ల�ం గ,��ంPన 9ాథల� లnవZ; మ��య, గÂÂ మ��య, äదల�< ఆయన ప�జp 
సంబంధ మం;�తNం గ,��ంPన ప�.ా� వనల %వరణ లnదు. IW< &ాDిw¹ అనుgాదం 
(I�I�పZ &56.శ. 350 సంవత~రంల� g�ా యబ2ిన) ఈ�పZw ల�< ��ñ హమo!Iి వద̈ 
1945 సంవత~రంల� కను9ªనబ2ినIి. అంతక� మ,ందు ఒ&Q 9�XUrల� GకH మ{డ$ 
g��QNర? &ాDీల< ��%ంPన IW<<, పం2ిత�ల� (&56,శ. 200 ��ట
) gాస�వం9ా ఇIి 
మ{డ$ 9·6క� ��9ాల< గ,���ంచట�<&M ¡ల�కfrంPనIి. ��మ¸ 9�XUrల� -  మoర?H 
9�XUrల�క� 47 సమoంత�ాల�, Qక� 40 సమoంత�ాల�, మత�Bక� 17 సమoంత�ాల�, 
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సంప�I�యoల సంగ6హం &ావచుR. అతను <జp<&M మoర?H 
9�XUrల�ను XENచ�9ా gాడ$క����డ$ మ��య, I�<ల�< 
సంఘటనల క6మo<� పZన��!<ంP��డ$. అ��క _ోట/  ఒ&Q 
%షయo<� Sెల�పZటక� రకర&ాల పI�లను gా2ి��డ$”1

.  

 
��ల�9� 9�XUrల� (జp±) మతభ�షw���నIి9ా S½f&ాలపZ 

చ�·R_ే వ�;�Q&Mంచబ2ినIి. జ"బ¦IW క�మoర?2ౖెన Íyను (John, 

son of Zebedee) క� సంబం�ింPన ఏ 9ాథలi చ�·R జp� నంల� 
లnవZ.2 zదట
 శS�బ̈ం GకH Pవ�� దశకంల� బహëbా Xి��యo 
Iేశంల�< &¬ందర? aష��ల కiట� సంస̂_ే తయoర? 
_ేయబ2ినద< అ��క మంIి పం2ిత�ల� కfXి ��ా!<ం_�ర?.3 
 
పరసrర వ�;�Qక వచ��ల�పరసrర వ�;�Qక వచ��ల�పరసrర వ�;�Qక వచ��ల�పరసrర వ�;�Qక వచ��ల�  

   
:ాత మ��య, &¬6 త�  <బంధనలల� అ��క వ�S��.ాల� క< 

DUటwబడటం ‘బ¦ౖ�ల�ల�< అ�ిక ��గం %శNస యత &`ల�rBనIి’ 

అన2�<&M .ాs����నIి. IW<< <ర°Dిసు� న� gాట
ల� నుం2ి &¬<� 
ఉI�రహణలను మoత��� &M6ంద చ��Rంచటం జ��9�నIి: 

 
 

                                                                                                       
లi&ాక� 4 సమoంత�ాల� మ��య, Íyనుక� 5 సమoంత�ాల� కf9� ఉన�Iి. 
��మ¸ ల�< I�I�పZ 65 పల�క�ల� లnI� పల�క�ల ��9ాల� g��Q Iే<ల�నూ లnవZ. 
(The Five Gospels, p 15)    
1. The Gospels in Modern English.   
2. 18వ శS�బ̈ం నుం2ి zదట
 మ{డ$ 9�XUrల�ల� ‘సంdిప�  9�XUrల�’ల�9ా 
Dిలవబ2ి��B. ఎందుకంట� gాట
< ప�కH ప�కH�� ఉంPSే gాట
ల�< Fస¸ GకH 
Fవనం మ��య, మరణం గ,��ంPన %షయoల� ఒ&Qలo కనబడS�B.(The New 

Encyclopaedia Britannica, vol.5, p.379). 
3. The Five Gospels, p.20.  
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:ాత <బంధన:ాత <బంధన:ాత <బంధన:ాత <బంధన  

 
1. సమ{BCల� మ��య, IినవృS�� ంతమ,ల గ6ంథకర�ల� య{దు 

ప�జలక� సంబం�ింP ప�వక�  I�¡దుక� _ెంIిన కథను I�I�పZ 
ఒ&Qలo వ���ంP��ర?. అBSే, �"ండవ సమ{BCల�ల� ప�వక�  
I�¡దు IేవZ< ఉత� ర?వZలను అనుస��ంPనట�/ 9ా 
Sెల�పబడ9ా, zదట
 IినవృS�� ంతమ,లల� అతను XUౖS�ను 
ఉత� ర?వZలను అనుస��ంPనట�/  Sెల�పబ2ినIి. 
 
II సమ{BCల�సమ{BCల�సమ{BCల�సమ{BCల� (.ామ{�¾.ామ{�¾.ామ{�¾.ామ{�¾)  

24 – అం&"ల�అం&"ల�అం&"ల�అం&"ల� 

I IినవృS�� ంS�IినవృS�� ంS�IినవృS�� ంS�IినవృS�� ంS�ల�ల�ల�ల� (&`6 <క¾&`6 <క¾&`6 <క¾&`6 <క¾)  
21 – అం&"ల�అం&"ల�అం&"ల�అం&"ల� 

ఇం&¬కమoర? BÜÝgా &`పమ, 
ఇbా6 BCÂయ,లÉద రగ,ల�&¬న9ా 
ఆయన I�¡దును gా�� ÉIి&M 
DE��Qపణ_ేXి –  వZ :�B ఇbా6 BCల� 
gా��< య{I� gా��< లk&MHంచమ< 
అత<&M ఆజ�  ఇ_ెRను.  

తర?gాత .ాS�ను 
ఇbా6 BCల�నక� %��ధమ,9ా 
లnP, ఇbా6 BCÂయ,లను 
లk&MHంచుటక� I�¡దును 
DE��QDించ9ా, 

 
 

2. DE/ గ,gా��ి gా�Dిం_ే &ాలం గ,��ంP 9ాదు (Gad)
1
 SెfDిన 

భ%ష�gాణ�< %వ��సూ� , �"ండవ సమoBCల� గ6ంథకర�  I�<< 
ఏడ$ సంవత~�ాల�9ా g�ా XE� , zదట
 IినవృS�� ంతమ,ల 
గ6ంథకర�  I�<< మ{డ$ సంవత~�ాలల��� g�ా Xి��డ$. 
 
 
 
 

                                                 
1. “BÜÝgా ��మమ,న 9ాదు పf&Mన మoట ప�&ారమ, I�¡దు gmö÷/ ను.” 
zదట
 IినవృS�� ంతమ,ల� 21:19. IW< ప�&ారం ‘9ాదు’ అ�� అతను I�¡దు 
GకH సNంత జø�;ష�Hడ$.  
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�"ండవ�"ండవ�"ండవ�"ండవ సమ{సమ{సమ{సమ{BCల�BCల�BCల�BCల�          
24:13 – DE/ గ,DE/ గ,DE/ గ,DE/ గ, 

zదట
zదట
zదట
zదట
 IినవృS�� ంIినవృS�� ంIినవృS�� ంIినవృS�� ంS�S�S�S�ల�ల�ల�ల� 
21:11-12 – DE/ గ,DE/ గ,DE/ గ,DE/ గ, 

&ావZన 9ాదు I�¡దు�Æద̈క� వPR 
Bట/ < సంగ; Sెfయజ"DUrను –  వZ 
  Iేశమందు ఏడ$ సంవత~�ాల� 
deమమ, కల�గ,టక� ఒప&¬ందుgా? 
<ను� తర?మ, చున�   శత�� వZల 
BÜదుట <ల�వ లnక  వZ మ{డ$ 
�mలల� :ా��:�వZటక� ఒపక�ందుgా?  

&ావZన 9ాదు I�¡దు �Æద̈క� 
వPR Bట/ �mను – మ{2ేండ/  
:ాట� కర?వZ కల�గ,ట, 
మ{డ$ �mలల :ాట�   
శత�� వZల� క;�  దూXి <ను� 
తర?మ9ా  వZ gా�� BÜదుట 
<ల�వ లnక నaంP:�వZట, 

 
3. �"ండవ IినవృS�� ంతమ,ల గ6ంథంల� ప��:ాfంచటం :�ా రం´ంP 

నపZడ$ BÜÝయo&5ను వయసు~ ఎ<�Iి సంవత~�ాల�9ా 
వ���ంచబ2ెను. &ా , �ాÞల� గ6ంథపZ �"ండవ ��గంల� అత< 
వయసు~ పÏె<�Iి సంవత~�ాల�9ా వ���ంచబ2ెను.  
 

�"ండవ�"ండవ�"ండవ�"ండవ IినవృS�� ంS�IినవృS�� ంS�IినవృS�� ంS�IినవృS�� ంS�ల�ల�ల�ల� – 36:9 �"ండవ�"ండవ�"ండవ�"ండవ �ాÞల��ాÞల��ాÞల��ాÞల� 24:8 

BÜÝgా&5ను ఏల��రం´ంP 
నపడ$ ఎ<�Iేండ/ gా2ై 
BÜర°షలnమ,ల� మ{డ$ �mలల 
పIి Iినమ,ల� ఏలkను. అతడ$ 
BÜÝgా దృvిw &M _ెడ$నడత 
న2ి_ెను. 

BÜÝgా&5ను ఏల��రం´ంP 
నపడ$ పదు �m<�Iేండ/ gా2ై 
BÜర°షలnమ,నందు మ{డ$ 
మoసమ,ల� ఏలkను. 
BÜర°షలnమ,gా2ైన ఎలo�S�ను 
క�మo�"�యగ, �mహë¤ా�  అత< తf/ .  

 
4. ప�వక�  I�¡దుSj జ��9�న య,ద�ంల� చ<:�Bన Xి��యన/  

సంఖ� ఏడ$వందల< �"ండవ సమ{BCల� గ6ంథకర�  వ���ంచ9ా, 
zదట
 IినవృS�� ంతమ,ల గ6ంథకర�  ఆ సంఖ� ఏడ$ g�ల< 
g�ా Xి��డ$. 
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�"ండవ�"ండవ�"ండవ�"ండవ సమ{సమ{సమ{సమ{BCల�BCల�BCల�BCల� 10:18 zదట
zదట
zదట
zదట
 IినవృS�� ంS�IినవృS�� ంS�IినవృS�� ంS�IినవృS�� ంS�ల�ల�ల�ల� 
19:18 

Xి��యనుల� సన�దు� లkౖ I�¡దును 
ఎదు�ªHన వPR అత<Sj య,ద�ం 
కfDి ఇbా6 BCÂయ,ల BÜదుట 
<ల�వ జpలక :ా��:�9ా, I�¡దు 
Xి��యనులల� ఏడ$ వందల మంIి 
ర�ిక�లను నల�వIి g�ల మంIి 
గ,ఱúపZ �ౌత�లను హతమ, _ేXUను. 
మ��య, gా�� XUౖ����ిప; యగ, 
¤�బక� I�¡దు _ే;ల� ఓ2ి:�B 

అచRట�� చ_ెRను.  

అBSే Xి��యనుల� 
ఇbా6 BCÂయ,ల BÜదుట <ల�వక 
;��9� :ా��:�B��; I�¡దు 
Xి��యనులల� ఏడ$g�ల 
ర�ిక�లను నల�బIి g�ల 
&ాలüలమ,లను హతమ, _ేXి 
XUౖ����ిప;BÜ�న ¤�పక�ను చంDి 
g�XUను. 

 
అBSే 1 లnక 0 ను _ేరRటం లnI� S½ల9�ంచటం అంత 

మ,ఖ����నIి &ాదు, ఎందుకంట� అIి నకల� _ేయటంల� జ��9�న 
:ºర:ాట� &ావచR< &¬ందర? అనవచుR. &ా  ఇకHడ అIి 
వ���ంచదు. ఎందుకంట� య{దుల� అం&"లను gాడక�ం2�, 
అs�ాలల��� సంఖ�లను g�ా XEgార?.  
  

అలoంట
 తపల� Iై%కం9ా అవత��ంబ2ిన గ6ం��లల�< 
��గం ఏమoత�ం &ాజpలవZ. అంSే9ాక అ% మoనవ గ6ంథకర�ల 
భ�మలను మ��య, వంచనలను <ర°Dిసు� ���B. ఇం&ా :ాత 
<బంధన గ6ం��ల� Iౖె%కం9ా రdింపబడలnద��Iి కi2� ఋÞవZ 
అవZత�న�Iి.   
 
&¬6 త�  <బంధన&¬6 త�  <బంధన&¬6 త�  <బంధన&¬6 త�  <బంధన  

 
&¬6 త�  <బంధనల�నూ ఇలoంట
 వ�S��.ాలn అ�ికం9ా కనబడS�B. 

ఉI�రహణక� gాట
ల� &¬<�: 
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1. Fస¸ క� g�యబ2ిన Xిల�వను ఎవర? ¶సుక� వ_�Rర�� 
%షయ��� 9�XUrల� గ6ం��లల� వ�S��సం ఉన�Iి.  అతను 
Xి�Qనుక� _ెంIిన Xి¶ను అ< మత� B, మoర?H, లi&ా 
గ6ం��లల� ఉండ9ా Íyను గ6ంథంల� Fస¸ అ< ఉన�Iి. 
 

లi&ా 23:26
1
 

aల�వ 

Íyను 19:16-17 

aల�వ 

gా�ాయనను �Xి&¬< :�వZచుండ9ాపలk/ టþ�� 
నుం2ి వచుRచున� క��Q య,2ైన Xీ¶నను 
ఒక< పట�w &¬<, BCసు gmంట Xిల�వను 
¶య,టక� అత< Éద I�<< DUట
w ��. 

gార? BCసును �Xి&¬< 
:�B��. ఆయన తన 
Xిల�వ ¶Xి&¬< క:ాల 
స̂లమను _ోట
&M gmö÷/ ను 

 
2. Fస¸ Xిల�వ g�యబ2ిన తర?gాత, అత< సమo�ి< ఎవర? 

సంద��®ం_�ర?, ఎపrడ$ సందర®నం జ��9�నIి, సంద��®ంచబ2ి 
నపZడ$ సమo�ి GకH X̂ి; zదలkౖన %షయoల గ,��ంP 
9�XUrల� గ6ం��లల� %��I�ల����B. మS�� B, లi&ా 
మ��య, Íyను 9�XUrల�లల� సూ���దయం కంట� మ,ంIే 
సందర®నం జ��9�నద< g�ా యబ2ి ఉండ9ా, మoర?H 9�XUrల�ల� 
సూ���దయం తర?gాత జ��9�నద< g�ా యబ2ి ఉన�Iి. 
�9�fన మ{డ$ 9�XUrల�లల� (మoర?H, లi&ా మ��య, 
Íyను) మ=>ళల� సమo�ి GకH �ా; తల�పZ 
Iొ��/:�వటం చూ.ార< ఉండ9ా, ఒక 9�XUrల� (మత�B) ల� 
‘gా�� ఎదుట Iౖెవదూత Iి9�, I�<< ప�కHక� Iొ��/ం_ేంత వరక� 
సమo�ి మ{యబ2ే ఉం2ినIి.’ అ< g�ా యబ2ి ఉన�Iి.  
 
 
 

                                                 
1. మత�B 27:32 మ��య, మoర?H 15:21 కi2� చూడం2ి.  
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మoర?Hమoర?Hమoర?Hమoర?H, 16:1-2 ÍyనుÍyనుÍyనుÍyను, 20:1
1
 మత�మత�మత�మత� BBBB, 28:1-2 

%bా6 ం; Iినమ, 
గడP:�9ా�� మగ̈లn�� 
మ��యయ, యo&`బ, 
తf/BÜ�న మ��యయ, 
సల���య, వPR, 
ఆయనక� 
ప�యవలkన< 
సూగంధద�వ�మ,ల� 
&¬<��. gార? 
ఆIిgారమ,న DUందల 
కడ (లnP, 
బయల�Iే��) 
సూ���దయ���నపడ$ 
సమo�ి Gద̈క� 
వచుRచుండ9ా, - 
సమo�ి I�Nరమ, 
నుం2ి మన &¬రక� ఆ 
�ాB BÜవడ$ 
:º��/ంచున< ఒక��Sj 
ఒకర? 
_ెప&¬నుచుం2ి��. 
gార? వPR, 
కను�లk;�  చూడ9ా, 
�ాB :º��/ంపబ2ి 
య,ండ$ట చూP��. 

ఆIిgారమ,న ఇంకను 
Óకట
9ా ఉన�పడ$ 
మగ̈లn�� మ��య 

DUందలకడ సమo�ి 
Gద̈క� వPR, 
సమo�ి Éద ఉం2ిన 
�ాB �యబ2ి 
య,ండ$ట చూ_ెను.  

%bా6 ం; Iినమ, గడP 
:�Bన తర?gాత 
ఆIిgారమ,న, 
Sెల/ gార? చుండ9ా 
మగ̈లn�� మ��యయ, 
g��ªక మ��యయ, 
సమo�ి< 
చూడవPR��. ఇIి9� 
ప�భ,వZ దూత 
పరల�కమ,నుం2ి Iి9� 
వPR, �ాB :º��/ంP 
I�< Éద 
కiర?Rం2ెను. 

 

                                                 
1. ఇం&ా లi&ా సుgార� 24:1-2 కi2� చూడం2ి.  
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3. య{I� ఇసH��యట�క� జ��9�న I�< గ,��ంÓ మ��య, Fస¸ 
ను వంPంచట�<&M అతను �సుక�న� ధనం గ,��ంÓ &¬6 త�  
<బంధనలల� వ�S��సం ఉన�Iి. ‘మత�B’ల� అతను 
సNయం9ా ఉ�� g�సుక����డ< ఉండ9ా ‘అ:ºస� ల�ల &ా�ా�ల’ 

ల� అతను :ºలమ,ల� ప2ి, అకHడ�� చ<:�B��డ< ఉన�Iి. 
 

మత�మత�మత�మత� BBBB 27:3-6 అ:ºఅ:ºఅ:ºఅ:ºస�స�స�స� ల�లల�లల�లల�ల &ా�ా�&ా�ా�&ా�ా�&ా�ా�ల�ల�ల�ల� 1:18 

అప2�యనను అపr9�ంPన య{I�, 
ఆయనక� as %�ింపబడ9ా చూP 
పbాRS�� పప2ి,ఆ మ,పrIి gmం2ి ��ణ � 
మ,ల� ప���న యoజక�ల Gద̈క�ను 
DUద̈ల Gద̈క�ను మరల SెPR – ��ను 
<రప�ాధ రక�మ,ను అపr9�ంP :ాపమ, 
_ేXి;న< _ెDUrను. gార? – I�<Sj 
మo&QÉ?  g� చూచు&¬నుమ< _ెపr9ా, 
అతడ$ gmం2ి ��ణ �మ,ల� Iేgాలయమ, 
ల� :ారg�Xి, :�B ఉ��DUట�w &¬�mను.  

ఈ య{I� I�ోహమ, వలన 
సం:ాIింPన ర°కల <PR 
Gక :ºలమ, &¬�mను. 
అతడ$ తల&M6ందుల�9ా ప2ి 
న2ి�&M బద̈లkౖనందున 
అత< DEగ,ల<�య, 
బయట
&M వ_ెRను. 

 
4. మత�B 1:6-16ల� I�¡దు నుం2ి Fస¸ వరక� Sెల�పబ2ిన 

వంశ పరంపరను లiక 3:23-31ల� Sెల�పబ2ిన వంశపరంపర 
Sj :�fRనట/ BSే, పరసrర %ర?ద����న 9ªపr Sే2�ల� 
కనబడS�B.  zదట
Iి, మత�Bల� Fస¸ క� మ��య, 
I�¡దుక� మధ� 26 DిS�మహëల����ర< Sెల�పబడ9ా, 
లiకల� 41 DిS�మహëల����ర< Sెల�పబ2ినIి. �"ం2ోIి, 
�"ం2ింట
ల� Sెల�పబ2ిన పట
w కలల� I�¡దు DEర? తర?gాత 
:�ా థ�క Sే2�ల����B - &Qవలం �"ండ$ DEర?/  మoత��� ఒ&Qలo 
ఉ���B: జøXU� మ��య, జ��ªబ�బ¦¾. �"ండ$ పట
w కలi 
అ�S�శRర�కరం9ా Fస¸ తం2ి� జøXU� అ< ఆరంభమవZ 
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త����B. &ా  మత�Bల� Fస¸ GకH తం2ి� తరఫZ S�త 
యo&`బ, అ< ఉండ9ా, లiకల� =ెÂ అ< ఉన�Iి. &¬ంద�� 
సలy ప�&ారం ఆ �"ండ$ పట
w కలల� ఒక  పట
w క gాస� gా<&M ���· 
వంశపరంపరద< ఒకg�ళ అం9·క��ంPనట/ BSే, ఆ �"ం2ింట
 
ఉమ!2ి మ{లపZర?ష�2ౖెన I�¡దు తర?gాత gాట
ల� ఎలoంట
 
Sే2�ల� &ాన�ాకiడదు కI�! అలo9Q అ% �"ండూ మరల 
అబ�yం వద̈ కల�సు� ���B. I�¡దు మ��య, అబ�yంలక� 
మధ� అ��క DEర?/  ఒ&Qలo ఉ���B. అBSే మS�� B పట
w కల�, 
హజ�� ను క�మoర?2ి DEర? �ాÀ, అ�!నఅI�బ, GకH తం2ి� 
అ< ఉండ9ా లiక పట
w కల� =ెజ�� ను క�మoర?2ి DEర? అ�·�, 
అమ!నఅI�బ, GకH అ2ి!± GకH తం2ి� అ< ఉన�Iి.1 
ఫfతం9ా మత� B సుgార�ల� I�¡దు మ��య, అబ�yమ,ల 
మధ� 12 మంIి DిS�మహëల� ఉండ9ా లi&ా సుgార�ల� 13 
మంIి ఉ���ర?. 

   
ఈ పరసrర %ర?ద����న తపల � మ��య, 9�XUrల�ల�< 

ఇలoంట
 %ర?ద����న g��Q తపల �, ‘అ% Iౖె%కం9ా అవత��ంచ 
బ2ిన గ6ం��ల�’ అ< అనబడట�<&M అవసరమBC� gాట
 
:�ా మoణ�కతDUౖ సంIేyల� �Q&";� సు� ���B. పర�వ.ానం9ా, 
అ��కమంIి &"'(స� వ పం2ిత�ల� :ాత మ��య, &¬6 త�  <బంధనలను 
‘Iౖెవ DE��QDిత’ మoనవ రచనల�9ా ప��గణ�సు� ���ర?. అBSే, ‘Iౖెవ 
DE��QDిత’ అ�� gాదన కi2� సత����నIి &ాజpలదు. ఎందుకంట� ఆ 
gాదన ‘తన Iివ�గ6ం��లల� తపల�, పరసrర %ర?I�� ల� g�ా XE 
%ధం9ా IేవZడ$ ఆ గ6ంథకర�లను DE��QDిం_�డ��’ అ�ా^ <�సు� న�Iి.  

 

                                                 
1. అలo9Q మత�B పట
wకల� న9ªÐ ను క�మoర?2ి DEర? .ºల�మను అ< ఉండ9ా లi&ా 
పట
wకల� న9ªÐ ను క�మoర?2ి DEర? సల అ< ఉన�Iి.   
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  :ాత మ��య, &¬6 త�  <బంధనల :�ా మoణ�కత సంIేyసrద 
���నద�� gాస� వం ఇలo సrషwం9ా <�ా� ��ంచబ2ిన తర?gాత, ‘Fస¸ 
ఎవర? మ��య, ఆయన సంIేశంల�< అసల� %షయం ఏ�ట
’ 
అ�� I�<< <�ా� ��ంచట�<&M ‘:�ా మoణ�క���న మ{లo��ర గ6ంథం9ా’ 
బ¦ౖ�ల� ఎంతమoత�మ{ ఉపÍగపడద< I�నంతట అIే 
<ర°Dించు క�ంట�న�Iి.  

 

Iివ�ఖు�ఆ±Iివ�ఖు�ఆ±Iివ�ఖు�ఆ±Iివ�ఖు�ఆ±  

 
మ��gmౖపZ, ప�పంచ జ����ల� అ�ికbాతం ప�జల_ే 

Iౖెవgాక�H9ా %శNXించబ2ే, ప�వక�  మ,హమ!� సల/ లo/ హë అలkౖ=> 
వసల/ ం DUౖ అవత��ంచబ2ిన ఖు�ఆ± గ6ంథం – సNయం9ా ప�వక�  
మ,హమ!� సల/ లo/ హë అలkౖ=> వసల/ ం F%త &ాలంల���, zదట
 
నుం2ి Pవ�� వరక� గ6ంథస̂ం _ేయబడట�� &ాక�ం2� అ��క మంIి 
ప�జల_ే కంఠస̂ం _ేయబ2ినIి కi2�.  
 

ఆయన చ<:�Bన ఒక సంవత~రం ల�పలn, ఖు�ఆ± 
GకH zదట
 :�ా మoణ�క g�ా తప�; తయoర? _ేయబ2ినIి.1 
మ��య, ఆయన చ<:�Bన 14 సంవత~రమ,ల ల�పలn, అసల� 
:�ా మoణ�క g�ా తప�;2

 నుం2ి నకల� _ేయబ2ిన అ��క :�ా మoణ�క 
ప�త�ల� (ఉ��!  ప�త�ల�) సు%bాల మ,Xి/ ం .ామoé జ�పZ అ<� 
మ,ఖ�పటwణ�లక� పంDించబ2ి��B.

3
  

 

                                                 
1. Shorter Encyclopaedia of Islam, p. 278.  
2. _ే;g�ా తల� g�ా యబ2ిన ప�రN ప�త�ల గ6ంథం  

3. Shorter Encyclopaedia of Islam, p. 279. The New Encyclopaedia 
Britannica, vol. 22, p. 8 కi2� చూడం2ి.  
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ప�వక�  మ,హమ!� సల/ లo/ హë అలkౖ=> వసల/ ం మరణ�ంPన 
&56,శ. 632 సంవత~రం నుం2ి, ప�; తరంల�నూ ఖు�ఆ± గ6ం��<� 
మ,ందు నుం2ి Pవ�� వరకi ప����9ా కంఠస̂ం _ేXిన gా�� సంఖ� 
అ��క �"ట/ ల� DUర?గ,తÎ�� ఉన�Iి. ప�పంచ నల�మ{లలo ��డ$ 
లsల &¬IW¨  ప�జల� ప�; సంవత~రం రమI�ను �mలల� మ��య, g��Q 
సంద�ా¿లల� S�మ, కంఠస̂ం _ేXిన ఖు�ఆ± గ6ం��<� తమ 

జp� పకశ&M�  నుం2ి ప����9ా ప³�సు� ���ర?.  
 
:�ా చ�Iేbాల ��గ��కS� లsణ�ల మ,ఖ�ప��bhధక�లల� 

ఒక�"'న &"�m�� &6ా ñ (Kenneth Cragg) ఖు�ఆ± గ6ంథం కంఠస̂ం 
_ేయబడటం మ��య, భద�పరచబడటం గ,��ంP ఇలo పf&M��డ$ 
“ఇట�వంట
 <రంతర���న ఖు�ఆ± పఠనం I�N�ా ఆ గ6ంథం 
అ%��న����న సFవ భ&5� , సమరrణ�ల పరంపరల� శS�బ�¨ ల� 
పయ<ంPనIి. &ాబట
w , IW<< పZ�ాతన వృS�� ంS�ల మoమ{ల� 
గ6ంథం9ా లnI� అ; పZ�ాతన &ాలoల _���త�క పత�ం9ా 
చూడలnమ,”.

1
 మ�ªక :�ా చ�Iేbాల ��గ��కS� లsణ�ల 

ప��bhధక�డ$ (ఓ��యంటfష�w ) %fయÀ 96ా హం (William 

Graham) ఇలo g�ా Xి��డ$ “ఇ.ా/ Éయ చ��త�ల� అ��క �లయన/  
మ,Xి/ ంల &¬రక� ‘అ¾ &MS��’ అ��Iి 14 శS�బ�¨ లక� DUౖబ2ి 
(<రంతరం9ా) అభ�Xించబడ$త�న�, ప³�ంచబడ$త�న� మ��య, 
�Êట
 ఉ_��రణల I�N�ా మ��య, కంఠస̂ం I�N�ా, ఇతర?ల వరక� 
_ేరRబడ$త�న� ఒక అదు¿త గ6ంథం. అంSే&ాక (కల�vితం 
&ాక�ం2� అ; జpగ6త� 9ా భద�పరచబడ$త�న�) g�ా తప�రN ఖు�ఆ± 
గ6ంథం, చ��త� ఎర?గ< �·;ల� I�< Iివ�వచ��ల :�ా మoణ�కతను 
&ా:ాడ$త�ంIి. &ా , స�"'న పద�;ల� ప³�XE� �� ఖు�ఆ± గ6ంథపZ 

                                                 
1. The Mind of Quran, p. 26  
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:�ా మoణ�కత సంప�ర�ం9ా, ప��ప�ర�ం9ా Sెల�సు� ంIి”.
1
 జp± బ,రw± 

(John Burton) అ�� మ�ªక ఓ��యంటfష�w  ఇలo అ���డ$: “DUద̈ల 
నుం2ి Pన�Dిల/ ల� కంఠస̂ం _ేXE సంప�I�యం I�N�ా ఒక తరం 
నుం2ి I�< తర?gాత త�ా<&M ఖు�ఆ± గ6ంథం అందజQయబ2ినIి. 
&Qవలం g�ా తప�రNక���న గ6ంథంDUౖ�� ప����9ా ఆ��రపడవలXి వ_ేR 
అ; Ñర���న ప�మoI�<� ఈ %��నం ఆరంభం నుం2ే 
S½ల9�ంPg�XినIి...”2

. ఖు�ఆ± సంకలనం గ,��ంP తన %.ా� ర���న 
ప��bhధన మ,9�సూ� , బ,రw± ఇలo g�ా Xి��డ$: “ప�వక�  వ�వX̂ీ 
క��ంPన మ��య, ఆ¶IింPన ఖు�ఆ��, I�< అసల� ర°పంల� 
��డ$ మన _ేత�లల� ఉన� ‘మ,హమ!�3

 GకH మ,¸  y�4
’ ”.   

 

bాXీ� Äయ bాXీ� Äయ bాXీ� Äయ bాXీ� Äయ అధ�యనంఅధ�యనంఅధ�యనంఅధ�యనం  

 
బ¦ౖ�ల� పం2ిత�ల� బ¦ౖ�ల� _ే;g�ా త గ6ం��లక� 

అనNBంPన %b£/షణ� <యమoల� gాట
ల�< తపలను, 
:ºర:ాట/ ను మ��య, మoర?rలను బయటDUట
w��B. ఆ %b£/షణ� 
<యమoల�� ప�పంచ నల�మ{లల నుం2ి XEక��ంPన ఖు�ఆ± 
_ే;g�ా త గ6ం��లక� కi2� అనNBంచటం జ��9�నIి. gాvింగwను 
ల�< లkౖబ��· ఆ� &ాం9"6సు, డ�/ ± – ఐర/ండ$ల�< ßెషw� బ¦ట
w  
మ{��యమ,, ఇంగ/ండ$ మ{��యమ,, S�vUHంట�, ట�·H 
మ��య, ఈ�పZw  మ{��యమ,లల�< ఇ.ా/ Éయ చ��త�ల�< 
%%ధ &ాలoలక� _ెంIిన :�ా Óన _ే;g�ా త ఖు�ఆ± గ6ం��ల� 
:�లRబ2ి��B. gాట
< �ణ�ం9ా ప��bh�ింPన తర?gాత, అవ � 
ఒకI�<Sj మ�ªకట
 ప����9ా ఏ&5భ%సు� న�ట�/  మ��య, gాట
ల� 

                                                 
1. Beyond the Written Word, p. 80.  
2. An Introduction to the Hadith, p. 27.  
3. The Collection of the Quran, p. 239-40.  
4. ఖు�ఆ± ను సూPం_ే అరê ��షల�< మ�ªక పదం.  
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ఎలoంట
 మoర?rల� _ేర?rల� జర?గలnద< ఆ ప��bhధనల ఫfS�ల� 
ధృ¡క��ంP��B. ఉI�హరణక�: మ{�<	 %శN%I��లయం, 
జర! ల�< ‘Institute fur Koranforschung’ అ�� %I��సంస̂ 
42,000 కంట� అ�ికం9ా ప����  ఖు�ఆ± ప�త�లను, ఖు�ఆ± 
ప�త�ల ��9ాలను XEక��ంP, �ణ�ం9ా ప��bh�ింPనIి. I�I�పZ 50 
సంవత~�ాల� జ��9�న ఈ ప��bhధనల తర?gాత %%ధ ప�త�ల మధ� 
నుం2ే %��I�ల, వ�S��.ాల %షయంల��mౖSే gాట
 మధ�న ఎలoంట
 
��I�ల� లnవZ - నకల� _ేXE gా�� I�N�ా Iొ�Q/  Pన�Pన� తపల� 
తపr. �"ండవ ప�పంచ య,ద�ంల� ఈ %I��సంస̂DUౖ అ����కనుల� 
బ�ంబ,ల� క���Dించటం వలన, ఇIి ధNంస���:�BనIి1

. 

 

ఖు�ఆ± ఖు�ఆ± ఖు�ఆ± ఖు�ఆ± వచ��వచ��వచ��వచ��ల :�ా మoణ�కతల :�ా మoణ�కతల :�ా మoణ�కతల :�ా మoణ�కత:  

 
ఖు�ఆ± ��ట
&5 తను అవత��ంPన అసల� ��ష 

‘అరê’ల��� ఖు�ఆ± ఉన�Iి. ఖు�ఆ± సృvిw కర�  నుం2ి వPRన 
గ6ంథమ< ఒకg�ళ :ాఠక�లక� నమ!కం కలగక:�Sే, సూరÚ 
అ<�.ా అ�� అ���యమ,ల� (4:82) అIి తన :ాఠక�లను, తనల� 
ఏ����� తపల�ంట� gాట
< కను9ªనమ< ఇలo సgాల� _ేసు� న�Iి. 

  

�ْ�ِ� َ�ْ�ِ� اِ� َ�َ�َ�ُ�وا ِ��ِ� اْ�ِِ �ْ� ) 82( َ' ً�  َآِ*�ً�اَأَ�َ'  َ&َ
َ�%$ُ�وَن ا�ُ#ْ�َ"َن َوَ�ْ� َآ َن ِ

 
“ఏÉ? gార? ఖు�ఆ± ను గ,��ంP ఆల�Pంచ�ా? ఒకg�ళ ఇIి 
అలo/ Ú తరఫZ నుం2ి 9ాక ఇతర?ల తరఫZ నుం2ి వPR వZంట�, 
అందుల� ఎ�Ê� పరసrర %ర?ద����న %షయoలను చూXEgార?!” 

ఖు�ఆ± (4:82) 

 

                                                 
1. Muhammad Rasullullah, p.179  
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ఖు�ఆ± గ6ంథం తను Sెల�పZత�న� ఆల�చనలDUౖ మ��య, 
ప�;:ాదనలDUౖ అ.ా��రణ���న X̂ిరS�N<� కf9� ఉన�Iి. ఖు�ఆ± 
GకH ఒక ఉత�మ���న :�ా _��నుgాదపZ Dీ³�కల�, I�< 
అనుgాదక�డ$ ఆర?^ � జp± అ�"ü�·6 (Arthur John Arberry) ఇలo 
g�ా Xి��డ$: “zత�ం ఖు�ఆ± ల� ప��Pత %షయoంbాల 
సమ,I�య�� నడ$సూ� , ప�; సూరÚ1

 ఆ %షయoంbాలల� నుం2ి 
ఒకట
 లnI� అ��క %షయoలను స%.ా� రం9ా %పZÂక��సూ�  
ఉంట�ంIి లnI� క�/ ప� ం9ా2

 DE�ªHంటþ ఉంట�ంIి.” శ6వణ�నందకర 
���న సం9·త ��షల�, ప�; సూరÚ - zత�ం9ా లnI� ��9ాల�9ా 
అంbాల� మoట
మoట
&5 పZన�ావృత� ం అవZతÎ సంకలనం 
_ేయబ2ిన ఒక మy&ావ�ం. సూs!���న %%ధ ఛంIోబద����న 
సం��షణల ప�gాహంSj .ామ�ం మ��య, :�fక పట
షwం 
_ేయబడ$తÎ &¬న.ాగ,త�ంIి.3 
 

ఖు�ఆ± ల�< gmౖజp� <క bాస� Ä %షయoల� X̂ిర���న%9ా 
మ��య, మoటలల� %వ��ంచనల%&ానంత య��ర̂���న%9ా 
ఋÞgmౖ��B. 1976ల� �U�ం	 అ&ాడÉ ఆ� ��2ిXి± ల� 
“Physical and Embryological Data in Quran” అ�� DEర?Sj 
ఇవNబ2ిన ఒక ప�సంగంల� 2�కw� మç��¸ బ,&"'లk/  (Dr. Mourice 

Bucaille) ఇలo పf&M��డ$ “తన అవతరణ &ాలపZ జp� న .ా^ B&M 
�ంP సత�gాక�Hల� కf9�య,న� ఖు�ఆ± వంట
 9ªపr 
Iివ�గ6ంథం, మoనవ ప��bhధ�� రచనలల� లn��లnదు. ఖు�ఆ± ల�< 
gmౖజp� <క అంbాలSj :�లRగf9Q gmౖజp� <క పరbhధనల� ��ట
 ఆధు<క 

                                                 
1. ఖు�ఆ± GకH అ���యం 

2. సంdిప�ం9ా లnI� సూచన :�ా యం9ా Sెల�పZత�ంIి   
3. The Koran Interpreted, p. 28.  



40 

 

ప��జp� న అ´వృIి�  వలన�� .ాధ�మవZత����B.”
1
 (��ట
 ఆధు<క 

%జp� న అ´వృIి�  &ారణం9ా ఖు�ఆ± ల� Sెల�పబ2ిన అ��క 
అS��ధు<క %షయoలను, :�ా Óన _���త�క %షయoలను మనం 
&¬ంతవర&"'�� అర̂ం _ేసు&` గల�గ,త����మ,.) 

 
ఖు�ఆ± GకH :�ా మoణ�కతను గ,��ంP మoట�/ డ$తÎ, 

:º� �Uస� �Q�Êల��  ఎ. <&`ల~± (Professor Reynold A. Nicholson) 

ఇలo పf&M��డ$, “(ఖు�ఆ± ల�) అIిN�య���న, అప�రN���న 
%షయoల� ఉ���B. ఇం&ా అసల� మ{లo���ాల (origin) 

గ,��ంP మ��య, ఆరంభపZ ఇ.ా/ Éయ అ´వృIి�  గ,��ంP 
ప��bh�ించట�<&M, ఖPRత���న ప�మoణ�లSj కi2ిన .ాde����ాల� 
ఉ���B. అలoంట
 మÝన�త���న :�ా మoణ�కత బ�ద�మతం 
ల�నూ, &"'(స� వ మతంల�నూ మ��య, మ�Q ఇతర :�ా Óన 
మS�లల�నూ సFవం9ా లnదు.”2

  

 
ఫfతం9ా, ‘Fస¸ ఎవర? మ��య, ఆయన అసల� సంIేశం 

ఏ�ట
’ అ�� I�<< <�ా� ��ం_ే స�"'న మo�ా] <&M &Qవలం ఖు�ఆ± 
మoత��� :�ా ;<ధ�ం వ=>ంచగలదు. అంSే&ాక బ¦ౖ�ల�ల� సృvిw కర�  
అవత��ంపజQXిన I�<ల� నుం2ి ఎంత ��గం ఇం&ా అసల� 
ర°పంల� �9�f ఉన�ద�� %షయo<� <�ా� ��ంచట�<&M కi2� 
ఖు�ఆ± ఉపÍగపడ$త�ంIి.  
 

ప�వక�  మ{.ాDUౖ అవత��ంపజQయబ2ిన Iివ�gాక�H 
ఒ���న¾ Sౌ�ాÚ ను, ప�వక�  I�¡దు క� ఇవNబ2ిన అసల� 
Psalms ను, ప�వక�  Fస¸ క� ఇవNబ2ిన అసల� బ¦ౖ�ల�ను తమ 

%bాNసపZ మ{లస̂ం��లల� ��గం9ా XీNక��ంచమ< ఖు�ఆ± ల� 

                                                 
1. The Quran and Modern Science, p.6.  
2. Literary History of the Arabs, p. 143.  
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అలo/ Ú %bాNసులను ఆజp� Dించటం వలన, మ,Xి/ ంల� అవత��ంప 
జQయబ2ిన Iిgా�వతరణల మ{లగ6ం��ల<�ంట
  %శNXించటం 
తపr<స��. అBSే, ఖు�ఆ± ల� &M6ంద Sెల�పబ2ినట�/ 9ా, అ% 
అవత��ంప జQయబ2ిన ��ట
 అసల� ర°పంల� ఆ Iిgా�వతరణల�, 
ఎంతమoత�మ{ �9�f లnవZ. %%ధ &ాలoలల� ప�జల� తమ సNంత 
అÒ¤ాw లక� అనుగ,ణం9ా gాట
ల� అ��క మoర?rలi – _ేర?rలi 
_ేXిg�.ార?.      

 

ُ.�َن ا�ِ-َ
 َبُ-ْ&َ ��ْ�ِ� اِ� 4ْ�َ�َِ
ُ�وا ِ%ِ� َث1ٌ&ْ�َ�َ   �ً2َ ِ�'$ِ/&َِ �ْ�ِ%8َْ&ِ�&6ْ7ِ ُث6$ َ&ُ#�ُ��َن َهَ/ا ِ

�2$  َآَ
َ.ْ: َأْ&ِ�&6ْ7ِ َوَوْ&1ٌ 6ْ7ُ�َ ِ�2$  َ&ْ-9ُِ.�َنِ 2:79( َ;ِ'�ً'  َ�َ�ْ&1ٌ 6ْ7ُ�َ( 

 
“&ావZన ఎవ�"'Sే తమ _ేత�లo�ా ఒక పZస� &ా<� g�ా Xి Ð I�< 
వల/  త�చ�మ{ల�ం :ºంIే <�త�ం Ð ‘ఇIి అలo/ Ú తరఫZ నుం2ి 
వPRంIి’ అ< (ప�జలక�) _ెబ,S���, gా��&M %��శమ,ంIి. gా�� 
_ేత�ల� g�ా Xినందుక�, gాట
&M %��శమ,ంIి మ��య, gార? 
సం:ాIింPన I�<&M కi2� %��శమ,ంIి!” ఖు�ఆ± 2:79 

 
అంSే&ాక :ాత<బంధన GకH B��!Bã 8:8 ల� IేవZడ$ 

ఇలo పల�క�త����డ$ “��మ, జp� నులమ<య,, BÜÝgా 
ధర!bాస� Äమ,  తమ Gద̈నున� ద<య, É�Qల అందుర?? 

<జ�� 9ా< bాసు� � ల కల/ కలమ, అబద�మ,9ా I�<&M అ:ార̂మ, 
_ేయ,చున�Iి.”1

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1. Revised Standard Version.  
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2. Fస¸ Fస¸ Fస¸ Fస¸ -  వ�&M�వ�&M�వ�&M�వ�&M� తNంతNంతNంతNం     

 
 &M6తం అ���యంల� గ,���ంచబ2ినట�/ 9ా, బ¦ౖ�ల� గ6ం��ల� 
అంట� &¬6 త�  మ��య, :ాత <బంధనల� �"ండూ నమ!ద9�న 
మ{లగ6ం��ల .ా^ Bల� �9�f లnవZ మ��య, Fస¸ అ�� ఉత� మ 

పZర?ష�2ి< గ,��ంPన gాస� వం, ఆయన పంపబ2ిన లs�ం 
మ��య, ఆయన సంIేశం గ,��ంPన gాస� gాల� Sెల�సుక���ందుక� 
నమ!క���న మ{లo���ాల�9ా ఉపÍగపడజpలవZ. &ా , 
సNచ����న ఖు�ఆ± వచ��ల gmల�గ,ల� ఈ గ6ం��లను <aతం9ా 
ప��xfంPనట/ BSే, Fస¸ గ,��ంP బ¦ౖ�ల�ల� ఇం&ా సFవం9ా 
�9�f ఉన� &¬<� సS��ల� బ=>ర]తమవZS�B.  

 

Fస¸ Fస¸ Fస¸ Fస¸ -  ఒక సంIేశహర?డ$ఒక సంIేశహర?డ$ఒక సంIేశహర?డ$ఒక సంIేశహర?డ$ ,,,,     ఒక ఒక ఒక ఒక ప�వక�ప�వక�ప�వక�ప�వక�  
 

ఖు�ఆ± గ6ంథం zత�ంల� అలo/ Ú GకH 
సంIేశహర?<9ా�� Fస¸ DE�ªHనబ2ి��ర?. సూరÚ అస~� ల� 
Fస¸ గ,��ంP అలo/ Ú ఇలo Sెల�పZత����డ$:  
� َ&َ�ي$ َ�ْ%َ  2َ�ِ  ;ً=�>َ��ْ�َ&C�ِ%َ  &َ 6َ ِإْسَ�ا1َ�Eِ ِإن=C َرُس�ُل اِ� ِإَ�ْ�ُ-6ْ َُ �َوِإْذ َ; َل ِ��F9َ اْ%ُ

� َ%Jِْ�ي اْس2ُُ� َأ2َIُْ� َ�َ'2$  َ� َءُه6ْ ِ% ْ�ِ C4=ً�ا ِ%َ�ُس�ٍل َ&8ِْت.َ�� ا�
$ْ�َراِة َوَُ��َ.�=َ� ِت َ; ُ��ا ِ

�ٌ�.ِ�ُ �ٌOْ6( َهَ/ا ِس( 

మర�À క�మoర?2ౖెన ఈ.ా (Fస¸) ఇలo పf&ార? “ఓ ఇ.�ా Bã¾ 
సంత;gారలo�ా! <శRయం9ా, ��ను É వద̈క� పంపబ2ిన 
అలo/ Ú GకH సంIేశహర?ణ�� , ��క� ప�రNం, వPR ఉన� Sౌ�ా� 
గ6ం��<� ధృవపర?సు� ���ను మ��య, �� త�ాNత �ాబABC ప�వక�  
GకH ÁభసంIేశం ఇసు� ���ను – ఆయన DEర? అహ!�.” 61:6 

&¬6 త�  <బంధనల� Fస¸ ఒక సంIేశహర?<9ా, ప�వక�9ా 
బలపర?సు� న� అ��క వచ��ల� ఉ���B. మత�B సుgార�  21:11 
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ల� ఆయన &ాలం ప�జల� ఆయనను ప�వక�9ా సం�AIిం_ేgార< 
న¶దు _ేయబ2ినIి: “జనసమ{హమ, – ఈయన గfలయ 
ల�< నజ�Qత�gాడగ, ప�వక�BÜ�న BCస< _ెDిr��” 

 
మoర?H సుgార�  6:4ల� Fస¸ సNయం9ా, తనను S�ను 

ప�వక�9ా DE�ªHన�ట�/  న¶దు _ేయబ2ినIి: “అందుక� BCసు – 
ప�వక�  తన Iేశమ,ల�ను, తన బంధువZలల�ను, తన Bంట
gా�� 
ల�ను తపr మ�� ఎకHడను ఘన= నుడ$ &ాడ< _ెDUrను.” 

 
ఇం&ా మత�B సుgార�  10:40ల� సంIేశహర?<9ా 

పంపబడవలXిన Fస¸ పంపబ2ి��డ< న¶దు_ేయబ2ినIి:  

“�మ,! _ేర?R&¬నుgాడ$ నను� _ేర?R&¬నును; నను� _ేర?R&¬ను 
gాడ$ నను� పంDినgా< _ేర?R&¬నును” 

 
Íyను 17:3ల� Fస¸ ఇలo పf&Mనట�/  న¶దు 

_ేయబ2ినIి: “అIిN�య సత�IేవZడgmౖన <ను�ను,  వZ పంDిన 
BCసు &56సు� ను ఎర?గ,టBC <త�Fవమ,.”1

 

 
Fస¸Fస¸Fస¸Fస¸    –     ఒక మoఒక మoఒక మoఒక మoనవZడ$నవZడ$నవZడ$నవZడ$  

 
ఖు�ఆ± Iివ�gాణ� Fస¸ ప�వక�S�N<� దృఢం9ా 

సమ���ంచట�� &ాక, Fస¸ IౖెవS�N<� సrషwం9ా <�ాక��సు� న�Iి. 
సూరÚ అ¾ మoBదÚ 5:75ల� Fస¸ ఆyరం భ,�ం_ేgార< 
DE�ªHనబ2ినIి. అIి Iైgా<&M వ���ంచ< ఒక మoనవ లsణం.   

 
� َ;ْ.ِ'ِ� ا��Rُس1ُ َوُأ�Rُ� ِص�=&َ#Pٌ َآ َن  َ&8ُْآَ' ِن ْ��ْ�َ&6َ ِإ�$  َرُس�ٌل َ;ْ� َ�َ'ْ: َِ ��  ا�Sُ�9ِ2َ اْ%َُ

 )75( ا�Jَ$Y َم اْنUُْ� َآWَ�ْ ُنَ.�=ُ� 6ُ7ُ�َ اVََ& ِت ُث6$ اْنUُْ� َأن$Tْ&ُ Fَ�ُ-�َن

                                                 
1. ఇం&ా చూడం2ి - Íyను సుgార� 4:34, 5:30, 7:16 & 28, 11:42, 13:16, 

14:24. 
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“మర�À క�మoర?డ$ మXీÚ (&56సు� ) &Qవలం ఒక ప�వక�  మoత���. 
అత<&M ప�రNం కi2� అ��క ప�వక�ల� గ;ం_�ర?. మ��య, అత< 
తf/  సత�వ;. gా��ద̈ర° ఆyరం ;��gార?. చూడం2ి! ��మ, 
gా��&M (ప�జలక�) ఈ సూచనలను ఎలo సrషwపర_�¶! అB�� 
చూడం2ి! ఏ%ధం9ా gార? ¶స9�ంపబడ$త������ (సత�ం నుం2ి 
మరfంపబడ$త������)!” 

 
&¬6 త�  <బంధనల� Fస¸ IౖెవS�N<� <�ాక��సు� న� 

సంద�ా¿ల� అ��కం ఉ���B. ఉI�హరణక� మత�B సుgార�  
19:17ల� తనను “ఓ మంPgా2�” అ< సంబA�ింPన gా<Sj Fస¸ 
ఇలo పf&M��డ$: “అందు&ాయన – మంP &ార�మ,ను గ{��R 
న�m�ందుక� అడ$గ,చు���వZ? మంP gా2ొకH2ే.” Fస¸ 
‘మంPgా2�’1

 అ< Dిలవబడట���� ;రసH��ంP, ‘&Qవలం IేవZడ$ 
మoత��� <జ���న మంPgాడ$’ అ< పf&Mన మoటల I�N�ా 
ఆయన ‘S�ను IేవZ2ి< &ాన��’ %షయo<� సrషwపర?సు� ���డ$.  
 

Íyను సుgార�  14:28ల� Fస¸ ఇలo పf&M��డ$: 
“తం2ి� ��కంట� 9ªపrgాడ$”. ‘తం2ి�’ తన కంట� 9ªపrgాడ$ అ< 
పలకటం I�N�ా Fస¸ తనక� S�ను9ా సృvిw కర�  నుం2ి 
g�ర?పర?చుక�ంట����డ$. అలo9Q Íyను సూgార�  20:17ల� 
తన సహచర?లక� Sెల�పమ< మగ̈లn�� మ��యSj Fస¸ ఇలo 
పf&M��డ< ఉన�Iి “..... �� తం2ి�య, É తం2ి�య,, �� 

                                                 
1. ‘ప��ప�ర����న మంPgా2ి’9ా Dిలవబడట�<� Fస¸ ఇకHడ ;రసH��సు� ���డ$. 
ఎందుకంట� ప��ప�ర�తNం &Qవలం Iౖెgా<&M మoత��� _ెందుత�ంIి. ఆయన 
‘మంPgా2ే’, &ా  ‘మనుష� క�మoర?2ి’ 9ా (మS�� B 19:29) - ఆయన సNయం9ా 
అలo Dిలవబడట�<� ఇషwప2ి��ర? – (మoనవ మoత�� 2ి9ా) ఆయన కi2� :ºర:ాట� 
_ేXE అవ&ాశం ఉన�Iి.  
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IేవZడ$ను É IేవZడ$�mౖన gా< Gద̈క� ఎ&MH:�వZచు���న< 
gా��Sj _ెపrమ�mను.” IేవZ2ి< గ,��ంP Fస¸ ‘�� తం2ి�య,, É 

తం2ి�య,’ అ< పలకటం I�N�ా ఆయన మ��య, సృvిw కర�  g��QNర�� 
%షయం మ��ంత9ా సrషwమవZత�న�Iి. ఇం&ా, IేవZ2ి< ‘�� 
IేవZడ$ను’ అ< పలకటం I�N�ా, ఆయ�� IేవZడ< అ; Sెf%9ా 
gాIించట�<&M ఆయన ఎవN��&5, ఏ అవ&ాbా � వదలలnదు.  

 
అంSే&ాక, చ�·R ప%త����న%9ా ప��గణ�ం_ే :ా¾ GకH 

&¬<� రచనలల� కi2� IేవZ2ి&M ´న�ం9ా మ��య, g�ర?9ా,  
Fస¸ ను ‘ఒక మoనవZ2ి9ా’ DE�ªHనటం జ��9�నIి. zదట
 
;¶; 2:5ల� :ా¾ ఇలo g�ా Xి��డ$: “IేవZ2ొకH2ే, IేవZ<&M< 
నర?లక�ను మధ�వ���య, ఒకH2ే; ఆయన &56సు� BCసను నర?డ$.” 

 
ప�వక�  Fస¸ %షయంల� జ��9�నట�/ 9ా ఆయన సహచర?ల� 

ఆయనను IేవZ2ి లnI� IేవZ2ి ��గ.ాN� .ా^ B&M _ేరRక�ం2�, 
gా��< <���ించట�<&M, ఖు�ఆ± ల� ‘ప�వక�  మ,హమ!� 
సల/ లo/ హë అలkౖ=> వసల/ ం కi2� మoనవZ2ే’ అ�� %షయo<� 
సrషwపర?సు� న� వచ��ల� ఉ���B. ఉI�హరణక� ఖు�ఆ± ల�< 
సూరÚ అ¾ కy�: 18:110ల� తన సంIేbా<� %�� gారంద��&5 
ఇలo SెfయజQయమ< అలo/ Ú ప�వక�  మ,హమ!� సల/ లo/ హë 
అలkౖ=> వసల/ ంనక� ఆIేaంP��డ$:  

 
$C�َِإ FIَ�&ُ 6ْ-ُ'ُ*ْ�� َآ َن َ&ْ�ُ��ا ِ�َ# َء َر%=ِ�  ُ;1ْ ِإن$2َ  َأَن  4َ%ٌَ� ِْ2َ�َ �ٌIَِأن$2َ  ِإ7ُ�َُ-6ْ ِإَ�ٌ� َوا

�2ًَ'  َص Oً�ِ  َوَ�  ُ&4ِْ�ْك ِ%Jَِ. َدِة َر%=ِ� َأIًَ�اَ 1ْ2َJْ�َ'ْ�َ )110( 

 
(ఓ ప�వ&ా� !) ఇం&ా ఇలo అను: “<శRయం9ా, ��ను కi2� Éలoంట
 
ఒక మoనవZ2ి��! ��DUౖ Iివ�జp� నం (వ= ) అవత��ంపజQయబ2ింIి. 
<శRయం9ా, É ఆ�ాధ�IేవZడ$ ఆ ఏ&"'కIౖెవం(అలo/ Ú) మoత���!” 
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ఖు�ఆ± ల�< సూరÚ అ¾ అ�ా�: 7:187ల� అం;మ 

ఘ2ియ GకH జp� నం &Qవలం అలo/ Ú వద̈�� ఉంద�� %షయo<� 
ధృ¡క��ంచమ< అలo/ Ú ప�వక�  మ,హమ!� సల/ లo/ హë అలkౖ=> 
వసల/ ంనక� ఇలo SెfDి��డ$. 

 

7َ  ِإ�$  ُهَ� َ&8َ9ُْ�ِ;ْ�َ�ِ  7َ�='_َ&ُ  �َ C=%َر �َ�ْ�ِ  7َ2ُ'ْ�� ا�$9 َ�Pِ َأ&$ َن ُ�ْ�َس َه  ُ;1ْ ِإن2َ$  ِِ�َ َ̀ �َن

�7َ�ْ  ُ;1ْ ِإن2َ$  َ aCbِIَ َ̀ َ̀ َآ8َن$ 
Pً َ&8َ9ُْ��َنَcْ%َ  $ْرِض َ�  َت8ِْت�ُ-6ْ ِإ�eَا�9$2َ َواِت َوا C�ِ :ْ'َ#َُث

�ِ  7َ2ُ'ْ� )187(    ْ�َ� اِ� َوَ�ِ-�$ َأْآَ*َ� ا��$ ِس َ�  َ&Jَْ'�2َُنِ

 
(ఓ ప�వ&ా� !) gార? <ను� ఆ అం;మ ఘ2ియను గ,��ంP: “అIి 
ఎపడ$ �ానున�Iి?” అ< అడ$గ,త����ర?. gా��Sj ఇలo అను: 

“<స~ంIేహం9ా, I�< జp� నం �� ప�భ,వZక� మoత��� ఉంIి. 
ఆయన &ాక�ం2� ఇం&"వర° I�< సమయo<� Sెల�పలnర?.” 

 
9�XUrల�ల� మoర?H : 13:31-32ను అనుస��ంP, అం;మ 

ఘ2ియ ఎపడ$ సంభ%సు� ంద�� I�<గ,��ంP తనక� జp� నం ఉంద�� 
%షయo<� ఇలo పల�క�తÎ Fస¸ సNయం9ా ;రసH��ంP��డ$: 
“ఆ&ాశమ,ను భ{�య,ను గ;ంచును 9ా< �� మoటల� 
గ;ంపవZ. ఆ Iినమ,ను గ{��Rయ, ఆ గ2ియను గ{��Rయ, తం2ి� 
తపr ఏ మనుష��2ౖెనను, పరల�కమందf దూతలkౖనను, 
క�మoర?2ౖెనను ఎర?గర?.”  అలo/ Ú GకH %b£ష గ,ణగణ�లల� 
సరNజ�త, సరN %షయoల జp� నం, అ<�ంట
 జp� నం కf9� ఉండటం 
కi2� ఒకట
. &ాబట
w , అం;మ ఘ2ియ గ,��ంP తనక� జp� నం 
లnద< ఆయన ;రసH��ంచటం అంట� తనక� ఆ:ాIిసు� న� 
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IౖెవS�N<� కi2� ఆయన ;రసH��సు� న�ట�/ . ఎందుకంట� అం;మ 

ఘ2ియ గ,��ంP Sెfయ< శ&M� , %శNప�భ,వZ &ాలnడ$.1 
 
అదు¿తఅదు¿తఅదు¿తఅదు¿త    జన!జన!జన!జన!  

 
Fస¸ GకH <షHళంక���న జన!9ాథను ఖు�ఆ± 

ధృ¡క��సు� ంIి. అBSే Fస¸ జన! గ,��ంP ఖు�ఆ± ల� ఇలo 
ఉన�Iి – ���· ఒక కన�పడ$చు. ���· F%తం ���· తf/_ే 
Iౖెgా�ాధనక� అం&Mతం _ేయబ2ినIి. ఒక :�ా ర̂��లయంల� 
ఏ&ాంతం9ా ఆ%డ Iౖెgా�ాధన Âన��� ఉండ9ా, Iౖెవదూతల� ఆ%డ 
వద̈క� వPR,తNరల��� ఆ%డ గర¿వ; అవZత�ంద�� gార�  SెfDUను.  

    
�ْ�َ&6ُ ِإن$ اَ� ُ&َ.4=ُ�ِك ِ%َ-ِ'َ  &َ Pُ-َEِ 'َ2َ6َ ِإْذ َ; َ�ِ: ا�&َ�ْ�َ ���F9َ اْ%ُِ Sُ�9ِ2َاْس2ُُ� ا� �ُ�ْ�ِ Pٍ2َ

�� ا��%ِ$�#َ2ََُ� )3:45( َوC�ِ  7ً��ِ ا��Rْنَ�  َواVَِ�َ�ِة َوِ

 
“ఓ మర�À! <శRయం9ా అలo/ Ú  క� తన gాక�Hను గ,��ంPన 
Áభgార�<సు� ���డ$. అత< DEర? ‘మXీÚ ఈ.ా ఇబ¦� మర�À’. 

ఆయన ఇహల�కంల�నూ, పరల�కంల�నూ ఎంSj 9ౌరవ య,డ$ 
అవZS�డ$ మ��య, అలo/ Ú క� బ�9ా దగ]�� gా��ల�< 
gాడవZS�డ$.” ఖు�ఆ± 3:45 

 
�  َ&4َ ُء ِإَذا َ gُ'ُhْ&َ �ُا ِ̀ َ; َ�ْ: َرب= َأن$F َ&ُ-�ُن C�ِ َوَ�ٌ� َوC�ِ9ْ9َ2ْ&َ 6ْ�َ َ%4ٌَ� َ; َل َآَ/ِ�

�-ُ�َ�َ � )3:47( ُنَ;Fjَ َأْ�ً�ا iِ�َن$2َ  َ&ُ#�ُل َ�ُ� ُآْ

                                                 
1. ఖు�ఆ± ల� మ��య, ప�వక� మ,హమ!� సల/లo/ హë అలkౖ=> వసల/ ం సNయం9ా 
_ేXిన ఉపIేbాలల� ఎ�Ê� =ెచR��కల����, &¬ందర? మ,Xి/మ,ల� ఆయన .ా^ B<, 
అలo/ Ú .ా^ B&M ఎ;� , అలo/ Ú IౖెవతNంల� ��గ.ాNమ�ం కfrంP, ప�వక� మ,హమ!� 
సల/లo/ హë అలkౖ=> వసల/ ం �� ;న�9ా g�డ$క�ంటþ లnక ఆయన వXీలo I�N�ా 
అలo/ Ú ను g�డ$క�ంటþ అలo/ Ú GకH ఉలi=>య� ల� vి�H _ేసు� ���ర?.  
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అపడ$ ఆ�� ఇలo అన�Iి: "ఓ �� ప�భ{! ��క� క�మoర?డ$ ఎలo 
కల�గ,S�డ$?  ఏ పZర?ష�డ$ కi2� నను� మ,ట�w &`�mౖ�� లnIే?" 

ఆయన (Iౖెవదూత) ఇలo అ���డ$: "అలo/ Ú S�ను తలPన 
I�<< ఇలo9Q సృvిw.ా� డ$. ఆయన ఏ ప�mౖ�� _ేయoల< 
అనుక�న�పడ$ &Qవలం 'అB:�!' అ< అంట�డ$, అంSే అIి 
అB:�త�ంIి." ఖు�ఆ± 3:47 

 
Fస¸ GకH సNచ����న మyదు¿త సృvిw , ఆయన 

మనుష� సN��gా<� మoరRజpలద< ఖు�ఆ± సrషwపర?సు� న�Iి. 
ఆయన సృvిw  కi2� ఆదం సృvిw  వంట
Iే. Fస¸ తం2ి� లnక�ం2� 
సృvిwంచబ2ిSే, ఆదం అలkౖ=>స~లoం తÂ/  – తం2ీ�, ఇద̈ర° లnక�ం2� 
సృvిwంచబ2ి��ర?.   
  

� ُتَ�اٍب ُث6$ َ; َل َ�ُ� ُآْ� َ�َ�ُ-�ُنِإْ��ْ�َ� اِ� َآ2ََ*1ِ َ"َدَم َ�َ'َ#ُ� ِِ F9َ��ِ 1َ*َ� )3:59( ن$ َ

 
“<శRయం9ా, అలo/ Ú వద̈ ఈ.ా GకH ఉI�హరణ ఆదమ, 
వంట
Iే. అత<< (ఆదÀ ను) అలo/ Ú మట
wSj _ే.ాడ$. తర?gాత 
అత<Sj "అB:�!" అన9ా��, అతను ఉ<&Mల�<&M వ_�Rడ$.” 
ఖు�ఆ± 3:59 

 

మ=>మల�మ=>మల�మ=>మల�మ=>మల�  

 
Fస¸ గ,��ంP బ¦ౖ�ల�ల� Sెల�పబ2ిన అ��క మ=>మలను 

ఖు�ఆ± ధృ¡క��సు� ంIి. అంSే&ాక బ¦ౖ�ల�ల� Sెల�పబడ< 
మ��&¬<�ంట
< కi2� ఖు�ఆ± Sెల�పZత�న�Iి. ఉI�హరణక� 
పZట�w క నుం2ే Fస¸ Iౖెవప�వక�  (రసూల�లo/ Ú) అ<య, మ��య, 
ఆయన zదట
 మ=>మ ఊయలల� నుం_ే అంట� aÁవZ9ా 
ఉన�ప2ే మoట�/ డటమ<య, ఖు�ఆ± సrషwం9ా ప�కట
సు� న�Iి. 
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Fస¸ క� జన!<PRన తర?gాత ప�జల� మర�À DUౖ వ�´_���ణ� 
అ�� <ంద¶Dి��ర?. gా�� <ందక� తను జgా�_ేR బదుల� ఆ%డ 
తనక� పZట
wన ఆ పXిDిల/ gా< gmౖపZ చూDింPనIి.  

    
 k�.ِا�7ْ2َِ� َص C�ِ َآ َن �ْ��ْ.ُ� اِ� َ"َت ِنCَ ) 29( 8َ�ََش َرْت ِإَ�ْ�ِ� َ; ُ��ا َآWَ�ْ ُنَ-'=6ُ ََ C=َل ِإن ;َ

 k�.َِن C�ِ'َJَ�ََب َو 
  30-19:29 )30(    ا�ِ-َ

 
“అపZ2��� అత< (ఆ బ�ల�<) gmౖపZ XUౖగ _ేXింIి. gార���ర?: 

‘S½ట»wల� వZన� ఈ బ�ల�<Sj ����లo మoట�/ డగలమ,?’. 

(బ�ల�డ$) అ���డ$: ‘<శRయం9ా, ��ను అలo/ Ú I�సుణ�� . ఆయన 
��క� Iివ�గ6ం��<�PR, నను� ప�వక�9ా <య�ం_�డ$.’ ” 

ఖు�ఆ± 19:29-30 

 
అలo/ Ú ఆజ�Sj మృత�లను మరల బ�;&Mంచటం, క�ష�Õ  

��గ,లను నయం _ేయటం మ��య, అంధులక� దృvిw  ప�.ాIించటం 
వంట
 Fస¸ GకH మ=>మలSj :ాట� బ¦ౖ�ల�ల� న¶దు 
_ేయబడ< మ�ªక మ=>మనూ ఖు�ఆ± ఉదహ��ంPనIి. అలo/ Ú 
ఆజ�Sj Fస¸ మట
wSj ప�ల ఆ&ా�ా<� తయoర?_ేXి, gాట
DUౖ 
ఊద9ా�� అ% సFవZలkౖ ఎగరటం :�ా రం´ం_�B. &ా , ఖు�ఆ± 
zత�ంల� �Æ&MH_ెపrబ2ిన %షయం ఏ�టంట�, Fస¸ ఎపడ$ ఏ 
మ=>మ చూDి��, అIి ప�భ,వZ అనుమ;Sj�� అలo జ��9�నద<, 
ఆయన ప�జలక� సrషwపర_ేgార?. ప�రNపZ ప�వక�ల� తమ 

సహచర?లక� సrషwం _ేXినట�/ 9ా, Fస¸ కi2� తనక� S�ను9ా ఏ 
మ=>మo _ేయటం లnద< తన సహచర?లక� సrషwపరP��ర?.  
 

Fస¸ క� IౖెవS�N<� ఆ:ాIిం_ేgార? దురదృషwవbాత��  
ఆయన మ=>మలను .ా��రణం9ా gా�� gాదనక� .ాde�ల�9ా 
చూపZత�ంట�ర?. అBSే :ాత <బంధనల� ఇతర ప�వక�ల� కi2� 
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అg� మ=>మల� లnక gాట
&M సమoన���న మ=>మల� _ేXినట�/ 9ా 
న¶దు _ేయబ2ి ఉన�Iి.  

   
&Qవలం ఐదు �ªట»wల� 
మ��య, �"ండ$ _ేపలSj 
Fస¸ 5,000 మంIి 
�Aజనం DUట»wను.  

యవల Dిం2ిSj _ేయబ2ిన Bర?వIి 
�ªట»wల� మ��య, &¬<� 9�ధుమ/ 

zకHజ�న� కంక�లను ఎÂ¤ా 100 మంIి&M 
వ2ి� ంచ9ా, gార? ;న� తర?gాత ఇం&ా 
�9�లkను. (2�ాÞల� 4:44) 

Fస¸ క�ష�Õ ��గ,లను 
నయం _ేXUను. 

క�ష�Õ ��9"'న నయమoనును ఎÂ¤ా నయం 
_ేXUను. (2�ాÞల� 5:14) 

Fస¸ అంధులక� చూపZ 
వ_Rేట�/ 9ా _ేXUను. 

ఎÂ¤ా అంధులక� చూపZ వ_ేRట�/ 9ా 
_ేXUను. (2�ాÞల� 6:17- 20)  

Fస¸ మృత�లను 
F%ంపజQXUను. 

ఎÂ¤ా కi2� అలo9Q _ేXUను.(2�ాÞల�17:22) 
ఎÂ¤ా కi2� అలo9Q _ేXUను.(2�ాÞల�4:34) 
అంSే9ాక ఎÂ¤ా ఎమ,కల� కi2� మృత�ల 
ను ;��9� F%ంపజQXిన%. (2�ాÞల� 13:21) 

Fస¸  ట
DUౖ న2ి_ెను. ¶XU¸ మ��య, ఆయన సహచర?ల� 
మృతసమ,I�� <� I�ట
��ర?. 
(<ర]మ&ాండమ, 14:22) 

 
Fస¸ తనక� S�ను9ా ఏÉ _ేయలnద< &¬6 త�  <బంధనల�< 

&¬<� వచ��ల� ధృ¡క��సు� ���B.  

 
Íyను సుgార�  5:30ల� Fస¸ ఇలo పf&Mనట�/  

g�ా యబ2ింIి: “�� అంతట ���� ఏ�య, _ేయలnను;”  

 
లi&ా సుgార�  11:20ల� Fస¸ ఇలo పf&Mనట�/  

g�ా యబ2ింIి: “అBSే ��ను IేవZ< g��fSj దయ�మ,లను 



51 

 

gmళ/ 9ªట�w చున� BÜడల <శRయమ,9ా IేవZ< �ాజ�మ, É 

Gద̈క� వPRయ,న�Iి.”  
 

అ:�స� ల�ల &ార�మ,ల� 2:22ల� :ìల� ఇలo g�ా XUను: 

“ఇb6ా BCల�gారలo�ా, Bã మoటల� %ను2ి, IేవZడ$ 
నజ�Qయ,డగ, BCసు _ేత అదు¿తమ,లను మహS�Hర�మ,లను 
సూచన &M6యలను É మధ�ను _ేBంP, ఆయనను తన వలన 
��ప :ºంIినgా<9ా Éక� కనబర_ెను;”  

 

Fస¸ IైవS�N<&M Fస¸ IైవS�N<&M Fస¸ IైవS�N<&M Fస¸ IైవS�N<&M <దర®నం<దర®నం<దర®నం<దర®నం?     
 

Fస¸ GకH IైవS�N<&M .ాs�ం9ా &Qథfక�Hల మ��య, 
:º� ట»షwంట�ల చ�·Rల� అ��క వచ��లను %వ��ం_�B. అBSే, ఆ 
వచ��లను <aతం9ా ప��xfంPనట/ BSే - అ��క ఇతర అ�ా^ లక� 
సూPం_ే %ధం9ా gాట
 పI�ల� అసrషw���%9ా లnI� బ¦ౖ�ల� GకH 
ఆరంభపZ _ే;g�ా త గ6ం��లల� లnక�ం2� క6మం9ా _ేరRబ2ిన 
అదనపZ %షయoల�9ా అ% గ,���ంపబడS�B. అ; .ా��రణం9ా 
%నబడ$తÎ ఉం2ే &¬<� gాదనల�:  

 
1. అలoఅలoఅలoఅలo����  మ��య, ఓ��9ా మ��య, ఓ��9ా మ��య, ఓ��9ా మ��య, ఓ��9ా  
 

1ప�కటన గ6ంథమ, 8వ వచనంల� తన గ,��ంP Fస¸ ఇలo 
పf&Mనట�/  సూPంచబ2ింIి: “అలo�య, ఓ��గయ, ����. వర�మoన 
భ{త భ%ష�S�Hలమ,లల� ఉండ$gాడను ���� అ< 
స�ాN�ి&ా��య, IేవZడ$నగ, ప�భ,వZ XUల%చుRచు���డ$”. ఇ% 
సరNల�క సృvిw కర�  GకH Iివ�లsణ�ల�. పర�వ.ానం9ా, ఇకHడ 
Fస¸ IౖెవS�N<� I�gా _ేసు� న�ట�/ 9ా S½f&ాలపZ &"'(స� వZల� 
అ´:�ా యప2ి��ర?. అBSే, DUౖన DE�ªHనబ2ిన పI�ల� KJVను 
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అనుస��ంP ఉ���B. RSVల�, బ¦ౖ�ల� పం2ిత�ల� అనుgాI�<� 
స��IిÏి, ఇలo g�ా Xి��ర?. “‘అలo�య, ఓ��గయ, ����’ అ< 
ప�భ,IేవZడ$ XUల%PR��డ$ - ఎవ�"'Sే ప�సు� తం ఉ���2ో, అంతక� 
మ,ందు నుం2ీ ఉం2ి��2ో మ��య, �ాబABC &ాలంల� ఉండ 
బAత����2ో, సరNశ&M�మంత�డ$.” &Qథfక�Hల_ే తయoర? _ేయ 
బ2ిన నూ� అ����క± బ¦ౖ�ల�ల� Iిదు¨ బ�ట� _ేయబ2ినIి. ఆ 
వచనం GకH అనుgాదం I�< సంద�ా¿<� అనుస��ంP, ఇలo 
సవ��ంచబ2ినIి: “ప�భ,వZ ఇలo అంట����డ$: ‘���� అలo�ను 
మ��య, ఓ��9ాను, ఎవ�"'Sే ప�సు� తం ఉ����Ê, అంతక� మ,ందు 
నుం2ీ ఉం2ి���Ê మ��య, �ాబABC &ాలంల� ఉండబAత�����Ê, 
సరNశ&M�మంత�2ి<.’” ఇIి IేవZ< GకH ప�కట�� 9ా< Fస¸ 
GకH ప�కటన &ాద�� %షయం బ¦ౖ�ల�ల� జ��9�న ఈ సవరణల 
I�N�ా సrషwమవZత�న�Iి. 

 

2. భ{ల�కంల� �ాకభ{ల�కంల� �ాకభ{ల�కంల� �ాకభ{ల�కంల� �ాకమ,ంమ,ంమ,ంమ,ంIేIIేేIే     ఉ<&Mల� ఉ<&Mల� ఉ<&Mల� ఉ<&Mల� ఉండటంఉండటంఉండటంఉండటం                         

 
Fస¸ IౖెవS�N<� సమ���సూ�  .ామoన�ం9ా DE�ªHనబ2ే 

మ�� వచనం Íyను సుgార�  8:58 - “BCసు – అబ�� yమ, 
పZటwక మ,నుDE ��ను ఉ���న< ÉSj <శRయమ,9ా _ెప 
చు���న�mను”. ఈ భ{ల�కంల� ప�త�sమవటం కంట� మ,ంIే Fస¸ 
ఉ<&Mల� ఉ���డ< సూPంచట�<&M ఈ వచనం gాడబడ$ త�న�Iి. 
భ{�DUౖ ఆయన పZట�w క కంట� మ,ంIే ఆయన ఉ<&Mల� ఉం2ిన 
&ారణం9ా, Fస¸ తపrక�ం2� IేవZ2ౖె ఉంట�డ�� .ా�ాంశం IW< 
నుం2ి �యబడ$త�న�Iి. అBSే భ{�DUౖ జ<!ంచక మ,నుDE 
ప�వక�ల� మ��య, మoనవZల� ఉ<&Mల� ఉం2ి��ర�� %షయం 
ఖు�ఆ± ల�నూ మ��య, :ాత <బంధన ల�ను మoమ{ల� 
%షయం9ా Sెల�పబ2ినIి. B�·!యo గ6ంథంల� B�·!యo తన 
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గ,��ంP సNయం9ా ఇలo %వ��ంP��డ$ - “BÜÝgా gాక�H ��క� 
ప�త�s��� Bãలoగ, XUల%_ెRను – గర¿మ,ల� ��ను <ను� 
ర°Dింపక మ,నుDE <�m���9�;<,  వZ గర¿మ, నుం2ి 
బయటపడక మ,నుDE ��ను <ను� ప�;vిÕ ంP;<, జనమ,లక� 
ప�వక�9ా <ను� <య�ంP;<.” B�·!యo 1:4-5 

 
.ా��తల గ6ంథంల� ప�వక�  సులkౖమoను ఇలo XUల%_ెRను: 

“అ��Iి&ాలమ, zదల�&¬< zదట
 నుం2ి భ{� ఉతr;�BÜ�న 
&ాలమ,నక� ప�రNమ, ��ను <య�ంపబ2ి;<. ప�gాహ 
జలమ,ల� లnనపడ$,  ళ/Sj <ం2ిన ఊటల� లnనపడ$ ��ను 
పZట
w;<. పరNతమ,ల� .ా^ Dింపబడక మ,నుపZ, &¬ండల� పZటwక 
మ,నుపZ, భ{�< I�< ���I�నమ,లను ఆయన _ేయక 
మ,నుపZ, ��ల మట
w< రవంతయ, సృvిwంపక మ,నుపZ ��ను 
పZట
w;<. ఆయన ఆ&ాశ%bాలమ,ను X̂ిరపరPనపడ$, 
మyజలమ,ల Éద మండలమ,ను <ర�BంPనపడ$ ��నకHడ 
నుంట
<.” .ా��తల� 8:23-27 

 
Íబ, గ6ంథంల� ప�వక�  Íబ,ను IేవZడ$ ఇలo 

సంబA�ింP��డ$: “��ను భ{�&M పZ��దుల� g�Xినపడ$  gmకHడ 
నుంట
%?  క� %g�కం కf9�ఉన� BÜడల _ెపమ,.”... 
“ఇదంతయ,  క� SెfXియ,న�Iి గI�.  వZ బహëవృదు� డవZ 
 వZ అపrట
&Q పZట
wయ,ంట
%.” Íబ, గ6ంథమ, 38:4 & 21 

 
ఖు�ఆ± ల� ��;క ప�పంచ సృvిw &M మ,ంIే మoనవZడ$ 

ఆ���;!క ర°పంల� ఉ<&Mల� ఉ���డ< అలo/ Ú SెfDి��డ$:  
 

C�ِ%َ �ْ�ِ َ̀ R%َوِإْذ َأَ�َ/ َر F'َ�� �7ُnُِرِه6ْ ُذر=&$َ
6ْ7ُ َوَأْش7ََ�ُه6ْ َْ�َأْن6ْ7ِ9ِbُ َأ9ْ�َُ: ِ%َ�%=ُ-6ْ  َ"َدَم ِ

� َهَ/ا َ� ِ�ِ'�َ� َ; ُ��ا َ%َ'F َش7ِْ�َن ْ� )7:172( َأْن َتُ#�ُ��ا َ&ْ�َم ا�ِ#َ� َ�Pِ ِإن$  ُآ�$  َ
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“మ��య, (జp� పకం _ేసు&`ం2ి!)   ప�భ,వZ ఆదÀ సంత;gా�� 
¡పZల నుం2ి gా�� సంS���<� �Xి, gా��&M gా���� .ా�ల�9ా 
<లబ¦ట
w : ‘ఏÉ? ��ను É ప�భ,వZను &ా��?’ అ< అడ$గ9ా! 
gార?: ‘అవZను! ( g� మo ప�భ,వ<) ��మ, .ాs��సు� ���మ,.’ 
అ< జgా�_�Rర?. �ర?rIినమ,న Éర?: ‘<శRయం9ా, ��మ, 
IW<< ఎర?గమ,.’ అ< అనగ{డద<.” ఖు�ఆ± 7:172 

 
&ాబట
w , “అబ�� yమ, పZటwక మ,నుDE ��ను ఉ���న< 

ÉSj <శRయమ,9ా _ెపచు���న�mను” అ�� ప�వక�  Fస¸ GకH 
వచనం ఆయన GకH IౖెవS�N<&M <దర®నం9ా ఉపÍగపడ 
లnదు. Íyను సుgార�  8:54-58 సంద�ా¿<� అనుస��ంP, 
IేవZడ$ తన ప�వక�ల గ,��ంPన జp� ��<� %శNసృvిw  కంట� మ,ంIే 
కf9� ఉండటం గ,��ంP Fస¸ _ెDిr ఉండవచR< ��%ంచవచుR. 

 

3. IేవZ2ి క�మoర?డ$IేవZ2ి క�మoర?డ$IేవZ2ి క�మoర?డ$IేవZ2ి క�మoర?డ$  

 
Fస¸ GకH IౖెవS�N<� సమ��^ంచట�<&M ఉపÍ9�ం_ే 

మ�� .ాs�ం – Fస¸ Dిలవబ2ే “IేవZ< క�మoర?డ$” అ�� DEర?. 
అBSే :ాత <బంధనల� ఈ DEర? ఇతర?ల &¬రక� అ��క _ోట/  
DE�ªHనబ2ినIి.  
 

ప�వక�  మ{.ాను �ి�ౌను వద̈క� gmళÔమ< ఆIేaంP 
నపZడ$, <ర]మ&ాండమ,ల� IేవZడ$ ఇb6ా Íల�ను (ప�వక�  
యoక�బ,ను) తన ‘క�మoర?<9ా’ ఇలo సం�AIిం_ెను. “అపడ$ 
 వZ ఫ��Sj – ఇb6ా BCల� �� క�మoర?డ$, �� జQ�షÕ పZత�� డ$; 
నను� XE%ంచునట�/  �� క�మoర?< :�<మ!<  క� ఆజp� Dించు 
చు���ను; gా< పంప�Æల/ < BÜడల ఇIి9� ��ను   క�మoర?<,   
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జQ�షÕ పZత�� < చంDUదన< BÜÝgా XUల%చుR చు���డ< 
ఆత<Sj _ెపమ�mను.” <ర]మ&ాండమ, 4:22-23

1
 

 
సమ{BCల� �"ండవ గ6ంథమ, 7:13-14ల� IేవZడ$ ప�వక�  

.ºల�మ± ను తన క�మoర?2ి9ా Dిf_ెను: “అతడ$ �� ��మ 

ఘనత &¬రక� ఒక మంIిరమ,ను కట
wంచును; అత< �ాజ� 
Xింyసనమ,ను ��ను <త�మ,9ా X̂ిరపర_ెదను; ��నత<&M 
తం2ి��mౖ య,ందును. అతడ$ ��క� క�మoర?2ౖె య,ండ$ను;” 

 
&5ర�నల� గ6ంథంల� IేవZడ$ ప�వక�  I�¡దును తన 

క�మoర?<9ా _ే.ా� న< ఇలo ప�మoణం _ేXి��డ$: “ వZ �� తం2ి�% 
�� IేవZడవZ �� రsణ దుర]మ, అ< అతడ$ ��క� zఱúDUట�w ను. 
&ావZను ��ను అత<< �� జQ�షÕ క�మoర?<9ా _ేయ,దును 
భ{�ాÞలల� అత��న�త�<9ా నుం_ెదను” &5ర�నల� 89:26-27

2
  

 
Íబ, గ6ంథం 1:6ల� Iౖెవదూతల� ‘IేవZ< క�మoర?ల�9ా’ 

DE�ªHనబ2ెను:“Iేవదూతల� (:ాదసూPక: మ{ల��షల� Iౖెవ 
క�మoర?ల�) BÜÝgా స<��ి< <ల�చుట&"' వPRన Iినzకట
 
తటX̂ిం_ెను. ఆ Iినమ,న అపgాIి యగ,gాడ$ gా��Sj కfXి 
వ_ెRను.”3

  

 

                                                 
1. ఇం&ా హ�vUయ గ6ంథమ, (KJV) ల�< 1:10వ వచనం చూడం2ి  

2. RSVల� ఇలo _ెపrబ2ింIి: “And I will make him the first born, the highest 

of the kings of the earth.” ఇం&ా B�·!యo 31:9 వచ��<� కi2� చూడం2ి - 
“....ఇb6ా BCల�నక� ��ను తం2ి�< &ా��? ఎ§�ా Bమ, �� జQ�షÕ  క�మoర?డ$ &ా2�?”  

3. ఇం&ా Íబ, 2:1 మ��య, 38:4-7 కi2� చూడం2ి. IేవZ< క�మoర?ల గ,��ంPన 
ఇతర ఉలn/ ఖనల� Genesis 6:2, Deutronomy 14:1 and Hosea 1:10లల� కi2� 
ఉ���B.   
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&¬6 త�  <బంధనల�, ‘IేవZ< క�మoర?ల�’ అ�� DEర? Fస¸ &Q 
&ాక�ం2� ఇతర?లక� gాడబ2ిన అ��క సంద�ా¿ల����B. 

ఉI�రహణక� లi&ా SెfDిన ప�&ారం, 9�XUr¾ గ6ంథకర�  ఆదం వరక� 
g�ా Xిన Fస¸ ప��·Nక�ల జp�S�ల�, ఇలo g�ా Xి��డ$: “&QB��ను 
ఎ�Êష�క�, ఎ�Êష� vEత�క�, vEత� ఆI�మ,క�, ఆI�మ, IేవZ<&M 
క�మoర?డ$.” లi&ా సుgార�  3:38 

 
అBSే, Fస¸ %షయంల� ఆశRర�కర���న %షయం 

ఏ�టంట�, &Qవలం ఆయన మoత��� ‘IేవZ< కన�క�మoర?డ< 
(begotten son of God)

1
’, ఇతర?లkౖSే ‘IేవZ< క�మoర?ల<’ 

Dిలవబ2ేgార? మoత���న< &¬ందర? gాIిసు� ���ర?. అBSే, 
&5ర�నల గ6ంథమ, 2:7 ల� IేవZడ$ ప�వక�  I�¡దుSj ఇలo పf&Mనట�/  
g�ా యబ2ి ఉన�Iి: “BÜÝgా  &5లoగ, XUల%_ెRను –  వZ �� 
క�మoర?డవZ ��ను ��డ$ <ను� క<య,���ను.” 

 
gాస� gా<&M 9�XUr¾ ల� Fస¸ తనను S�ను ‘IేవZ< 

క�మoర?<9ా’2
 ఎకH2� DE�ªHనలnద�� అసల� %షయం తపrక 

                                                 
1. :�ా Óన ఇం9·/ష� ��షల� ‘begotten – కన�, జ<త’ అంట� ‘to be fathered by - _ే 
పZట
wంచబడవలXిన’ అ< అర̂ం. ఈ పదం IేవZ<_ే ‘సృvిwంచబ2ిన క�మoర?లక�’ 
ఉపమoనం9ా gాడబ2ిన ‘క�మoర?ల�’ అ�� పదం నుం2ి Fస¸ క� మoత��� వ���ం_ే 
అసల� ‘IేవZ< కన�క�మoర?డ��’ పI�<� g�ర?పరచట�<&M gాడబ2ినIి.  
2. &¬6 త�  <బంధనల�< అ:ºస�ల�ల &ార�మ,ల� అ�� గ6ంథంల�, Fస¸ S½f సహచర?ల 
ప�సం9ాల అ��క సంdిప�  సం��షణల� ఉ���B. అ% ��ల�గ, 9�XUrల�ల� 
g�ా యబ2ిన ��ట
 కంట� 40 సంవత~�ాల :�ా Óన���న% అంట� &56.శ. 33 కంట� మ,ందు 
SేIWల%. ఈ సం��షణలల�< ఒక సం��షణల� Fస¸ ప�Sే�కం9ా andra apo tou 

theou (అంI��  అ:º Sౌ �ిÍయ,): ‘IేవZ2ి మ<vి’ 9ా�� DE�ªHనబ2ెను. అంSే&ాక 
ఒకH.ా�� కi2� S½f&ాలపZ ఈ %bాNస ప�కట�� వచ��ల� wious tou theou: 

‘IేవZ< క�మoర?డ$’ అ�� పI�లను gాడలnదు. &ా , అ��క .ార?/  Fస¸ ను IేవZ< 
XEవక�2ి9ా మ��య, ప�వక�9ా gా2ి��B. (అ:ºస�ల� &ార�మ,ల� 3:13, 22,23,26). 
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గమ<ంచవలkను. I�<&M బదుల�9ా, Fస¸ మoట
మoట
&5 తనను 
S�ను ‘మనుష�క�మoర?<9ా(లi&ా సుgార�  9:22)’ అ��క .ార?/  
DE�ªH�mను. ఇం&ా లi&ా సుgార�  4:41ల� ‘IేవZ< క�మoర?<9ా’ 
Dిలవబడట�<� gాస� gా<&M ఆయ�� సNయం9ా ;రసH��ంP��ర?. 
“ఇంSే&ాక దయ�మ,ల� –  వZ IేవZ< క�మoర?డవ< &Qకల� g�Xి 
అ��క�లను వదf:�BÜను. ఆయన &56సు�  అ< gాట
&M 
SెfXియ,ం2ెను గనుక ఆయన gాట
< గÏింP gాట
< 
మoట�/ డ యలnదు.”  

 
IేవZడ$ ఏ&"'క�డ$, మ��య, ఎలoంట
 అsర��వంల�నూ 

IేవZడ$ ��ర�ను 9ా  లnక సంS���<� 9ా< కf9� ఉండడ  
=>బ{� ల %bాNసం. &ాబట
w , ‘IేవZ< క�మoర?డ��’ పదసమ{హం 
‘IేవZ< XEవక�డ<’ మoత��� సూPసు� ంIి; తన GకH 
%శNస య���న XEవల I�N�ా అతను IేవZ<&M దగ]రవZS�ర?డ$ 
మ��య, Dి�య���నgాడవZS�డ$ – ఎలo9"'Sే క�మoర?డ$ ఒక 
తం2ి�&M దగ]ర అవZS�2ో. 9·6క� లnI� ��మను సమoజpల నుం2ి 
వPRన &"'(స� వZల� తర?gాత &ాలంల� ఈ పI�<� దు��N<Íగం 
_ే.ార?. gా�� gారసతNంల�, ‘IేవZ< క�మoర?డ��’ పదసమ{హం 
‘IేవZ< అవS�రం9ా’ లnI� ‘పZర?షIేవZ2ి మ��య, Xీ� ÄIేవత 
GకH bా�·రక కలBక వలన కf9�న వ�&M�9ా’ ప�Sే�కత 

                                                                                                       
ఈ ప�సం9ాల ప�Sే�కత ఏ�టంట�, అ% ��మ± మతం మ��య, 9·6క� తతNbా.ా� � ల 
%bాNసం మ��య, ప����షల_ే ప���%తం _ెందటం కంట� మ,ందట
 అసల� 
మ{ల%bాN.ా � మ��య, Fస¸ సహచర?ల� gా2ిన పదజpలo � స��9ా]  
ప�;�ం�సు� ���B. Fస¸ ను IౖెవతNం లnI� Iివ�పZత�తNం ఇం&ా చుట�w &¬న<, 
��ల�గ, 9�XUrల�ల కంట� :�ా Óన���న ఆ_�ర, సంప�I�యof� అ% 
ప�;�ం�సు� ���B. (Bible Studies From a Muslim Perspective, p.12).   
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సం:ాIించుక�ంIి.1 ఎప2ౖెSే చ�·R తన =>బ{�  పZ��దులను 
ప�కHన DUట�wXినIో, అIి =>బ{�  ఆ_�రసంప�I�యoలక� ప����  
´న����నట�వంట
 ‘IేవZ< క�మoర?డ��’ %గ6y�ాధక�ల 
XిI�� ంS�<� దత�త _ేసుక�ంIి.2  

&ాబట
w , ‘IేవZ< క�మoర?డ��’ పదసమ{హం GకH 
gాడ$కను Xి��ట
¹ ��gాలక� Pహ����న ‘IేవZ< XEవక�2ి9ా’ 
మoత��� అర̂ం _ేసు&`gాf తపr, %గ6y�ాధక�ల� ��%ంPనట�/  
‘IేవZ< సంS�నం 9ా’ &ాదు. ��ల�గ, 9�XUrల�లల�నూ Fస¸ ఇలo 
పf&Mనట�/  న¶దు _ేయబ2ి ఉన�Iి: “సమo��నపరచుgార? 
ధను�ల�; gార? IేవZ< క�మoర?లనబడ$దుర?.” మత�B 5:9 

 
అలo9Q, Fస¸ gా2ిన ‘అబ�ü’ అ�� పI�<� ‘Dి�య���న 

తం2�� ’ అ< మoత��� అర̂ం _ేసు&`gాf. ‘Fస¸ &ాలంల� అబ�ü 
అ�� పదం GకH స�"'న అర̂ం ఏ�ట
 మ��య, ఆ&ాలంల�< ఇతర 
య{దSెగలల� ఎంత %bాలం9ా ఆ పదం gాడ$కల� ఉం2ినIి?’ 

అ�� %షయoల గ,��ంP &¬6 త�  <బంధన పం2ిత�ల మధ� 
��I�´:�ా యoల����B.    

 
ఈ మధ� జQÀ~ బ�� James Barr అ�� ఆయన ఇలo గట
w 9ా 

gాIింP��డ$: “తరచు ఆ:ాIిసు� న�ట�/ 9ా అబ�ü అ�� పదం, 
ఎలoంట
 ప�Sే�క���న అ�Ê�న�, అంత��ం9�క ��gా � తనల� 
కf9�లnదు. &ా , అIి అ; .ామoన����న ‘తం2ి�’ అ�� అ�ా^ <� 

                                                 
1. చూడం2ి అ:ºస�ల�ల &ార�మ,ల� 14:11-13. లkౖస�ర (ట�·H) పటwణంల�, :ìల� 
మ��య, బ�ా�బ�సు బA�ింP��ర?. అBSే gా��ర?వZర? IేవZ2ి అవS�ర 
పZర?ష�ల< అకH2ి %గ6y�ాధక�ల� I�gా _ేXి��ర?. బ�ా�బ�సును ��మను 
IేవZ2ౖెన ä�సు Zeus  అ  మ��య, :ìల�ను ��మను IేవZ2ౖెన Hermes అ  gార? 
Dిf_ేgార?.      
2. Bible Studies from a Muslim Perspective, p.15.  
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మoత��� కf9� ఉంIి.1” IేవZ2ి< గ,��ంP ‘సNర]ంల�< మన తం2ి�’ 
అ< తల�చు&`వటం &¬6 Sే� É &ాదు. ప�భ, :�ా ర̂నలల� ఆయన తన 
aష��లక� IేవZ2ి< అలo9Q సంబA�ించమ< ఉపIేaంPనట�/ 9ా 
న¶దు _ేయబ2ినIి. 
  

4. IేవZIేవZIేవZIేవZ2ి22ిి2ి     అవS�రంఅవS�రంఅవS�రంఅవS�రం                
 

Fస¸ IేవZడ< gాIిం_ేgార? ఇలo అంటþ ఉంట�ర? – 

ఆయన g��Q IేవZడ$ &ాదు, &ా  IేవZ2ే ఆయనల� 
అవత��ంP��డ$. ఇం&ా gార? Íyను గ6ంథమ,ల�< “��నును 
తం2ి�య,ను ఏక���య,���మ< gా��Sj _ెDUrను” అ< Fస¸ 
పf&M��డ< SెfDE 10:30వ వచ��<� తమ ఈ %bాN.ా<&M 
సమర̂న9ా �సుక�ంట�ర?. ఆ వచనం GకH అసల� సందర¿ం 
నుం2ి బయటక� వ_ేRXE� , ఈ వచనం Fస¸ IౖెవS�N<� 
సూPసు� న�ట�/ 9ా కనబడ$త�ంIి. ఆ వచనం ఆ��రం9ా Fస¸ 
IౖెవS�N<� I�gా _ేయట�<� య{దుల� <g�IింPనపడ$, 
ఆయన gా��Sj ఇలo పf&M��డ$ “Éర? Iౖెవమ,ల<య,, 
Éరందర? స��Nన�త�< క�మoర?ల<య, ���� XUల%PR 
య,���ను.” &5ర�నల� 82:6 మ��య, “Éర? Iౖెవమ,ల< 
��నంట
న< É ధర!bాస� Äమ,ల� g�ా యబ2ియ,ండలnI�?” 

Íyను సుgార�  10:34. అలo gా��&M బ�9ా SెfXిన ధర!bాస� Ä 
ఉపమoనంSj�� ఆయన gా��&M సrషwం _ేXి��డ$. ఆయన gా2ిన 
ఉపమoనమ,లSj కi2ిన ప�వక�ల GకH ఆ ��షను ఆయనక� 
9ా  లnI� ఇతర మoనవZలక� 9ా  IౖెవS�N<� అంటగట�w  %ధం9ా 
అనువIించ కiడదు.  

 

                                                 
1. Journal of Theological Studies, vol. 39 and Theology, vol. 91, no. 741.  
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ఇం&ా, తమక� తం2ి�< చూపమ< ప�జల� Fస¸ ను 
అ2ి9�నపZడ$, Fస¸ ఇలo జgా�PR ఉండవచR�� ఈ వచ��ల 
నుం2ి కi2� అలoంట
 .ాs��� బ=>ర]తమవZత�న�Iి - 

“తం2ి�యందు ��నును ��యందు తం2ి�య, ఉ���మ<  వZ 
నమ,!టలnI�? ��ను ÉSj _ెపచున� మoటల� �� యంతట ���� 
_ెపట లnదు, తం2ి� �� యందు <వXించుచు తన &M6యల� 
_ేయ,చు���డ$. తం2ి� యందు ��నును �� యందు తం2ి�య, 
ఉ���మ< నమ,!2ి. లnI� Bã &M6యల <�త� ���నను నను� 
నమ,!2ి.” Íyను సుgార�  14:10-11   

 
�9�fన 9�XUrల� ��9ా<� వIిfg�Xినట/ BSే, ఈ 

వచ��ల� Fస¸ IౖెవS�N<� <ర°Dిం_ే %ధం9ా ఉ���B. అBSే 
IW<&M 9 వచ��ల తర?gాత, Íyను గ6ంథమ, 14:20ల� Fస¸ 
తన సహచర?లSj ఇలo పf&Mనట�/  న¶దు _ేయబ2ి ఉన�Iి - 
“అBSే Éర? నను� చూత�ర?. ��ను F%ంచుచు���ను గనుక 
Éర?ను F%ంత�ర?. ��ను �� తం2ి� యందును, Éర? �� 
యందును, ��ను Éయందును ఉ���మ< ఆ Iినమ,న 
É�"ర?గ,దుర?.” &ాబట
w  ఒకg�ళ Fస¸ GకH ‘తం2ి�యందు 
��నును ��యందు తం2ి�య, ఉ���మ,’ అ�� మoటల ఆ��రం9ా 
Fస¸ IేవZ2ౖెనట/ BSే, ఆయన సహచర?ల� కi2� IేవZö�Ô 
అవZS�ర?. ఈ లoంఛన:�ా య���న వచనం ‘అ´:�ా యప�రNక���న 
ఏకS�N<�’ సూPసు� న�Iే 9ా , సN��వ ప�రNకం9ా &ాదు. ఈ 
లoంఛనప�రNక���న అనుgాదం ఈ వచనంల� ఇం&ా �Æ&MH 
_ెపrబ2ినIి; Fస¸ ఇలo పf&M��ర? - “మ��య,  వZ నను� 
పంDి;వ< ల�కమ, నమ,!నట�/ , తం2ీ�, �� యందు  వZను 
 యందు ��నును ఉన�లoగ,న, gార?ను మనయందు ఏక��� 
య,ండవలkన< gా�� &¬రక� మoత�మ, ��ను :�ా ��^ంచుటలnదు; gా�� 
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gాక�మ, వలన �� యందు %bాNసమ,ంచు gారందర?ను ఏక��� 
య,ండవలkన< gా�� &¬రక�ను :�ా ��^ంచుచు���ను. మనమ, ఏక��� 
య,న�లoగ,న, gార?ను ఏక��� య,ండవలkన<  వZ ��క� 
అనుగ6=>ంPన మ=>మను ��ను gా��&M ఇPR;<. gా��యందు 
��నును �� యందు  వZను ఉండ$టవలన gార? సంప�ర?� ల�9ా 
_ేయబ2ి BCకమ,9ా ఉన�ందున  వZ నను� పంDి;వ<య,, 
 వZ నను� DE��ంPనట�w  gా��< కiడ DE��ంP;వ<య,, ల�కమ, 
SెfXి&¬నునట�/  ��క� అనుగ6=>ంPన మ=>మను gా��&M 
ఇPR;<.” Íyను సుgార�  17:20-21  

 
‘��<కను ల�కమ,ల� ఉండను 9ా< ¡ర? ల�కమ,ల� 

ఉ���ర?. ��ను   Gద̈క� వచుRచు���ను. ప��Áద�డgmౖన తం2ీ�, 
మనమ, ఏక��� య,న�లoగ,న gార?ను ఏక��� య,ండ$నట�/  
 వZ ��క� అనుగ6=>ంPన   ��మమందు gా��< &ా:ాడ$మ,’ 

Íyను సుgార�  17:11 

 

5. Fస¸ ఆ�ాధనల� XNీక��ంచటంFస¸ ఆ�ాధనల� XNీక��ంచటంFస¸ ఆ�ాధనల� XNీక��ంచటంFస¸ ఆ�ాధనల� XNీక��ంచటం  

 
తన సహచర?లల�< &¬ంద�� ఆ�ా��నలను Fస¸ 

XీNక��ం_�డ< న¶దు _ేయబడటం వలన ఆయన తపrక�ం2� 
IేవZ2ే అBవZంట�డ< gాIించబడ$త�న�Iి. అBSే, ఆ 
వచ��<� <aతం9ా ప��xfంPనట/ BSే, అ% సంIేyసrద���న, 
అ%శNస య���న మ��య, అ:ా�ా^ లSj కi2ిన అనుgాI�<� 
సూPసు� ���B. KJV మ��య, RSVలల� వPRన ‘ఆ�ాధన’ అ�� 
పదం, తÎర?r నుం2ి వPRన మ,గ,] ర? %g�కవంత�లను 
సూPసు� న�Iి. మత�B సుgార�  2:2ల� gార? ఇలo అ���ర< 
న¶దు _ేయబ2ి ఉన�Iి - “�ాజ"ౖన = ���దు Iినమ,లందు 
య{దయ IేశపZ బ�Sె/ = �మ,ల� BCసు పZట
wన Dిమ!ట ఇIి9� 
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తÎర?r IేశపZ జp� నుల� BÜర°షలnమ,నక� వPR – య{దుల 
�ాÞ9ా పZట
wనgా2ెకHడ ను���డ$? తÎర?rIిక�Hన ��మ, 
ఆయన నsత�మ, చూP ఆయనను ప��ంప వPR;మ< _ెDిr��” 

మత�B సుgార�  2:2 (ఇం&ా మత� B 2:8 వచనం కi2� 
చూడం2ి). అBSే, The New American Bible (Catholic Press, 

1970)ల� ఇలo g�ా యబ2ి ఉంIి – (Sెల�గ, అనుgాదం): “&¬6 త� 9ా 
జ<!ంPన య{దుల �ాÞ ఎకHడ? ��మ, ఆయన నsత�ం 
ఉన�తం9ా ఉండటం గ,���ంP��మ,. మ��య, ఆయనక� శ6I�� ంజf 
సమ��rం_�ల< వ_�Rమ,.” 

 
The RSV బ¦ౖ�ల�ల�, ఇలo ఉన�Iి - “అందుక� gాడ$ – 

ప�భ,gా, ��ను ఆయనయందు %bాNసమ,ంచుటక� ఆయన ఎవడ< 
అడ$గ9ా, BCసు  gాయనను చూచుచు���వZ;  Sj 
మoటలoడ$చున�gాడ$ ఆయ�� అ�mను. అంతటgాడ$ – ప�భ,gా, 
��ను %శNXించుచు���న< _ెDిr ఆయనక� zé &"Hను.;” 

Íyను సుgార�  9:37-38 

 
ఇం&ా ఈ వచనం కi2� చూడం2ి - “BCసు gా��< 

ఎదు�ªH< – Éక� Áభమ< _ెDUrను. gార? ఆయన Gద̈క� 
వPR, ఆయన :ాదమ,ల� పట�w &¬< ఆయనక� zé కH9ా BCసు – 
భయపడక�2ి;Éర? gm�Ô, �� సÝదర?ల� గfలయక� gmళ/ వలk 
న<య, gారకHడ నను� చూత�ర<య, gా��&M Sెల�పZడ�mను”. 

మత�B సుgార�  28:9. అBSే అ����కను బ¦ౖ�ల�ల� అనుgాద 
పం2ిత�ల� ఒక :ాదసూPకను ఇలo జత_ేXి��ర? : “9:38 – ఈ 
వచనం మ,ఖ����న MSS (_ే;g�ా త గ6ం��లల�) తDిrంచబ2ినIి. 
బహëbా ఇIి బ�Sేమ సంబంధ :�ా ర̂�� పద�; &ావచుR”.  
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ఇం&ా, బ¦ౖ�ల� మ��య, I�< అసల� ��షDUౖ గట
w  పట�w  
కf9�న వ�&M�9ా ప�ఖo�;9ాంPన జ"��జ� ఎÀ. లం.ా (Geroger M. 

Lamsa) ఇలo %వ��ంP��ర? – “అ�ా�¹ పదం ‘సగÃ’ అంట� 
ఆ�ాధన అ< అర̂ం. అంSే&ాక I�<&M ‘వంగ,, ¶&ాళ/DUౖ <లబడ$’ 
అ�� అ�ా^ ల� కi2� ఉ���B. తÎర?rIేbాల ప�జల� .ా��రణం9ా 
.ాNగతం పf&Qటపడ$ తలను వంచుS�ర? లnI� వంగ,S�ర?. 
ఉI�హరణక� బ¦ౖ�ల�ల�< ఈ వచ��ల� చూడం2ి - “అêగBãల� 
I�¡దునక� .ా¤ాw ంగ నమ.ాHరమ, _ేXి అత< :ాదమ,ల� 
పట�w &¬< ఇట/ �mను” 25:23 ... ‘ఆయన అత<< ఆ�ా�ింP��డ$’ 

అంట� ఇకHడ ఎవ�"'�� IేవZ2ి< ఆ�ా�ింPనట�/ 9ా, ఆయన Fస¸ 
ను ఆ�ా�ిం_�డ< &ాదు. అలoంట
 ఆచరణ IౖెవI�ోహ���న ఆచరణ9ా 
మ��య, య{దుల దృvిwల� zదట
 ఆIేbా<� (కమoం2ె!ంట�ను) 
ఉల/ ంఘ>సు� న�Iి9ానూ ప��గణ�ంపబడ$త�న�Iి. &ాబట
w  య{దుల 
ధర!bాస� Äం ప�&ారం, I�<&M as9ా ఆ వ�&M�< �ాళÔSj &¬ట
w  చంపవలXి 
ఉంట�ంIి. &ాబట
w  అతను ఆయన మ,ందు మ�ా�దప�రNకం9ా 
మ��య, స��!నప�రNకం9ా ¶&ాళÔDUౖ <ల�చు���2ే 9ా< Fస¸ 
ను ఆ�ా�ించలnదు.   
 

Fస¸ ఆ�ా�ించబ2�లo లnక ఆ�ా�ించ బడకiడI� అ�� 
%షయo<� �ర?rIి��న Fస¸ మ��య, అలo/ Ú క� మధ� జ��9Q 
సం��షణను అం;మ Iివ�గ6ంథం సrషwం9ా ఇలo Sెల�పZత�న�Iి.  

   
� ُدوِن اِ� ْ�ِ ��ْ�َ&6َ َأَأْنَ: ُ;ْ'َ: ِ�'�$ ِس ات$hُِ/وِنC َوُأ�=Cَ ِإ7َ�َْ�َِ �َوِإْذ َ; َل اُ� َ&  ِ��F9َ اْ%َ

6ُ'َJَْت �ُ
َ2ْ'ِ�َ �ْ#َ�َ �ُ
�  َ&ُ-�ُن C�ِ َأْن َأُ;�َل َ�  ogOَ%ِ C�ِ pَ�ْ�َ ِإْن ُآْ�ُ: ُ;ْ'َُ َ̀ �   َ; َل ُسْ.Oَ َنَ

َ̀ َأْنَ: َ�'$ ُم ا�cُُ��ِب َ̀ ِإن$ 9ِbَْن C�ِ  �َ 6ُ'َ��  ُ;ْ'ُ: 6ْ7ُ�َ ِإ�$  َ�  ) C�ِ)116 َنC9ِbْ َوَ�  َأَْ

  $2'َ�َ 6ْ7ِ��ِ :ُ�َأَ�ْ�َتC�ِ ِ%ِ� َأِن اْ�ُ.ُ�وا اَ� َر%=C َوَر%$ُ-6ْ َوُآْ�ُ: َ�َ'6ْ7ِ�ْ َش�7ًِ�ا َ�  ُدْ

�َ'6ْ7ِ�ْ َوَأْنَ: َ�َ'F ُآ1= َشCٍْء َش�7ٌِ�َتَ��$ْ�َ
C�ِ ُآْ�َ: َأْنَ qَ�;ِ$117-5:116  )117(    َ: ا��  
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“మ��య, అలo/ Ú (పZనర?S�^ న Iినమ,న) ఇలo అన�పడ$ 
“మర�ం క�మoర?డgmౖన ఓ ఈ.ా! ఏఁ, ప�జలSj ‘అలo/ Ú ను 9ాక 
ననూ�, �� తf/  ఇద̈ర? Iౖెgాల�9ా _ేసు&`ం2ి’ అ���gా  వ�?” 

I�<&M అత<లo అంట�డ$ “(ప�భ{!)  వZ పరమ ప%త�� డవZ. 
��&"ంత మoత�మ{ హక�H లn< (అట�వంట
) మoటను అనడం 
��&Qమoత�మ{ తగదు. ఒకg�ళ ��ను అలo అ< ఉం2ినట/ BSే, అIి 
 క� ఖPRతం9ా SెfXి ఉం2ేIి. �� హృదయంల� ఏమ,న�Iో  క� 
Sెల�సు. &ా    హృదయంల� ఏమ,ంIో ���mర?గను. <శRయం9ా 
సమస�  అ9�చర %షయoల జp� నం గలgాడవZ  g�. ‘�� ప�భ,వ�, 
É ప�భ,వ� అBన అలo/ Ú ను మoత��� ఆ�ా�ించం2ి’ అ<  వZ 
��క� ఆజp� DింPన %షయం తపr, ��ను gా��Sj మ�QÉ అనలnదు. 
��ను gా�� మధ� ఉన�ంత వరక� gా��DUౖ .ాdి9ా ఉ���ను. మ�� 
 వZ నను� DUౖ&M ఎత�� క�న� తర?gాత,  g� gా��< క<DUట
w  
ఉ���వZ. మ��య, అ<� %షయoలక� .ాdి%  g�.” ఖు�ఆ± 
5:116-117 
 

6. ఆరంభంఆరంభంఆరంభంఆరంభంల�ల�ల�ల�<<<<    ‘gాక�Hgాక�Hgాక�Hgాక�H’      

 
ఈ &M6ంIి వచ��ల� Fస¸ GకH IౖెవS�N<&M .ాs�ం9ా 

బహëbా అ; ఎక�Hవ9ా ప�.ా� %ంచబ2ే వచ��ల� - “ఆIియందు 
gాక�మ,ం2ెను, gాక�మ, IేవZ< Gద̈ ఉం2ెను, gాక�మ, 
IేవZ2ౖె య,ం2ెను.” Íyను 1:1 

 
“ఆ gాక�మ, శ�·ర����BÜ�, కృ:ాసత�సంప�ర�డ$9ా మన మధ� 
<వXిం_ెను;” Íyను 1:14 

 
అBSే, ఈ వచ��ల� Fస¸ సNయం9ా పల�కలnదు. 

అంSే&ాక ఈ 9�XUrల� గ6ంథకర�  Íyను అB�� gాట
< Fస¸ 
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పల�క�ల< _ెపrలnదు. ఫfతం9ా ఈ వచ��ల� Fస¸ GకH 
IౖెవS�N<� <ర°Dిం_ే .ాs�ం9ా మoరలnవZ, మ,ఖ�ం9ా ��ల�9� 
9�XUrల� గ,��ంP సంIే=>సు� న� &"'(స� వ పం2ిత�లను గమ<ంPన 
తర?gాత ఆ వచ��ల� .ాs�ం9ా అస~ల� మoరలnవZ. ఐదు 
9�XUrల�లను రPంPన బ¦ౖ�ల� పం2ిత�ల� ఇలo అంట����ర?: 

“Íyను మ��య, Xి��Dిw ¹ సుgార�ల_ే (మత�B, మoర?H 
మ��య, లi&ా సుgార�ల_ే) P;�ంచబ2ిన పట�ల� �"ండూ 
_���త�కం9ా అసలkౖనg�న<” _ెపrలnమ,.1 ��ల�9� 9�XUrల�ల� Fస¸ 

                                                 
1. Íyను సుgార� �9�fన మ{డ$ సుgార�లSj (Xి��Dిw¹ సుgార�లSj) _�లo 
ఎక�Hవ9ా %��Iిసు� ండటం వలన I�< :�ా మoణ�కతBC అనుమo��సrదం9ా ఉన�Iి. 
 

X�ి�Dిw¹X�ి�Dిw¹X�ి�Dిw¹X�ి�Dిw¹ సుgార�ల�సుgార�ల�సుgార�ల�సుgార�ల� ÍyనుÍyనుÍyనుÍyను సుgార�సుgార�సుgార�సుgార� 
Fస¸ బAధనల� ఒక సంవత~రం 
వరకi .ా9�న%. 

Fస¸ బAధనల� మ{డ$ సంవత~�ాల 
వరకi .ా9�న%. 

Fస¸ క�/ ప� ం9ా, ఒక gాక�ంల�, 
ఉపమo��లSj మoట�/ 2gేార? 

Fస¸ సుIWర����న, S�;Nక 
ఉప���.ాల� _ేXEgార?.   

Fస¸ తన గ,��ంP తక�Hవ9ా 
_ెDrి��ర? 

Fస¸ %వరం9ా తన Iౌత�ం గ,��ంP, 
తన గ,��ంP మoట�/ 2gేార?. 

ఆయన GకH భ{ల�కపZ Pవ�� 
ప<, ధనమo��r2ి _XేEgా��< చ�·R 
నుం2ి బయటక� పంDgి�యటం. 

ఆయన GకH భ{ల�కపZ zదట
 
ప<, ధన మo��r2ి _XేEgా��< చ�·R 
నుం2ి బయటక� పంDgి�యటం. 

êదgా��&M మ��య, 
అసyయ,లక� సyయప2gేార?.  

êదgా�� మ��య, అసyయ,ల 
%షయంల� Fస¸ గ,��ంP 
_ెపrట�<&QÉ లnదు. 

Fస¸ దయ�మ,లను Sj� లn 
మంత�9ాడ$ 

Fస¸ దయ�మ,లను Sj� లలnదు. 
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gాక�Hల< _ెపrబ2ిన ఆ పల�క�లను సృvిwంPనIి &"'(స� వ 
పం2ిత�లn (ఎgాంజfష�w లn) అన�Iి ఎక�Hవ సమంజసం9ా 
ఉన�Iి. అIి Íyను &"'(స� వ సమoజం వృIి�  పరPన ��¤ాbâ'f< 
ప�;�ం�సు� న�Iి.1  
 

“gాక�H word” క� ప�;9ా ��ల�9� 9�XUrల� అజp� న గ6ంథకర�  
gా2ిన 9·6క� పదం ‘ల�9�¸’

2
. అలo _ేయటంల� గ6ంథకర�  Fస¸ ను 

9·6క� XిI�� ంతపZ %గ6y�ాధక�ల ల�9�¸ 9ా <ర°DింP��డ$. 9·6క� 
XిI�� ంతంల� ల�9�¸ – %శNధూ�, ��దXీ< ఆజp� Dిం_ే మ��య, 
I�<&M ర°పZ<_ేR మ��య, అ�ా^ <�_ేR అవ�క����న Iివ�&ారణం.3   
 

9·6క� ఆల�చనల� ల�9�¸ అ´:�ా యం GకH జpడల� 
క సం &56. ప�. 6వ శS�బ̈పZ S�;Nకg�త�  =ె�ా&M/ట¸ (Heracleitus) 

&ాలంల� కనబడS�B. అతను మoనవZ2ిల� య,&M� , తరHమ, 
ఉన�ట�/ 9ా %శNధూ� ప�&M6యల� ల�9�¸ ఉంద< ÍPంP��డ$. 
తర?gాత ల�9�¸ ను _ైతన�వంత���న, %g�చ��త!క���న మ��య, 
అ���;!క���న మ{లసూత�ం9ా .�w Bక�~ తతNg�త� ల� (Stoics)

4
 

<రNPంP��ర?. అలk9ా� ం2ీ�యoక� _ెంIిన 9·6క� ��ష మoట�/ 2ే 
                                                                                                       
15 <.ా± ��డ$ Fస¸ aల�వ 
g�యబ2ి��డ$ 

య{దుల పశR పండ$గ S��గIినమ,న 
అంట� 14 <.ా± ��డ$ Fస¸ aల�వ 
g�యబ2ి��డ$. 

 
1. The Five Gospels, p.10  
2. IW< బహëవచనం ‘ల�9"'’ మ��య, IW< ఇతర అ�ా^ ల� ‘&ారణం’ ‘పథకం’  

3. ‘ల�9�¸’ అ�� పదం <రNPంPన XిI�� ంతం ��ర�య,ల, ఈ�DిÐయన/  మ��య, 
ప��Ðయన/  S�;Nక మ��య, ధర!జp� న వ�వస̂లల� కi2� కనబ2ినIి. (The New 

Encyclopedia Britanica, vol. 7, p.440)    
4. .�w Bక�~ (Stoics) అనబ2ే ఆ తతNg�త�ల�, Xిట
కÀ క� _ెంIిన జ"�Ê Zeno of 

Cititcum (&56.ప�. 4-3 శS�బ�¨ ల�) GకH బAధనలను అనుస��ం_ేgార?.   
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య{ద తతNg�త�  ÞI�య,¸ �ిల� (Judaeus Philo of Alexandria) 

ల�9�¸ అ��Iి IేవZ2ి&M మ��య, %శNధూ�&M మధ� ఉం2ేద<, సృvిw  
GకH ఏజ"ంట�9ా ఉం2ేద< మ��య, మoనవ బ,Iి�  IేవZ2ి< 
గ6=>ం_ే ఏజ"ంట�9ా బA�ిం_�డ$.1 �ిల� GకH g�ా తల� చ�·R_ే 
భద�పరచబ2ి��B మ��య, రdించబ2ి��B. అంSే&ాక అ% 
అధు��తన���న &"'(స� వ S�;Nక ధర!జp� నం9ా DE��QDించబడట�<&M 
సyయప2ి��B. అతను ల�9�¸ (Iౖెవgాక�H) గ,��ంPన 
ఆల�చనSj :ా/ ట�<¹ ను %2ిPDUట»wను మ��య, I�<< “IేవZ2ి 
zటwzదట
 కన�&¬డ$క�” అ< Dిf_ెను.2 
 

మ,ందుతరం &"'(స� వ ధర!పం2ిత�ల� మ��య, 
అప�ాధdeపణ _ేసుక��� gా�� ప�యS��ల ఫfతం9ా చ�·R 
ఆరంభ&ాలంల� అ��క మoర?rల� జ��9�, &"'(స� వ %bాN.ా<� Sెf%9ా 
ల�కgాసులక� Sెfయజ"పrట�<&M ల�9�¸ Sj Fస¸ గ,���ంపZను 
ఇం&ా మ,ందుక� �సుక�:�యoB. అంSే&ాక %గ6y�ాధక 
%bాN.ాలల�< ఉత� మ %షయoల<�ంట
 కంట� &"'(స� వ ధర!ం ఎంSj 
ఉన�త���నద  లnI� ఆ %bాN.ాల gారసతN ధర!మ  తమ 

bh6 తలను ప���%తం _ేయట�<&M ఈ ప�_��ా<� gా2ి��ర?. &ాబట
w  
gా�� అప�ాధdeపణ�త!క మ��య, %gాI�త!క పనులల� BCసు 
ప�రNమ, నుం2ి ఉ<&Mల� ఉన� ల�9�¸ BC న< S½f&ాలపZ &"'(స� వ 
§ాద�·ల� SెfDి��ర?.3     
 

                                                 
1. �ిల� మ��య, మoధ��క :ా/ ట�<ష�w ల� మ��య, తతNg�త�ల� &56.ప�. 4వ 
శS�బ̈పZ 9·6క� గ,ర?వZ, తతNg�త�  :ా/ ట� బAధనలను ����!క పI�లల� 
అనువIిం_�ర?. అతను ల�9�¸ అ��Iి ప�పంచంల�నూ మ��య, మహ య���న 
Iివ�బ,Iి�ల�నూ ఏక&ాలంల� ఆసన���� ఉన�ద< బA�ిం_ెను. (The New 

Encyclopedia Britannica, vol, p. 440)     
2. The New Encyclopedia Britannica, vol. 9, p.386.  
3. Ibid, vol. 7, p.440.  
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“మ��య, gాక�H IేవZ<Sj ఉం2ినIి” అ�� వచనంల� 
‘IేవZడ$ - God’ అ�� పదం &¬రక� సంప�ర�  ర°పంల�< 
‘హ��ిÍ¸ (hotheos)’ అంట� ‘ఆ IేవZడ$ – The God’ అ�� 9·6క� 
పదం gాడబ2ినIి. అBSే “మ��య, gాక�HBC IేవZడ$” అ�� 
వచనపZ �"ం2ో ��గంల� ‘IేవZడ$ - God’ అ�� పదం &¬రక� 
అసంప�ర� ర°పంల�< ‘తం�ిÍ¸ (tontheos)’ అంట� ‘ఒక 
IేవZడ$ – a god’ అ�� 9·6క� పదం gాడబ2ినIి.1 పర�వ.ానం9ా, 
Íyను సుgార�  1:1 వచ��<� మ��ంత ఖPRతం9ా ఇలo 
అనుgాIించ వచుRను. “ఆIియందు gాక�మ,ం2ెను, gాక�మ, 
IేవZ< Gద̈ ఉం2ెను, gాక�మ, ఒక IేవZ2ౖె య,ం2ెను.” &ాబట
w  
��¤ాపరం9ా ఒకg�ళ gాక�HBC IేవZ2ౖెనట/ BSే, ఒక IేవZడ$ 
&ాదు ఇద̈ర? IేవZళáÔ అB ఉండవలkను. ఏIే�����, బ¦ౖ�ల� 
��షల�, ‘IేవZడ$ - god’ అ�� పదం ��వగ��¿తమ,9ా శ&M�< 
సూPంచట�<&M gాడబ2ినIి. ఉI�హరణక� – :ìల� 2&¬�� 4:4ల� 
దయo�<� Iేవత9ా DE�ªH���డ$.    

 
“IేవZ< సNర°DిBÜ�య,న� &56సు�  మ=>మను కనుపరచు 

సుgార�  ప�&ాశమ, gా��&M ప�&ాaంపక�ండ$ <�త� మ,, ఈ య,గ 
సంబంధ���న Iేవత అ%bాNసులkౖనgా�� మ�Ê ��త�మ,లక� 
గ,6 2ి� తనమ, కల�గజQXUను”. II &¬��ం�Wయ,లక� ప;�క 4:4 ¶XU¸ 
కi2� IేవZ<9ా DE�ªHనబ2ెను. “&ా9ా BÜÝgా ¶vESj 
ఇట/ �mను - ఇIి9� <ను� ఫ��క� IేవZ<9ా <య�ంP;<;   
అన� అహ��ను  క� ప�వక�9ా నుండ$ను.” <ర]మ&ాండమ, 7:1

2
 

                                                 
1. Christ in Islam, pp.40-1.   
2. KJV మ��య, Authorized Versionలల� DUౖ %ధం9ా ఉన�Iి. RSVల� ఈ వచనం 
GకH అనుgాదం ఇలo మoరRబ2ినIి “మ��య, IేవZడ$ ¶XU¸ Sj ఇలo 
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పZ�ాతన ఆపZ�ాతన ఆపZ�ాతన ఆపZ�ాతన ఆల�చనల�ల�చనల�ల�చనల�ల�చనల�  

 
Fస¸ మ��య, ఆయన సంIేశం గ,��ంP :ìల� మ��య, 

జ"ర?సలkం అనుgాI�ల మధ� _�లo �వ����న %��I�ల����B. 

అ��క సంవత~�ాల :ాట� ఉ2ి&Mన తర?gాత ఈ %��I�ల� 
<టw<ల�వZ %భజన gmౖపZనక� I����Xి, య{దు ధర!ం నుం2ి 
%2ి:�B, నూతన ధర!ం9ా :ìÂను &"'(స� వ చ�·R (Pauline 

Christian Church) .ా^ Dించబ2ినIి. మ��gmౖపZ జ"ర?సలkం GకH 
నజ�Q�mల� (Jerusalem Nazarenes) య{ద ధర!ంSj తమ 

సంబం��లను Sెంచు&`క�ం2�, మoనవ మXీ~=> ర°పం9ా Fస¸ 
ను నమ,!తÎ, Sౌ�ాత�క� %�ేయత చూపZతÎ, య{దుల� 
:ాట
సు� న�ట�/  S�మ, కi2� ఆవశ�మ,9ా య{దు ధ�ా!��� 
అనుస��సు� న�ట�/  ��%ంP��ర?.1 
 

&56.శ. 70ల� ఎప2ౖెSే య{దుల ;ర?గ,బ�ట� ��మన/ _ే 
అణPg�యబ2ినIో మ��య, gా�� ట»ంపZ¾ ��శనం _ేయబ2ినIో, 
య{ద &"'(స� వZల� _ెలo/ _ెదు�"':�యoర?. మద� చ�·R9ా మ��య, 
Fస¸ ఉద�మo<&M &Qంద�ం9ా gా�� శ&5�  మ��య, :�ా బల�మ{ 
అంత���:�BంIి.2      

                                                                                                       
అ���డ$, ‘చూడ$, ��ను <ను� �ి��క� IేవZ<9ా _ే.ాను; మ��య,   .�దర?డ$ 
ఆ��ను  క� ప�వక�9ా ఉండ$ను.’ ”  

1. The Myth-maker, p. 172.  
2. 70 సంవత~�ాల తర?gాత జ"ర?సలkంల� ఒక &"'(స�వ చ�·R పZనర?ద���ంచబ2ినIి. 
�"ం2ో.ా�� ఆ నగరం మరల ��మన/ _ే ��శనం _ేయబ2ిన తర?gాత, gార? ‘ఆfయo 
&ాDిట�f�� – Aelia Capitolina’ అ�� జ"నట»ౖ¾ నగరం9ా I�<< పZన��!ంP��ర?. 
అంతక� మ,ందు నుం2ీ అకHడ$న� జQమ,~ ��యకతNంల�< జ"ర?సలkం చ�·RSj ఈ 
&¬6 త�  &"'(స�వ చ�·R&M ఎలoంట
 సంబంధమ{ లnక�ం2ెను. I�< సభ,�ల� య,XE�య¸    
ను బలపర_ే జ"నట»ౖల�ల� మ��య, gా�� %bాN.ాల� :ìÂను &"'(స�వ %bాN.ాలn. 
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&56.శ. 66 వరక� అ; బల���న అసమ!;< ఎదు�ªHంటþ, 
తనను S�ను &ా:ాడ$&`వట�<&M DUనుగ,లoడ$తÎ ఉం2ిన :ìÂను 
&"'(స� వ ఉద�మం, మ,ందుక� దూసుక�:�వటం :�ా రం´ంPనIి.  
 

ప�రNం నజ�Qనుల�9ా ప�XిIి�  _ెంIిన జQమ,~ ��యకతNం 
ల�< జ"ర?సలkం చ�·R, తర?gాత &ాలంల� ‘ఎ�Í�mౖట�~’ 

(Ebionites – =>బ{� ల� ఎ%Í<యÀ evyonium అంట� DEద 
పZర?ష�ల< అర̂ం)  అ�� తక�Hవ.ా^ B అ9ౌరవ���న మoర?DEర?Sj 
Dిలవబడ.ా9�ంIి. ‘êదgార? IW%ంచబ2ినgార?’ అ�� Fస¸ 
పల�క�ల ఆ��రం9ా, IW<< &¬ందర? నజ�Qనుల� గ��Nంచద9�న 
DEర?9ా �సుక����ర?. 9·6&` ��మను చ�·Rల :�ా ��న�త DU��9�న 
తర?gాత, :ìల� XిI�� ంS�లను ;రసH��ంచటం వలన నజ�Qనుల� 
మత%��ధుల�9ా అలs�ం _ేయబ2ి��ర?.1    
 

:�ా Óన చ�·R చ��త�&ార?ల అ´:�ా యం ప�&ారం, ఇ�Q<య¸ 
(Irenaeus c. 185 CE), ఎ�Í�mౖట�/  (Ebionites) ఏ&"'క Iౖెవ���న 
సృvిw కర��� %శNXిం_ేgార?, Fస¸ ��స~య� అ�� బA�ిం_ేgార?, 
మత�B GకH ఒ&Q 9�XUrల�ను gా2ేgార?. య{దుల ధర!bాస� Äం 
ప�&ారం :ìల� మతభ�ష�w డ�� I�<� ;రసH��ం_ేgార?.2             
 

4వ శS�బ̈ంల� కi2� ఎ�Í�mౖట�ల� �9�f ఉ���ర��Iి 
ప�_�రంల� ఉన� %షయ��. &¬ందర? ఫలXీ� నును వIిf DUట
w , 
జø�ా� ను మ��య, Xి��యo ప��సర :�ా ంS�లల� X̂ిరప2ి��ర?. 

                                                                                                       
(Eusebius, Ecclesiastical History, III. V 2-3, quoted in The Myth-maker, p. 
174).  
1. The Myth-maker, p. 175  
2. The New Encyclopedia Britannica, vol. 4, p. 344.  
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తర?gాత gార? ఏXియo ���నర? :�ా ంతంల�, ఈ�పZw ల� మ��య, 
��మ,ల� <వXిం_�ర< Sెల�సు� న�Iి.1  
 

2వ మ��య, 3వ శS�బ�¨ లల� వృIి�  _ెంIిన .ామoé జ� 
gాదం, ఒక జ"నట»ౖల� &"'(స� వ ఉద�మం ఎ�Í�mౖట�ల �వ�gాద 
ఏకIౖెgా�ాధన దృకr��<&M :�ా ;<థ�ం వ=>సూ� , మ,ందుక� 
gmళÔ.ా9�నIి. Fస¸ ఒక మoనవZడ<, అదు¿తం9ా, ఆశRర� 
కరం9ా, తf/  గర¿ంల�<&M _ే����డ<, &ా  Iివ����న %g�కం 
మ��య, శ&5�  <ంపబ2ిన IేవZ< GకH ఏ&"'క క�మoర?డ< gా�� 
అ´:�ా యం. ��మ, నగరంల� 2వ శS�బ̈పZ Pవ�� ��గంల� 
�ిÍ2ోట¸ Theodotus అ�� అత< I�N�ా ఈ అ´:�ా యం 
బA�ించబ2ినIి. అతడ$ :�� %కwర? Pope Victor _ే బ=>షH��ంచ 
బ2ి��డ$. &¬ంత&ాలం తర?gాత అ�"w¶± Artemon కi2� ఇలoంట
 
బAధనలn _ేయ9ా, అత2ి< :�� జ"DUౖ��న¸ Pope Zephyrinus 

బ=>షH��ంP��డ$. &56. శ. 260 ద��I�పZలల� మరల ఇIే %షయం 
Xి��యoల�< ఆంట
Í¹ (Antioch) :�ా ంత �ష� అBన :ìల� 
స¶సట_ే బA�ించబ2ినIి. Fస¸ ఒక మoనవZడ<, అత2ి I�N�ా 
IేవZడ$ తన gాక�Hను (ల�9�¸ ను) పf&ాడ<, IేవZ< సంప�ర�  
ఏకS�N<� గట
w 9ా ధృ¡కరసూ�  మ�·, అతను బ=>రంగం9ా 
బA�ింP��డ$.  
 

&56.శ. 263 మ��య, 268 మధ� &ాలంల�, అంట
Í¹ ల� 
:ìల� GకH ß�ందసS�N<� చ��Rంచ2�<&M క సం మ{డ$ .ార?/  
చ�·R సమog�bాల� జ��9���B. మ{2ో సమog�శంల� :ìల� 
XిI�� ంS�<� ఖం2ింPనIి మ��య, అత2ి< బ=>షH��ంPనIి. 
అBSే :ìల� :ాలkౖ!�ా పటwపZ�ాణ� అBన జ"�Ê�యo :�ా ప&ా<� 

                                                 
1. Ibid, vol. 4, p. 344.  
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:ºంIి��డ$. ఆ Iేశం అంట
Í¹ :�ా బల�ంల� లnదు. &56.శ. 272ల� 
ఔ�"fయ± చక6వ���  జ"�Ê�యoను ఓ2ింPన తర?gాత��, :ìల� 
GకH అసల� బ=>షHరణ అమల� జ��9�నIి.1    
 

మ{2ో శS�బ̈పZ Pవర మ��య, ��ల�9� శS�బ̈పZ 
ఆరంభంల�, అ��య¸ Arius (పZట�w క 250, f�యo మరణం &56.శ. 
336) అ< Dిలవబ2ిన ఈ�పZw ల�< అలk9ా� ం2ి�యo GకH DU�XUౖüట� 
(§ాIి��) కi2� Fస¸ GకH అసల� సN��gా<� మ��య, IేవZ< 
ఏకS�N��� బA�ించటం I�N�ా అ��క మంIి< ఆక��Ðం_�డ$. అBSే 
అత<< &56.శ. 325ల� <&ాBయ (Nicaea) &ౌ<~ల� సమog�శం 
మతభ�ష�w 2ి9ా ప�కట
ంPనIి. ఆ &ౌ<~ల� సమog�శంల� Fస¸ 
కi2� IేవZ< వంట
 Iివ����న సN��వం గలgా2ే అ�� %bాNస 
ధృ¡కరణ పత�ం DUౖ సంతకం _ేయ2�<&M అతను ;రసH��ంP��డ$. 
అBSే ఏXియo ���నర? మ��య, &ా±  ¤ాw ంట
యoల�< అత< 
సహచర?ల GకH మద̈త�, &ా±  ¤ాw ంట
యo చక6వ���  క�మo�"�  
GకH మద̈త� Iేశబ=>షHరణ నుం2ి అ��య¸ మరf �ావట�<&M 
మ��య, చ�·Rల� అత< పZన:ప�g�bా<&M ఉపÍగప2ింIి.2 అతను 
:�ా రం´ంPన ఈ ఉద�మం gాస� gా<&M జ"ర?సలkంక� _ెంIిన 
నజ�"ను/య{ద &"'(స� వZల %bాNసం GకH :º2ి9�ంపZ మoత���. 
ఇIి అ��య<సÀ DEర?Sj ప�XిIి�  _ెంIి, :ìÂను &"'(స� వZల ‘Fస¸ 
IౖెవతNపZ’ ß�ందస %bాN.ా<&M �వ����న అంతరం9�క బ¦Iి��ంపZ9ా 
తయo�"'నIి.  
 

&56.శ. 337-350 &ాలపZ పaRమ :�ా ంత చక6వ���  &ా±  ¤ాw ను~ 
నక� ß�ందస &"'(స� వZలDUౖ దయ కf9�నIి. అలo9Q అ��యన/  DUౖ 
తÎర?r :�ా ంత చక6వ���  &ా±  ¤ాw <wయ¸ II క� దయ కf9�నIి. 
                                                 
1. The New Encyclopedia Britannica, vol. 9, p. 208.  
2. Ibid., vol. 1, pp. 556 – 7.  
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అ��యనుల అ�ిక :�ా బల�ం &ారణం9ా, అంట
Íక� (&56.శ. 341ల�) 
వద̈ జ��9�న చ�·R &ౌ<~ల� సమog�శంల� %bాNస ధృ¡కరణ పత�ం 
జp�· _ేయబ2ినIి. అందుల� నుం2ి ‘Fస¸ కi2� IేవZ< వంట
 
Iివ����న సN��వం గలgాడ��’ ఉపgాక�ం S½f9�ంP g�యబ2ినIి. 
&56. శ. 350ల� &ా±  ¤ాw <wయ¸ II zత�ం .ామoé జp�<&M ;ర?గ,లn< 
మy చక6వ���  అB��డ$. అత< ��యకతNంల� <XU�m :ా�·w 
(ß�ందస &"'(స� వZల) I�I�పZ ప����9ా త�2ిP DUటwబ2ినIి. &56.శ. 
361ల� &ా±  ¤ాw <wయ¸ II మరణ�ంPన తర?gాత, పaRమంల�< 
ß�ందస &"'(స� వం మరల తన .ా^ ��<� పIిల పర?చుక�న�Iి. 
అBSే తÎర?rల� అ��యను చక6వ&M�  gాలkను~ (&56.శ. 364 – 383) 
ప��:ాలనల� సంప�ర� ఏకIౖెవతNపZ సంరsణ మ��య, ß�ందస 
&"'(స� వ SౖెÄతNపZ %bాN.ాల అణPg�త &¬న.ా9�నIి. అBSే, 
�ిÍడ¸ I చక6వ���  (&56.శ. 379–395) అ�ి&ారంల� వPRన gmంట�� 
ß�ందస &"'(స� వZల సంరsణ బ�ధ�తను �సు&¬<, అ��యనులను 
ప����9ా త�2ిPDUట
wg�Xి��డ$. అBSే SౖెÄS�N<� వ�;�Q&Mం_ే 
అ��య¸ GకH ఏకతNపZ %bాN.ాల�, ఏIో%ధం9ా 7వ శS�బ̈పZ 
Pవ�� వరక� జర! ల�< &¬<� Sెగలల� &¬న.ా9�న%.1             
 

ఆధు<క ఆల�చనల�ఆధు<క ఆల�చనల�ఆధు<క ఆల�చనల�ఆధు<క ఆల�చనల�     

 
Fస¸ IేవZడ$ &ాద< ��%ం_ే ఆధు<క పం2ిత�ల� 

ఈ��డ$ &"'(స� వ ధర!ంల� అ��క మంIి ఉ���ర?. 1977ల� ఆం9�/క± 
ధర!g�త� ల� మ��య, &¬6 త�  <బంధన పం2ిత�లSj సy ఏడ$గ,ర? 
బ¦ౖ�ల� పం2ిత�లSj కi2ిన బృందం ‘Iి ���� ఆ� 9ాÃ 
ఇ��H�Q�Å’ అ�� ఒక పZస� &ా<� ప�చు��ంPనIి. ఇIి చ�·R ఆ� 
ఇంగ/ండ$క� _ెంIిన ప���న ధర!సభల� �వ����న అలజ2ి �QDినIి.  

                                                 
1. The New Encyclopadia Britannica, vol. 1, pp. 549 – 50.  
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Dీ³�కల�, I�< సం:ాదక�డ$ జp±  =>¹ ఇలo g�ా Xి��డ$: 
“20వ శS�బ̈పZ ఈ Pవ�� ��గంల� మ�� 9ªపr మతపర���న 
అ´వృIి�  Dిల�పZ GకH అవసరం ఎంSౖె�� ఉంద< ఈ పZస� క 
రచBతల� g�పక����ర?. IW< అవసరం &¬6 త� 9ా బయటపడ$ 
త�న� నూతన &"'(స� వ మ{లo���ాల జp� నం వలన కల�గ,త�న� 
ద<. Iివ� ప�Íజనంల�< ఒక ప�Sే�క :ాత�ల� Fస¸ (అ:ºస� ల�ల 
&ార�మ,ల� 2-21ల� Sెల�పబ2ినట�/ 9ా) ‘IేవZ2ి_ే ఆ¶Iించ 
బ2ిన ఒక మoనవZడ$’ అ�� %షయo<� గ,���ంచవలXిన ఆవశ�కత 
ఉంద< gార? IW<ల� SెfDి��ర?. IేవZ2ి అవS�రమ�� ��వన 
మ��య, మoనవ F%తం గడ$పZత�న� ÝÂ ట
�<టÏల�< �"ండవ 
gాడ�� ��వన అ��% &Qవలం అత< :�ా ��న�తను మనక� :ì�ాణ�క, 
కfrత లnI� క%తNర°పంల� వ�క�పర_ే %షయoల� మoత���1.” 

 
&¬6 త�  <బంధన పం2ిత�ల మధ� ఒక సrషw���న ఒడంబ2ిక 

జ��9�నIి – I�< ప�&ారం, _���త�క Fస¸ IైవS�N<� సNయం9ా 
I�gా _ేయక:�వటం వలన, తర?gాత &ాలపZ &"'(స� వZల� ఆయనక� 
IౖెవS�N<� ఇgాNల< ��%ం_�ర?; S��� IేవZ2�, లnక IేవZ< 
క�మoర?2�, (IేహంSj కi2ిన) అవS�రమo అ�� %షయం 
సNయం9ా ఆయ�� అర̂ం _ేసు&`లnదు.2 అ< Sెల�పZతÎ ఒక &¬6 త�  
<బంధన పం2ిత�2ౖెన &56.b£. ఆ��R�ష� ���&"¾ �ాÀ  b£ ఇలo 
g�ా Xి��డ$ “Fస¸ సNయం9ా త�� IేవZడ< I�gా _ేయలnదు.”3

 

అత< సమ&ాÂను2ౖెన మ�ªక &¬6 త�  <బంధన పం2ిత�డ$ Xి. య�. 
2ి ¶లk ఇలo పf&M��డ$ “సNయం9ా Fస¸ BC తనను S�ను 
IేవZడ< I�gా _ే.ాడ�� అసత� ప�మoణ�కతలDUౖ, మ,ఖ�ం9ా 
��ల�9� 9�XUrలDUౖ ఆ��రప2ిన ‘ఉన�త’ &"'(స� వతNం GకH ఏ X̂ి; 
                                                 
1. The Myth of God Incornate, p. ix.  
2.  The Metaphor of God Incarnate, pp. 27-8.   
3. Jesus and the Living Past, p.39.  
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అB�� తపrక�ం2� సంIిగ̈���నIౖె, అ<aRత���నIౖె ఉన�Iి.”1
 

అవS�ర XిI�� ంతపZ మ{లల గ,��ంP జ��9�న ఒక ప���న 
ప��bhధనను, స��తన (ß�ందస) &"'(స� S�N<� ధృ¡క��ంPన జQÀ~ 
డ$± ఇలo మ,9�ంP��డ$ “IౖెవతNపZ ఆల�చనను కf9�ం_ే 
ఊహలక� Fస¸ S½fసంప�I�యంల� gాస� వం9ా ఎలoంట
 
.ాde����ాల� లnవZ.”2

  

 
ఇం&ా �mౖXీ± – &ాలk~2ొ<య± Nicene – Calcedonian 

Christology &"'(స� తN సంప�I�యo<� గట
w 9ా సమ���ం_ే బ¦ౖÄ± 
హబüల�  gmౖ�Å “Fస¸ బAధనల ఆ��రం9ా Fస¸ IౖెవS�N<� 
సమ���ంచటం ఇక .ాధ�ం &ాదు” అ< ఒపక����డ$.3  
ఇం&ా Fస¸ IౖెవS�N<� నమ,!త�న� హబüల�  gmౖ�Å, డ$± 
మ��య, gా�� లoంట
 ఇతర పం2ిత�ల� ‘తను IేవZ< అవS�రమ�� 
%షయం Fస¸ క� Sెfయద<, ఆయన పZనర?S�^ నం తర?gాత�� 
ఇIి SెfXినద<’ gాIిసు� ���ర?. 
 

Fస¸ IౖెవతNంల� సంIే=>సు� న� ఇంగ/ండ$ చ�·R 
�షపలల� ప�మ,ఖుల�, ఇంగ/ండ$ల�< దురæÀ చ�·R �ష� 
�"వ�"ండ$ :º� �Uస� 2ే%Ã జ"<Hను~. Fస¸ IేవZడ$ &ాడ< ఆయన 
బ=>రంగం9ా ప�కట
ంP��డ$.4     

 
 
 
 
 
 

                                                 
1. The Origin of Christology, p. 136  
2. Christology in Making, p. 60.  
3. The Incarnation, p. 74.  
4. The Economist, April 1, 1989, vol. 311, no. 7596, p. 19.  
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&¬���ళÔ &M6తం The Daily News ల� ప�చు��ంచబ2ిన ఈ 
&M6ంIి gా�సం, Fస¸ IౖెవతNం గ,��ంP &"'(స� వ మS��ి&ార?ల మధ� 
ఉన� సంIేyల �వ�తను సrషwం9ా SెfయజQసు� న�Iి. 
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అనుgాదం: 

 
 

ఆం9�/ క±ఆం9�/ క±ఆం9�/ క±ఆం9�/ క± �షపZల�షపZల�షపZల�షపZల Iి9ాIి9ాIి9ాIి9ా��������ం;ం;ం;ం; కf9�ం_ేకf9�ం_ేకf9�ం_ేకf9�ం_ే స�QNస�QNస�QNస�QN. 
 

లండ±లండ±లండ±లండ±: ఈ ��Þ ప�చు��ంచబ2ిన స�QN ప�&ారం ‘Fస¸ 
IేవZడ$’ అ< &"'(స� వZల� %�ి9ా నమ!వలXిన అవసరం లnద< 
ఇం9ా/ ండ$ల�< సగం కంట� ఎక�Hవ మంIి ఆం9�/ క± �షపZల� 
_ెబ,త����ర?. Fస¸ మ=>మల�, కన�క� జ<!ంచడం, 
ఆయన పZనర?S�^ నం zదలkౖ న% బ¦ౖ�ల�ల� g�ా Xినట�/ 9ా�� 
జ��9� ఉండక :�వచR< ఎక�Hవ మంIి �షపZల� అ´:�ా య 

పడ$త�న�ట�/  ఇంగ/ండ$ ల�< 39 �షపZలల� 31 మంIి 
g�Xిన ఓట�/  <ర°Dిసు� ���B. &Qవలం 11 మంIి &"'(స� వZల� 
మoత�ం Fస¸ ను IేవZ2ి9ా, మoనవZ2ి9ా ప��గణ�ం_�ల< 
పట�w బటw9ా, 19మంIి IేవZ< స��Nన�త ప�;<�ి9ా Fస¸ ను 
ప��గణ�XE�  _�ల< అ´:�ా య ప2ి��ర?. ఒకHతను మoత�ం తన 
అ´:�ా యం gmల/ 2ించ2�<&M <�ాక��ంP��ర?. ఈ స�QNను 
లండ�Ê/ < gా�ాంతపZ టÏ.¡. GకH మతసంబంధ ¡&5/  :�� 96ా ం 
ప�ద��®ంPనIి. “Daily News, 25/6/84  
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3. Iివ�సంIేశంIివ�సంIేశంIివ�సంIేశంIివ�సంIేశం  

 
�"ం2ో %షయం, ప��xfంచ వలXిన అంbాలల� ‘Fస¸ 

GకH Iివ�సంIేశం’ అ�� అంశం బహëbా అ; మ,ఖ����నIి. 
ఎందుకంట�, ఒకg�ళ Fస¸ IేవZ< అవS�రం &ాక�ం2�, Iైవప�వక�  
అBనట/ BSే, IేవZ2ి నుం2ి ఆయన �సుక�వPRన 
Iివ�సంIేశ�� ఆయన Iౌత�ం GకH అసలkౖన .ా�ాంశం అB 

ఉం2�f. 
 

సమరrణసమరrణసమరrణసమరrణ  

 
సృvిw కర�  అÒ¤ాw <&M సNయం9ా సమ��rంచు&`వడమ��Iే 

Fస¸ సంIేశం GకH అసల� పZ��Iి. ఎందుకంట� అలoంట
 
సమరrణBC S½f&ాలం నుం2ి మoనవZ2ి &¬రక� ఆIేaంచబ2ిన 
ధర!ం GకH పZ��Iి. ఖు�ఆ± ల�< ఆలk ఇమoé ± అ���యం, 
19వ వచనంల� అలo/ Ú ఇలo ప�కట
ంP��డ$:  

 
�ْ�َ� اِ� اsِْسَ' ُم ِ � )3:19(  ..… ِإن$ ا��=&َ

 
“<శRయం9ా, అలo/ Ú వద̈ ధర!ం ఇ.ా/ ం (సమరrణ) మoత���.”  
ఖు�ఆ± 3:19 

 
‘ఇ.ా/ ం’ అ�� అరê పI�<కర̂ం ‘సృvిw కర�  అÒ¤ాw <&M 

సమ��rంచు &`వడం’. 9�XUrల�ల� మత�B సుgార�  ప�&ారం, Fస¸ 
ఇలo పf&M��డ< DE�ªHనబ2ినIి “ప�భ,gా, ప�భ,gా, అ< నను� 
Dిల�చు ప�;gాడ$ను పరల�క�ాజ�మ,ల� ప�g�aంపడ$ 9ా< పరల�క 
మందున� �� తం2ి� Pత�  ప�&ారం _ేయ,gా2ే ప�g�aంచును”. 

మత�B సుgార�  7:22. ఈ వచనంల� Fస¸ ‘�� తం2ి� Pత�ప�&ారం’ 
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అంట� మoనవ అÒ¤ాw <� సృvిw కర�  అÒ¤ాw <&M సమ��rంచు&`వడం 
అ�� I�<< �Æ&MH, వ&ాHణ�ంP��ర?. అలo9Q Íyను సుgార�ల� 
Fస¸ ఇలo పf&M��ర< g�ా యబ2ింIి. “�� అంతట ���� ఏ�య, 
_ేయలnను; ��ను %నునట�/ 9ా �ర?r _ెపచు���ను. నను� 
పంDిన gా< Pత�ప�&ార�� _ేయ9�ర?దును 9ా< �� Bషwప�&ారమ, 
_ేయ9�రను గనుక �� �ర?r ���య���నIి.” Íyను సుgార�  
5:30 
 

ధర!bాసనంధర!bాసనంధర!bాసనంధర!bాసనం  

 
Iివ�ం9ా అవత��ంచబ2ిన ధర!bాస��లల� ‘సృvిw కర�  

అÒషwం’ B�2ి ఉంట�ంIి. I�<�� ప�వక�ల� తమ సహచర?లక� 
బA�ిం_�ర?. &ాబట
w , Iివ����న ధర!bాస��<&M చూDE %�ేయతBC 
ఆ�ాధన GకH పZ��Iి. సూరÚ అ¾ మoఇదÚ, 44వ వచనంల� 
Iివ�ం9ా అవత��ంచబ2ిన ధర!bాస��లక� చూపవలXిన %�ేయత 
GకH ఆవశ�కతను ఖు�ఆ± ఇలo ధృ¡క��సు� న�Iి.   

    
ُهً�ى َوُن�ٌر َ&Oُْ-6ُ ِ%7َ  ا��$ِ.��Rَن ا�$ِ/&َ� َأْسَ'�2ُا ِ�'$ِ/&َ� َه ُدوا ِإن$  َأْنtَْ�َ�  ا�
$ْ�َراَة 7َ��ِ  

� ِآَ
 ِب اِ� َوَآ ُن�ا َ�َ'ْ�ِ� ُش7ََ�اَء َ�َ'  َت4َhُْ�ا ْ�َوا��$%$ ِن��Rَن َواIْeََ. ُر ِ%2َ  اْسُ
�UُbِOْا ِ

َ̀ ُه6ُ ا��$ َس َواْ�4َْ�ِن َوَ�  َت4َْ
ُ�وا ِ%vََ& ِتC َث2ًَ� wِ�ََل اُ� 8ُ�َوtَ6ْ ِ%2َ  َأْن-ُOْ&َ 6ْ�َ �ْ�  َ;ِ'�ً'  َوَ

 )5:44( ا�َ- ِ�ُ�وَن

 
 

“<శRయం9ా, ��మ, Sౌ�ాత� గ6ం��<� అవత��ంపజQXి��మ,. 
అందుల� మoర]దర®కతNమ{ మ��య, gmల�గ{ ఉ���B. I�< 
I�N�ా అలo/ Ú క� తమ అÒ¤ాw <� సమ��rంచుక�న� (మ,Xి/ ంలkౖన) 
Iౖెవప�వక�ల� య{దుల మధ� �ర?r _ేXEgార?, అలo9Q రêüల� 
మ��య, %I�Nంసుల� కi2�. ఎందుకంట� gార? (ఆ &ాలంల�) ఆ 
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అలo/ Ú గ6ం��<&M రsక�ల�9ా _ేయబ2ి��ర?. మ��య, gా�Q 
I�<DUౖ .ా�ల� కi2�. కనుక (ఓ య{దులo�ా) Éర? ప�జలక� 
భయపడకం2ి, ��క� మoత��� భయపడం2ి. �� ఆయత�లను 
&¬Ïి:ాట
 మ{లo�<&M అమ,!&`కం2ి. మ��య, (జpగ6త� ) ఎవ�"'Sే 
అలo/ Ú అవత��ంపజQXిన I�< I�N�ా �ర?r _ేయ��, gా�Q 
అ%bాNసుల�.” ఖు�ఆ± 5:44 

 
9�XUrల�ల� మత� B సుgార�  ప�&ారం BCసు ‘Iివ����న 

ధర!bాస��లక� చూDE %�ేయతను సN�ా] <&M S�ళం _ె%9ా’ 
వ���ం_�డ< న¶దు_ేయబ2ింIి. “ఇIి9� ఒకడ$ ఆయన Gద̈క� 
వPR – బAధక�2�, <త�F%తమ, :ºందుటక� ��ను ఏ మంP 
&ార�మ, _ేయవలkన< ఆయనను అ2ి9"ను. అందు&ాయన – 

మంP &ార�మ,ను గ{��R న�m�ందుక� అడ$గ,చు���వZ? మంP 
gా2ొకH2ే.  వZ Fవమ,ల� ప�g�aంప9���న BÜడల ఆజ�లను 
9"'&¬నుమ< _ెDUrను.1” మత�B 19: 16-17 ఇం&ా మత�B 5:19ల� 
Iౖెgాజ�లక� ఖPRత���న %�ేయత చూపవలXినIి9ా BCసు �Æ&MH 
_ెDిrనట�/  ఇలo న¶దు _ేయబ2ింIి. “&ాబట
w  Bã యoజ�లల� 
�గ,ల అలr���న GకI�<�mౖనను Éర, మనుష��లక� 
ఆలoగ,న _ేయ బA�ించుgా2ెవ2ో gాడ$ పరల�క �ాజ�మ,ల� 
�గ,ల అల�rడనబడ$ను; అBSే gాట
< 9"'&¬< బA�ించుgా2ెవ2ో 
gాడ$ పరల�క �ాజ�మ,ల� 9ªపrgాడనబడ$ను.” మత�B 5:19 

 
మoనవ F%తపZ అడ$గ, అడ$గ,�� Iివ�bాసనం 

మoర]దర®కతNం వ=>సు� ంIి. gా�� &¬రక� ఏIి మం_ో మ��య, ఏIి 
_ె2ో అIి <రNPసు� ంIి. తమ zత�ం వ�వy�ాలను చకHబ¦ట�w  ఒక 
సంప�ర�  వ�వస̂ను అIి మoనవZలక� అందజQసు� ంIి. తన సృvిw  

                                                 
1. King James Version and The Authorized Version.  
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&¬రక� ఏIి ప�Íజనకర���నIో మ��య, ఏIి &ాIో, ఆ సృvిw కర�క� 
SెfXినంత ఉత�మం9ా మ�"వN��&5 Sెfయదు. &ాబట
w , అ:ాయం, 
నషwం, y< నుం2ి మoనgాత!ను, మoనవ శ�·�ా<� మ��య, 
మoనవ సమoజp<� &ా:ాడట�<&M అ��క ఆచరణల� మ��య, 
పI��ా^ లను Iివ�bాస��ల� ఆజp� Dి.ా� B మ��య, <vE�ి.ా� B. 

మoనవZల� తమ F%S�<� .ార̂కం _ేసు&`gాలంట�, తమ సృvిw కర�  
ధ�ా!జ�లను :ాట
ంచటం I�N�ా ఆయనను ఆ�ా�ించవలXిన 
ఆవశ�త gా��&M ఉన�Iి.1    
 

BCసు అందజQXిన Iివ�సంIేశం ల�< ధర!ం ఇIే; సృvిw కర�  
ధ�ా!జ�లక� %�ేయత చూపటం I�N�ా ఆ ఏ&"'క gాస� వ సృvిw కర�క� 
తమ అÒ¤ాw <� సమ��rంచు&`వటం. ప�వక�  మ{.ా (అలkౖ=>స~లoం) 
DUౖ అవత��ంPన ధ�ా!జ�ల� రదు¨  _ేయటం &¬రక� తను 
పంపబడలnద< BCసు తన సహచర?లక� గట
w 9ా SెfDి��ర?. 
మ{.ా (అలkౖ=>స~లoం) DUౖ అవత��ంPన ధ�ా!జ�ల� :ాట
ంచ2�<� 
ఇతర ప�వక�ల� ఎలo &¬న.ా9�ం_���, అలo9Q BCసు కi2� _ేXి��ర?. 
Sౌ�ాÚ GకH ధ�ా!జ�లను తన Iివ�సంIేశంల� BCసు 
ధృ¡క��ం_�డ< ఖు�ఆ± GకH సూరÚ అ¾ మoఇదÚ, 46వ 
వచనం సూPసు� న�Iి.        

 
�ِ&ْ�َ&َ �َ�ْ%َ  2َ�ِ  ;ً=�>َ�ُ 6َ&َ�ْ�َ ��َ'F َ"َث ِرِهF9َ�Jِ%ِ 6ْ اْ%َِ  �َ�ْ$b;ََو  xُ �َ�ْْ�َراِة َوَ"َت$
� ا�َ�ِ

�َ�#ِ$
2ُ'ْ�ِ PًUَ�ِ�ْ�� ا�
$ْ�َراِة َوُهً�ى َوََ�ِ �ِ&ْ�َ&َ �َ�ْ%َ  2َ�ِ  ;ً=�>َ� اsِْنِ_�1َ ِ��ِ� ُهً�ى َوُن�ٌر َوُ

)5:46( 

 

 

                                                 
1. సృvిwకర� ఉIే�శ�ం, 2�. ఎ.�.�ిf�~ 
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“gా�� (ప�వక�ల) అడ$గ,జpడలల�, ��మ, మ��యం క�మoర?2ౖెన 
ఈ.ాను పంDి��మ, - అత<&M ప�రNం అవత��ంPన Sౌ�ాత� 
గ6ం��<� ధృవపర?సూ� . మ��య, ��మ, అత<&M ఇంFల� 
గ6ం��<� ప�.ాIింP��మ,. అందుల� మoర]దర®కతNమ{ మ��య, 
gmల�గ{ ఉ���B – అత<&M మ,ందు అవత��ంPన Sౌ�ాత� 
గ6ం��<� ధృవపర?సూ�  - అలo/ Ú పట/  భయభక�� ల� గలgా��&M 
మoర]దర®కతNం9ా మ��య, =>SjపIేశం9ా”. ఖు�ఆ± 5:46 

 
మత�B సుgార�  5:17-18ల� BCసు ఇలo పf&M��డ$ 

“ధర!bాస� Äమ,�mౖనను ప�వక�ల వచనమ,ల�mౖనను &¬ట
wg�యవPR; 
న< తలంచవదు¨ ; �mరg�ర?R&Q 9ా< &¬ట
wg�య,టక� ��ను �ాలnదు. 
ఆ&ాశమ,ను భ{�య,ను గ;ంP:�Bన�� 9ా< ధర!bాస� Ä 
మంతయ, �mరg�ర? వరక� I�< నుం2ి Gక :ºల/ Bనను ఒక 
సున�BÜ�నను తDిr :�ద< <శRయమ,9ా ÉSj _ెపచు���ను.” 

 
అBSే, BCసు aష��డ< I�gా _ేXిన :ìల�, క6మమ,9ా 

ధ�ా!జ�లను రదు¨  _ేXి��డ$. ��మన/ క� తను g�ా Xిన ఉత� రంల� 
అతను ఇలo g�ా Xి��డ$ “ఇప2ౖెSే Iే<_ేత <రüం�ింపబ2ి;¶ 

I�< %షయ��� చ<:�Bనgార���, ధర!bాసనమ, నుం2ి 
%డ$దల :ºంIి;� గనుక మనమ, అs�ాను.ార���న :�ా Óన X̂ి; 
గలgారమ,9ా &ాక�ం2� ఆS�!ను.ార���న న¡నX̂ి; గలgార��� 
XEవBCచు���మ,” ��మo 7:6 

 
ఏకఏకఏకఏకIైవIైవIైవIైవతNంతNంతNంతNం  

 
తన కంట� ప�రNం వPRన ప�వక�ల� _ేXినట�/ 9ా��, ప�జలను 

&Qవలం సృvిw కర�ను మoత��� ఆ�ా�ించమ< Dిలవట�<&M BCసు 
ప�వక�9ా వ_ెRను. ఖు�ఆ± ల� సృvిw కర�  ఇలo ప�కట
సు� ���డ$: 
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� َهَ�ى اُ� ْ�َوَ�َ#ْ� َ%C�ِ  �َ*ْJَ ُآ1= ُأ�$Pٍ َرُس�ً�  َأِن ُاْ�ُ.ُ�وا اَ� َواْ�َ
ِ�ُ.�ا ا�Y$ ُ��َت 6ْ7ُ�ْ2ِ�َ َ

�َ'ْ�ِ� ا�Pُ�َ 'َ$j �9ِ�َُ�واَ :ْ$#Iَ �ْ�َ 6ْ7ُ�ْ�C�ِ اeَْرِض َ� ْنUُُ�وا َآWَ�ْ َآ َن َ� ِ;َ.Pُ  َوِ

� )16:36( ا�2َُ-/=ِ%�َ

 
 

“మ��య, gాస� gా<&M, ��మ,1
 ప�; సమoజం gా�� వద̈క� ఒక 

ప�వక�ను పం:ామ,. (అతడ���డ$): “Éర? అలo/ Ú ను మoత��� 
ఆ�ా�ించం2ి. మ��య, ����Iైgాల (S�గ,� ల) ఆ�ాధనను 
త��ంచం2ి.” gా��ల� &¬ంద��&M అలo/ Ú స��!ర]ం చూ:ాడ$, 
మ��&¬ంద�� &¬రక� మoర]భ�షwతNం <aRత���:�BంIి. &ావZన Éర? 
భ{�ల� సం_�రం _ేXి చూడం2ి, ఆ సత�;ర.ాHర?ల గ; 
ఏమBంIో!” ఖు�ఆ± 16:36 

 
లi&ా సుgార�  4:8ల� BCసును vUౖS�ను తనను 

ఆ�ా�ించమ< అడ$గ,తÎ, I�<&M బదుల�9ా తను BCసుక� 
సమస�  ల�&ాలDUౖ అ�ి&ా�ా<� మ��య, &5���ప�;షwలను 
ప�.ాIి.ా� న< ఇలo gా9ా¨ నం _ే.ా� డ$. “&ాబట
w   వZ ��క� 
zé &MH;gా Bదంతయ,  దగ,న< ఆయనSj _ెDUrను. అందుక� 
BCసు –   IేవZ2ౖెన ప�భ,వZనక� zé &MH ఆయనను మoత�మ, 
XE%ంపవలkను అ< g�ా యబ2ియ,న�ద< gా<&M ప�త��త� ర 
�_ెRను.” &ాబట
w , &Qవలం సృvిw కర�  మoత��� ఆ�ా�ింపబడట�<&M 
అర?æ డ$ మ��య, సృvిw కర�ను వIిf లnI� సృvిw కర�Sj :ాట� 
ఇతర?లను ఆ�ా�ించటం అసత�ం, అ:�ా మoణ�కం, కృ;�మం, 
బ{టకం అ��Iే BCసు Iివ�సంIేశంల�< అసల� .ా�ాంశం. BCసు 
ప�జలను తన Iివ�సంIేశం gmౖపZ Dిలవటం మoత��� _ేయక, 

                                                 
1. ఇకHడ ‘��మ,’ అ��Iి అలo/ Ú GకH ‘�ాజసం, ³·%, హëంI�త��<�’ 

సూPసు� ంIే 9ా< బహëవచ��<� అంట� అ��క IేవZళÔను &ాదు.   
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:�ా ర̂నల� వంగటం I�N�ా మ��య, సృvిw కర�ను సNయం9ా 
:�ా ��^ంచటం I�N�ా ప�Í9ాత!కం9ా I�<< gా�� మ,ందు ఆయన 
ప�ద��®ంP��డ$. మoర?H 14:32ల� ఇలo ఉన�Iి: “gార? 9"Sే~మ�� 
అనబ2ిన _ోట�నక� వPRనపడ$, ఆయన – ��ను :�ా ర̂న _ేXి 
వచుR వరక� É��కHడ కiర?Rండ$డ< తన aష��లSj _ెDిr ... ” 

మ��య, లi&ా 5:16 ల� ఇలo ఉన�Iి: “ఆయన :�ా ర̂న 
_ేయ,టక� అరణ�మ,ల�<&M gmళá/  చుం2ెను.” 

 
BCసు gా��< Iివ�లsణ�లల� ఏ&"'క�2ౖెన ఆ య��ర̂ 

సృvిw కర��� ఆ�ా�ించమ< ఆyN<ం_ెను. సృvిw కర�  తన సృvిwS�ల 
లsణ�లను కf9� ఉండడ$ మ��య, సృvిwల�< ఏ సృvిwతమB�� 
సృvిw కర�  గ,ణగణ�లల� :ాల�పంచు&`జpలదు. మత�B సుgార�  
19:16-17ల�, ఒక వ�&M�  Fస¸ ను మంP గ,��ంP, “బAధక�2�, 
<త�F%తమ, :ºందుటక� ��ను ఏ మంP &ార�మ, _ేయవలkన<” 

ఆడ$గ9ా, ఆయన “మంP &ార�మ,ను గ{��R న�m�ందుక� 
అడ$గ,చు���వZ? మంPgా2ొకH2ే” అంటþ జgా�సూ� , 
‘అప���త మంPతనం’ లnI� ‘సంప�ర�  మంPతనం’ అ�� 
Iివ�లsణ�<� సNయం9ా తన&Q ఆ:ాIించట�<� ఆయన 
ఖం2ింP��డ$. మ��య, ఆ Iివ�లsణం &Qవలం సృvిw కర�క� 
మoత��� _ెందుత�ంద< ధృ¡క��ంP��డ$.  
 

&"'(స� వZలల� అత��ిక bాతం ప�జల� ��డ$ BCసు�� 
:�ా ��^సు� ���ర? మ��య, ఆయ�� IేవZడ< gాIిసు� ���ర?. ‘S�మ, 
మoనవZ2ౖెన BCసును :�ా ��^ంచటం లnదు &ా , మoవZ2ౖెన BCసుDUౖ 
అవS���ంPన IేవZ2ి< ప��సు� ���మ<’ gా��ల�< తతNg�త� ల� 
gాIిసు� ���ర?. %గ6yలక� .ా¤ాw ంగప2ే %గ6y�ాధక�ల అ´:�ా యం 
కi2� స��9ా]  IW<�� :�f ఉన�Iి. మoనవZడ$ తన _ేత�ల_ే 
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తయoర?_ేXిన %గ6yలను ఎందుక� ప��సు� ���ర< ఎవ�"'�� 
%గ6y�ాధక�ల తతNg�త� ను అ2ి9�Sే, ‘gాస� gా<&M S�ను 
%గ6yలను ప��ంచటం లnద<’ ఆయన జgా�.ా� డ$. ఇం&ా ‘ఆ 
%గ6హం IేవZ2ి ఉ<&M&M &Qవలం ఒక &Qంద��ందువZ మoత���న<, 
%గ6హంల� ఉన� IేవZ2ి�� తను ఆ�ా�ిసు� ���న<, అంSే9ా< 
��;కం9ా ఆ %గ6y< ఆ�ా�ించటం లnద<’ ఆయన gాIి.ా� డ$. ఈ 
%వరణక� మ��య, BCసును :�ా ��^ంచట�<&M గల &ారణ�ల� 
%వ��సు� న� &"'(స� వZల %వరణలకi మధ� అసల� వ�S��స�� 
లnనట�/ 9ా ఉన�Iి. ఈ అపమo�ా] <&M మ{ల&ారణం – సృvిw కర�  తన 
సృvిwS�లల� అవత��.ా� డ�� Ñర అసత� %bాNసం. అట�వంట
 
నమ!క�� సృvిw కర�  GకH సృvిwS�లను ఆ�ా�ించట�<� 
సమ��^సు� ంIి.   
 

&Qవలం ఒ&Q సృvిw కర�ను ఆ�ా�ించమ�� Fస¸ GకH 
Iివ�సంIేశం ఆయన భ{ల�&ా<� ¡2ిన తర?gాత మo��Rg�య 
బ2ినIి. :ìల� నుం2ి zదల�&¬< తర?gాత &ాలపZ అనుచర?ల�, 
సNచ����న మ��య, సరళ���న ఆ Iివ�సంIేbా<� BCసును, 
ఆయన తf/  ���·<1

, Iౖెవదూతలను2
 మ��య, XUBంట�లను 

                                                 
1. XUBంÅ ���·9ా Dిలవబ2ింIి. :�పZల &ాలం నుం2ి &"'(స�వ చ�·Rల� ఉన�త 
.ా^ ��<&M ప��క అBనIి. 3వ లnI� 4వ శS�బ̈ంల� ‘�ిÍట�&¬¸’ అంట� ‘IేవZ2ి< 
¶Xి��%డ’ లnక ‘IేవZ2ి తf/’ అ�� మoర?DEర? ఇవNబ2ింIి. ��మను &ాథfక�Hల 
మ��య, స��తన/ß�ందస &"'(స�వZల F%S�ల�/  పండ$గల, భ&M�సంబంధ���న XEవల 
మ��య, జపమoలల ర°పంల� ���·క� అం&Mతం _ేXిన ప�ఖo�త ప�జల� 
బ�y!ండ���న :ాత�ను :�vిం_�B. (The New Encyclopaedia Britanica, vol. 7. 

pp. 897-8 and vol. 16, pp. 278-9).    
2. ���&"¾, 9ా��య¾ మ��య, �ా�U¾ అ�� Iౖెవదూతలను XUBంట�ల�9ా 
మo��Rబ2ి��ర? మ��య, ���&"fమo¸ (ఆం9�/కనుల_ే ‘XUBంÅ ���&"¾ మ��య, 
అందర? XUBంట�ల పండ$గ’ అ< Dిలవబ2ే) అ�� ����!క పండ$గల� 29 XUDUwంబర?న 
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ఆ�ా�ించట�<� సమ��^ం_ే &M/షw���న SౖెÄతN XిI�� ంతం9ా మo��R 
g�Xి��ర?. తమక� అవసర���నపడలo/  g�డ$&`వ2�<&M &Qథfక�Hల 
వద̈ XUBంట�ల :ºడ$9ాట
 పట
w క ఉన�Iి. ఉI�హరణక�, ఒకg�ళ 
ఏIౖె�� :�9ªట�w క�న�ట/ BSే, ఆ :�9ªట�w క�న� వసు� వZ కను 
9ª��ందుక� సyయం _ేయమ< �ేబ,ల XUBంట� ఆం�ో < 
g�డ$క�ంట�ర?.1 XUBంట� ä2ె థ2�� య¸ అ.ా���లను .ాధ�ం 
_ేXE XUBంట� ��యక�2ౖె��డ$ మ��య, నయం &ా< ��9ాల 
P&Mత~, DU�Ô అవ����ల� S½ల9�ంపZ zదలkౖన gాట
 &¬రక� 
ఆయనను g�డ$క�ంట�ర?.2 ప�యoణ�క�ల సంరsణ XUBంట� 
��యక�<9ా XUBంట
 &M6¤�w ఫ� అB��డ$. 1969 వరక� 
ప�యoణ�క�ల� తమ రsణ &¬రక� ఆయనను g�డ$క���gార?. 
అBSే అత2ి మoయ, కృ;�మతనం ధృ¡క��ంచ��ంచబ2ిన 
తర?gాత 1969ల� :�పZ ఆIేశం I�N�ా XUBంట�ల పట
w కల� 
నుం2ి అత2ి DEర? S½ల9�ంచబ2ినIి.3 అ�ి&ా��కం9ా అత2ి DEర? 
XUBంట�ల పట
w కల� నుం2ి S½ల9�ంచబ2ి��, ప�పంచ నల� 
మ{లలo ��ట
&5 &¬ందర? &Qథfక�Hల� XUBంట� &M6¤�w ఫ� ను 
:�ా ��^సూ� �� ఉ���ర?.  
 

XUBంట�లను ప��ంచటం, g�డ$&`వటమ��Iి ఏ&"'క 
Iౖెgా�ాధనను ఖం2ిసు� ంIి మ��య, కల�vితం _ేసు� ంIి; మ��య, 
                                                                                                       
పaRమ చ�·Rల_ే మ��య, 8 నవంబర?న తÎర?r స��తన/ß�ందస చ�·Rల_ే gా��&M 
అం&Mతం _ేయబ2ి��B. తÎర?r చ�·Rలల� XUBంట� ���&"¾ ప�జp %��నం 4వ 
శS�బ̈ంల� :�ా రంభ���నIి. సNర]  XUౖ���ల ��యక�<9ా XUBంట� ���&"¾ GకH 
.ాంప�I�Bక .ా^ నం వలన Iౖెవదూతలంద�� స��!నమ, త�దక� ఈ ప�జp 
%��నంల� _ేరRబ2ినIి. (The New Encyclopaedia Britannica, vol. 8, p. 95).  

ఆయన XUౖ���ల ��యక XUBంట�9ా మo����డ$.        
1. The world Book Encyclopedia, vol. 1, p. 509.  
2. The World Book Encyclopedia, vol. 1, p. 146.  
3. Ibid., vol. 3, p.417.  
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అIి వ�ర̂���నIి. ఎందుకంట�, మoనవZల :�ా ర̂నలక� సFవ���న 
gmౖ�� లnక <�·�వ���నgmౖ�� జgాబ, ఇవNలnవZ. సృvిw కర�  GకH 
ఏకIౖెgా�ాధనల�, ఏ ర°పంల��mౖ��, ఏ పద�;ల��mౖ��, ఏ 
ఆ&ారంల��mౖ�� స�Q ఆయన సృvిw &M ��గ.ాNమ�ం అస~ల� కfrంచ 
కiడదు. IW< గ,��ంP ఖు�ఆ± ల� అలo/ Ú ఇలo ప�కట
సు� ���డ$.   

         
 6ْ-ُ�ُ *َ�� ُدوِن اِ� ِ�َ. ٌد َأْْ� )7:194(……ِإن$ ا�$ِ/&َ� َتْ�ُ��َن ِ

 
“<శRయం9ా,Éర? అలo/ Ú ను %2ిP ఎవ���mౖSే Dిల�సు� �����, 
gార? కi2� Éలoంట
 I�సులn!..” ఖు�ఆ± 7:194 

 
BCసు మ��య, ఆయన కంట� ప�రNం వPRన ప�వక�లంద�� 

Iివ�సంIేశం ఇIే. అంSే9ాక అం;మ ప�వక�  అBన మ,హమ!� 
సల/ లo/ హë అలkౖ=> వసల/ ం సంIేశం కi2� ఇIే. &ాబట
w , ఒకg�ళ 
ఎవ�"'�� మ,Xి/ ం, లnI� తనను S�ను మ,Xి/ ం అ< Dిల�చుక��� 
ఎవ�"'�� వ�&M�  – ఏ XUBంట��mౖ�� :�ా ��^సు� ంట�, అతను ఇ.ా/ ం ప���ి< 
I�ట
న gాడవZS�డ$. సNర]  ప�g�శం &¬రక� &Qవలం ‘లoBలoహ 
ఇల/ లo/ Ú, మ,హమ!దుర6సూల�లo/ Ú – &Qవలం అలo/ Ú తపr 
ఇం&"వNర° ఆ�ాధు�ల� లnర? మ��య, మ,హమ!� ఆయన 
GకH సంIేశహర?డ$’ అ< %శNXించటంSj�� స��:�దు. ఇ.ా/ ంల� 
ప�g�aంచట�<&M మoత��� ఈ %bాNస ప�కటన ¡ల�కfrసు� ంIి. 
అBSే, ఒక మ,Xి/ ం GకH ఈ %bాNస ప�కటనను ఖం2ింపజQXE 
మ��య, ఇ.ా/ ం నుం2ి బ=>షH��ంపజQXE అ��క ఆచరణల నుం2ి 
దూరం9ా ఉండవలXి ఉన�Iి. gాట
ల� అ; గంÒర���నIి – vిర?H 
_ేయటం అంట� సృvిw కర�ను వIిf లnI� సృvిw కర�Sj :ాట� 
ఇతర?లను g�డ$&`వటం.  
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మ,Xి/మ,Xి/మ,Xి/మ,Xి/ ��9ా< ��9ా< ��9ా< ��9ా< ‘మ,హమ!IWయ,డ$మ,హమ!IWయ,డ$మ,హమ!IWయ,డ$మ,హమ!IWయ,డ$’     ఏమoత�ం ఏమoత�ం ఏమoత�ం ఏమoత�ం &ాదు&ాదు&ాదు&ాదు ....  
 

BCసు GకH ధర!ం మ��య, ఆయనక� ప�రNం వPRన 
ప�వక�లంద�� ధర!ం – ఏ&"'క IేవZ<&M సమ��rంచుక��� ధర!��. 
IW<�� అరê ��షల� ఇ.ా/ ం అంట�ర?. ఈ ధర!ం GకH అనుచర?లn 
‘ఏ&"'క IేవZ<&M <జం9ా సమ��rంచుక�న�gార?’, ¡��< అరê 
��షల� ‘మ,Xి/ ంల�’ అంట�ర?. ఇ.ా/ ంల� g�డ$&`వటమ��Iి కi2� 
ఒక ఆ�ాధనBC. ప�వక�  మ,హమ!� సల/ లo/ హë అలkౖ=> వసల/ ం 
ఇలo పf&ార< న¶దు _ేయబ2ినIి ‘g�డ$&`ల� అ��Iి 
ఆ�ాధనక� _ెంIిన ఆచరణBC’1

 &56సు� ను ఆ�ా�ిసు� ���ర? &ాబట
w  
&"'(స� వZల  మ��య, బ,దు¨ 2ి< ఆ�ా�ిసు� ���ర? &ాబట
w  బ�ద�వZల  
Dిలవబడటంల� gా��&M ఎలoంట
 అభ�ంతరం లnదు. &ా , మ,Xి/ ంల� 
మ,హమ!IWయ,ల< Dిలవబడట�<&M అస~ల� అం9·క��ంచర?. 
IW<&M &ారణం - మ,హమ!IWయ,ల� అ�� పదం మ,Xి/ ంల� 
మ,హమ!� ను ఆ�ా�ి.ా� ర< సూPంచట��. ఇIి ఎట
w X̂ి;ల�నూ 
సత�ం &ాదు. తమ ప�వక�లను gా�� &ాలంల� అనుస��ం_ేgా��&M 
ఖు�ఆ± ల� అలo/ Ú ‘మ,Xి/ ంల�’ అ�� DEర? DUట
w��డ$. అరê 
��షల� మ,Xి/ ంల� అంట� సృvిw కర�  అÒ¤ాw <&M సమ��rంచుక�న� 
gార< అర̂ం. (&ాబట
w  ఆ యo ప�వక�ల &ాలంల� ఆ యo ప�వక�లను 
అనుస��ంPనgార?, BCసు ప�వక�  &ాలంల� BCసును అనుస��ంPన 
gార? మ��య, మ,హమ!� ప�వక�  &ాలంల� మ,హమ!� 
(సల/ లo/ హë అలkౖ=> వసల/ ం) ను అనుస��సు� న�gార? మ,Xి/ ంల  
Dిలవబ2�లn9ా< &"'(స� వZల , మ,హమ!IWయ,ల  &ాదు.)   
      

� َ;ْ.1ُ َوC�ِ َهَ/ا  ..…ْ�ِ � )22:78(……ُهَ� َس2$ ُآ6ُ ا��2ِ'ِ9ْ2َُ

 

                                                 
1. సున± అబ{ I�వ��, 1వ గ6ంథం, DEF 387, హIW� �mం. 1474.  
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“..... ఆయన zదట
 నుం2ి Éక� ‘అలo/ Ú క� %�ేయ,ల� 
(మ,Xి/ ంల�)’ అ< DEర?DUట�w డ$.....” 22:78 

 
ఫfతం9ా BCసు Iివ�సంIేశం GకH అసల� .ా�ాంశం 

ఏమంట� మoనవZడ$ &Qవలం సృvిw కర�ను మoత��� ఆ�ా�ిం_�f. 
ఆయన తన సృvిwS�ల మధ�వ���తNం I�N�ా ఏ %ధం9ా�mౖ�� స�Q 
ఆ�ా�ింపబడకiడదు. &ాబట
w , ఆయన ర°:ా<� P��క��ంచ 
కiడదు, _ెకHకiడదు, %గ6హమ,9ా తయoర? _ేయకiడదు. 
ఆయన మoనవZ2ి గ6హణశ&M�&M అంద<gాడ$.  
 

%గ6హం%గ6హం%గ6హం%గ6హం    -     Pత�పటంPత�పటంPత�పటంPత�పటం  

 
IేవZ2ి ర°:ా<� తయoర?_ేXE %గ6y�ాధక�ల ఆచరణను 

BCసు s�ంచలnదు. Sౌ�ాత�ల�< ఈ <vE��జ�ను BCసు గట
w 9ా 
ధృ¡క��ంP��డ$ “DUౖన ఆ&ాశమంIే9ా< &M6ంIి భ{�యంIే9ా< 
భ{� &M6ంద  ళ/యంIే 9ా< య,ండ$ Iే< ర°పమ,నBనను 
%గ6హమ,నBనను  వZ _ేXి&¬నకiడదు. gాట
&M .ా9�లపడ 
కiడదు. gాట
< ప��ంపకiడదు.” <ర]మ&ాండమ, 20:4. &ాబట
w  
ప�;మల�, fంగమ,ల�, %గ6హమ,ల�, Pత�పటమ,ల�1

 అనబ2ే 

                                                 
1. 8వ శS�బ̈ం మ��య, 9వ శS�బ�¨ లల� బ¦ౖజpంట»ౖ± .ామoé జ�ంల� ����!క ర°:ాలను 
gాడటంDUౖ %గ6y�ాధన వ�;�Qక�లSj gా9�NgాI�ల� జ��9���B. అ��క &ారణ�ల 
వలన %గ6y�ాధన వ�;�Qక�ల� %గ6yల, ప�;మల, Pత�పట�ల ప�జలక� అభ�ంతరం 
పf&M��ర?. ఆ &ారణ�లల� :ాత <బంధనల�< పIి <బంధనలల� (<ర]మ&ాండమ, 
20:4) Sెల�పబ2ిన Iౖెవర°:ాలను వ�;�Q&Mం_ే మ��య, %గ6y�ాధన అవ&ాbాలను 
వ�;�Q&Mం_ే <vE��జ�ల� కi2� ఉ���B. అBSే %గ6yల ప��&ాత!క సహజతNం 
మ��య, సృvిwS�ల 9ౌరవం DUౖ %గ6y�ాధ సమర�క�ల� పట�w బట
w��ర?.  

చ�·R ఆరంభ &ాలంల�, BCసు మ��య, XUBంట�ల GకH Pత�పట�ల� 
తయoర?_ేయటం మ��య, gాట
&M ఉన�త .ా^ నం ఇవNటం DUౖ �వ����న వ�;�Qకత 
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����!క ర°:ాలను gాడటమ��Iి S½f&ాలపZ &"'(స� వ పం2ిత�ల_ే 
గట
w 9ా వ�;�Q&Mంచబ2ినIి.  అBSే, 9·6క� మ��య, ��మను 
.ాంప�I�యoలల�< Pత�పట�ల తయo�· మ��య, IేవZ2ి< మoనవ 
ర°పంల� P;�ంచడం zదలkౖన% క6మం9ా బలప2ి, అం;మ 

%జయం .ా�ింPన%. ఈ %ధం9ా అం_ెలం_ెల�9ా సృvిw కర�  
ఆ�ాధన బల= న ప2ి, సృvిwS�ల ఆ�ాధనల�<&M I����యక�ం2� 
ఉండట�<&Q &ాలr<క IౖెవPత�పట�ల, %గ6yల తయo�· <vE�ించ 
బ2ినIి. ఎప2ౖెSే ఒక మoనవZడ$ తన ��దడ$ల� సృvిw కర�  
ఆ&ా�ా<� ఊ=>ంచుక�ంట�2ో, <జp<&M అతను సృvిw కర�ను, ఆయన 
                                                                                                       
ఉం2ేIి. అBSే మ,ఖ�ం9ా ��మ± .ామoé జ�ం GకH తÎర?r ��గంల� %గ6yల, 
Pత�పట�ల gాడ$క క6మం9ా ప�జpదరణ :ºంIినIి. &56,శ. 6వ శS�బ̈పZ Pవ��ల� 
మ��య, 7వ శS�బ̈ంల� %గ6y�ాధన, తరచు9ా gాట
 కలrనDUౖ తమ గ,2ి�నమ!&ా<� 
సూPసూ� , అ�ి&ా��కం9ా :�� త~=>ంచబ2ిన ఆ�ాధన9ా మo��:�BనIి. ఏXియo 
���నర?ల� అలoంట
 ఆచరణలక� బల���న వ�;�Qకత ఎదు�"'నIి. &56,శ. 726ల� 
బ¦ౖజpంట»ౖ± చక6వ��� అBన 3వ fÍ బ=>రంగం9ా %గ6y�ాధనక� వ�;�Qక చర�ల� 
�సుక����డ$. మ��య, అ�ి&ా��కం9ా &56.శ. 730 ��ట
&M %గ6y�ాధన ప����9ా 
<vE�ించబ2ినIి. IW<Sj %గ6y�ాధక�ల�  �వ� అణPg�తక� గ,�"'��ర?. IW< ప���వం 
3వ fÍ తర?gాత వPRన 5వ &ా± ¤ాw ంట
± (&56.శ. 741 – 775) ప��:ాలనDUౖ IW< 
ప���వం �వ�ం9ా ప2ినIి.  

అBSే &56.శ. 787ల� మy�ాణ� ఇ�"�� <&ాBBC వద̈ 7వ .ారN;�క 
&ౌ<~ల� సమog�శపరPనIి. I�<ల� %గ6y�ాధన వ�;�Qక�ల� ఖం2ించబ2ి��ర? 
మ��య, IేవZ2ి Pత�పట�ల� మ��య, %గ6yల� పZన:.ా^ Dించబ2ి��B. &ా , 5వ 
fÍ Xింyస��<� అ�ి��=>ంPన gmంట�� &56.శ. 814ల� మరల %గ6y�ాధక 
వ�;�Qక�ల� బలవంత�లయo�ర?. &56.శ. 815ల� జ��9�న <&ాBBC &ౌ<~ల� 
సమog�శంల� %గ6y�ాధన <vE�ించబ2ినIి. ఈ �"ం2ో %గ6y�ాధక వ�;�Qక�ల &ాలం 
&56.శ. 842ల� చక6వ��� �ిÍ�ిల¸ మరణ�నంతరం అంత���:�BనIి. &56శ.843ల� 
అత2ి పటwపZ�ాణ� IేవZ2ి Pత�పట�ల మ��య, %గ6yల ఆ�ాధనల ఔన�S��<� 
పZన:.ా^ DింPనIి.ఆ సంద�ా¿<� తÎర?r ఆ�ª^ 2�క�~ చ�·Rలల� ‘�ీ�w  ఆ� ఆ��¨ 2�&M~’ 

అ�� DEర?Sj ��ట
&5 పండ$గలo జర?పZక�ంట�ర?. (The New Encyclopaedia 

Britannica, vol. 6, p. 237)               
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సృvిwS�లSj :�లRట�<&M ప�య;�సు� ���డన�మoట. ఎందుకంట�, 
మoనవZ2ి ��దడ$ తను చూXిన gాట
 ఆ&ా�ా<� మoత��� 
ఊ=>ంచగలదు. మ��య, ఈ F%తంల� సృvిw కర�  మoనవZ2ి&M 
అస~ల� కనబడడ$.  
 

Pత�పట�ల, %గ6yల I�N�ా IేవZ2ి< ఆ�ా�ిం_ే 
సంప�I�యo<� అనుస��ం_ే &"'(స� వZల� తరచు9ా ‘IేవZ2ి ఆ&ా�ా<� 
ఊ=>ంచక�ం2� ఆయనను ఎలo ఆ�ా�ించగలం?’ అ< 
ప�a�సు� ంట�ర?. :�ా మoణ�క Iివ�సంIేbాలల� సృvిw కర�  SెfDిన తన 
GకH Iివ�గ,ణగణ�ల, Iివ�లsణ�ల జp� నం ఆ��రం9ా�� ఆయన 
ఆ�ా�ింపబడవలkను. ఉI�హరణక� – ఖు�ఆ± ల� అలo/ Ú   
తనను S�ను అనంత కర?ణ�మయ,<9ా Sెల�పZత����డ$. &ాబట
w  
ఆయన ఆ�ాధు�ల� ఆయన GకH అ��క &ార?ణ��లDUౖ దృvిw  
.ా��ంP, gాట
&M బదుల�9ా ఆయనక� కృతజ�తల� Sెల�పZ 
&`వలkను. అలo9Q తమDUౖ చూపZత�న� ఆయన &ార?ణ� 
సN��gా<� గమ<ంP, S�మ, కi2� ఇతర మoనవZలDUౖ దయ 

చూపవలkను. అలo9Q, అలo/ Ú తనను S�ను అత��ికం9ా s�ం_ే 
gా<9ా Sెల�పZత����డ$. &ాబట
w , ఆయన I�సుల� S�మ, :ాపం 
_ేXినపడ$, పbాRS�� పంSj ఆయనgmౖపZ మరల వలk�� 9ా<, <�ాశ 
_ెందకiడదు. అలo9Q, అలo/ Ú sమoగ,ణ�<� ప�శంXిసూ� , S�మ, 
కi2� ఇతర మoనవZలను s�ంచవలkను.    
 

భ%ష�gాణ�భ%ష�gాణ�భ%ష�gాణ�భ%ష�gాణ�  
 

తన తర?gాత �ాబABC ప�వక�  గ,��ంP తన అనుచర?లక� 
మ,ందు9ా�� SెfయజQయడమ��Iి BCసు Iివ�సంIేశంల�< ఒక 
��గం. BCసు �ాక గ,��ంP Íyను బ�Dి� సు� డ$ మ,ందు9ా�� 
ప�కట
ంPనట�/ 9ా, తన తర?gాత �ాబABC అలo/ Ú GకH అం;మ 
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ప�వక�  అBన మ,హమ!� గ,��ంP BCసు ప�కట
ంP��డ$. ప�వక�  
మ,హమ!� �ాక గ,��ంP Sెల�పZతÎ BCసు పf&Mన భ%ష�gాణ� 
గ,��ంP ఖు�ఆ± ఇలo Sెల�పZత�న�Iి.      

   
�� َ&َ�ي$ َوِإْذ َ; َل َِ�ْ%َ  2َ�ِ  ;ً=�>َ��ْ�َ&C�ِ%َ  &َ 6َ ِإْسَ�ا1َ�Eِ ِإن=C َرُس�ُل اِ� ِإَ�ْ�ُ-6ْ َُ ��F9َ اْ%ُ

 �ُ2َIِْ�ي اْس2ُُ� َأJْ%َ �ْ�ِ C4=ً�ا ِ%َ�ُس�ٍل َ&8ِْت.َ�� ا�
$ْ�َراِة َوَُ�ِ ....... )1:66( 

 
 

(జp� పకం _ేసు&`ం2ి) మ��య, మర�À క�మoర?డ$ ఈ.ా 
(తన ప�జలSj) ఇలo పf&"ను: “ఓ ఇ.�ా Bã¾ సంత; gారలo�ా! 
<శRయం9ా, ��ను É వద̈క� పంపబ2ిన అలo/ Ú GకH 
సంIేశహర?ణ�� , ��క� ప�రNం, వPR ఉన� Sౌ�ా� గ6ం��<� 
ధృవపర?సు� ���ను. మ��య, �� తర?gాత ‘అహ!�’

1
 అ�� 

సంIేశహర?డ$ �ాబAత����డ$, అ�� Áభgార�ను ఇసు� ���ను.” 
ఖు�ఆ± 61:6 

 
ప�వక�  మ,హమ!� సల/ లo/ హë అలkౖ=> వసల/ ం �ాక 

గ,��ంPన &¬<� భ%ష�gాణ,ల� 9�XUrల�ల� కi2� ఉ���B. 

9�XUrల�ల� BCసు ఇలo పf&Mనట�/  g�ా యబ2ింIి. ‘��ను తం2ి�< 
g�డ$&¬ందును, É Gద̈ ఎల/ పడ$ నుండ$ట&"' ఆయన మ�ªక 
ఆదరణకర�ను2

, అన9ా సత�సNర°Dియగ, ఆత!ను Éక� 
అనుగ6=>ంచును.’ Íyను సుgార�  14:16 

                                                 
1. మ,హమ!� మoIి��9ా అహ!� కi2� అరê ��షల�< హÀ̈ అ�� మ{లపదం 
నుం2ే ఉద¿%ంPనIి. హÀ̈ అంట� ప�శంస, కృతజ�త. ప�వక� మ,హమ!� సల/లo/ హë 
అలkౖ=> వసల/ ం అహ!� అ�� DEర?Sj కi2� Dిలవబ2ేgార?.    
2. ‘paraclete’ అ�� 9·6క� పదం kjvల� ‘ఆదరణకర� - comforter’ 9ాను మ��య, 
ఇతర గ6ం��లల� ‘Advocate’ and ‘Helper’ 9ానూ అనువIించబ2ినIి. Parakletos 

అంట� ‘మ�ªకత< &¬రక� వ&ాలo�  పZచుRక�న� వ�&M�, 9ాఢం9ా మ�ªక< b£6యసు�  



93 

 

.ామoన� &"'(స� వZల� DUౖన DE�ªHన� Íyను సుgార�  14:16 

వచనంల�< ‘ఆదరణకర�’ అ�� పI�<� ‘ప��ÁI�� త!9ా’1
 అర̂ం 

_ేసుక�ంట�ర?. అBSే ఇకHడ గ,���ంచవలXిన %షయం ‘మ�ªక 
ఆదరణకర���’ వచన��గం BCసు వంట
 మ�ªకత<< సూPసు� ంIే, 
&ా< ఏIో ప��ÁI�� త!ను &ాదు,2 మ,ఖ�ం9ా Íyను 16:7 ల�< 
BCసు GకH ఈ పల�క�ల� IW<< ధృ¡క��సు� ���B  - ‘అBSే 
��ను ÉSj సత�మ, _ెపచు���ను, ��ను gm�/ :�వZట వలన Éక� 
ప�Íజనకరమ,, ��ను gmళ/< BÜడల ఆదరణకర�  É Gద̈క� 
�ాడ$, ��ను gm�/న BÜడల ఆయనను É Gద̈క� పంపZదును’. 

ఇకHడ ‘ఆదరణకర�’ అ�� పదం ప��ÁI�� త!ను సూPంచదు. 
ఎందుకంట�, 9�XUrల� ప�&ారం, ప��ÁI�� త! BCసు పZట�w క3

 కంట� 

                                                                                                       
&`ర?తÎ, అత<&M సలy ఇచుRgాడ$ లnI� బA�ించుgాడ$’ అ< అర̂ం. (Beacon 

Bible Commentary, vol. 7, p. 168).     
1. Íyను సుgార� 14:26 చూడం2ి, “ఆదరణకర�, అన9ా తం2ి� �� ��మమ,న 
పంపబAవZ ప��ÁI�� త!. సమస�మ,ను Éక� బA�ింP ��ను ÉSj _ెDిrన 
సంగత�ల<�ంట
< Éక� జp� పకమ, _ేయను.” అBSే 1Íyను ప;�కల� 4:1 ల� 
‘ఆత!’ అ�� పదం ఒక ‘ప�వక�’ ను సూPసు� ంIి. “Dి�య,లo�ా, అ��క�లkౖన అబద�  
ప�వక�ల� ల�కమ,ల�<&M బయల� gm�/య,���ర? గనుక ప�; ఆత!ను నమ!క, ఆ 
యo ఆత!ల� IేవZ< సంబంధ���నgl &ాgl ప�·dించం2ి.” 1ÍÝను 4:1  
2. ఆంగ/ంల� gాడబ2ిన‘another-మ�ªక’అ�� పI�<కర̂ం ‘అలoంట
Iే మ�ªకట
’ లnక 
‘మ��లoంట
Iి’. 9·6క�ల�< &¬6 త�<బంధనల� ఇకHడ allon అ�� పదం gాడబ2ినIి. ఇIి 
‘allos’ GకH పZంfంగ, IిN�యo%భ&M� ర°పం: ‘అలoంట
Iే మ�ªకట
’. 9·6క�ల� 
‘మ��లoంట
Iి’ అనట�<&M ‘heteros’ అ�� పదం gాడబడ$త�ంIి; &ా , &¬6 త�  <బంధన 
Íyను 14:16ల� ఈ పI�<� gాడలnదు. (Jesus, a Prophet of Islam, pp. 15-6).        
3. తf/ గర¿మ,ల� ఉండ9ా Íyను బ�Dి�సు�  ప��ÁI�� త!Sj <ంపబ2ెను (లi&ా 
సుgార� 1:15); ఎfసబ¦త� ప��ÁI�� త!Sj <ంపబ2ెను (లi&ా సుgార� 1:41), 
Íyను బ�Dి�సు�  తం2ి� జక��యo� కi2� ప��ÁI�� త!Sj <ంపబ2ెను (లi&ా 
సుgార� 1:67).    
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మ,ందు ఈ ప�పంచంల� ఉన�Iి మ��య, ఆయన &ాలంల�1
 కi2� 

ఈ ప�పంచంల� ఉన�Iి. IW< అర̂ం ఏ�టంట� ఆదరణకర�  
అపrట
&Mం&ా ఈ ప�పంచంల�<&M �ాలnదు.  
 

ప�వక�  ఆదరణకర�  ‘É Gద̈ ఎల/ పడ$ నుండ$ట&"'’ 
వచుRన�� BCసు ప�కటనను ‘ఆ ఆదరణకర�  తర?gాత అదనం9ా 
మ�ªక ప�వక�  �ావలXిన అవసరం లnదు’ అ< అర̂ం 
_ేసు&`వచుRను. సృvిw కర�  GకH ప�వక�లల� ఆయన అం;మ 

gాడ$. ఆయన సంIేశం ఈ zత�ం ప�పంచం అంతమBC� వరక� 
భద�ం9ా &ా:ాడబడ$ను.2 

 
మ,హమ!� సల/ లo/ హë అలkౖ=> వసల/ ం �ాక గ,��ంP 

BCసు మ,ందు9ా Sెల�పటమ��Iి Sౌ�ాత�ల�< ఈ భ%ష�gాణ�< 
ధృ¡క��సు� న�Iి. IిN�ÍపIేశ&ాండమ, 18:18&19 ల� IేవZడ$ 
¶స¸ Sj ఇలo పf&Mనట�/  g�ా యబ2ినIి ‘gా�� సÝదర?లల�3

 

నుం2ి   వంట
 ప�వక�ను gా�� &¬రక� పZట
wం_ెదను; అత< �Êట4
 �� 

మoట నుంచుదును; ��ను అత< &ాజp� DించునIి యoవత�� ను 
అతడ$ gా��Sj _ెపను. అతడ$ �� ��మమ,న _ెప �� 
మoటలను %న< gా<< I�< గ{��R %_�రణ _ేXUదను.’ 
BÜషయo 42ల� �ాబABC ‘ప�భ,వZ GకH XEవక�2ి<’ గ,��ంP 

                                                 
1. Xి¶నుDUౖ ప��ÁI�� త! ఉం2ినIి (లi&ా సుgార� 2:26) మ��య, అIి :ావZ�ాB 

ర°పంల� BCసుDUౖ gాfనIి (లi&ా సుgార� 3:22).   

2. Jesus, A Prophet of Islam, p.13.  
3. అబ�yం క�మoర?2ౖెన ఇ¸ yక� సంత;gారలkౖన య{దుల� మ��య, ఇ¸ yక� 
.�దర?2ౖెన ఇ.ా!Bãల� సంత;gారలkౖన అరబ,üల� .�దర?లn.    
4. ఖు�ఆ± అంట� ప³�ంచబ2ేIి. ఖు�ఆ± సృvిwకర� GకH gాక�H అ< ప�వక� 
మ,హమ!� సల/లo/ హë అలkౖ=> వసల/ ం బA�ింP��ర?. ప�వక� మ,హమ!� సల/లo/ Ú 
అలkౖ=> వసల/ ం GకH gా�ఖo���ల� మ��య, ఆIేbాలను హIWథుల� అంట�ర?.   



95 

 

మ��య, =>బ{�  ప�వక�ల వలk ఇ.�ా Bãల�క� మoత��� ప���తం 
&ాక�ం2�, zత�ం మoనgా� &¬రక� ఆయన ప�వక�9ా 
�ాబAత����డ< BÜషయo భ%ష�gాణ� _ెDUrను. BÜషయo 42: 

“‘1:ఇIి9� ��ను ఆదు&¬ను �� XEవక�డ$. ��ను 
ఏరrరచు&¬<నgాడ$ �� :�ా ణమ,నక� Dి�య,డ$. అత< యందు �� 
ఆత!ను ఉంP య,���ను. అతడ$ అన�జనులక� ���యమ, 
కనుపరచును.’ ‘4:భ{ల�కమ,న ���యమ, .ా^ Dించు వరక� 
అతడ$ మంద9�లడ$ నల�గ,డ$పడడ$ IWNపమ,ల� అత< బAధ 
&¬రక� క<DUట�w ను.’ ‘11:భ{Iిగంతమ,ల నుం2ి ఆయనను 
సు� ;ంచు2ి. అరణ�మ,ను I�< పZరమ,ల�ను &QI�ర? <gాస 
96ా మమ,ల�ను �గ]ర9ా :ాడవలkను.’ ”. ప�భ,వZ GకH ఈ 
XEవక�డ$ మoత��� అరబ,ü1

 Iేశసు^ 2ౖెన &QI�ర?Sj2 DE�ªHనబ2ెను3.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1. Jesus, A Prophet of Islam, p. 11.  
2. .ా��రణం9ా ఇ.ా!Bãల� సంత;gా��< అరబ,üల� అంట�ర?. =>బ{� ల� ఈ 
పI�<&M  అర̂ం ‘అరబÚ - ఎ2���ల� <వXిం_ేgార?’. (Dicitonary of the Bible, p. 

47) ఇ.ా!Bãల� GకH ప�m�ండ$మంIి సంS�నం &"'దర? DEర?Sj ప�XిIి�&"&MHనIి 
(=>బ{� ల� &QI�ర?). &¬<� బ¦ౖ�ల� వచ��లల� ‘&"'దర?’ అ�� పదం .ా��రణం9ా 
‘అరబ,ü’ అ�� పI�<&M ప�ా�యపదం9ా gాడబ2ినIి. (B��!Bã 2:10, 

BÜ=ెజøHల� 27:21, BÜషయo 60:7, &5ర�నల� 1:5).     
3 . Jesus, A Prophet of Islam, p. 11. 
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4. Fస¸Fస¸Fస¸Fస¸    F%F%F%F%తతతత    %��నం%��నం%��నం%��నం     

 
ప�వక�  BCసు Iివ�సంIేశం GకH మ�� దృvిw &`ణం 

ఏ�టంట� తన మo�ా] <� అనుస��ంచమ< ఆయన ప�జలను 
ఆyN<ంచటం. ప�వక�ల� Iివ����న ధర!bాస��లను �సుక�వ.ా� ర? 
లnI� ప�రNపZ ప�వక�ల� �సుక�వPRన ధర!bాస��లను 
ధృ¡క��.ా� ర?. మ��య, Iివ�ం9ా అవత��ంPన ధర!bాస��లక� 
%�ేయత చూపZతÎ, తమ సృvిw కర�ను ఆ�ా�ించమ< gార? 
ప�జలను ఆyN<.ా� ర?. ఆ ధర!bాస��లను అనుస��ంP ఎలo 
F%తం గడ:ాల� gార? ఆచరణ�త!కం9ా తమ సహచర?లక� 
ప�ద��®ంP చూపZS�ర?. ఫfతం9ా, gార? తమను %శNXింPన 
ప�జలను, సృvిw కర�  వద̈క� _ే�QR తమ GకH ఋÞమo�ా] ��� 
అనుస��ంచమ< ఆyN<.ా� ర?. ఈ %షయ�� 9�XUrల�ల� ఇలo 
SెfయజQయబ2ినIి: ‘BCసు - ���� మoర]మ,ను, సత�మ,ను, 
Fవమ,ను; �� I�N�ా�� తపr BÜవడ$ను తం2ి�Gద̈క� �ాడ$’ 

Íyను 14:6. BCసును ఆ�ా�ిం_ేgార? ఆయన IౖెవS�N<&M 
.ాs�ం9ా ఈ వచ��<� DE�ªHంట����ర?. అBSే IేవZ<&M 
బదుల�9ా లnI� IేవZ<Sj :ాట�9ా తనను ఆ�ా�ించమ< BCసు 
ఏ��డూ ప�జలను ఆyN<ంచలnదు. ఒకg�ళ BCసు సNయం9ా DUౖ 
వచ��ల� పf&M ఉంట�, gాట
 అర̂ం ఇIి - ‘Iౖెవప�వక�ల� SెfDిన 
మo�ా] <� అనుస��ంP మoత��� సృvిw కర�ను ఆ�ా�ించవలkను’. 

&Qవలం తను బA�ింPన పద�; ప�&ార�� సృvిw కర�ను ఆ�ా�ించమ< 
BCసు తన aష��లక� గట
w 9ా _ెDUrను. ఒకg�ళ మoనవZల� 
సృvిw కర�ను <జం9ా DE��సు� న�ట/ BSే, gార? తనను (ప�వక�  
మ,హమ!� సల/ లo/ హë అలkౖ=> వసల/ ంను) అనుస��ంచవలXినIి 
9ా ఆIేaంచమ< ఖు�ఆ± ల�< ఆలk ఇమoé ± ల� సృvిw కర�  ప�వక�  
మ,హమ!� సల/ లo/ హë అలkౖ=> వసల/ ంక� ఆజp� Dిం_ెను.      
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6ٌ�Iٌِر َر�bُ�َ �ُ6ْ ُذُن�َ%ُ-6ْ َوا-ُ�َ �ْbِcْ&َ6ُ اُ� َو-ُ.ْ.ِOْ&ُ Cِن�Jُ.ِ$َن اَ� َ� ت�R.Oِ6ْ ُت
 ُ;1ْ ِإْن ُآْ�ُ

 
“(ఓ మ,హమ!�!) ఇలo ప�కట
ంచు: "ఒకg�ళ Éర? <జం9ా 
అలo/ Ú ను DE��ం_ేgా�Q అBSే, నను� అనుస��ంచం2ి - అలo/ Ú 
�మ!f� DE��.ా� డ$ మ��య, É :ా:ాలను s�.ా� డ$. అలo/ Ú 
అ�తం9ా s�ం_ేgాడూ, అ:ారం9ా కర?ణ�ం_ేgాడూనూ." ” 

ఖు�ఆ± 3:31 

 
&Qవలం ప�వక�ల మoర]ం మoత��� సృvిw కర�  gmౖపZ �సుక� 

gmö�Ô మoర]ం. ఎందుకంట� IW<< సృvిw కర�BC సNయం9ా 
<�Q¨aంP��డ$. ప�వక�  బ�ధ�త సృvిw కర�  Iివ�సంIేbా<� మoనవZల 
వరక� _ేరRటం మoత���. ప�వక�ల� లnక�ం2� సృvిw కర�ను ఎలo 
ఆ�ా�ిం_�ల�� %షయo<� మoనవZల� Sెల�సు&`లnర?. ఫfతం9ా, 
ప�వక�లందర° తమ సహచర?లక� సృvిw కర�ను ఎలo ఆ�ా�ిం_�ల�� 
%షయo<� %వరం9ా బA�ింP��ర?. IW<&M వ�;�Qకం9ా అంట� 
ప�వక�ల� బA�ింPన ధ�ా!<� త�.చ. తపrక�ం2� :ాట
ంచక�ం2�, 
I�<ల� మoర?rల� - _ేర?rల� _ేయటం అ;  చ���న తప.   

 
ప�వక�ల &ాలం తర?gాత ఆ ధర!ంల� మoర?rల� – _ేర?rల� 

_ేయటమ��Iి vUౖS�ను _ే DE��QDించబ2ిన ధర!భషwS�N<� 
సూPసు� ంIి. ఈ %షయంల� ప�వక�  మ,హమ!� సల/ లo/ హë అలkౖ=> 
వసల/ ం ఇలo బA�ింPనట�/  న¶దు _ేయబ2ింIి, “ఇ.ా/ ం ధ�ా!<&M 
ఎవ�"'�� ఏgmౖ�� నూతన %షయoల� _ే��RSే,  అ% ;రసH��ంచ 
బడ$ను (సృvిw కర�  _ే)”1

. అలo9Q BCసు &ాలంల� ఆయన బA�ింPన 

                                                 
1. స=Ú అ¾ బ,ఖo�·, 3వ గ6ంథం, హIW� �mం. 861 మ��య, స=Ú అ¾ మ,Xి/ ం, 
3వ గ6ంథం, హIW� �mం. 4266.  
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మoర]ంల� &ాక�ం2� అలo/ Ú ను g��Q %ధం9ా ఎవ�"'�� 
ఆ�ా�ింPనట/ BSే, gా�� ఆ�ాధనల� వృ�� అB:�S�B.   

  

BCసు BCసు BCసు BCసు F%F%F%F%తంతంతంతం  

 
zటwzదట గ6=>ంచవలXిన %షయం ఏ�టంట�, మర�ం 

క�మoర?2ౖెన BCసు (ఈ.ా అలkౖ=>స~లoం) య{ద ప�వక�లల� 
PటwPవ��gార?. ¶vE (మ{.ా అలkౖ=>స~లoం) ధర!bాస� Ä���న 
Sౌ�ాత�ను అనుస��ం_ే ఆయన F%తం .ా9�ం_�ర? మ��య, తన 
సహచర?లను కi2� అIే%ధం9ా Sౌ�ాత�ను అనుస��ంచమ< 
బA�ింP��ర?. ‘ధర!bాస� Äమ,�mౖనను ప�వక�ల వచనమ,ల�mౖనను &¬ట
w  
g�యవPR;న< తలంచవదు¨ ; �mరg�ర?Rట&Q 9ా< &¬ట
wg�య,టక� 
��ను �ాలnదు. ఆ&ాశమ,ను భ{�య,ను గ;ంP:�Bన�� 9ా< 
ధర!bాస� Äమంతయ, �mరg�ర?వరక� I�< నుం2ి Gక :ºల/ Bనను 
ఒక సున�BÜ�నను తDిr:�ద< <శRయమ,9ా ÉSj _ెప 
చు���ను.’ మత�B 5:17-18 

 
&ా , దురదృషwవbాత�� , Fస¸ DUౖ&M లnపZ&`బ2ిన 5 

సంవత~రమ,ల&Q, తర?~¸ క� _ెంIిన .ìల� అ�� య,వ రêü 
(య{ద పం2ిత�డ$), BCసు తనక� కలల� కనబ2ి��ర< I�gా 
_ేXి, BCసు బA�ింPన మo�ా] <� మoరRటం zదల� DUట
w��డ$. ఆ 
:ìల� (.ìల� GకH ��మను DEర?) క� ��మను తతNg�త� ం DUౖ 
ఎనలn< DE�మ ఉం2ినIి మ��య, అతను తన ��మను :ìరసతNం 
గ,��ంP ఎంSj గరNం9ా మoట�/ 2ేgాడ$. &"'(స� వZల�9ా మo��న 
య{Iేతర?లను Sౌ�ాత�Sj ఏ%ధం9ానూ ఇబüంIి DUటwకiడద< 
అతను అ´:�ా యప2ేgాడ$. అ:�స� ల�ల &ార�మ,ల గ6ంథకర�  :ìల� 
ఇలo పf&Mనట�/ 9ా g�ా Xి��డ$: ‘&ాబట
w  సÝదర?లo�ా, Éక� 
ఈయన I�N�ా�� :ాపsమoపణ ప�చురమగ,చున�ద<య,, Éర? 
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¶vE ధర!bాస� Äమ,వలన ఏ %షయమ,లల�  ;మంత�ల�9ా 
�రRబడలnక :�;�� ఆ %షయమ,ల<�ట
ల�, %శNXించు 
ప�;gాడ$ను ఈయన వలన��  ;మంత�డ$9ా �రRబడ$న<య, 
Éక� Sెfయ,9ాక.’ అ:ºస� ల�ల &ార�మ,ల� 13:39. చ�·R 
మ,ఖ�ం9ా :ìల� ప�యS��ల వలన�� య{Iేతర %����<� 
అవలం�ంచ.ా9�ంIి. &¬6 త�  <బంధనల�< I�I�పZ ప;�కల<�ంట
  
:ìల�1BC g�ా Xి��డ$. ¡ట
< చ�·R అ�ి&ా��క ఉపIేశమ,ల�9ా 
�సుక�న�Iి. ఈ ప;�కల� BCసు GకH 9�XUrల�ను భద�పరచటం 
లnదు, క సం I�<< <g�Iించటమ{ లnదు;

2
 అBSే, :ìల� BCసు 

బAధనలను =ెలk<¹ (9·6క�–��మను) తతNంల�<&M మo��Rg�Xి��డ$. 
 

BCసు సNయం9ా ఆచ��ంPన మ��య, బA�ింPన &¬<� 
ఉI�హరణల� &M6ంద ఇవNబ2ి��B. &ా , ¡ట
< క6మం9ా చ�·R 
వIిf g�XినIి. అBSే, BCసు ప�వక�  GకH అ��క బAధనల� 
ప�వక�  మ,హమ!� సల/ లo/ హë అలkౖ=> వసల/ ం �సుక� వPRన 
ఇ.ా/ ం GకH అం;మ సంIేశంల� పZనర?ద� ��ంచబ2ి��B. ��ట
&5, 
ఇ% మ,Xి/ మ,ల ధర! &ా�ా�లల�< మ,ఖo�చరణల�9ా 
&¬న.ాగ,త����B.  

 
 

సుంసుంసుంసుం;;;;    ((((ఒడ$గ,ల�ఒడ$గ,ల�ఒడ$గ,ల�ఒడ$గ,ల�))))          

 
BCసుక� సుం; _ేయబ2ింIి. :ాత <బంధన ప�&ారం ఈ 

సంప�I�యం య{దుడ$ లnక &"'(స� వZడ$ &ానట�వంట
 ప�వక�  అబ�yం 
నుం2ి :�ా రంభ���నIి. IW< గ,��ంP ఆIి&ాండమ,ల� ఇలo 
Sెల�పబ2ింIి: ‘మ��య, IేవZడ$ –  వZను,  వZ మoత��� 9ాక 

                                                 
1. Fస¸ &ాలం ప�ర�Bన 34 సంవత~�ాలక� ��మ,ల� అత< తల �Xిg�Xి��ర?.   
2. Biblical Studies From a Muslim Perspective, p. 18.  
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  తర?gాత gా�� తరమ,లల�   సంత;య, �� <బంధనను 
9"'&¬నవలkను. ��క�ను  క�ను   తర?gాత   సంత;&M< మధ� 
Éర? 9"'&¬నవలXిన �� <బంధన BCదన9ా – Éల� ప�; 
మగgాడ$ను సుం; :ºందవలkను. Éర? É 9�:ా�ంగచర!మ,న 
సుం; :ºందవలkను. అIి ��క�  క� మధ�నున� <బంధనక� 
సూచన9ా ఉండ$ను. ఎ<�Iి Iినమ,ల వయసు~ గలgాడ$, 
అన9ా   Bంట పZట
wనgా2ౖెనను,   సంS�నమ, &ా< అను�< 
Gద̈ gmం2ిSj &¬నబ2ినgా2ౖెనను, É తరమ,లల� ప�; 
మగgాడ$ Éల�  సుం; :ºందవలkను.   Bంట పZట
wనgాడ$ను   
gmం2ిSj &¬నబ2ినgాడ$ను, తపrక సుం; :ºందవలkను. అపడ$ 
�� <బంధన É శ�·రమందు <త�<బంధన9ా ఉండ$ను. సుం; 
:ºంద< మగgాడ$, అన9ా ఎవ< 9�:ా�ంగచర!మ,న సుం; 
_ేయబడIో అట
wgాడ$ తన జనులల� నుం2ి &¬ట
w g�యబడ$ను. 
gాడ$ �� <బంధనను É��య,���డ< అబ�� yమ,Sj _ెDUrను’ 

ఆIి&ాండమ, 17:9-13 

 
లi&ా సుgార�  ప�&ారం 9�XUrల�ల� ఇలo Sెల�పబ2ింIి: ‘ఆ 

aÁవZనక� సుం; _ేయవలXిన BÜ<�దవ Iినమ, వPR 
నపడ$, గర¿మంI�యన పడక మ,నుపZ Iేవదూత_ేత 
DUటwబ2ిన BCసు అను DEర? gార? ఆయనక� DUట
w ��’ లi&ా సుgార�  
2:21. &ాబట
w , సుం; _ేBంచు&`వడమ��Iి BCసు మoర]ం GకH 
ఒక ��గం. అBSే ��ట
 &"'(స� వZలల� అ��క మంIి :ìల� ప�g�శDUట
w న 
నూతన %షయoలను అనుస��ంP, సుం; _ేBంచు&`వటం లnదు. 
సుం; అ��Iి హృదయంల� _ేసు&`వలXిన సుం; అ< అతడ$ 
BCసు అసల� ఆIేbా<� మo��Rg�Xి��డ$. ��మన/ క� g�ా Xిన లnఖల� 
అతడ$ ఇలo g�ా Xి��డ$: ‘అBSే అంతరంగమందు య{దు2ౖెన 
gా2ే య{దుడ$. మ��య, సుం; హృదయ సంబంధ���నIౖె 
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ఆత!యందు జర?గ,నIే 9ా< అsరమ, వలన కల�గ,నIి &ాదు.’ 

��మo 2:29. మ��య, :ìల� గల�య,లక� g�ా Xిన లnఖల� ఇలo 
g�ా Xి��డ$:‘చూడ$2ి; Éర? సుం; :ºంIిన BÜడల &56సు�  వలన 
Éక� ప�Íజన���య, కల�గద< :ìలను ��ను ÉSj 
_ెపచు���ను1’ గల�య,లక� ప;�క 5:2. ఇIి :ìల� GకH 
తపడ$ gా�ఖo�నం. మ��gmౖపZ చూXE� , BCసు హృదయంల� సుం; 
_ేసు&`లnదు మ��య, హృదయ సుం; గ,��ంP BCసు ఏÉ _ెDిr 
ఉండలnదు; ఆయన Pర.ా^ B ప�మoణ�<� �mల&¬fr��డ$ మ��య, 
మ�ా!ంగ చ�ా!<&M సుం; _ేBంచుక����డ$. &ాబట
w , BCసును 
అనుస��ంచటంల� ఒక మ,ఖ����న %��నం సుం; _ేBంచు 
&`వటం.  
 

ప�వక�  మ,హమ!� సల/ లo/ హë అలkౖÚ వసల/ ం ఇలo 
SెfDి��ర?: “ఐదు %షయoల� ప�వక�ల మo�ా] <� �mల&¬ల�rS�B2 

– సుం;, మ�ా!ం9ాల మ��య, చంకల gmంట�� కల� S½ల9�ంచటం, 
_ే;g��ళ/  మ��య, &ాf g��ళ/  9�ళáÔ క;� ��ంచడం మ��య, É.ాలను 
క;� ��ంచడం”

3
 

 
పంIిమoంసంపంIిమoంసంపంIిమoంసంపంIిమoంసం  

 
BCసు పంIిమoం.ా<� ;నలnదు. ఆయన ¶vE (మ{.ా 

అలkౖ=>స~లoం) ధర!bాస����� అనుస��ంP��డ$: ‘పంIి %2ి9ా 
నుండ$ �"ండ$ 2ెకHల� గలIి9ా< అIి �mమర?g�యదు గనుక అIి 

                                                 
1. గల�య,లక� ప;�కల�< 6:15 ను కi2� చూడం2ి.  
2. ఇకHడ gాడబ2ిన అరê పదం ‘�ిS�� ’ – IW< అర̂ం ‘సహజ’  

3. స=Ú అ¾ బ,ఖo�·, 7వ గ6ంథం, హIW� �mం. 777 మ��య, స=Ú అ¾ మ,Xి/ ం, 
1వ గ6ంథం,హIW� �mం. 495.  
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Éక� అప%త�ం. gాట
 మoంసమ,ను Éర? ;నకiడదు; gాట
 
కö�బ�ాలను మ,టwకiడదు; అ% Éక� అప%త�మ,ల�’

1
 

లn¡య&ాండమ, 11:7-8. BCసు F%తంల� వPRన పందుల 
ప�.ా� వన; మoనవZ2ి< ఆవ��ంPన దు¤ాw త!లను, Dిbా_�లను, 
దయo�లను ఆయన పందులల�<&M ప�g�aంచమ< _ేXిన ఆIేశం 
మoత��� ఉంIి. అ% పందులల�<&M ప�g�aంచ9ా��, ఆ పందుల� 
 ట
ల�<&M పర?9";� &"�Ô, I�<ల� మ,<9� :�B��B. అBSే 
తమను S�ను &"'(స� వZల� అ< Dిల�చుక��� _�లo మంIి ప�జల� 
పంIి మoం.ా<� ;నడ�� &ాక�ం2�, Dిల/ ల 9·S�ల�9ా (నర~�· 
�"'మ,~) :ాడ$క���ంత9ా (ఉI�.. Iి¸ fట
¾ Dి9�]  gmంట� మo�"HÅ...) 
మ��య, Dిల/ ల Dిటwకథల�9ా (ఉI�... Iి �� fట
¾ Dిగ,~) I�<< 
ఇషwపడ$త����ర?. :��·H Dిñ అ��Iి _�లo ప�XిIి�  _ెంIిన &ార°w ను 
:ాత� మ��య, ఈ మధ� బ�� అ< Dిలవబ2ే పంIి గ,��ంP ప����  
<2ి% గల Xి<మo �యడం జ��9�ంIి. IW< I�N�ా ఎవ�"'Sే BCసు 
అనుచర?లమ< తమను S�మ, Dిల�చుక�ంట������, gార? 
<జp<&M BCసు మo�ా] <� అనుస��ంచటం లnదు.  
 

ప�వక�  మ,హమ!� సల/ లo/ హë అలkౖ=> వసల/ ం &ాలం నుం2ి 
ఇ.ా/ Éయ ధర!ంల� పంIిమoంసం మ��య, I�<&M సంబం�ింPన 
అ<� ఉతrత�� ల <vEధం ఖPRతం9ా అమల� జర?గ,త�న�Iి. 
ఖు�ఆ± ల� అలo/ Ú ఇలo Sెల�పZత����డ$:    

    
-ُ�ْ'َ�6ُ ا�2َْ�َ
Pَ َوا��$َم َو6َOْ�َ ا�tِ�ْhِ&ِ� َوَ�  ُأِهcَ�ِ �ِ%ِ $1ْ�ِ� اِ� 2َ�َِ� اْض�Yُ$ َ�ْ�َ� ِإن�Iَ  2َ$$َم َ

6ٌ�Iٌِر َر�bُ�َ �َِإن$ ا �ِ�ْ'َ� )2:173( َ% ٍغ َوَ�  َ� ٍد َ�َ'  ِإْث6َ َ

 
 

                                                 
1. ఇం&ా IిN�ÍపIేశ&ాండమ, 14:8 కi2� చూడం2ి.  
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“gాస� gా<&M, ఆయన É&¬రక� <vE�ింPన% – చPRప2ి ఉన� 
జంత�వZ, రక�మ,, పంIి మoంసమ, మ��య, అలo/ Ú క� 9ాక 
ఇతర?ల DEర అ��rంPన% మoత���. అBSే, గత�ంతరం లn< 
X̂ి;ల� అ%�ేయత చూప< మ��య, హదు¨ Éర< gా��DUౖ ఎలoంట
 
Iోషం లnదు. <శRయం9ా, అలo/ Ú అ�తం9ా s�ం_ేgాడూ, 
అ:ార కృ:ాxల�డ$.”1

 ఖు�ఆ± 2:173 

 

రక�మ,రక�మ,రక�మ,రక�మ,  

 
రక�ం కf9�ఉన� Iే<  BCసు ;నలnదు. అలo9Q ర&ా� <� 

కi2� BCసు ;నలnదు. ప�వక�  ¶vESj సృvిw కర�  ఇలo పf&Mనట�/  
Sౌ�ాత�ల� g�ా యబ2ి ఉన�Iి:  

 
‘Éర? రక�మ, మoత�మ, ;నక I�<<  ళ/వలk ��లÉద 
:ారబAయవలkను.’ IిN�ÍపIేశ &ాండమ, 12:16.  

 
‘రక�మ, కi2ినIేIియ, ;నకiడదు, శక�నమ,ల� 

చూడకiడదు, మంత�Íగమ,ల� _ేయకiడదు, É నుదుట
 
gmండ$� కలను గ,ండ�మ,9ా క;� ��ంపకiడదు,   గడ�పZ ప�కHలను 
9ªరగకiడదు, చPRనgా�� &¬రక� É Iేహమ,ను Óర?&¬నకiడదు, 
పచRబ�ట�w  É Iేహమ,నక� :ºడ$చు&¬నకiడదు.’ లn¡య 
&ాండమ, 19:26 

 
ఈ <vE��జ�ల� ఖు�ఆ± ల�< అ¾ అ±ఆÀ అ���యంల� కi2� 
భద�పరచబ2ి ఉ���B:  

 
 

                                                 
1. ఇం&ా ఖు�ఆ± ల�< అ¾ మoBదÚ 5:3 వచనం కi2� చూడం2ి.  
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  �
Pً َأْو َدًَ�ْ��2ُJَYْ&َ 6ٍُ� ِإ�$  َأْن َ&ُ-�َن َِ {َ F'َ�َ  �ً$�Oَ�ُ $C�َِإ CَIُِأو  �َ C�ِ �ُ�ِ1ْ َ�  َأ;ُ

%َ �َ�ْ�َ $�Yُاْض � ٍغ َ�Iً�bُ9ْ  َأْو iِ�َ �ٍ&tِ�ْ�ِ 6َOْ�َن$ُ� ِرpٌ�ْ َأْو 9ْ�ًِ#  ُأِهcَ�ِ $1ْ�ِ� اِ� ِ%ِ� 2َ�َِ

6ٌ�Iٌِر َر�bُ�َ َ̀  )6:145(َوَ�  َ� ٍد iِ�َن$ َر%$

 
 

(ఓ మ,హమ!�) gా��Sj ఇలo అను: “�� gmౖపZనక� వ=  
_ేయబ2ిన I�<ల� ;��gా< &¬రక� ఏIౖె�� ;నుట 
<vE�ించబ2ినట�/ 9ా ��ను చూడను – అBSే చPRప2ి ఉన� 
జంత�వZ లnI� :ార?త�న� రక�ం లnI� పంIి మoంసం తపr - 

<స~ంIేహం9ా అIి అÁద����నIి. అలo9Q, అ%�ేయతక� :ాలü2ి, 
అలo/ Ú DEర? &ాక�ం2� ఇతర?ల DEర? ఉచ���ంచబ2ినIి కi2�. 
అBSే, గత�ంతరం లn< X̂ి;ల� అ%�ేయత చూప< మ��య, 
హదు¨ Éర< gా��DUౖ ఎలoంట
 Iోషం లnదు. <శRయం9ా,   ప�భ,వZ 
అ�తం9ా s�ం_ేgాడూ, అ:ార కృ:ాxల�డ$.” ఖు�ఆ± 6:145 

 
&ాబట
w , వ�ించబ2ిన జంత�వZల శ�·రంల� నుం2ి gాట
 

రక�ం zత�ం I�I�పZ9ా బయటక� వ_ేRటట�/  వ�ిం_ే 
<యమ<బంధనలను, ప�వక�ల� పంపబ2ిన సమoజమ,ల<�ంట
&5 
సృvిw కర�  <�Q¨aంP��డ$ - ఆయన ప�.ాIింPన Á��లను జp� పకం 
_ేయట�<&M. IW< గ,��ంP ఖు�ఆ± ల� సృvిw కర�  ఇలo 
Sెల�పZత����డ$:  

 
 6ْ-ُ7ُ�َiِ�َ ِم Jَْنeَا Pِ2َ�7ِ%َ �ْ��  َرَزَ;6ْ7ُ َِ F'َ��9َ�ًْ-  ِ�َ�ْ/ُآُ�وا اْس6َ اِ� ََ  �َ'ْJَ�َ Pٍ$�َوِ�ُ-1= ُأ

�َ�
ِ.ِhْ2َُأْسِ'�2ُا َوَ%4=ِ� ا� �ُ'َ�َ �ٌIِ22:34(    ِإَ�ٌ� َوا( 

 
“మ��య, ప�; సమoజp<&M ��మ, ధర!ఆ_��ాల� (ఖు�ాü  
పద�;) <ర�BంP ఉ���మ,. ��మ, gా�� Fవ�Ê:ా�ి &¬రక� 
ప�.ాIింPన పÁవZలను, gార? (వ�ిం_ేటపడ$) అలo/ Ú DEర?ను 
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ఉచ���ం_�f. ఎందుకంట� Éరంద�� ఆ�ాధ�Iౖెవం ఆ ఏ&"'క IేవZడ$ 
(అలo/ Ú)! &ావZన Éర? ఆయనక� మoత��� %�ేయ,లkౖ 
(మ,Xి/ ంలkౖ) ఉండం2ి. మ��య, %నయ %�ేయతల� గలgా��&M 
Áభgార�  <వZN!” ఖు�ఆ± 22:34 

 
అలo/ Ú DEర?Sj వ�ించటం మ��య, జంత�వZల ��డల� 

ఉం2ే DUద̈ �mత�� ర? న�ా<� మoత��� &`యటం I�N�ా, :�ా ణం 
&`ల�rక మ,ంIే, ర&ా� <� బయటక� పంDించట�<&M I�< గ,ం2ెక� 
¡ల�కfrం_ే %ధం9ా వ�ించటం zదలkౖన స�"'న పద�;< BCసు 
ప�వక�  మ��య, ఆయన సహచర?ల� అనుస��ం_ేgార?. అBSే, 
సృvిw కర�  ఆIేaంPన %ధం9ా జంత�వZలను వ�ిం_ే స�"'న పద�;&M 
��ట
 &"'(స� వZల� అంత9ా :�ా మ,ఖ�త<వNటం లnదు. 
 

మద�:ానంమద�:ానంమద�:ానంమద�:ానం  

 
BCసు ప�వక�  తనక� S�ను9ా సృvిw కర�క� సమ��rంచు 

క����ర?. అందుక<, సంఖo�&ాండమ,ల� ఆజp� DింPనట�/ 9ా, 
ఆయన మద�:ా��ల నుం2ి దూరం9ా ఉం2ేgార?. ‘మ��య, 
BÜÝgా ¶vEక� ఈలoగ, XUల%_ెRను–  వZ ఇb6ా BCÂయ,లSj 
ఇట/ నుమ,. పZర?ష�2ే9ా< Xీ� ÄBC9ా< BÜÝgాక� ��Fరగ,టక�1 

ఎవ�"'నను zé క�H&¬< తను�S�ను ప�Sే�&Mంచు &¬<న BÜడల 
gాడ$ I�� deరస మద�మ,లను మoనవలkను. I�� deరసపZ 
Pరక�mౖనను మద�పZ Pరక�mౖనను S�� గవలదు; ఏ I�� deరసమ, 
�mౖనను S�� గవలదు; పPR%9ా< BÜం2ిన% 9ా< I�� sపండ/ ను 
;నవలదు. అతడ$ ప�Sే�కమ,9ా నుండ$ Iినమ,ల<�య, పPR 

                                                 
1. అంట� ఎవ�"'�� g�రవటం లnI� ప��Áద�మవటం.  
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&ాయలn9ా< DUౖSjలn9ా< I�� de వf/< పZట
wన IేIియ, ;నవలదు.’ 

సంఖo�&ాండమ, 6:1-4 

 
మద�:ాన <vEధం గ,��ంP, ఖు�ఆ± ల� అలo/ Ú ఇలo 
ఆIేaసు� ���డ$,  
 
 1ِ2َ�َ �ْ�ِ pٌ�ْْزَ� ُم ِرeَْنَ< ُب َواeَ2ُْ� َوا�9ِ�ْ2َُ� َواhَُ��ا ِإن$2َ  ا��َ"َ �َ&  َأ&7َR  ا�$ِ/&َ

 )5:90( ا�Yَ�ْ$4 ِن َ� ْ�َ
ِ�ُ.�Jَ�َ xُ'$ُ-6ْ ُت�Oُ'ِbَْن

 
“ఓ %bాNసులo�ా! <శRయం9ా మత�� పI��ా^ ల�, äదమ,, 
����Iైgాల బfDీ³ాలDUౖ బf సమ��rంచడం, బ�ణ�ల� వIిf 
శక�నం చూడటం - zదలkౖనవ � = �య���న vUౖS�ను _ేషwల�. 
gాట
 నుంP జpగ6త� 9ా ఉండం2ి తI�N�ా Éర? .ాఫల�ం 
:ºందట�<&M.”(ఖు�ఆ± వచన ��వం GకH అనుgాదం) 5:90 

 
BCసు ప�వక�  ‘ ట
< మద�:ానం9ా మo��Rg�.ాడ$’1

 అ�� 
మ=>మ �గS� మ{డ$ 9�XUrల�లSj ఏక�·;9ా %బ��ిసు� న� 
Íyను సుgార�ల� మoత��� కనబడ$త�ంIి. అంతక� ప�రNం 
SెfDినట�/ 9ా, చ�·R ఆరంభ&ాలంల� Íyను సుgార�  మతభ�షw  
���నIి9ా వ�;�Q&Mంచబ2ి2, �9�fన మ{డ$ 9�XUrల�ల�, .ా�ాంశ 
వంత���న (XUౖ�ÊDిw ¹) 9�XUrల�ల�9ా ప��గణ�ంచబడటం జ��9�నIి. 
ఎందుకంట� ఆ మ{డ$ 9�XUrల�లల� Sెల�పబ2ిన% BCసు ప�వక�  
F%తంSj :�f ఉ���B3. &ాబట
w , &¬6 త�  <బంధన పం2ిత�ల� DUౖ 
మ=>మ GకH :�ా మoణ�కతDUౖ తమ సంIేy<� వ�క�పరP��ర?. 
 
 

                                                 
1. Íyను సుgార� 2:1-11  

2. The Five Gospels, p. 20.  
3. The New Encyclopaedia Britannica, vol. 5, p. 379.  



107 

 

ప��ప��ప��ప��Áభ�ంÁభ�ంÁభ�ంÁభ�ం    _ేసు&`_ేసు&`_ేసు&`_ేసు&`వటంవటంవటంవటం  

 
Sౌ�ాత�ల� SెfDిన బAధనల ప�&ారం, :�ా ��^ంచట�<&M 

మ,ందు ఆనgా�9ా BCసు ప�వక�  తన అవయgాలను  ట
Sj 
Áభ�పరచుక���gార?. ప�వక�  ¶vE మ��య, ప�వక�  ఆ��ను కi2� 
అలo9Q Áభ�పరచుక��� gార< <ర]మ&ాండమ,ల� ఇలo 
Sెల�పబ2ింIి: ‘మ��య, BÜÝgా ¶vEక� ఆజp� DింPనట�/  
అతడ$ ప�త�sపZ గ,2�రమ,నక�ను బfDీఠమ,నక�ను మధ� 
గం9ాళమ,ను ఉంP ప�deళణ &¬రక� I�<ల�  ళá/  :�XUను. I�< 
Gద̈ ¶vUయ, అహ��నును అత< క�మoర?ల�ను తమ 

_ేత�ల�ను &ాళá/ ను కడ$గ,&¬<��. gార? ప�త�sపZ గ,2�రమ, 
ల�<&M gmళá/ నపZడ$న బfDీఠమ,నక� సÉDించు నపడ$ను 
కడ$గ,&¬<��.’ <ర]మ&ాండమ, 40:30-31 

 
:�ా ��^ంచట�<&M మ,ందు తమ శ�·�ావయgాలను ప��Áభ�పరచు 
&`వటం గ,��ంP ఖు�ఆ± ల� కi2� ఇలo Sెల�పబ2ింIి.  
 
 gِ�ِا�2ََ�ا F�َا�<$َ' ِة َ� 9ِ�ُْ'�ا ُوُ��َهُ-6ْ َوَأْ&ِ�َ&ُ-6ْ ِإ F�َ6ْ ِإ
�ُ��ا ِإَذا ُ;2َُْ"َ �َ&  َأ&7َR  ا�$ِ/&َ

� َوِإْن ُآْ�ُ
6ْ ُ�ُ�ً.  َ� }$7$ُ�وا َوِإْن ُآْ�ُ
6ْ َواْ��Oُ9َا ِ%ُ�ُءوِسُ-6ْ َوَأِ�ْ.َJْ-َا� F�َْرُ�َ'ُ-6ْ ِإ


6ُ ا��=9َ َء َ�َ'6ْ َتِ_ُ�وا َ� ًء ُ9ْ�� ا�Eِ cَِ{ َأْو َ� ََ�ِ 6ْ-ُ�ْ�ِ �ٌIََأْو َ� َء َأ �ٍbََس F'َ��ْ�َضF َأْو ََ


2�َ$�2ُا َص�Jًِ�ا َ}�=ً.  َ� ْ��Oُ9َا ِ%ُ�ُ��ِهُ-َ�َ �ْ�ِ 6ْ-ُ�ْ'َ�َ 1َJَ_ْ�َ�ِ �ُا �ُ&�ِ&ُ  �َ �ُ�ْ�6ْ َوَأْ&ِ�&ُ-6ْ ِ

�َ'ْ�ُ-Jَ�َ 6ْ'$ُ-6ْ َت4ُْ-ُ�وَنَ �ُ
َ2َJْ6$ ِن
 )Iَ)5:6َ�ٍج َوَ�ِ-ْ� ُ&ِ�&ُ� 7Yَ�ُ�ِ=َ�ُآ6ْ َوِ�ُ�ِ

 
“ఓ %bాNసులo�ా! Éర? ‘సలoÚ’ (నమoÞ) ఆచ��ంచుట &¬రక� 
లnPనట/ BSే, É మ,ఖoలనూ మ��య, É _ేత�లను ¶_ేత�ల 
వరకi కడ$&`Hం2ి. (త2ి_ేత�లSj) É తలలను త�డ$చు&`ం2ి 
మ��య, É &ాళÔను Óలమండల వరక� కడ$&`Hం2ి. ఒకg�ళ 
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Éర? లkౖం9�కం9ా అÁI�� వస̂క� ల��mౖ ఉంట�, (తల .ా�నం _ేXి) 
ప��Áద�తను :ºందం2ి. ఒకg�ళ Éర? gా��ిగ6సు� లkౖ ఉ��� లnక 
ప�యoణంల� ఉ��� లnక Éల� ఎవ�"'�� మలమ{త�%సర�న _ేXి 
వPR�� లnక Éర? ÉXీ� ÄలSj సం�Aగం జ��Dి ఉ��� – మ�� Éక� 
 ళáÔ ల´ంచనట/ BSే, ప��Áభ����న మట
wSj తయమ!మ, 
_ేసు&`ం2ి. అంట� (మట
wDUౖ _ేత�ల� తట
w ) I�<Sj É మ,ఖoలను, 
_ేత�లను త�డ$చు&`ం2ి. అలo/ Ú �మ!f� కషwDUటwదల�చు 
&`లnదు. &ా , �మ!f� పర?Áద�పర_�ల  మ��య, ÉDUౖ తన 
అనుగ6y � ప����  _ేయoల  అ´లvిసు� ���డ$ – తI�N�ా Éర? 
కృతÞ� లkౖ ఉంట�ర<.” ఖు�ఆ± 5:6 

 

సజp¨  _ేయటం సజp¨  _ేయటం సజp¨  _ేయటం సజp¨  _ేయటం ((((.ా¤ాw ంగ పడటం.ా¤ాw ంగ పడటం.ా¤ాw ంగ పడటం.ా¤ాw ంగ పడటం))))  
 

:�ా ర̂నల� BCసు ప�వక�  సజp¨  _ేXినట�/  (.ా¤ాw ంగప2ినట�/ ) 
9�XUrల�ల� ఇలo DE�ªHనబ2ినIి. తన సహచర?లSj BCసు ప�వక�  
9"Sే~మ�� అ�� :�ా ంతం వద̈క� gm�Ôనపడ$ ఈ సంఘటన 
జ��9�నద< IW< గ6ంథకర�  %వ��ంP��డ$.: ‘&¬ంత దూరమ, gm�/ , 
.ా9�లప2ి – �� తం2ీ�, .ాధ����Sే ఈ 9��m� �� Gద̈నుం2ి S½ల9� 
:�<మ,!, అBనను �� Bషwప�&ారమ, &ాదు   Pత� ప�&ార�� 
&ా<వNమ< :�ా ��^ం_ెను.’ మత�B సుgార�  26:39 

 
��ట
 &"'(స� వZల� ¶&ాళ/DUౖ ¶క��f/ , _ేత�ల� కట�w &`వడం 

వంట
 భం9�మ, :�ా ర̂నల� BCసు ప�వక�  :ాట
ంPన భంగమ &ాదు. 
BCసు ప�వక�  :�ా ర̂నల� _ేసు� ం2ిన సజp¨  (.ా¤ాw ంగం) పద�;, ఆయన 
సNంతం9ా తయoర?_ేసుక�న� పద�; &ాదు. అIి ఆయన కంట� 
ప�రNం వPRన ప�వక�ల� :ాట
ంPన పద�;. :ాత<బంధన 
ఆIి&ాండమ, 17:3ల� ప�వక�  అబ�� yం తన మ,ఖo<� ��లక� ఆ<R 
(సజp¨ ల� వలn) :�ా ��^ంPనట�/  Sెల�పబ2ింIి; అలo9Q సంఖo�&ాండమ, 
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16:22 & 20:6 వచ��లల� ¶vE మ��య, ఆ��ను ఇర?వZర° 
తమ మ,ఖoలను ��లక� ఆ<R (సజp¨ ల� వలn) :�ా ��^ంPనట�/  
Sెల�పబ2ింIి; BÜÝష�gా 5:14&7:6 వచ��లల� BÜÝష�gా 
తన మ,ఖo<� ��లక� ఆ<R, (సజp¨ ల� వలn) :�ా ��^ంPనట�/  
Sెల�పబ2ింIి; 1�ాÞల� 18:42  వచనంల� ఎÂజp ��లDUౖ వం9�, 
తన మ,ఖo<� తమ ¶&ాళÔ మధ� DUట
w��డ< g�ా యబ2ి 
ఉన�Iి. ఇIి ప�వక�ల పద�;. gా��< సృvిw కర�  తన Iివ� gాక�Hలను 
ప�పం_�<&M SెfయజQయట�<&M ఎంచుక����డ$; మ��య, ¶sం 
:ºందట�<&M BCసు ప�వక�ను అనుస��సు� ���మ< I�gా _ేXE gార? 
కi2� అనుస��ంPవలXిన పద�; ఇIే. ఈ పద�;�� BCసు ప�వక�  
9�XUrల�ల� బA�ింP��ర?.   
 

ఖు�ఆ± 76:25-26 వచ��లల�, తనక� _ేXE ఆ�ాధనల� 
సజp¨  (.ా¤ాw ంగప2�ల<) _ేయoల< %bాNసుల &¬రక� &M6ంద 
ఉదహ��ంచబ2ిన సృvిw కర�  GకH ఆIేశం ఒక ఉI�హరణ 
మoత���. ఇలoంట
 అ��క ఆIేbాల� ఖు�ఆ± ల� ఉ���B.  

 
َ̀ ُ%ْ-َ�ًة َوَأِص�ً'  � ا�'$1ِ�ْ َ� )25(َواْذُآِ� اْس6َ َر%=َ� (26)         ْسُ_ْ� َ�ُ� َوَس.=Oُْ� َ�ْ�ً'  َ}ِ�&ً' َوِ

 
“మ��య,   ప�భ,వZ ��మo<� ఉదయం మ��య, .ాయంత�ం 
స!��సూ�  ఉండ$. మ��య, �ా;�g�ళ ఆయన స<��ిల� .ా¤ాw ంగం 
(సజp¨ ) _ేసూ�  ఉండ$ మ��య, �ా;�g�ళ సుIWర �&ాలం, ఆయన 
ప%త�తను &¬<యoడ$తÎ ఉండ$.” ఖు�ఆ± 76: 25-26 

 

��f��f��f��f    మ,సుగ,మ,సుగ,మ,సుగ,మ,సుగ, , ,  ,  ,  బ,రఖoబ,రఖoబ,రఖoబ,రఖo , ,  ,  ,  పరI�పరI�పరI�పరI�     

 
అంతక� ప�రNం వPRన ప�వక�ల సంప�I�యo<� 

అనుస��ంP, BCసు చుటþw  ఉం2ిన మ=>ళల� కi2� తమక� 
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S�మ,9ా పరI� ధ��ం_ేgార?. gా�� దుసు� ల� వదుల�9ా ఉం2ే%, 
అ% తమ శ�·�ా<� ప����9ా కDిr g�XE% మ��య, తమ 

తలgmండ$� కల� కనబడక�ం2�, తమ తలDUౖ మ,సుగ, g�సుక��� 
gార?. IW< గ,��ంP ఆIి&ాండమ,ల� ఇలo Sెల�పబ2ింIి: ‘��బ�H 
కను�లk;�  ఇ.ా~క�ను చూP ఒంట» Éద నుం2ి Iి9� – మనల 
�mదు�ªHనుటక� :ºలమ,ల� నడ$చుచున� ఆ మనుష��2ెవర< 
I�సు< నడ$గ9ా అతడ$ – ఇతడ$ �� యజమoనుడ< _ెDUrను. 
గనుక ఆ�� మ,సుక� g�Xి&¬�mను.’ ఆIి&ాండమ, 24:64-65 

 
ఇం&ా :ìల� &¬��ం�Wయ,లక� g�ా Xిన zదట
 ప;�కల� ఇలo 

g�ా Xి��డ$: ‘ఏ Xీ� Ä తల Éద మ,సుక� g�Xి&¬నక :�ా ర̂న _ేయ,�Ê 
లnక ప�వPంచు�Ê, ఆ Xీ� Ä తన తలను అవమoనపరచును; 

ఏలయన9ా అIి ఆ��క� dౌరమ, _ేయబ2ినట�w 9ా�� య,ండ$ను. 
Xీ� Ä మ,సుక� g�Xి&¬న< BÜడల ఆ�� తల gmండ$� కల� క;� ��ంచు 
&¬నవలkను. క;� ��ంచు&¬నుటBÜ�నను dౌరమ, _ేBంచు&¬నుట 
BÜ�నను Xీ� Ä కవమoన���Sే ఆ�� మ,సుక� g�Xి&¬నవలkను. 
పZర?ష�2ౖెSే IేవZ< :�fకయ, మ=>మయ,�mౖ య,���డ$ గనుక 
తల Éద మ,సుక� g�Xి&¬నకiడదు 9ా< Xీ� Ä పZర?ష�< 
మ=>మBÜ� య,న�Iి. ఏలయన9ా Xీ� Ä పZర?ష�< నుం2ి కf9"�� 
9ా< పZర?ష�డ$ Xీ� Ä నుం2ి కల�గలnదు. మ��య, Xీ� Ä పZర?ష�< 
&¬ర&Q 9ా< పZర?ష�డ$ Xీ� Ä &¬రక� సృvిwంపబడలnదు.’ 1&¬�� 11:5-6. 

అలo ప����9ా మ,సుగ, g�సు&`వడం ఆ &ాలపZ సంప�I�య��� 
ఉంట�ంద< &¬ందర? gాIించవచుR. &ా , అసల� %షయం అIి 
&ాదు. ఆయo :�ా ంS�లను bాXింPన ��మను మ��య, 9·6క� 
సంసHృత�లల� ఆ��డ$ ప�XిIి�  _ెంIిన దుసు� ల� – అ; క�రచ9ా, 
:ºట
w 9ా మ��య, _ేత�ల�, &ాళáÔ మ��య, ß��< ప�ద��®ం_ే 
%ధం9ా ఉం2ే%. &Qవలం ఫలXీ� �� :�ా ంతంల�< ప�జల� మoత��� బ  
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ఇ.�ా Bãల�ల సంప�I�యo<� అనుస��సూ� , హëంI�9ా, నమéత9ా 
తమను S�మ, ప����9ా కపక���gార?. 
 

రêü 2�. ����ßేÀ మ. బ��య� (BÜvిgా %శN 
%I��లయంల� బ¦ౖ�ల� .ా=>త� ఆ_�ర?�డ$) అ´:�ా యం ప�&ారం, 
బ  ఇ.�ా Bãల�ల మ=>ళల� ఏIౖె�� ప< Éద బయట 
ప�జలల�<&M gm�ÔనపZడ$, తమ తలDUౖ కప&`వడం ఆనgాB�9ా 
ఉం2ేIి. &¬<� సంద�ా¿లల��mౖSే మ,ఖo<� కi2� ప����9ా 
కపక�<, I��� చూడట�<&M ఒ&Q ఒక కంట
 రం��� <� వIిలngార?1. 

ఆయన ఇం&ా ఇలo పf&M��డ$ “ట�mౖ�ట
¹ &ాలంల�, బ  
ఇ.�ా Bãల� మ=>ళ తన తలను కప&`క�ం2� ఉండట�<� ఆ�� 
మoనమ�ా�దలక� అ9ౌరవ���నIి 9ా ��%ం_ేgార?. ఒకg�ళ ఆ%డ 
తన తలను కప&`నట/ BSే, ఆ ���ా<&M 9ాను I�I�పZ 400 
Þ�మ,ల జ��మo�� %�ించబ2ేIి2.”  

 
S½f&ాలపZ ప�Xిద�  &"'(స� వ ధర!g�త�  XUBంÅ ట»ర?w f/య± 

(మరణం &56.శ. 220), తన ప�ఖo�త గ6ంథమ,ల� ఇలo g�ా Xి��డ$ 
“నవయ,వత�లo�ా! ¡ధులల�<&M వPRనపడ$ É మ,సుగ,లను 
ధ��ంచం2ి. చ�·Rలక� వPRనపడ$ É మ,సుగ,లను ధ��ంచం2ి. 
అప��చయసు^ ల మధ� ఉన�పడ$ É మ,సుగ,లను ధ��ంచం2ి. 
É .�దర?ల మధ� ఉన�పడ$ కi2� É మ,సుగ,లను ధ��ంచం2ి 
..... ”. &Qథfక�H చ�·R GకH &ాన± ���యచట�w లల� ఈ��ట
 
వరక� కi2�, చ�·Rలల� మ=>ళల� తమ తలను కప&`gాల�� ఒక 
చటwం ఉన�Iి3. ��ట
&5 అÉ� మ��య, ���Æ���ట�~ వంట
 &"'(స� వ 
వ�ా] ల�  తమ మ=>ళలను పరI�ల��� ఉంచుత����ర?.       
                                                 
1. The Jewish Woman in Rabbinic Literature, p. 239.  
2. Ibid., p. 139.  
3. Clara M. Henning, “Canon Law and the Battle of the Sexex,” in Religion 
and Sexism, p. 272.  
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%శNXింPన మ=>ళల� తమ అంI�లను కప&`gాల< 
మ��య, తమ తలDUౖ మ��య, తమ ß��లDUౖ మ,సుగ, 
ధ��ం_�ల< ఖు�ఆ± ల�< సూరÚ అనూ�� ల� అలo/ Ú ఇలo 
ఆIేaంP��డ$:  
 

7ُ�$ ِإ�$  َ�  َوُ;1ْ ِ�ْ'2ُ
� ُ�ُ�و7ُ�َ�$ َوَ�  ُ&ْ.ِ�&َ� ِز&َ�ََUْbَOْ&ََو $�� َأْ%َ< ِرِهْ�ِ �َjْjُcْ&َ ِت �َ�ِTْ

7ِ�$ َأْو 
ِ�َ�Jُ.ُ�ِ  $ِإ� $�7ُ
7ِ%ِ��ُ�ُ�$ َوَ�  ُ&ْ.ِ�&َ� ِز&َ�َ F'َ�َ $�� ِ%2ُhُِ�ِهَ%ْ�ِjْ�َ�ْ7َ�ْ  َو�ِ �َ7َnَ

7ِ�$ َأْو َ"َ% ِء ُ%Eِ %َ"َ $�7ِ�$ َأْو ِإْ�َ�اِن7ِ�$ َأْو َ%C�ِ ِإْ�َ�اِن7ِ
ِ�َ�Jُ%ُ َأْو َأْ%َ� ِء $�7ِEِ �َ%َْأْو َأ $�7ِ
ِ�َ�Jُ

�َ�ِ Pِ%َْرsِا C�ُِأو �ِ�ْ�َ �َ�Jِ%ِ $
�َ'َ-ْ: َأْ&2َ ُن7ُ�$ َأِو ا�َ  �7ِ�$ َأْو َEِ 9ََأْو ِن $� َأْو َ%C�ِ َأَ�َ�اِت7ِ

=Y6َ ا��=َ� ِل َأِو ا�'َJْ�ُ�ِ $�� ِ%8َْرُ�ِ'7َِ%ْ�ِjْ&َ  �َْ�َراِت ا��=9َ ِء َو�َ F'َ�1ِbْ ا�$ِ/&َ� 7َUْ&َ 6ْ�َُ�وا َ

�ُ��َن Jَ�َ'$ُ-6ْ ُت�Oُ'ِbَْنِTْ2ُ7َ  ا�R&َأ  Jً�2ِ�َ �ِا F�ََوُت�ُ%�ا ِإ $�7ِ
� ِز&َ�ِْ�ِ �َ�bِhْ&ُ  �َ 

)24:31( 

 

“మ��య, %శNXింPన Xీ� ÄలSj కi2� gా�� చూపZలను 
&M6ంIి&M DUట�w &`మ< మ��య, gా�� మ�ా!ం9ాలను &ా:ాడ$&`మ< 
_ెప. మ��య, gా�� అలంకరణను ప�ద��®ంచవద̈< _ెప – 

(I�నంతట అIే) ప�దర®నమBC�Iి తపr. gా��<, తమ తలÉIి 
దుపrట
< �ªమ,!ల వరక� కపZప&`మ< _ెప. gార? తమ 

అలం&ా�ా<� తమ భర�లక�, తమ తండ$� లక�, తమ భర�ల 
తండ$� లక�, తమ క�మoర?లక�, తమ భర�ల క�మoర?లక�, తమ 

.�దర?లక�, తమ .�ద�·మణ,ల క�మoర?లక�, తమ (Sjట
) 
Xీ� Äలక�, తమ బ�<స Xీ� Äలక�, లnక &ామ ఇచ�లn< మగ XEవక�లక�, 
లnక Xీ� Äల గ,ప�  అం9ాలను గ,��ంP Sెfయ< బ�ల�రక� తపr, 
ఇతర?ల మ,ందు ప�ద��®ంచకiడద< మ��య, కనబడక�ం2� ఉన� 
తమ అలం&ారం Sెfయబ2ేటట�/ 9ా, gార? తమ :ాI�లను ��లDUౖ 
&¬డ$తÎ నడవకiడద< _ెప. మ��య, ఓ %bాNసులo�ా! 
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Éరందర° కలXి అలo/ Ú ను sమoపణ&"' g�డ$క�ంట�, Éర? 
.ాఫల�ం :ºందవచుR! ” ఖు�ఆ± 24:31 

 
సూరÚ అ¾ అÚ  జp� 33:59 ఆయత�ల� మ,సుగ, 

ఎందుక� ధ��ం_�ల�� ప�శ�క� జgాబ, ఇవNబ2ినIి – 

��fమ,సుగ, %శNXింPన మ=>ళలక� సమoజంల� 9ౌరవ���న 
గ,���ంపZ <సు� ంద< మ��య, .ామo�క y<, అ:ాయం, 
¶సమ,ల నుం2ి అIి gా��< &ా:ాడ$త�ంద<  ఆ ఆయత�ల� 
అలo/ Ú SెfDి��డ$.   
 

సలoం సలoం సలoం సలoం -  అ´gాదంఅ´gాదంఅ´gాదంఅ´gాదం     

 
BCసు తన సహచర?లను ‘ÉDUౖ bాం; క�ర?య,9ాక’ అ< 

సలoం _ేXUను. Íyను రPంPన 9�XUrల�ల� aల�వ 
g�యబ2ి��డ< ఊ=>ంPన తర?gాత BCసు గ,��ంP ఇలo 
g�ా Xి��డ$: ‘BCసు వPR మధ�ను <fP – Éక� సమo��నమ, 
(bాం;) కల�గ,ను 9ాక అ< gా��Sj _ెDUrను. ఆయన ఆలoగ, _ెDిr 
gా��&M తన _ేత�లను ప�కHను చూప9ా aష��ల� ప�భ,వZను చూP 
సంSjvింP��. అపడ$ BCసు – మరల Éక� సమo��నమ, 
(bాం;) కల�గ,ను 9ాక, తం2ి� నను� పంDిన ప�&ారమ, ��నును 
�మ,!ను పంపZచు���న< gా��Sj _ెDUrను.’ Íyను 20:19. 

ఈ సలoం పద�; :ాత<బంధనల� SెfDినట�/ 9ా ప�వక�ల పద�;< 
అనుస��ంP ఉన�Iి. ఉI�రహణక� zదట
 సమoBCల� గ6ంథంల� 
నబ�¾ వద̈క� పంDిన తన దూతలక� ప�వక�  I�¡దు ఇలo 
ఆజp� DింP��ర?: ‘��బ�ల� 9ªఱ ú ల బ�చుR కSె� ర g�Bంచు 
చు���డ< అరణ�మందున� I�¡దు %<, తన ప<gా��ల� 
పIిమంIి< DిfP gా��Sj ఇట/ �mను – Éర? క�"!ల�నక� ��బ�ల� 
�Æద̈క� :�B, �� DEర? _ెDిr క�శల ప�శ�ల2ి9�, ఆ ��గ�వంత�<Sj 
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–  క�ను   Bంట
&M<  క� కf9�న అంతట
&M< dQమమవZను 
9ాక! అ< పf&M Bã వర�మoనమ, Sెfయజ"పrవలkను.’ 

1సమoBCల� 25:6. ఇంట
ల�<&M ప�g�aం_ేgార?, ఆ ఇంట�/ < gా�� 
&¬రక� bాం;< &`ర?క�ంటþ, సలoం _ేయoల< ఖు�ఆ± 
ఆజp� Dిసు� న�Iి1. ఇం&ా సNర]ంల� ప�g�aం_ేgా��&M కi2� Iౖెవదూతల 
అలoంట
 సలoం అ´gాదంSj�� .ాNగతం పల�కబడ$ను2.  

 
%bాNసుల� పరసrరం సలoం _ేసు&`gాల< ఖు�ఆ±  ల�< అలo/ Ú 
ఇలo ఆజp� Dిసు� ���డ$: 
 

R%َر qَ
�ُ��َن ِ%vََ& ِتَ�  َ�ُ#1ْ َسَ' ٌم َ�َ'ْ�ُ-6ْ َآَِTْ&ُ ��َ'F َن9ِbِْ� ا��$Pَ2َIْ َأن$ُ� َوِإَذا َ� َءَك ا�$ِ/&ََ 6ْ-ُ

6ٌ�Iٌِر َر�bُ�َ �ُ$8َ�َن Sَ'ََوَأْص xِ�ِJْ%َ �ْ��ْ�ُ-6ْ ُس�ًءا ِ%َ_Pٍ�َ 7َ ُث6$ َت َب ِِ 1َ2ِ�َ �ْ�َ )6:54( 

 
 
మ��య, (ఓ మ,హమ!�) ఎవ�"'Sే మo ఆయత�లను 

%శNXి.ా� ��, gార?   వద̈క� వPRనపZడ$, gా��Sj ఇలo పల�క� 
“సలoమ,± అలkౖక�À (ÉDUౖ bాం; క�ర?య,9ాక). É ప�భ,వZ, 
&ార?ణ��<� తనDUౖ (తపr<స�� %�ి9ా) f¢ం_ేసుక����డ$, 
ఆ&ారణం9ా Éల� ఎవ�"'Sే అజp� నం వలన :ాపపZ ప<&M :ాలü2ి, 
I�< తర?gాత పbాRS�� ప ప2ి, తనను S�ను స��Iిదు¨ క�ంట�2ో 
(అలoంట
 gార? గ6=>ం_�f) - ఆయన అ�తం9ా s�ం_ేgాడూ 
మ��య, అ:ార కృ:ాxల�డూను (అ<).” ఖు�ఆ± 6:54 

 
మ,Xి/ ంల� ఎపడ$ కల�సుక����, పరసrరం ఈ సలoం పద�;< 
అనుస��ం_ే అ´gాదం _ేసుక�ంట�ర?.  
 

                                                 
1. ఖు�ఆ± ల�< అనూ�� అ���యం 24:27వ వచనం  

2 . ఖు�ఆ± ల�< అ¾ అ�ా� అ���యం 7:46 
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%�ిI�నం%�ిI�నం%�ిI�నం%�ిI�నం     

 
‘The Tithe - Iి ;� (పదవ ��గం)’ అ< ప�XిIి�  _ెంIిన 

%�ిI�న వ�వస̂ను BCసు ధృ¡క��ంPయ,���ర?. IW<ల� 
.ాంవత~��క పంట �ాబ2ి నుం2ి సృvిw కర�క� సంSjషప�రNకం9ా 
<�·�త ��గం సమ��rంచ వలXి ఉంట�ంIి. IW< గ,��ంP 
IిN�ÍపIేశ&ాండమ,ల� ఇలo g�ా యబ2ి ఉన�Iి: ‘ప�; 
సంవత~రమ,న   %త� నమ,ల పంటల� దశమ ��గమ,ను 
అవశ�మ,9ా g�ర?పరచవలkను’ IిN�ÍపIేశ&ాండమ, 14:22 

 
ఖు�ఆ± ల�< సూరÚ అ¾ అ±ఆÀ అ�� అ���యంల� zదట
 
పంట నుం2ే %�ిI�నం _ెf/ంచవలXినIి9ా %bాNసులక� అలo/ Ú 
జp� పకం _ేసు� ���డ$.  

 

ِ'bً  ُأُآُ'ُ� َhْ�َوُهَ� ا�$ِ/ي َأْن8َ4َ َ��$ ٍت َ�Jُْ�وَش ٍت َوَ�ْ�َ� َ�Jُْ�وَش ٍت َوا��$1َhْ َوا�t$ْرَع ُ

$�Rَن َوا���
ُ&ْ$tْ�َم َوا�&َ �ُ$#Iَ ِإَذا َأْث2ََ� َوَ"ُت�ا xِ�ِ2ََث �ْ�
4َ ِ%ٍ� ُآُ'�ا َِ�
4َ ِ%7ً  َوَ�ْ�َ� َُ� َن ُ

� )Iَ    )6:141َ< ِدxِ َوَ�  ُت9ِْ�ُ��ا ِإن$ُ� َ�  ُ&RqOِ ا�9ْ2ُِ�ِ��َ

 
 
ఆ���ాలDUౖ :�ా క�తÎ ఎIి9Q వ��లనూ మ��య, ఏ 

ఆ��రమ{ లnక�ం2� ఎIి9Q వ��లనూ, అలo9Q ఖర°� రమ{ 
మ��య, %%ధ ర&ాల ఫలoల<_ేR పంటనూ, జ"ౖతÎ± (ఆf!) 
మ��య, I�<మ! వ��లనూ, ఒకI�<�Æకట
 :�fయ,ం2ే మ��య, 
ఏ మoత�మ{ :�fక లn< ఫలoలను ఇ_ేR వ��లనూ పZట
wంPన 
gాడ$ - ఆయ��. అ% ఫలoల<PRనపZడ$, gాట
 ఫలoలను ;నం2ి. 
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మ��య, పంట &`XE Iినమ,న I�< హక�H1 (జ&ా�-%�ిI�నం) 
_ెf/ంP g�యం2ి. మ��య, దుబ��ాక� :ాలüడకం2ి. <శRయం9ా 
ఆయన (అలo/ Ú) దుబ��ా _ేXEgా��< ఇషwపడడ$. ఖు�ఆ± 6:141 

 
%�ిI�న వ�వస̂ (జ&ా� %��నం) �ªకHం %షయంల� 

మ��య, ఖ�·Iౖెన బం9ారం, gmం2ి, కంచు వంట
 ల�yల 
%షయంల�నూ, వ�వ.ాయ ఉతrత�� ల� మ��య, పÁసంపదల 
%షయంల�నూ g��QNర? bాS�లల� కట�w Iిటwం9ా .ా^ Dించబ2ినIి. 
అంSే ఖు�ఆ± ల�< సూరÚ అ� SౌబÚ 9:60 ఆయత�ల� 
ఎవ�"వర? ఈ %�ిI���<� XీNక��ంచట�<&M అర?æ ల� కi2� 
%వరం9ా <రNPంచబ2ినIి. మ,ఖ�ం9ా ఇIి g��QNర? తరగత�ల 
êదgా��ల� పంPబ¦టwబడ$త�ంIి. అంSే9ా< మS��ిపత�ల, 
ధర!g�త� ల సుఖసంSj¤ాల మ��య, .ìక�ా�ల &¬రక� &ాదు.   
 

ఉపgాసంఉపgాసంఉపgాసంఉపgాసం  

 
9�XUrల� ప�&ారం BCసు నల�బIి Iి��ల� ఉపgాసం 

:ాట
ంP��ర?: ‘నల�వIి Iినమ,ల� నల�వIి �ాత�� ల� 
ఉపgాసమ,ం2ిన Dిమ!ట ఆయన ఆకf9ªన9ా, ... ’2

 మత�B 4:2 

ఇIి కi2� అంతక� ప�రNం వPRన ప�వక�ల పద�;< అనుస��ం_ే 
ఉన�Iి. <ర]మ&ాండమ,ల� ¶vE కi2� ఉపgాసం :ాట
ంPనట�/  
Sెల�పబ2ింIి: ‘అతడ$ నల�బIి �QBంబగళá/  BÜÝgాSj కiడ 
అకHడ నుం2ెను. అతడ$ �Aజనమ, _ేయలnదు  ళá/  S�� గలnదు; 

                                                 
1. ఒకg�ళ పంట సహజ  ట
 వనర?లDUౖ ఆ��రప2ి పం2ిSే 1/10 వ వంత� మ��య, 
ఒకg�ళ పంట సహజ  ట
 వనర?లDUౖ ఆ��రపడక�ం2� అంట� ¶ట�ర? పంపZ వంట
 
కృ;�మ  ట
 వసత�లDUౖ ఆ��రప2ి పం2ిSే 1/20 వ వంత�.  
2. ఇం&ా మత�B 6:16 మ��య, 17:21 కi2� చూడం2ి.  
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అంతల� ఆయన ఆ <బంధన gాక�మ,లను అన9ా పIి ఆజ�లను 
ఆ పలకల Éద g�ా XUను.’ <ర]మ&ాండమ, 34:28 

 
ఖు�ఆ± ల�< సూరÚ అ¾ బఖరÚ ల� %bాNసుల� తపrక�ం2� 
ఉపgాసం :ాట
ంచవలkన< ఇలo ఆIేaంచబ2ినIి: 

 

� َ;ْ.ِ'ُ-Jَ�َ 6ْ'$ُ-6ْ َت
$ُ#�َنيا ْ�ِ ��َ'F ا�$ِ/&ََ qَ
�َ'ْ�ُ-6ُ ا�<=َ� ُم َآ2َ  ُآَِ qَ
�ُ��ا ُآَِ"َ � َأ&7َR  ا�$ِ/&َ

)2:183( 

 
 

“ఓ %bాNసులo�ా! É DUౖ ఉపgాసమ,ల� %�ి9ా%ంచబ2ిన% – 

ఏ%ధం9ా�mౖSే Éక��� మ,ందు gా��DUౖ %�ి9ా%ంచబ2ినgl – 

తI�N�ా Éర? భయభక�� ల� కf9�నgార? అవZS�ర<.” 2:183 

 
ఉపgాసం :ాట
ంచడం I�N�ా Iౖెవభ&M�  DUం:ºంIించు 

&`వచR< Sెల�పZతÎ, ఉపgాసం GకH అసల� ఉIే� శ�ం కi2� 
సrషwం9ా ఇకHడ <రNPంచబ2ినIి. ఎవర? అసల� ఉపgాసం 
:ాట
సు� �����, ఎవర? :ాట
ంచడం లnIో - సృvిw కర�  మoత��� బ�9ా 
ఎర?గ,ను. &ాబట
w , ఎవ�"'Sే ఉపgాసం :ాట
సు� �����, gార? అలo/ Ú 
తమను గమ<సు� ���డ�� తలంపZSj ఆyర :ా యoల� 
XE%ంచడం నుం2ి ఆ9�:�S�ర?. క6మం తపr< ఉపgా.ాల� ఆ 
తలంపZను అ�ికం _ే.ా� B. ఫfతం9ా, ధర!బద�త gmౖపZ ఎక�Hవ9ా 
z9Q]టట�/  మoర]దర®కతNం వ=>ంచబడS�ర?. 
 

%bాNసుల� రమI�± మoసంల� (అరê &ా�లkండర?ల�< 
9వ �mలల�) :�ా త:&ాలం నుం2ి సూ�ా�స�మయం వరక� �mల zత�ం 
ఉపgాసం తపr<స��9ా :ాట
ంచవలXి ఉంట�ంIి. ప�వక�  
మ,హమ!� సల/ లo/ హë అలkౖ=> వసల/ ం ఇలo బA�ింP��ర?: 
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“రమI�± మoసంల� &ాక�ం2� :ాట
ం_ే ఉపgా.ాలల� అత��త� మ 
���న ఉపgాసం �� .�దర?డ$ ప�వక�  I�వ�� అలkౖ=>స~లoం 
:ాట
ంPన ��Þ %2ిP ��Þ ఉం2ిన ఉపgాసం.”1

 

 

వ2ీ�వ2ీ�వ2ీ�వ2ీ�                          

 
ధర!bాస��<� 9ౌర%సూ� , ప�వక�  BCసు కi2� వ2ీ� &M 

ఇవN2�<� మ��య, వ2ీ�  పZచుR&`వ2�<� వ�;�Q&MంP��ర?. 
ఎందుకంట� Sౌ�ాత� ప�Sే�కం9ా వ2ీ�< <vE�ింPనIి. IW< గ,��ంP 
Sౌ�ాత�ల� ఇలo ఉన�Iి: ‘ వZ gmం2ి��9ా< ఆyరద�వ�మ,��9ా<, 
వ2ి� &M g�యబడ$ Iే<<2   సÝదర?లక� వ2ి� &Mయ�కiడదు.3’ 
IిN�ÍపIేశ&ాండమ, 23:19.  
 
అలo9Q ఖు�ఆ± ల� కi2� వ2ీ�  ఇలo <vE�ించబ2ినIి: 

 
�َ��ِ�ِTْ�ُ 6ْ
� ا��=َ%  ِإْن ُآْ�َُ�ِ Cَ#ِ%َ  ��ُ��ا ات$ُ#�ا اَ� َوَذُروا ََ"َ � )2:278( َ&  َأ&7َR  ا�$ِ/&َ

 
“ఓ %bాNసులo�ా! అలo/ Ú క� భయపడం2ి మ��య, �ావలXి 
య,న� వ2ీ�< వIిf g�యం2ి - Éర? <జం9ా�� %bాNసులkౖ 
నట/ BSే!” ఖు�ఆ± 2:278 

 

                                                 
1. స=Ú బ,ఖo�· 3వ గ6ంథం, హIW� �mం. 200 మ��య, స=Ú మ,Xి/ ం 2వ గ6ంథం, 
హIW� �mం. 2595.  
2. ఆyర పI�ర̂మ,ల� లnక ఇతర వసు� వZల�  
3. &ా , IW< తర?gా; వచనంల� య{Iేతర?లక� వ2ీ�  <వNట�<� య{దుల� ఇలo 
ధర!సమ!తం _ేసుక����ర?: “అను�<&M వ2ి�&M బదుల� ఇయ�వచుRను 9ా<  వZ 
.ాN�Wన పరచు&¬నునట�/  _ేరబAవZచున� Iేశమ,ల�   IేవZ2ౖెన BÜÝgా  వZ 
_ేయ, ప�యత�మ,ల<�ట
 %షయమ,ల�ను <ను� ఆxరNIించునట�/    
సÝదర?లక� వ2ి�&M బదుల� ఇవNకiడదు.” IిN�ÍపIేశ &ాండమ, 23:20  
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ఈ Iిgా�జ�లను ప����  _ేయట�<&M, మ,Xి/ ంల� వ2ీ�లక� 
అ�త���న ‘ఇ.ా/ Éయ బ��ం&Mంñ’ అ�� DEర?Sj ప�XిIి�  _ెంIిన 
మ�ªక సమoంతర బ��ం&Mంñ వ�వస̂ను తయoర? _ేసుక����ర?. 
 

బహë���ా�బహë���ా�బహë���ా�బహë���ా�తNంతNంతNంతNం  

 
ప�వక�  BCసు బహë���ా�S�N<� వ�;�Q&Mం_ేgార< 

<ర°Dిం_ే .ాde����ాలnÉ లnవZ. ఒకg�ళ ఆయన అలo _ేXి ఉంట�, 
తన కంట� ప�రNం వPRన ప�వక�ల %����<� ఆయన ఖం2ింPన 
gారBCgార?. ప�వక�ల బహë���ా�తNం గ,��ంPన అ��క 
వృS�� ంS�ల� Sౌ�ాత�ల� న¶దు _ేయబ2ి ఉ���B. ఆIి&ాండం 
ప�&ారం, ప�వక�  అబ�yంక� ఇద̈ర? ��ర�ల�ం2ేgార?: ‘&ాబట
w  
అబ�� మ, క��ను Iేశమ,ల� పIిBCండ$/  &ాపZరమ,న� తర?gాత 
అబ�� మ, ��ర�BÜ�న bారB తన I�<BÜ�న yగరను 
ఐగ,Dీ�య,�ాf< �Xి&¬< తన DU<�ట
BÜ�న అబ�� మ,నక� ��ర�9ా 
ఉండ$నట�/  అత<&M_ెRను.’ ఆIి&ాండమ, 16:3. అలo9Q zదట
 
సమoBCల� గ6ంథం ప�&ారం ప�వక�  I�¡దుక� కi2�: ‘I�¡దు 
9ాత�ల� ఆ&5ష��Æద̈ _ేర9ా అతడ$ను అత< gారందర?ను తమ 

తమ క�ట�ంబమ,ల స��తమ,9ా &ాపZరమ,ం2ి��. BÜజ"�BCÂయ, 
�ాలగ, అ=�Êయమ,, ��బ�ల� ��ర�BÜ�య,ం2ిన క�"!Âయ, 
�ాలగ, అêగBãల� అను అత< Bద̈ర? ��ర�ల� I�¡దుSj 
కi2� ఉం2ి��.’ 1 సమoBCల� 27:3. అలo9Q zదట
 �ాÞల 
గ6ంథంల� ప�వక�  .ºల�మoను గ,��ంP ఇలo ఉంIి: ‘అత<&M 
ఏడ$వందల మంIి �ాజక�మo�"�లkౖన ��ర�ల�ను మ{డవందల 
మంIి ఉపపత��లను కf9�య,ం2ి��’ 1 �ాÞల� 11:3. 

.ºల�మoను క�మoర?2ౖెన �"హబ�మ, కi2� అ��క మంIి ��ర�ల� 
ఉం2ేgార�� %షయం �"ండవ &¬�� గ6ంథంల� ఇలo Sెల�పబ2ింIి: 
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‘�"హబ�మ, పదు�m<�Iి మంIి ��ర�లను DUం2ి/  _ేXి&¬< 
ఆర?వIిమంIి ఉపపత��లను SెచుR&¬< Bర?వIి BÜ<�Iి 
మంIి క�మoర?లను ఆర?వIిమంIి క�మo�"�లను క�mను’ 

2IినవృS�� ంతమ,ల� 11:21. gాస� gా<&M బహë��ర�తN 
సందర¿ంల� gారసతN ఆసు� :ాసు� ల� %భ�ంచట�<&M :ాట
ంచ 
వలXిన పద�;< కi2� Sౌ�ాత� గ6ంథం ఇలo SెfయజQXింIి: 

‘DE��ంపబడ$నIొకSెయ, IేNvింపబడ$న IొకSెయ, ఇద̈ర? 
��ర�ల� ఒక పZర?ష�<&M కf9�య,ం2ి, DE��ంపబ2ినIియ, 
IేNvింపబ2ినIియ, gా< వలన �డ�ల� క<, జQ�షÕ క�మoర?డ$ 
IేNvింపబ2ినI�< &¬డ$&"'న BÜడల, తం2ి� తనక� కf9�నI�<< 
తన క�మoర?లక� .ాNస̂"మ,9ా ఇచుR��డ$ IేNvింపబ2ినI�< 
క�మoర?2ౖెన జQ�ష�Õ <&M మoర?9ా DE��ంపబ2ిన I�< క�మoర?< 
జQ�ష�Õ <9ా _ేయకiడదు.’ IిN�ÍపIేశ &ాండమ, 21:15-16. 

లn%య &ాండమ,ల� ఇలo Sెల�పబ2ి నట�/ 9ా, బహë��ర�S�N<&M 
%�ింPన ఒ&Q ఒక షరత� ఏ�టంట�, ��ర� సNంత .�ద��< 
ఆ%డక� సవ;9ా _ేయకiడదు. ‘  ��ర� బ�Iి&M య,ండ9ా 
ఆ��ను Dీ2ించుటక� ఆ�� సÝద�� మo��_��దనమ,ను 
�య,టక� ఈ��ను ఆ��Sj DUం2ి/ _ేXి &¬నకiడదు.’ లn¡య 
&ాండమ, 18:18. ప�వక�  యo&`బ,నక� నల�గ,ర? ��ర�ల� ఉం2ే 
gార< య{దుల తల�!� ధర!bాస� Äం Sెల�పZత�న�Iి1. 

 
‘ఏక ప��వ�త�2ి9ా�� F%ం_�ల  లnI� బహë���ా�తNం 

<vE�ించబ2ినద�� సrషw���న ఆIేbాలn¡ &¬6 త�  <బంధనల� ఎకH2� 
కనబడవZ.2’ అ< §ాద� Í9"�m =>లo!± అ´:�ా యప2ి��ర?. 
ఆయన అంతట
Sj ఆగక చటwబద�ం9ా ఒ&Q ��ర�ను కf9�ఉం2ి, అ��క 

                                                 
1. Women in Judaism, p. 148.  
2. Polygamy Reconsidered, p. 140.  
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ఉంపZడ$గSె� లSj మ��య, g�శ�లSj సంబం��ల� కf9� ఉండట�<� 
:�� త~=>ంPన 9·6క� – ��మ± సంసHృ;< అనుస��సూ� , ��మ,ల�< 
చ�·R బహë���ా�S�N<� <vE�ింPనద�� gాస� gా<� �Æ&MH 
_ెDిr��ర?1.  

 
బహë���ా�S�N<� ఇ.ా/ ం ధర!ం ఏక&ాలంల� నల�గ,�� 

కంట� ఎక�Hవ మంIి ��ర�లను కf9� ఉండట�<� <vE�ింPనIి. 
అంSే&ాక ��ర�లల� ఎవ�� ఒక�� gmౖపZ ఎక�Hవ zగ,] చూపZతÎ, 
ఇతర ��ర�లను <ర/s�ం _ెయ�క�ం2�, gా�� మధ� ���య���న 
సమత�లo�<� :ాట
ంచవలkన�� క³�న షరత� బహë���ా�S�N<&M 
%�ింPనIి. ఖు�ఆ± ల� అలo/ Ú ఇలo ప�కట
ంP��డ$:  
 

�F َ� ْنِ-�Oُا َ�  َ} َب َ�ُ-6َْ 

6ْ َأ�$  ُت�Yُ9ِ#ْا C�ِ ا�َ�َُbْ�ِ َوُثَ' َث  َوِإْن F�َ*ْ�� ا��=9َ ِء ََ�ِ

َ̀ َأْدَنF َأ�$  َت�Jُُ��ا �َ'َ-ْ: َأْ&2َ ُنُ-6ْ َذِ�َ  �
6ْ َأ�$  َتJِْ�ُ��ا َ�َ�اIَِ�ًة َأْو َُbْ�ِ ْنiِ�َ 4:3( َوُرَ% َع( 

 
“... ఇతర Xీ� Äలల� నుం2ి Éక� త9�న ఇద̈��<, మ,గ,] ��< లnI� 
నల�గ,��< %gాహమoడం2ి. &ా , ఒకg�ళ Éర? gా��Sj 
���యం9ా వ�వహ��ంచలnమ< భయప2ిSే, ఒకH���� %gాహ 
మoడం2ి లnI� É ఆ�Wనంల�< బ�<స Xీ� ÄలSj గడపం2ి. 
అ���యo<&M :ాలüడక�ం2� ఉండట�<&M ఇIే Éక� మంPIి.” 

ఖు�ఆ± 4:3 

 
 

 
 
 
 

                                                 
1. Ibid., p. 17.  
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మ,9�ంపZమ,9�ంపZమ,9�ంపZమ,9�ంపZ 

 
సృvిw కర�  ఒకH2ే. ఆయన సృvిwంPన మoనవజp; అంS� 

ఒకHట�. ఆయన gా�� gmౖపZ పంDిన సంIేశం ఒకHట� - తన 
అÒ¤ాw <� అలo/ Ú క� సమ��rంచు&`వటం. అరê ��షల� ఇలo తన 
అÒ¤ాw <� మనసూr���9ా అలo/ Ú క� సమ��rంచు&`వట���� ‘ఇ.ా/ ం’ 

అంట�ర?. ఈ ఇ.ా/ ం సంIేశ�� భ{�DUౖ zదట
 మoనవZలక� 
అందజQయబ2ిన సంIేశం మ��య, తరత�ాల�9ా gా�� తర?gాత 
వPRన ప�వక�లంద��_ే ఈ సంIేశం ధృ¡క��ంచబ2ింIి. ఇ.ా/ ం 
సంIేశంల�< అసల� %షయం ఏ�టంట� – మoనవZల� &Qవలం ఒ&Q 
ఒక ఆ�ాధు�2ి< ఆ�ా�ిం_�f – ఆయన ఆIేbాలక� %�ేయత 
చూపZతÎ; మ��య, ఏ పద�;ల�నూ, ఏ ర°పంల�నూ, ఏ 
ఆ&ారంల�నూ సృvిwS�లను అస~ల� ఆ�ా�ించకiడదు. 
 

కన� అBన మర�À క� అలo/ Ú ఆజ�Sj జ<!ంPన BCసు 
అ��క అదు¿S�ల� _ేXి చూDి��ర? మ��య, తమ కంట� మ,ందు 
వPRన ప�వక�లందర° DిfPన %ధం9ా��, సృvిw కర�క� 
సమ��rంచు&`మ�� ఆ సంIేశం (ఇ.ా/ ం) gmౖపZనక� ఆయన కi2� 
ఇb6ా BCÂలను DిfP��ర?. అంSే9ా , ఆయ�� సNయం9ా IేవZడూ 
&ాదు మ��య, IేవZ< క�మoర?డూ &ాదు. &ా  ఆయన ఒక 
��స~యo� అంట� అలo/ Ú GకH ఒక <జ���న, ప�ఖo�; _ెంIిన 
సంIేశహర?డ$. తన�� ఆ�ా�ించమ< BCసు ప�జలను 
ఆyN<ంచలnదు; &ా , ఆ సృvిw కర��� ఆ�ా�ించమ< ఆయన 
ప�జలక� Dిల�పZ<_�Rర? మ��య, ఆయన కi2� సNయం9ా ఆ 
సృvిw కర��� ఆ�ా�ింP��ర?. ప�వక�  ¶vE బA�ింPన Sౌ�ాత� 
ధర!bా.ా� � <� ఆయన ధృవపరP��ర?. I�<కనుగ,ణం9ా�� తన 
F%తం గ2ిDి��ర? మ��య, I�<ల�< ఏ ఆజ�నూ వదలక�ం2�, ఆ 



123 

 

ధర!bా.ా� � ��� త�.చ. తపrక�ం2� అనుస��ంచమ< ఆయన తన 
aష��లను ఆIేaంP��ర?. ఈ ప�పం_�<� వIిf gmö�Ô మ,ందు, 
తను gm�Ôన తర?gాత అర� Iేశంల� �ాబABC అం;మ ప�వక�  
మ,హమ!� సల/ లo/ హë అలkౖ=> వసల/ ం గ,��ంP ఆయన తన 
aష��లక� SెfయజQXి, ఆ అం;మ ప�వక�  బAధనలను 
అనుస��ంచమ< gా��< ఆజp� DింP��ర?.  

 
Fస¸ ఈ ప�పం_�<� ¡2ిన తర?gాత, &¬<� త�ాలల��� 

ఆయన బAధనల� మoర?rల� – _ేర?rలక� గ,�"'��B మ��య, 
ఆయన IేవZ2ి .ా^ B&M లnపబ2ి��ర?. 6 శS�బ�¨ ల� గ2ిPన 
తర?gాత, ప�వక�  మ,హమ!� సల/ లo/ హë అలkౖ=> వసల/ ం �ావటం 
వలన, Pవ��&M BCసు&56సు�  గ,��ంPన gాస� gాల� gాట
 అసల� 
ర°పంల� మరల Sెల�పబ2ి��B మ��య, అ% అం;మ 

Iివ�గ6ంథ���న ఖు�ఆ± ల� bాశNతం9ా భద�పరచబ2ి��B. 

అంSే&ాక BCసు అనుస��ంPన ¶vE ధర!bాస� Ä ఆజ�ల� gాట
 
సNచ����న ర°పంల� మరల పZనర?ద� ��ంచబ2ి��B. gాట
ల�< 
కల�vిS�ల�, మoర?rల� - _ేర?rల� S½ల9�ంచబ2ి��B. ఇ.ా/ ం అ�� 
DEర?Sj, Iివ�ం9ా <�Q�aంపబ2ిన అం;మ F%త %��నంల� 
ఆచరణల�<&M వ_�RB.  

 
ప�వక�ల gాస� gాల�, gా�� ఒ&Q %ధ���న ఏ&"'క ఆ�ాధ� 

సంIేశం, మ��య, gార? అనుస��ంPన F%త %��నం zదలkౖన% 
&Qవలం ఇ.ా/ ం ధర!ంల� మoత��� gాట
 అసల� ర°పంల� భద�పరచ 
బ2ి��B. సరNల�క సృvిw  zత�ం మoనవజp; &¬రక� అం;మం9ా 
<�Q�aంPన ఏ&"'క F%త %��నం ఇIే. అంSే&ాక &Qవలం మ,Xి/ ంల� 
మoత��� ��డ$ BCసును మ��య, BCసు GకH అసల� 
సంIేbా<� అనుస��సు� ���ర?. ఏ %ధం9ా చూXి��, ��ట
 ఆధు<క 
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&"'(స� వZల F%త %��నం &ాక�ం2� మ,Xి/ ంల F%త %��న�� BCసు 
GకH F%త %����<� అ�ికం9ా :�f ఉన�Iి. BCసు &56సు� ను 
DE��ంచడం మ��య, 9ౌర%ంచడమ��Iి ఇ.ా/ ం ధర!ం GకH 
%bాNస (ఈమo±) అంbాలల�< ఒక మ,ఖ����న అంశం. BCసును 
%శNXించుట GకH :�ా ��న�తను గ,��ంP అలo/ Ú ఖు�ఆ± ల� 
అ��క _ోట/  �Æ&MH_ెDిr��డ$. ఉI�హరణక�, ఖు�ఆ± ల�< సూరÚ 
అ<�.ా అ�� అ���యంల� అలo/ Ú ఇలo ప�కట
సు� ���డ$: 

   
� َأْه1ِ ا�ِ-َ
 ِب ِإ�$ ْ��ْ�ِتِ� َوَ&ْ�َم ا�ِ#َ� َ�Pِ َ&ُ-�ُن َ�َ'6ْ7ِ�ْ َش�7ًِ�ا َوِإْن َِ 1َ.ْ;َ �ِ%ِ $��َ�ِTْ�ُ�َ  

 
“మ��య, గ6ంథ ప�జల�/  ఎవడ$ కi2� అత<< (ఈ.ాను), అత< 
మరణ�<&M ప�రNం (అతను, అలo/ Ú GకH సంIేశహర?డ$ 
మ��య, ఒక మoనవZడ<), %శNXించక�ం2� ఉండడ$. మ��య, 
పZనర?S�^ న Iి��న అతను gా��DUౖ .ాdి9ా ఉంట�డ$.” 4:159 

 

BCసు పZన�ాగమనంBCసు పZన�ాగమనంBCసు పZన�ాగమనంBCసు పZన�ాగమనం  

 
&"'(స� వZల� ఎదుర? చూసు� న� BCసు పZన�ాగమన 

సంఘటన కi2� ఇ.ా/ Éయ మ{ల%bాN.ాలల�< ఒక మ,ఖ����న 
��గం. అBSే ఆధు<క &"'(స� వZల� నమ,!త�న�ట�/ 9ా �ర?r 
_ేయ2�<&M ఆయన ఈ ప�పం_�<&M మరf�ావటం లnదు. 
ఎందుకంట� ‘�ర?r’ _ేXE అ�ి&ారం &Qవలం అలo/ Ú క� మoత��� 
ఉంIి. BCసును య{దుల� చంపలnద<, ఆయన సFవం9ా 
ఆ&ాbాలల�<&M DUౖ&"త� బ2ి��ర< ఖు�ఆ± బA�ిసు� న�Iి:  

 
�
ُ'�xُ َوَ�  َصَ'ُ.�xُ َوَ�ـِٰ-َ;َ  ��ْ�َ&6َ َرُس�َل ا�'$ِ� َوََ ���F9َ اْ%َِ Sَ�9ِ2َ�ْا  �َ'ْ
 َوَ;6ْ7ِ�ِ�ْ ِإن$  َ;َ

�ِّْ�ُ� ُش.َِّ� 6ْ7ُ�َ ٍّ̀ �ِّ ۚ َوِإن$ ا�$ِ/&َ� اْ�َ
َ'�bُا ِ��ِ� Cbِ�َ َش$U6ٍ ِإ�$  اتَِّ. َع ا�'ْ�ِ �ْ�ِ �ِ%ِ 67ُ�َ  �َ ۚ   ۚ

 �ً�#ِ&َ xُ�'ُ
َ;َ  � )158-4:157(َ%1ْ َرJَ�َُ� اُ� ِإَ�ْ�ِ� َوَآ َن اُ� َ�tً&tِا Iَِ-�2ً   .َوَ
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“మ��య, gార?: “<శRయం9ా, ��మ, అలo/ Ú GకH 
సంIేశహర?డ$, మర�À క�మoర?2ౖెన, ఈ.ా మXీÚ ను 
(ఏసు&56సు� ను) చం:ామ,.” అ< అన�ందుక�. మ��య, gార? 
అత<< చంపనూ లnదు మ��య, aల�వDUౖ ఎ&MHంచనూ లnదు, &ా<, 
gార? భ�మక� గ,��_ేయబ2�� ర?. <శRయం9ా ఈ %షయo<� 
గ,��ంP అ´:�ా య ��దం ఉన� gార? IW<< గ,��ంP సంశయగ6సు� లkౖ 
ఉ���ర?. ఈ %షయం గ,��ంP gా��&M <aRత జp� నం లnదు. gార? 
&Qవలం ఊహ�� అనుస��సు� ���ర?. <శRయం9ా gార? అత<< 
చంపలnదు. gాస� gా<&M, అలo/ Ú అత<< (ఈ.ాను) తన gmౖపZనక� 
ఎత�� క����డ$. మ��య, అలo/ Ú సరNశ&M�  సంపను�డ$, మy 
%g�కవంత�డూను.” ఖు�ఆ± 4:157-158 

 

ప�వక�  ఈ.ా అలkౖ=>స~లoం (BCసు&56సు� ) పZన�ాగమనం 

గ,��ంP ప�వక�  మ,హమ!� సల/ లo/ హë అలkౖ=> వసల/ ం ఇలo 

పf&ార< :�ా మoణ�క హIWథు గ6ంథంల� న¶దు _ేయబ2ి ఉన�Iి: 

“��కi మ��య, ఈ.ా (BCసు&56సు� ) కi మధ� g��Q ఏ ప�వ&ా�  లnర? 

మ��య, ఆయన (భ{�DUౖ&M) ;��9� వ.ా� ర?. ఆయన మరf 

వPRనపడ$ Éర? ఆయనను గ,���.ా� ర?. ఆ��గ�వంత���న శ�·రం 

కf9�, ఎర6< రంగ,ల� ఆయన ఉంట�ర?. ఆయన �"ండ$ మ,కHలల� 

ఉన� దుసు� ల� ధ��ంP ఉంట�ర?.  ర? S�కక :�B��, ఆయన 

తలgmండ$� కల� త2ి9ా ఉంట�B. ఇ.ా/ ం ధ�ా!<� .ా^ Dించటం &¬రక� 

ఆయన జనులSj :��ాడS�ర? మ��య, ఆయన aల�వను 
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%��Pg�.ా� ర?, పంIి< చంపZS�ర? మ��య, ��యo1 పను�ను 

రదు¨  _ే.ా� ర?. ఆయన &ాలంల�, అలo/ Ú ఇ.ా/ ం ధ�ా!<� వIిf 

ఇతర ధ�ా!ల<�ంట
  ��శనం _ేXిg�.ా� డ$ మ��య, BCసు&56సు�  

వలn న�!ంపజQXిన న&MÂ BCసు (యoంటÏ &"'(ష�w ) చంపబడS�డ$. 

BCసు భ{�DUౖ I�I�పZ నల�బIి సంవత~�ాల� ఉంట�ర?. 

మ��య, ఆయన చ<:�Bనపడ$, మ,Xి/ ంల� ఆయన &¬రక� 

అం;మ నమoÞ (జ��జ నమoÞ) చదువZS�ర?2.” 

 
BCసు పZన�ాగమనం అం;మ Iినం సÉDింPనద< SెfDE BCసు పZన�ాగమనం అం;మ Iినం సÉDింPనద< SెfDE BCసు పZన�ాగమనం అం;మ Iినం సÉDింPనద< SెfDE BCసు పZన�ాగమనం అం;మ Iినం సÉDింPనద< SెfDE 

సం&QS�లల�< ఒక దృఢ���న సం&Qతంసం&QS�లల�< ఒక దృఢ���న సం&Qతంసం&QS�లల�< ఒక దృఢ���న సం&Qతంసం&QS�లల�< ఒక దృఢ���న సం&Qతం.... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1. ఇ.ా/ Éయ ప�భ,తN ప��:ాలనల� <వXిం_ే మ,Xి/��తర?ల�, జ&ాÚ క� 
(%�ిI���<&M) బదుల�9ా మ��య, మ,Xి/ ం ప�భ,తN XUౖ<క రsణ� XEవలక� బదుల�9ా 
_ెf/ంచవలXిన పను�.    
2. సున± అబ{ I�వ��, 3వ గ6ంథం, హIW� �mం. 4310 మ��య, స=Ú సున± 
అబ{ I�వ��, 3వ గ6ంథం, హIW� �mం 3635 ల� :�ా మoణ�క���నIి9ా DE�ªHనబ2ినIి.  
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ప#శ%ల�ప#శ%ల�ప#శ%ల�ప#శ%ల� 

 

1. మ6రL
, మత(B, ల��ా, ��ను గ�ంథ రచBతల� ఎవరL? 

 

a) ఎవ,o�u eె�> అజ�� న వnక�( ల� 
b) Gస� సహచరLల� మ6త#ం �ాదు  
c) తమ రచనల� �#ా మ6ణzకత ��ందుట ��రక� Gస� సహచరLల 

JKరYను 0ాడ`క�న% ఇతరLల�.  
d) 0�,[ అజ�� న పం�ిత�లHే 0ాట̂�� ఆ JKరLY  ఇవ�బ�ినZ.  
e) J�ౖ వh% స,-.న0�  

 

2. ���ం�\ 0ాట̂ల) ఏ�\ స,-.న�\?  

 

a) బSౖ�ల� పం�ిత�లల) �ాత >బంధన మ,oయ1 =�k�Uల� గ�ం��ల 
రచBతల గ1,oంq సం�ే�ల�N�%B.  

b) Zవరణలక� అంద> అN�క వne�nసమ1ల� �ాత మ,oయ1 ��� త(  
>బంధనలల) ఉN�%B.  

c) �ాత మ,oయ1 ��� త(  >బంధనల గ�ంథకర(ృత�ం ప#�ా%ర�క@Agన�\.  
d) J�ౖవh% స,-.న జ0ాబ1ల?  
e) J�ౖ 0ాట̂ల) ఏ�� స,-.న జ0ాబ1 ల?దు 

 

3. ప#పంచం నల�మ�లల నుం�ి ZZధ �ాల6లక� Hెం�\న 42 0�ల 
ప#త�లను ఒకHోటక� Hే,oI, �ణ ం=ా ప,o¡dంచ=ా, 0ాట̂ల) 
అసల4ల6ంట̂ వne�n�ాల� గ1,o(ంచబడల?దు Ð ఈ ప,o�£ధన ఏ 
�\వnగ�ంథం J�ౖ Hేయబ�ిం�\:  
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a) ఖు¤ఆ�  
b) �ాత >బంధన  
c) ��� త(  >బంధన 

d) J�ౖవh% స,-.న జ0ాబ1ల?  
e) J�ౖ 0ాట̂ల) ఏ�� స,-.న జ0ాబ1 ల?దు 

 

4. Gస� ఎవరL మ,oయ1 ఆయన mక
 అసల� సం�ేశం ఏ¥ట̂ 
అN� మ1ఖ6nం�ాల� >,ా¦ ,oంచటb>��, ���ం�\ 0ాట̂ల) ఏ �\వnగ�ంథం 
�#ా మ6ణzకం=ా ఉప�గపడ`త�ం�\? 

 

a) �ాత >బంధన 

b) ��� త(  >బంధన 

c) J�ౖ ,-ండ` జ0ాబ1ల� స,-.న0� 
d) J�ౖ 0ాట̂ల) ఏ�� స,-.న జ0ాబ1 �ాదు 

  

5. ఖు¤ఆ� కంట§ ప¨ర�ం అవత,oంచబ�ిన �\వnగ�ం��లh%  -  

 

a) అZ అవత,oంqన N�ట̂ అసల� ర©పంల) ల?వ' 
b) తమ అª«ాV లక� అనుగ1ణం=ా ప#జల� 0ాట̂> మ6,oI0�kిN�రL 
c) J�ౖ ,-ండ` జ0ాబ1ల� స,-.న0�  
d) J�ౖ ,-ండ` జ0ాబ1ల� స,-.నZ �ావ' 

 

6. ఖు¤ఆ� మ,oయ1 బSౖ�ల� - 
 

a) Gస� ఒక సం�ేశహరLడh మ,oయ1 ఒక ప#వక( అh 
ధృ¬క,oసు( N�%B 
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b) Gస� �ౖెవe��>% �రస
,oసు( N�%B 

c) ఉయ6nలల)నుం�ే మ6టbY డటం వంట̂ Gస� mక
 అN�క 
మహFమలను ధృ¬క,oసు( N�%B  

d) J�ౖవh% స,-.న జ0ాబ1ల? 
e) J�ౖ0ాట̂ల) a మ,oయ1 b మ6త#@ స,-.న జ0ాబ1ల� 

 

7. Gస� ఏ�ౖెN� మహFమ Hేkినప®డ`, ��> గ1,oంq ప#జలక� ఇల6 
eెdJK0ారL  
 

a) ఈ మహFమను స�యం=ా N� శ��(�ామ,ా¦ ¯లe°N� Hేసు( N�%ను 
b) ఈ మహFమ సర�ల)క సృtిVకర( అనుమ�e° జరLగ1త�న%�\ 
c) ఈ మహFమల� N� �ౖెవe��>�� సUషV@Agన >దర±N�ల�  
d) J�ౖ వh% స,-.న జ0ాబ1ల? 
e) �[వలం a మ,oయ1 c మ6త#@ స,-.న జ0ాబ1ల� 

 

8.  బSౖ�ల� ప#�ారం, అ� తక�
వ ,²టjVe° ఎంe° మం�\ భ1´ంHేటటiY  
Hేయటం, అంధులక� దృtిV  ప#�ా�\ంచటం మ,oయ1 మృత�లను 
�,o=o ల?పటం వంట̂ మహFమలను ఎవరL HేkిN�రL  
 

a) Gస� 

b) ఎ�«ా 
c) µk�� 

d) �[వలం a మ,oయ1 b మ6త#@ స,-.న జ0ాబ1ల� 
e) J�ౖ వh% స,-.న జ0ాబ1ల?  
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9. ���ం�\ 0ాట̂ల) ఏ�\ Gస� �ౖెవe��>% >ర©Jిసు( ం�\ 
 

a) ఆయన అల6¶ మ,oయ1 ఒ@A=ా. భ�¥J�ౖ ,ాక మ1నుJ�ౖ 
ఉ>��ల) ఉN�%డ` 

b) ‘�ేవ'> క�మ6రLడ`’ అN� ఉపN�మమ1 మ,oయ1 �ేవ'> 
అవe�రం అ> గ1,o(ంపబడటం 

c) సహచరLలHే ఆయన ఆ,ా7\ంపబడటం 

d) ఆరంభంల)  ఉం�ిన ‘0ాక�
’ …. 

e) J�ౖ వh% స,-.న జ0ాబ1ల? 
f) J�ౖ 0ాట̂ల) ఏ�� స,-.న జ0ాబ1 �ాదు 

 

10. చ,·I ఆ¸ ఇంగYండ` సుప#kిద¦  �షప®లల), ఇంగYండ`ల)> దు,wా ¹ 
చ,·I �షº ,-వ,-ండ` ��# :�స¤ �ేZ» జ->
ను� ఇల6 
ప#కట̂ంqN�డ` ...  
 

a) Gస� �ేవ'డ` 
b) Gస� �ేవ'> క�మ6రLడ` 
c) Gస� �ేవ'డ` �ాదు 
d) �[వలం a మ,oయ1 b మ6త#@ స,-.న జ0ాబ1ల� 
e) J�ౖ 0ాట̂ల) ఏ�� స,-.న జ0ాబ1 �ాదు 
 

11. Gస� సం�ేశంల) బ¼7\ంప�ిన ధర½ం; 0ాస(వ@Agన ఏ�-.క సృtిVకర( 
ఆ�ే�ాలక� Z7ేయత చూప'త¾, ఆయన అª«ాV >�� ప¨,o(=ా 
సమ,oUంచు�3వటం  
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a) J�ౖ 0ాకnం అసతn@Agన�\  
b) J�ౖ 0ాకnం సతn@Agన�\ 
c) Gస� సహచరL�ిన> ��0ా Hేkిన ��ల�, క�మం=ా Gస� 

బ¼ధనలను మ6,oI0�kిN�డ`.  
d)  ప#వక( µk�� మ,oయ1 ప¨ర� ప#వక(ల చటbV d% రదు¿  

Hేయట@ Gస� mక
 అసల� లÀn@Agన ఉం�ిన�\. 
e) �[వలం b మ,oయ1 c మ6త#@ స,-.న జ0ాబ1ల�  

 

12. Gస� ఈ ల)�ా>% ¬�ిన తరL0ాత, ఆయన సం�ేశం మ6రLUల� 
HేరLUలక� గ1,-.న�\. ��>�� మ1ఖn�ారణం 

 

a) Gస� బ¼7\ంqన స�చÁ@Agన మ,oయ1 సులభతర@Agన 
సం�ే�ా>%, ��ల� వంట̂ Gస� సహచరLల� ��YషV@Agన �#త� 
kి��¦ ంతం=ా (ట̂#>ట�) మ6,oI0�యటం 

b) Gస� అనుచరLల� Gస� మ,oయ1 ఆయన తdY @,·మ6తల 
ఆ,ాధనను ధర½సమ½తం Hేయటం  

c) ఆయన అనుచరLల� �ౖెవదూతల� మ,oయ1 k�Bంటiల 
ఆ,ాధనలను ధర½సమ½తం Hేయటం 

d) J�ౖ వh% స,-.న జ0ాబ1ల? 
e) J�ౖ 0ాట̂ల) ఏ�� స,-.న జ0ాబ1 �ాదు 

 

13. “J�ౖన ఆ�ాశమం�ే=ా> ���ం�\ భ�¥యం�ే=ా> భ�¥ ���ంద 
hళYయం�ే =ా> య1ండ` �ే> ర©పమ1నBనను Zగ�హమ1 
నBనను hవ' Hేkి��నక�డదు. 0ాట̂�� �ా=oలపడక�డదు. 
0ాట̂> ప¨´ంపక�డదు.”  
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a) ఇ�\ >రÅమ�ాండమ1ల) eెల�బ�ిన �\0Ænప�ేశం  
b) అంHెలంHెల�=ా సృtిVకర( ఆ,ాధన బలహÇనప�ి, సృtిVe�ల 

ఆ,ాధనల)>�� ��,o}యక�ం�� ఉండటb>�[ �ేవ'�ి qత#పటbల, 
Zగ��ల తయ6,· >tK7\ంచబ�ిన�\  

c) �ేవ'�ి Zగ��ల మ,oయ1 qత#పటbల 0ాడకం eÈd�ాలప' 
�-.Éస(వ'లHే }వ#ం=ా వn�,[��ంచబ�ిన�\  

d) �-.Éస(వ ధర½ం mక
 ఆరంభ �ాలంల) Gస�, k�Bంటiల 
Zగ��ల� మ,oయ1 qత#పటbల� }వ#ం=ా వn�,[��ంచబ�ిN�B.  

e) J�ౖ వh% స,-.న జ0ాబ1ల? 
 

14. ���ం�\ 0ాట̂ల) ఏ�\ స,-.న�\ �ాదు  
 

a) ప#వక( బ¼7\ంqన ఉప�ే�ాలక� మ6రLUల� Ð HేరLUల� Hేయటం 
ధర½సమ½తం �ాదు  

b) ప#వక( �ాలం తరL0ాత ఆయన బ¼7\ంqన ధర½ంల) మ6రLUల� 
HేరLUల� HేయటమN��\ t�ౖe�నుHే JK#,[Jించబ�ిన చరn  

c) సృtిVకర( ఆ�ే�ాలను మ6న0ాÊ�� అందజ[యట@ ప#వక(ల 
మ1ఖn�ారnం. సృtిVకర(ను ఆ,ా7\ంHే పద¦�> ప#వక(ల� ల?క�ం�� 
ప#జల� eెల�సు�3ల?క ��BË0ారL  

d) J�ౖ వh% స,-.న జ0ాబ1ల? 
e) J�ౖ 0ాట̂ల) ఏ�� స,-.న జ0ాబ1 �ాదు 

 

15. ���ం�\ 0ాట̂ల) ఏ�\ స,-.న�\ �ాదు  
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a) Gస� �ాలం గ�ిqన 5 సంవత�,ాల తరL0ాత, e�రసుక� 
Hెం�\న ��ల� (,�మను JKరL ��ల�) Gస� సం�ే�ాలను 
మ6రIటం �#ా రంÌంqN�డ`  

b) ,�మను kి��¦ ంe�లను ��ల� ఎక�
వ=ా =ÍరZంHే0ాడ` 
మ,oయ1 తన ,�మను జ�}యతJ�ౖ H�ల6 గర�ప�ే0ాడ`. 
అల6ంట̂ ��ల� }వ#ప#యe�%ల �ారణం=ా, చ,·I య��ేతర 
పద¦�> అవలం�ంచ�ా=oం�\.  

c) ��ల�, Gస� బ¼ధనలను భద#పరచటb>�� బదుల� హÎల4>Ï 
kి��¦ ంe�లల)>�� మ6,oI0�kిN�డ` 

d) J�ౖ వh% స,-.న జ0ాబ1ల?  
e) J�ౖ 0ాట̂ల) ఏ�� స,-.న జ0ాబ1 �ాదు   

 

16. ���ం�\ 0ాట̂ల) Gస� బ¼7\ంqన మ,oయ1 స�యం=ా ఆచ,oంqన ఏ 
BË ఉప�ే�ాలను, తరL0ాత �ాలంల) చ,·I క�మం=ా వ�\d 
0�kిం�\.  
 

a) ప#వక( అబ#�ంను అనుస,oసూ( , Gస� క� జ,o=oన సుం} 
సంప#��యం 

b) ప#వక( µk�� ధ,ా½�ే�ాలను అనుస,oంq Gస� పం�\ 
మ6ం�ా>% బహFష
,oంచటం.  

c) Gస� మ,oయ1 eÈd�ాలప' ఆయన అనుచరLల� సృtిVకర( 
eెdJిన పద¦�ల)N� జంత�వ'లను వ7\ంచటం  

d) Gస� మదn�ాN�>% బహFష
,oంచటం  
e) J�ౖ వh% స,-.న జ0ాబ1ల?  
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17. వ�ీÑ   
 

a) Gస� ��>> }వ#ం=ా వn�,[��ంqN�రL  
b) eౌ,ా8 ల) >tK7\ంచబ�ిన�\. ‘hవ' 0Oం�ిN� =ా> ఆ�ర 

ద#వnమ1N� =ా>, వ�ిÑ�� 0�యబడ` �ే>> h సÓదరLలక� 
వ�ిÑ��యnక�డదు.’ �\�}�ప�ేశ�ాండమ1 23:19.  

c) య�దుల� ��> తరL0ా� వచనంల), య��ేతరLల నుం�ి వ�ీÑ  
}సు�3వటb>% ధర½సమ½తం Hేసుక�N�%రL  

d) ఖు¤ఆ� ల)> 2:278 వచనంల) వ�ీÑ  ప¨,o(=ా >tK7\ంచబ�ిన�\. 
అందుక> మ1kిY ంల� వ�ీÑe° సంబంధంల?> ఇ�ాY 5య బbnంక� 
వnవస�ను తయ6రL Hేసుక�N�%రL. 

e) J�ౖ వh% స,-.న జ0ాబ1ల? 
 

18. ���ం�\ 0ాట̂ల) ఏ�\ స,-.న�\  
 

a) Gస� J�ౖ�� ల?పబ�ిన తరL0ా� త,ాలల), ఆయన బ¼ధనల� 
కల�tితం Hేయబ�ి, ఆయనను సృtిVకర( �ా� B�� Hే,oIN�రL.  

b) ప#వక( మ1హమ½× సలYల6Y హ| అల4ౖహF వసలY ం వqIన 
తరL0ాత, Gస� గ1,oంqన అసల� >జం మరల 0Oల�గ1ల)>�� 
వqIన�\ మ,oయ1 అ�\ ఇక ఎన%ట̂�u కల�tితం �ా> Zధం=ా 
ఖు¤ఆ� ల) భద#పరచబ�ిన�\. 

c) Gస� అనుస,oంqన µk�� ధ,ా½�ే�ాల� 0ాట̂ అసల� 
ర©పంల), మరల కల�tితం �ా> Zధం=ా ప'నరLద¦,oంచబ�ి, 
అం�మం=ా అవత,oంచబ�ిన ఖు¤ఆ� మ,oయ1 ఇ�ాY 5య 
Gవన Z7�నం ర©�ాలల) జ�గ�త(=ా భద#పరచబ�ిN�B.  
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d) ప#వక(ల గ1,oంqన 0ాస(Zకత, 0ా,o ఒ�[ Zధ@Agన సం�ేశం 
మ,oయ1 0ా,o Gవన Z7�నం Rదల4ౖనZ �#ా మ6ణzకం=ా 
�[వలం ఇ�ాY ంల)N� భద#పరచబడటం వలన, మ1kిY ంల� మ6త#@ 
అం�మ ప#వక( బ¼7\ంqన Zధం=ా అబ#�ం, µk��, Gస� 
Rదల4ౖన ప#వక(లను మ,oయ1 0ా,o అసల� బ¼ధనలను 
అనుస,oంq GZతం గడ`ప'త¾, సృtిVకర(క� Z7ేయత=ా 
సమ,oUంచుక�> GZతం గడ`ప'త�N�%ర> సUషVమవ'త�న%�\   

e) J�ౖ వh% స,-.న జ0ాబ1ల? 
 

19. Gస� హతn =ాZంచబడనూ ల?దు మ,oయ1 Øల�వ 0�యబడనూ 
ల?దు, అBeే సృtిVకర( ���,ా సGవం=ా స�రÅంల)>�� 
ల?ప'�3బ�ిN�రL Ð ఈ ప#కటన ఏ గ�ంథంల) ఉన%�\?  

 

a) �ాత >బంధన 

b) ��� త(  >బంధన 

c) ఖు¤ఆ�  
d) J�ౖ వh% స,-.న జ0ాబ1ల? 
e) J�ౖ 0ాట̂ల) ఏ�� స,-.న జ0ాబ1 �ాదు 

 

20. Gస� (అల4ౖహFస�ల6ం) గ1,oంq ప#వక( మ1హమ½× సలYల6Y హ| 
అల4ౖహF వసలY ం ఇల6 eెdJిN�రL –  

 

a) ఇ�ాY ం ధ,ా½>% �ా� JింHేందుక� Gస� ప#జలe° య1ద¦ం Hే�ా( రL, 
Øల�వను Z,oHే�ా( రL, పం�\> చంప'e�రL.  
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b) ఆయన �ాలంల), ఇ�ాY ంను వ�\d ఇతర ధ,ా½ల>%ంట̂h 
అల6Y 8 N�శనం Hేkి0��ా( డ` 

c) Gస� య6ంట� �-.Éష�V  (�u�సు(  Z,�7\>) ను చంప'e�రL  
d) Gస� ఈ భ�ల)కంల) 40 సంవత�,ాల�ం�ి, ఖు¤ఆ� 

బ¼ధనలను అనుస,oసూ(  GZ�ా( రL మ,oయ1 ఆయన మరణzంq 
నప®డ`, మ1kిY ంల� ఆయన జN�జ నమ6� Hే�ా( రL 

e) J�ౖ వh% స,-.న జ0ాబ1ల? 
 

సమ67�న పత#ం: 

 

JKరL:    తం�ి#JKరL: 
RబSౖC NOం:    ఈ@ABC: 

qరLN�మ6: 
 

,oయ6× ల) ల?> 0ారL IBN NOంబరLe° స� తమ బbnంక� 
Zవరమ1ల� సUషVం=ా 0#ా యవల4ను.  
సమ67�నమ1ల�: 
01: - 11: - 
02: - 12: -  
03: -  13: -   
04: -  14: -  
05: - 15: - 
06: - 16: - 
07: - 17: -  
08: - 18: - 
09: - 19: - 
10: - 20: - 

 

ఇవ�బ�ిన 0ాట̂ల) నుం�ి  �[వలం 5 జ0ాబ1ను సూqంHే అÀ,ా>% (A, B, C, D, 

E లల) నుం�ి) మ6త#@ 0#ా kK(  స,o��త�ం�\, జ0ాబ1 Rత(ం 0#ా యనక
రల?దు.  
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